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Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro těžký provoz nákladních vozidel 
 

Verze:  119/04 

Premium Blue
TM

 GEO-LA Engine Oil SAE 40 
Prvotřídní konvenční motorový olej pro těžké zatížení je navržen tak, aby zajistil 
pokročilý mazací výkon ve stacionárních vysoce výkonných pohonech, vysoce 
přeplňovaných, zážehových motorech Cummins na zemní plyn. 
 

Premium Blue GEO-LA SAE 40 je premiový, konvenční, nízkopopelový motorový olej schválený 
Cummins a vyrobený z prvotřídního parafinického základového oleje a komplexu aditiv k dosažení 
mimořádného mazání plynových motorů. Tento produkt je schválen společností Cummins 
k použití do motorů řady Cummins QSV 81/91. Složení produktu splňuje požadavky Cummins pro 
pojízdné motory na zemní plyn u stacionárních aplikací a jiné motory na zemní plyn, včetně motorů 
na zemní plyn Dresser-Rand kategorie III, Caterpillar a požadavky Waukesha Co-Generation. Pro 
ostatní motory zkontrolujte laskavě se specifikací výrobce motoru. 
 
 
 
Schválení/Výkonové stupně 
 

SAE 40 

API CD 
Cummins QSV 81/91 series 
Cummins QSV 45G, 60G, 81G, 91G 
Caterpillar 
Deutz TR 0199-99-2105 group D 
Dresser-Rand 
Waukesha 

 
 
 

 
Vlastnosti a výhody 
 
Snížený obsah popele 
Obsah popela v oleji se minimalizuje pro snížení 
zanášení zapalovací svíčky a spalovací komory v 
"horkých místech", které může vést ke zvýšené tvorbě 
NOx a detonaci.  
 
Ochrana ventilů proti opotřebení  
Nízká spotřeba oleje, kontrola pístových úsad a 
rovněž účinná kontrola oxidace.  
 

 
Aplikace 
  
Nízkopopelový motorový olej je doporučen pro 
použití v motorech na zemní plyn u stacionárních 
stanic s vysokým výkonem, vysoce přeplňovaných, 
zážehových motorů na zemní plyn. 
 
Speciálně vyvinutý pro řadu motorů Cummins QSV 
81/91.  
 
 
 
 
 
 
 
Špičková kontrola nitrace 
Vynikající NSCR katalytická kompatibilita pro 
zvýšení ochrany proti korozi. 
 
Schváleno Cummins 
Speciálně vyvinuto, schváleno a potvrzena 
Cummins pro motory řady QSV 81/91. Výroba a 
složení splňuje požadavky Cummins pro pojízdné 
motory na zemní plyn.  
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Zdraví a bezpečnost 
Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval 
významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, 
pokud je správně používán ve vhodné aplikaci. 
Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u 
místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně 
na internetu http://msds.ashland.com 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného 
místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody. 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné 
produkce. Přestože je výroba v souladu se 
specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu 
objevit odchylky od těchto charakteristik. 
 

Premium Blue GEO –LA SAE 40 
SAE stupeň viskozity 40 
Viskozita, mm

2
/s při 100 ºC. 

ASTM D-445 
13.6 

Viskozita, mm
2
/s při 40 ºC. 

ASTM D-445 
121 

Viskozitní Index              
ASTM D-2270 

109 

TBN, mg KOH/g               
ASTM D-2896 

5.36 

Bod tuhnutí, ºC                
ASTM D-5950 

-36 

Měrná hustota při 15.6°C.   
ASTM D-4052 

0.874 

Bod vzplanutí, COC, ºC. 
ASTM D-92  

>200 
 

Sirný popel, váh. % 0.43 
  
Tyto informace se vztahují pouze na produkty 
vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa 
 

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™  
Valvoline je předním prodejcem, distributorem a 
výrobcem kvalitních značkových automobilových a 
průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více 
než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují 
automobilová maziva včetně oleje MaxLife™ - 
prvního motorového oleje speciálně vyvinutého pro 
vozidla s vyšším počtem najetých kilometrů, 
převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická 
maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, 
mazací tuky a produkty pro chladicí systémy. 
 
Více informací o produktech, programech a 
službách Valvoline naleznete na: 
www.valvolineeurope.com 
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Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápany jako záruka, 
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