
ENDUROX XLF
VAJ MOTORI PER KAMIONE PLOTESISHT 
SINTETIK (JETEGJATE)

Përshkrimi
Endurox XLF është vaj sintetik për motor nafte i zhvilluar për të 
përmbushur kërkesat e motorëve modernë europianë që plotësojnë 
normat e fundit të emetimit të Euro 6. Ky lubrifikant është formuluar 
me vaj të cilësië premium dhe teknologji të avancuar të aditivëve 
për të ofruar cilësi të lartë dhe mbrojtje së pajisjeve të motorit 
dhe intervale të konsiderueshme të zgjatjes së ndrimit të vajit, 
deri në 120,000 km në varësi të cilës OEM. Këto vajra plotësojnë 
specifikimet e fundit të ACEA E6, E7 dhe E9 dhe janë të përshtatshme 
për aplikime në Punë të Vështira dhe jetëgjatësi të zgjatur në 
shumicën e automjeteve europiane. Mund të përdoret aty ku 
kërkohen specifikimet e MB 228.51, Volvo VDS-4 ose MAN M3477, 
por edhe shumë specifikime të tjera OEM. Ky vaj motorik i UHPD 
ka vetitë të jashtëzakonshme kundër veshjes që siguron mbrojtje 
më të madhe kundër konsumit, korrozionit dhe llustrës për të 
siguruar jetëgjatësi më të gjatë të motorit. Teknologjia Mid SAPS 
lejon një ruajtje dhe jetëgjatësi të Filtrave Partikulave Diesel (DPF) 
dhe pajisjeve të riqarkullimit selektiv të katalizatorëve (SCR). 
Aftësia e shkëlqyer e trajtimit të blozës minimizon veshjen, tharjen 
e vajit dhe lidhjet me blozën. Stabiliteti termo-oksidativ i 
jashtëzakonshëm zvogëlon ndërtimin e llumit & depozitat dhe 
kontrollon rritjen e viskozitetit. Aditivet e shpërndarjes të avancuar 
realizojn motor më të pastër dhe jetëgjatësi të komponentëve 
dhe rrjedhshmëri të shkëlqyeshëm në temperaturë të ulët. Bashkë 
me temperaturën për ruajtjen e viskozitetit siguron shkallë më 
të lartë të besueshmërisë edhe në kushte të Rënda Pune. Aftësitë 
TBN superiore e shoqëruar me karakteristikat e mësipërme të 
çon në intervale të konsiderueshme të zjatjes së orëve të punës.
të zjatjes se oreve te punes

Përfitimet
• Konsumi i ulët i karburantit

• Indeks shumë i lartë i viskozitetit dhe një rezistencë e lartë 
ndaj shpërndarjes

• Vetitë e shpejtë në fillim të ftohtë që rezultojnë në konsum 
më të vogël për shkak të një shtrese vaji të qëndrueshëm

• Aftësi të mëdha shpërndarse dhe detergjente, që garanton 
një operacion të pastër

• Shtresëzim shumë të mirë lubrifikimi në temperatura 
shumë të larta pune.

• Veti anti-veshje shumë të mirë, anti-korrozioni dhe antish-
kumëproperties

Niveli i Performancës 5W/30 
• API CJ-4

• ACEA E6/E7/E9

• MB 228.51/228.31

• MAN M3677/M3477/M3271-1

• Volvo VDS-4

• Renault RLD-3/RLD-2/RXD/RGD

• Deutz QC IV-10-LA

• Cummins CES 20081

• Mack EO-O PP, EO-N PP, EO-M Plus

• MTU Type 3.1

• JASO DH-2

• Caterpillar ECF-3

• Detroit Diesel 93K218

• Scania Low Ash

Niveli i Performancës 10W/40 
• API CJ-4

• ACEA E6/E4/E7/E9

• MB 228.51/228.31

• MAN M3477/M3575

• Volvo VDS-4

• Renault RLD-3/RLD-2/RXD/RGD

• Deutz QC IV-10-LA

• Cummins CES 20081

• Mack EO-O PP, EO-N PP, EO-M Plus

• MTU Type 3.1

• DAF HP-2 Long drain

• Caterpillar ECF-3

• Detroit Diesel 93K218
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Pershkrimi I Produktit

SAE 5W/30 10W/40

Kodi LUB003032 LUB003031

Dendësia 15 °C kg/m3 852 861

Viskoziteti 40 °C cSt 70.3 94.7

Viskoziteti 100 °C cSt 11.9 14.0

Viskoziteti CCS -25 °C cP <7000

Viskoziteti CCS -30 °C cP <6600

Indeksi i viskozitetit 166 156

Pika e ngrirjes °C -39 -36

Pika e vlimit C.O.C °C 220 225

TBN mg KOH/g 10.1 12.8

Temperatura e punës °C -35/150 -30/150
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