
 Enheder 10W-30 
Viskositet ved 40 °C mm²/s 73 

Viskositet ved 100 °C mm²/s 12,1 

Viskositetsindeks  163 

TBN mg KOH/g 10,5 

Zinkværdi ppm > 900 

Indhold af sulfataske % 1,0 

Flydepunkt °C - 42 

 

STAR MAX FE 
10W30 

 
 

“Low SAPS”-motorolie med meget høj ydeevne, der er specielt udviklet til smøring af entreprenørmaskiner, 
der bruges inden for anlægsarbejde, miner og stenbrud, hvilket giver væsentlige besparelser i form af mindre 
brændstofforbrug. 

 

        ANVENDELSER 
 

 Motorer 
 

 Hydrauliske systemer 
 

 Manuelle eller 

automatiske 

transmissioner 
 

Hele året 

Fra -20 °C til +35 °C 
 

 STAR MAX FE smører seneste generation af dieselmotorer, især rensende motorer 
    i henhold til TIER 1, 2, 3 eller 4 midlertidig (Euro trin IIIb)-standarder. Den kan også  
    anvendes til mindre benzinmotorer og stempelkompressorer. 
 STAR MAX FE kan anvendes i alle hydrauliksystemer, høj- eller lavtryk, udstyret med filtre 

med høj ydeevne, i oliens indløb eller udløb. 
 STAR MAX FE kan anvendes til manuelle eller automatiske transmissioner. 
 STAR MAX FE kan anvendes hele året på grund af det høje viskositetindeks: 

- meget flydende ved lave temperaturer, der giver en let koldstart med en effektiv og 
hurtig filtrering, selv i vinterhalvåret. 
- tyk ved høje temperaturer, der bibeholder den optimale smøring og et lavt olieforbrug 
på grund af stofferne i den ikke-konventionelle baseolie. 

YDELSESNIVEAU 
 

 Motoranvendelser: 

API CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4 

ACEA E9/E7/E5/A3/B4 

JASO DH-2 (godkendt) 

 

 

 

 

I overensstemmelse med specifikationerne fra OEM for rensende motorer op til EURO Stage 
IIIb, US EPA TIER 4 (midlertidig) eller EURO V-standarder, såsom: 

CATERPILLAR  : ECF-3/ECF-2/ECF-1a CUMMINS : 20081/78 
KOMATSU : KES 07-851-2 VOLVO : VDS-4 
MTU : Kategori 2.1 RENAULT : RLD-3 RLD-2 
MAN : 3575 MB-godkendelse : 228.31 
Detroit Diesel : 93K218 DEUTZ : DQC III LA-10 

Overholder krav fra de 
største OEM 

 

Bekræftet af officielle 
labtests eller servicetests 

 Anvendelse til gearkasser: 
API GL-4 

Overholder specifikationerne: ZF 
TE ML 07D 
CATERPILLAR TO-4 (SAE10W, 30) 
KOMATSU: KES 07-868-1 
ALLISON C4 osv… 

 Anvendelse i hydrauliske systemer: 

ISO VG 46 (efter 100 driftstimer) HV 

Egnet i stedet for følgende produkter: JCMA 
HK 46W (forlænget olieskiftinterval)  

CATERPILLAR HYDO Advanced 10/30 
KOMATSU HO-46 (HV) 
CNH MAT 3509 - CASE MS 1230 

 

KUNDEFORDELE 


 Gør det muligt at kraftigt nedsætte det nødvendige antal smøringer under vedligeholdelse 
   af hele køretøjsflåden og undgå fejl med hensyn til kvaliteten af smøremiddel

Rationalisering 

Tekniske egenskaber 

Selvtilpassende patenteret 

Reduktion af omkostninger 

og drivhus gasser 

 
 

KARAKTERISTIKA 

 Når det højeste kvalitetsniveau, der kræves af producenterne til deres motorer 

(E9/CJ-4), transmissioner (GL-4/TO-4) og hydrauliksystemer (HK/HV) 

 Giver længere olieskiftintervaller, op til det tilladte maksimum fra OEM'er 

 Selvtilpassende, hvilket betyder, at den patenterede formel passer til kravene for de 

    komponenter, der skal smøres 

 Giver betydelige besparelser i form af reduktion i brændstofforbruget (CIFE-proces) 

 Hjælper til med at reducere emissionen af kuldioxid-produktion (CO2) 

 Dens kemiske opbygning med lavt indhold af aske anbefales til motorer, der er udstyret 

    med et efterbehandlingssystem, såsom dieselpartikelfilter, SCR, katalysator ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

www.quick-fds.com 

Alle værdier er typiske værdier. 

http://www.quick-fds.com/

