
Përshkrimi
Endurox XLD është një vaj plotësisht sintetk për motor nafte me 
performancë ultra të lartë të zhvilluar për të përmbushur kërkesat 
e motorëve modernë europianë që plotësojnë normat e emetimit 
të Euro 4. Endurox XLD është formuluar me vajra bazë sintetikë 
me cilësi të lartë dhe teknologji aditive shtesë për të ofruar mbrojtje 
superiore të motorit dhe intervale të konsiderueshme të ndrimit 
të vajit. Ky vaj plotëson specifikimet e fundit të ACEA E7 & ACEA 
E4 dhe është i përshtatshëm për aplikime në Punë të Vështira 
dhe jetëgjatësi të zgjatur në shumicën e automjeteve europiane 
moderne.

Endurox XLD ka veti të jashtëzakonshme kundër veshjes që 
siguron mbrojtje të shtuar kundër konsumit, korrozionit dhe llakimit 
për të siguruar jetëgjatësi më të gjatë të motorrit. Aftësia e shkëlqyer 
e trajtimit të blozës minimizon veshjen e trashë të blozës dhe 
trashjen e vajit dhe stabilitetin termooksidativ redukton grumbullimin 
dhe depozitimin e llumit dhe kontrollon rritjen e viskozitetit. Rezultatet 
e detergjentit / shpërndarës së avancuar bëjnë nje motorë më 
të pastër dhe jetëgjatësi më të gjatë të komponentëve dhe 
rrjedhshmëri të shkëlqyeshme të temperaturës së ulët së bashku 
me mbajtjen e viskozitetit të temperaturës së lartë siguron shkallën 
më të lartë të jetëgjatësisë edhe në kushte të vështira operimi. 
Këto përbërje TBN (Total Basic Number) superiore e shoqëruar 
me karakteristikat e mësipërme të çojn në intervale kohe të 
konsiderueshme të zgjatjes së punës së motorit.në intervale të 
konsiderueshme të zgjatjes se punes se motorit.

Përfitimet
Endurox XLD është i përshtatshëm për të gjithë motorët me naftë 
me turbo dhe pa turbo, që përdoren në aplikimet në rrugë, miniera, 
ndërtime dhe aplikime të tjera jashtë autostradës dhe për automjetet 
më të fundit me naftë që përdorin filtra të grimcave të naftës 
(DPF) që operojnë në temperatura shumë të ulëta të ambientit. 
Endurox XLD SAE 5W-30 është gjithashtu i përshtatshëm për 
motorët që përdorin Gas Recirculation (EGR).

 Niveli i Performancës
• AAPI CI-4/CH-4

• ACEA E4/E7

•  MB 228.5

• MAN M3277

• Renault RXD/RLD-2

• Volvo VDS-3

• Cummins CES 20071/2/6/7

• Cummins CES 20078 (5W/30)

• MTU Tipi 3 

• Mack EO/M Plus

• Mack EO/N (5W/30)

• Deutz DQC IV-10 (5W/30)

• Global DHD-1 (5W/30) 

• JASO DH-1 (5W/30)

• Caterpillar ECF-2 
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Përshkrimi i Produktit

SAE 5W/30 10W/40

Kodi LUB002037 LUB002036

Dendësia 15 °C kg/m3 857 874

Viskoziteti 40 °C cSt 76.3 91.5

Viskoziteti 100 °C cSt 12.2 13.6

Viskoziteti CCS -25 °C cP <7000

Viskoziteti CCS -30 °C cP <6600

Indeksi i viskozitetit 157 150

Pika e ngrirjes °C -45 -36

Pika e vlimit C.O.C. °C 220 220

TBN mg KOH/g 12.3 12.7

Temperatura e punës °C -40/150 -30/150
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