
Përshkrim

Endurox XLD Xxtra është një vaj sintetik për motor nafte për 
kushte të Vështira Pune. Është zhvilluar për të përmbushur kërke-
sat e motorëve modernë europianë që plotësojnë normat e eme-
timit Euro 4 dhe 5. Endurox XLD Xxtra është formuluar me vaj 
bazë sintetikë të cilësisë së lartë dhe teknologji të avancuar të
aditivëve për të ofruar mbrojtje superiore të motorit dhe intervale 
të konsiderueshme të ndrimit, deri në 120,000 km në varësi të 
cilës OEM (Pjesë Origjinale Prodhimi). Këto vajra plotësojnë 
specifikimet më të fundit të ACEA E4 dhe E7, por edhe nivelin e 
lartë të performancës së Scania LDF-3. Eshtë i përshtatshëm 
për aplikime në kushte të Vështira Pune dhe Jetëgjatësi më të 
gjatë në shumicën e automjeteve europiane.

Endurox XLD Xxtra ka veti të jashtëzakonshme kundër veshjes 
që siguron mbrojtje të shtuar kundër konsumit, korrozionit dhe 
llakimit për të siguruar jetëgjatësi më të gjatë të motorit. Aftësia 
e shkëlqyeshme për trajtimin e blozës minimizon veshjen dhe 
tharjen e vajit që lidhet me blozën dhe stabilitetin termo-oksida-
tiv. I aftë për të reduktuar grumbullimin dhe depozitimin e llumit 
dhe kontrollon rritjen e viskozitetit. Aditivët e avancuar të shpërn-
darjes sigurojnë një motor të pastër dhe jetëgjatësi më të gjatë 
të komponentëve dhe rrjedhshmëri të shkëlqyeshme të tempera-
turës së ulët së bashku me rezistencën e lartë të viskozitetit të 
temperaturës siguron shkallë më të lartë të besueshmërisë edhe 
në kushte të rënda operative. Përbërja me TBN superiore e 
shoqëruar me karakteristikat e mësipërme të çon në intervale 
kohe të konsiderueshme të ndimit të vajit.

Përfitimet
Endurox XLD Xxtra është i përshtatshëm për të gjithë motorët 
me naftë me turbine dhe ato pa turbinë që operojn në rrugë, 
miniera, ndërtime dhe aplikime të tjera jashtë autostradës dhe 
për automjetet diesel me peshë të rëndë që përdorin Filtra të 
Grimcave të Naftës (DPF) që operojnë në temperatura shumë 
të ulta të ambient

Niveli i Performancës
• ACEA E4/E7

• MB 228.5

• MAN M3277

• Volvo VDS-3

• Renault RXD/RLD-2

• Scania LDF-3

• MTU Type 3 

• Mack EO/N 

• Deutz DQC III-10 

• DAF 
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 Pershkrimi I Produktit

10W/40

Kodi 2047

SAE 10W/40

Dendësia @ 15°C Kg/L 0.863 

Viskoziteti @ 40ºC cSt 80.8 

Viskoziteti @ 100ºC cSt 12.8

Viskoziteti CCS @ -25ºC cP <7000

Indeksi i viskozitetit 154

Pika e vlimit °C 200 

Pika e ngrirjes °C -39

TBN, mgKOH 16.1

Temperatura e punës, ° C -35/150
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