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Säästöä ja
a suojaa
tehokkaampa öljynjo seuraavasta aen!
vaihdosta alk

Väkevä uutuus raskaan kaluston
johtavalta voiteluainetoimittajalta!
Latasimme kaiken yli 50 vuoden
aikana keräämämme kokemuksen raskaan kaluston moottoriöljyjen kehityksestä ja lopputuloksena syntyi uusi täyssynteettinen Teboil Super XLD EEV 5W-30.
Haminassa valmistettava huippuuutuus on suunniteltu suomalaisiin sääoloihin ja raskaaseen
ajoon.
Teboil Super XLD EEV 5W-30 on
niin sanottu multifleet-öljy, joka
ylittää monen eri autovalmistajan vaatimukset. Onpa autosi
sitten Volvo, Mercedes-Benz,
MAN, DAF tai Iveco, Super XLD
EEV 5W-30 voitelee luotettavasti
ne kaikki.

Moderneille moottoreille

Uutuustuotteemme on suunniteltu erityisesti Euro 6 -päästötekniikalla varustetuille moottoreille,
mutta se on erinomainen valinta
myös Euro 5 -autoille sekä
vanhemmalle kalustolle. Huippumoderni lisäaineteknologia
varmistaa vaativien pakokaasun
jälkikäsittelylaitteiden, kuten
hiukkassuodattimien sekä ureaja hapetuskatalysaattoreiden
pitkän ja tehokkaan toiminnan.
Erittäin suorituskykyiset voiteluominaisuudet on saatu aikaan
käyttämällä parhaita synteettisiä
perusöljyjä ja luotettavinta lisäaineistusta. Siksi öljy suojaa

moottoria tehokkaasti niin
kylmäkäynnistyksissä kuin
moottorin ollessa kuuma ja
raskaasti kuormitettu.

Säästöä kuluihin

Öljyn sisäistä kitkaa pienentävät
ominaisuudet auttavat alentamaan merkittävästi polttoaineenkulutusta. Lisäksi täyssynteettinen Teboil Super XLD EEV 5W-30
säilyttää moottorin suojausominaisuudet erinomaisina myös
pitkillä öljyvaihtoväleillä parantaen moottorin käyttövarmuutta.
Teboil Super XLD EEV 5W-30
edustaa parasta dieselmoottoriöljyjen osaamistamme.

Ylivoimaista suorituskykyä
Tehokkaat suojausominaisuudet

▸ Suojaa kuumalle ja raskaasti kuormitetulle moottorille

Kehittynyt lisäaineistus

▸ Yhteensopiva erilaisten pakokaasun jälkikäsittelylaitteiden kanssa

Multifleet-yhteensopivuus

▸ Monta eri kuorma-automerkkiä, yksi öljy riittää

Pidempi vaihtoväli

▸ Säästöä huoltokuluissa

Täyssynteettinen 5W-30

▸ Auttaa parantamaan polttoainetaloutta

Huippuluokan kylmäominaisuudet

▸ Täysi voitelukyky heti kylmäkäynnistyksestä

Teboil Super XLD EEV 5W-30 – Kun
moottoriöljyn on tehtävä enemmän
1. Suojaa tehokkaasti moottoria
Moottorin käyttövarmuus ja suorituskyky ovat riippuvaisia öljyn voitelukalvosta. Täyssynteettisen Teboil Super
XLD EEV 5W-30 -öljyn erinomainen kulumissuoja
vähentää moottorin toisiaan vasten liikkuvien osien
kulumista. Ainutlaatuiset hapettumisenesto- ja noenkäsittelyominaisuudet mahdollistavat pidempien öljynvaihtovälien ajamisen.

2. Auttaa säästämään
kokonaiskustannuksissa

Valitsemalla
saat
parhaan öljyn
enemmän
kilometrejä!

Polttoainekulut muodostavat suurimman osan kuorma-auton
käyttökuluista. Teboil Super XLD EEV 5W-30 -öljyn viskositeettiominaisuudet pienentävät moottorin sisäistä kitkaa auttaen
säästämään polttoainetta. Lisäksi erittäin kehittynyt lisäaineteknologia takaa hiukkassuodattimien maksimaalisen pitkän
käyttöiän.
Pitkät huoltovälit, alhaisempi polttoaineen kulutus sekä luotettavasti toimiva auto tuovat säästöjä liiketoimintasi kuluihin.

Lubriz ol
Specification C om paris on

3. Enemmän kuin tavallinen
moottoriöljy

Suorituskykyvertailu markkinoiden vaativimpien
öljyluokitusten ja Teboil Super XLD EEV 5W-30 välillä
Suoja sylinteriputkien
kiillottumista vastaan
10

Olemme yhdistäneet samaan öljyyn monia
erityisominaisuuksia aina entistäkin
tehokkaammasta kulumissuojauksesta
polttoainetta säästäviin ominaisuuksiin.
Tuloksena syntyi täyden kympin dieselmoottoriöljy, joka ylittää useiden moottorivalmistajien erityisvaatimukset.
Teboil Super XLD EEV 5W-30 ansiosta tarve
useille eri moottoriöljylaaduille vähenee ja
huoltotöiden suunnittelu sekä varaston
hallinta yksinkertaistuvat.

Kulumissuoja
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Suoja pakokaasun
jälkikäsittelylaitteille

4
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Noen
käsittelykyky

Valitsemalla Teboil Super XLD EEV 5W-30
dieselmoottoriöljyn säästät kustannuksissa ja
autosi moottori toimii entistäkin luotettavammin! Valitse viisaasti – valitse Teboil.

Korroosiosuoja
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Ylittää auto- ja moottorivalmistajien useat vaatimukset:
• ACEA E6, E7, E9
• API CJ-4
• Volvo VDS-4
• MB 228.31, 228.51

• MAN M3677, M3477
• Renault RLD-3
• Scania LA
• Iveco E6, E9

• Jaso DH-2
• DAF HP-2
• CAT ECF-3
• Cummins CES 20081

• Deutz DQC IV-10 LA
• MTU Type 3

Nykyaikaista voiteluainetekniikkaa
Teboil-voiteluaineet valmistetaan Haminan voiteluainetehtaassa tarkkaan valituista perusöljyistä ja
lisäaineista. Pitkälle viedyn automatisoinnin ja tuotannonohjausjärjestelmien tuloksena valmistuu
suorituskykyisiä ja korkealaatuisia voiteluaineita. Laadunvalvontamme kattaa sekä tehtaalle tulevat
raaka-aineet että asiakkaille toimitettavat valmiit lopputuotteet. Ennen toimitusta asiakkaille kaikki
valmiit lopputuotteet tutkitaan ja testataan. Näin varmistetaan, että kaikki tehtaaltamme lähtevät tuotteet täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset.

Yhteystiedot
Tilaukset ja myynti
Yksityisasiakkaat........................... 0800 183 300
Yritysasiakkaat.............................. 0800 183 301
Beställningar................................. 0800 183 20
tilauskeskus@teboil.fi
Asiakaspalvelukeskus................... 020 470 0900
asiakaspalvelu@teboil.fi
Voiteluaineneuvonta..................... 020 470 0916
Voiteluainesuositukset www.teboil.fi/voiteluaineet

020-alkuisiin numeroihin puheluhinta matkapuhelimella soitettaessa 8,35 snt/puhelu +17,17 snt/min ja lankapuhelimella 8,35 snt/
puhelu + 7,02 snt/min.
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