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TITAN CARGO LA SAE 10W-40  

Motorový olej s ultra vysokou výkonností a úsporou paliva speciálně vyvinutý 

pro užitková vozidla s turbodmychadlem a moderními systémy pro zpracování 

výfukových plynů. Nabízí dobré startování za studena a nízkou spotřebu oleje.  

Popis  

  
Olej TITAN CARGO LA SAE 10W-40 je motorový olej typu Low-SAPS nejnovější generace pro použití 

ve vozidlech bez i s turbodmychadlem a moderními systémy pro zpracování výfukových plynů.   
TITAN CARGO LA SAE 10W-40 nabízí optimální výkonnost během celého výměnného intervalu a 

zajišťuje nejlepší ochranu motoru.  
Použití  

  
TITAN CARGO LA SAE 10W-40 umožňuje široké spektrum použití a je tak vhodný jako racionalizační 

druh pro smíšený vozový park. TITAN CARGO LA SAE 10W-40 vykazuje vyšší výkonnost než 

obvyklé vysoce výkonné motorové oleje. Zajišťuje bezpečnou ochranu před tvorbou úsad, kalů a 

lepivých zbytků jak při extrémně vysokém tepelném zatížení, tak při provozu na krátké vzdálenosti. 

Výkonnost oleje TITAN CARGO LA SAE 10W-40 umožňuje, v souladu s předpisy výrobců užitkových 

vozidel, nejdelší výměnné intervaly oleje, včetně nejmodernějších vozidel splňujících Euro 6.   
Olej TITAN CARGO LA SAE 10W-40 je mísitelný a snášenlivý s běžnými značkovými motorovými 

oleji. Aby však bylo možno plně využívat jeho nabízené přednosti, je třeba zabránit smíchání s jinými 

oleji, případně doporučujeme při přechodu na olej TITAN CARGO LA SAE 10W-40 provést úplnou 

výměnu oleje. Pokyny týkající se bezpečnosti a likvidace výrobku lze nalézt v aktuálním 

bezpečnostním listu.   

Přednosti  

  

• Široké spektrum použitelnosti  
• Vysoká ochrana proti opotřebení i při dlouhodobém plném výkonu motoru. Chrání proti 

tvorbě zrcadlových ploch (Bore Polishing) na vývrtu válce  
• Nejrychlejší promazání po startu; tím snižuje opotřebení při studeném startu a zahřívání 

motoru  

• Optimální ochrana systémů pro zpracování výfukových plynů  
• Optimální snášenlivost s materiály těsnění  
• Příznivý k životnímu prostředí vzhledem k nejdelším výměnným intervalům a malým 

ztrátám odpařováním. 

•   

Specifikace                                                                       Doporučení FUCHS  

  
• ACEA E9/E7/E6                                                              CUMMINS CES 20076/7                                                                      
• API CI-4  
• JASO DH-2  

     

Schválení  

  

• DEUTZ DQC IV-10 LA (včetně TTCD)  
• MACK EO-N   
• MAN M 3271-1  
• MAN M 3477  
• MB 228.51  
• MTU DDC TYPE 3.1  
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