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TITAN FORMULA 15W-40 je konvenční, celoroční 
motorový olej nejmodernější formulace, učený pro 
přeplňované i nepřeplňované, zážehové a vznětové 
motory osobních i užitkových vozů a autobusů. 
 
TITAN FORMULA 15W-40 je vysoce výkonný a sou-
časně cenově dostupný produkt, který stále dokazuje 
svoji výkonnost na zkušebně i v provozu. 
 
TITAN FORMULA 15W-40 je osvědčený v praxi a 
ověřený v agregátech s následujícími specifikacemi: 
 

• ACEA A3-98/B3-98 

• API-CF/SJ 

• MB 229.1, 228.1 

• VW 501 01/505 00 

• PEUGEOT TU-3 

 
Přednosti  
 
• Díky speciálně vybraným přísadám poskytuje 

vynikající ochranu před opotřebením při každém 
zatížení. 

 
• Zabraňuje zapékání a zalepování motoru a tvorbě 

kalů i za nepříznivých provozních podmínek.  
 
• Chrání před korozí. 
 
• Nezpůsobuje žádné ztráty výkonu a provozní 

poruchy zapříčiněné nepřípustnými usazeninami 
ve spalovacím prostoru, na pístech a ventilech, 
zapalovacích svíčkách (u zážehových motorů) a 
na turbodmychadle.  
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Konvenční, vysoce výkonný motorový olej třídy SAE 15W-40, určený pro všechny motory 
osobních vozidel – vznětové i zážehové, přeplňované i nepřeplňované. 
    

 
 
 
• Při studeném startu zajišťuje plné mazání jak po 

nastartování, tak i při zahřívání. 
 
• Zaručuje mazání i při velmi vysokém tepelném 

zatížení. 
 
• Vhodný i pro motory s katalyzátorem. 
 
• Zachování třídy SAE 15W-40 i za těch nejtěžších 

provozních podmínek a při dlouhodobém použí-
vání. 

 
• Nenapadá těsnění, jako například hřídelové těsni-

cí kroužky. 
 
• Trvale bezvadná funkce hydraulických zdvihátek 

ventilů (hydraulické nastavování ventilové vůle). 
 
 
Pokyny pro použití 
 
• Přechod na TITAN FORMULA 15W-40 je i u star-

ších motorů možný kdykoliv. Proplach se provádět 
nemusí. 

 
• Převodovky nebo převodové-hydraulické systémy 

ve vozidlech a pracovních strojích, pro které jsou 
doporučeny nebo předepsány motorové oleje třídy 
HD, SAE 15W, SAE 15W-30, SAE 15W-40, SAE 
20W-20, SAE 20W-40 a SAE 30, lze bez problé-
mů naplnit olejem TITAN FORMULA 15W-40. 

 
• TITAN FORMULA 15W-40 je mísitelný a snáší se 

se všemi značkovými jednorozsahovými i široko-
rozsahovými motorovými oleji. 

 
 

 


