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G-Profi MSI Plus 15W-40 
Heavy Duty Diesel Engine Oil 

Turbocharged κινητήρες έως Euro V Ανακύκλωση Καυσαερίων
Επιλεκτική Καταλυτική 
Αναγωγή

Ελεγχόμενα κατάλοιπα
σε υψηλές θερμοκρασίες Καθαριότητα κινητήρα

Προστασία κατά της 
διάβρωσης

Υψηλής ποιότητας
ορυκτέλαιο

G-Profi MSI Plus 15W-40 είναι υψηλής απόδοσης λάδι κινητήρα σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται και να 
προστατεύει κάτω από πλήρες φάσμα συνθήκων λειτουργίας πετρελαιοκινητήρων οχημάτων βαρέως τύπου. 
Αποτελείται από υψηλής ποιότητας λιπαντικά βάσης και ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα, τα οποία παρέχουν εξαιρετική 
καθαριότητα του κινητήρα και εκτεταμένη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων παρουσία απαιτητικών φορτίων. Κατάλληλο 
για κινητήρες εφοδιασμένους με συστήματα EGR και SCR.  Το G-Profi MSI Plus 15W-40 είναι ειδικά σχεδιασμένο 
σύμφωνα με την προδιαγραφή Cummins CES 20078.

Εφαρμογές

 Πετρελαιοκινητήρες οχημάτων βαρέως τύπου, ευρωπαϊκής, αμερικάνικης και ιαπωνικής κατασκευής
 Εντός αυτοκινητοδρόμων βαρέως τύπου οχήματα
 Εκτός αυτοκινητοδρόμων βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένων: οικοδομές, εξορύξεις, λατομεία και αγροτικές
 Ατμοσφαιρικούς και υπερτροφοδοτούμενους πετρελαιοκινητήρες οχημάτων βαρέως τύπου με πρότυπα εκπομπής

ρύπων έως Euro V εξοπλισμένους με συστήματα EGR και SCR. Δεν ισχύει για κινητήρες εφοδιασμένους με φίλτρα
μικροσωματιδίων πετρελαίου (DPF).

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα και Πιθανά Οφέλη
Αυξημένη θερμική και οξειδωτική 
σταθερότητα Μεγάλα διαστήματα αλλαγής λιπαντικών και διάρκεια ζωής του κινητήρα

Υψηλές απορρυπαντικές και 
διασκορπιστικές ιδιότητες

Χαμηλότερος σχηματισμός καταλοίπων σε υψηλές θερμοκρασίες, μειώνοντας το 
κόστος συντήρησης

Εξαιρετική διατήρηση αλκαλικότητας Υψηλότερη αντιδιαβρωτική προστασία επεκτείνοντας τα διαστήματα επισκευής
Προηγμένη διαχείριση καπνού Προστασία κατά της πήξης του λαδιού, διατηρώντας την πίεση του φίλτρου
Πολύ σταθεροί τροποποιητές ιξώδους Αντίσταση στην υποβάθμιση του λιπαντικού ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες
Εξαιρετική προστασία κατά της διάβρωσης Καθαρότεροι κινητήρες, επεκτείνοντας την διάρκεια ζωής τους

Εγκρίσεις Πληροί τις προδιαγραφές Συστάσεις
 Cummins CES 20078
 Detroit Diesel DDC 93K215
 Deutz DQC III
 JASO DH-1
 MACK EO-N
 MAN M 3275-1
 MB 228.3
 MTU Cat.2
 Renault Trucks RLD-2
 Volvo VDS-3
 KAMAZ
 YaMZ
 TMZ

 API CI-4/SL (licensed)
 ACEA E7
 Caterpillar ECF-1a/ECF-2
 Cummins CES 20076/77

 Komatsu
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Τυπικά χαρακτηριστικά
Ιδιότητες Μέθοδος G-Profi MSI Plus 15W-40 

SAE Viscosity Grade SAE J300 15W-40 

Kinematic Viscosity @ 40°С, mm2/s ASTM D445 115,7 

Kinematic Viscosity @ 100°С, mm2/s ASTM D445 15,1 

Viscosity Index ASTM D2270 134 

Flash Point (COC), °С ASTM D92 232 

Pour Point, °С ASTM D97 -32 

Density @15oC,  kg/m3 ASTM D4052 887 

Total Base Number, mg KOH/g ASTM D2896 11,3 

Sulphated Ash, wt% ASTM D874 1,4 

G-Profi MSI Plus 15W-40 έχει σχεδιασθεί 
για να πληροί ή να υπερβαίνει τις 
προδιαγραφές πολλών κορυφαίων 
βιομηχανιών και κατασκευαστών 
αυτοκινήτων.
G-Profi MSI Plus 15W-40 υπερβαίνει τα
ακόλουθα πρότυπα:

 MTU Type 2
- καλύτερος έλεγχος καπνού
- βελτιωμένη αντιδιαβρωτική προστασία

 Cummins CES 20078
- 15% λιγότερα κατάλοιπα
εμβόλων σε υψηλές θερμοκρασίες

 Volvo VDS-3
- 15% χαμηλότερη πύκνωση λαδιού

*ASTM D6594; **High Frequency Reciprocating Rig 

 
Πληροφορίες παρέχονται για τα προϊόντα στο σχετικό Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS). Αυτό παρέχει
καθοδήγηση σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους, τις προφυλάξεις και τα μέτρα πρώτων βοηθειών, μαζί με τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη διάθεση των χρησιμοποιημένων προϊόντων. Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας
(SDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος μέσω του γραφείου πωλήσεων. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από την προβλεπόμενη χρήση του.
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G-Profi MSI Plus 15W-40 Cummins CES 20078 MTU TYPE 2 Volvo VDS-3
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