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Kehitetty John Deere maatalous- ja puutarhakoneille



ITRAKTORW 

JOHN DEERE TARJOAA KASVUA

JOHN DEERE VOITELUAINEET - KEHITETTY 
ANTAMAAN PARAS MAHDOLLINEN SUOJA KONEILLESI

Maatalouskoneet toimivat ankarissa ja vaativissa olosuhteissa 
raskaan kuormituksen alaisina. Koneiden tulee toimia 
luotettavasti sekä tehokkaasti. Jotta koneesi toimivat parhaalla 
mahdollisella tavalla on tärkeää voidella ne oikeilla voiteluaineilla.
Alkuperäiset John Deere voiteluaineet on kehitetty erityisesti  
John Deere koneille. Ne takaavat koneille tehokkaan 
suorituskyvyn ja pitkäaikaisen suojan myös ankarimmissakin 
olosuhteissa.

SUOJAA INVESTOINTIASI

Paras tapa suojata maatalouskoneinvestointisi on käyttää  
John Deeren alkuperäisiä voiteluaineita. 

John Deeren korkealaatuiset voiteluaineet on suunniteltu 
erityisesti optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi.
•  Voiteluaineet vähentävät kosketuksessa olevien ja liikkuvien 

metallipintojen välistä kitkaa sekä suojaavat kulumiselta.
•  Jäähdyttää metallikomponentteja, kuten laakerit, männät, 

venttiilit jne.
•  Suojaa korroosiolta ja ruosteelta neutraloimalla happamat 

pakokaasutuotteet ja minimoimalla nokihiukkasten aiheuttaman 
öljyn sakeutumisen.

• Minimoi moottorin osien kuten mäntien, nokka-akselin sekä 
laakerien kulumista.

• Estää kerrostumien muodostumista männälle sekä 
männänrenkaille.

•  Pitää moottorin puhtaana noesta sekä liasta.
•  Tiivistys.
•  Vähentää tehohäviötä ja lisää siten tehokkuutta.
• Takaa tehokkaan toiminnan sekä korkeissa, että matalissa 

lämpötiloissa.

HYDRAULIIKKAÖLJYT
• Bio Hydrau-Gard (s. 10)
• Hydrau-Gard (s. 11)

MOOTTORIÖLJYT
• Plus 50 II 5W-40 (s. 4)
• Plus 50 II 15W-40 (s. 5)
• Break-In Plus (s. 5)

JÄÄHDYTINNESTE
• Cool Gard II (s. 18)
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JOHN DEERE TARJOAA KASVUA

VOITELURASVAT
• Grease-Gard Arctic (s. 15)
• Grease-Gard  Premium Plus (s. 16)
• Grease-Gard Premium (s. 17)

VAIHTEISTOÖLJY
• Hy-Gard (s. 8)

AKSELIÖLJYT
• Extreme Gard (s. 9)
• Extreme Gard LS 90  (s. 10)
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Moottoriöljy

PLUS 50 II
Huippusuorituskykyinen 5W-40-moottoriöljy on  
kehitetty nykyaikaisille vähäpäästöisille moottoreille. KÄYTTÖ

John Deere Final Tier 4-moottoreilla varustetut 
ajoneuvot, CK-4-öljyä vaativat ajoneuvot, kuorma-
autot, venemoottorit, maakaasumoottorit, sekä 
henkilöautot.

Plus-50 II:aa suositellaan käytettäväksi myös kaikille 
vanhoille dieselmoottoreille, joissa on aikasemmin 
käytetty Plus 50:tä. 

TÄRKEIMMÄT EDUT
•  Ylittää API CK-4:n suorituskyvyn dieselmoottoreissa.
•  Ylittää bensiinimoottoreiden API SN:n suorituskyvyn.
•  Suunniteltu erityisesti estämään hapettumista, 

kerrostumia, korroosiota ja kulumista erinomaisella 
noenhallinnalla.

• Vähentää kunnossapitokustannuksia ja seisokkeja.
• Tarjoaa erinomaisen suojan lietteen sekä 

kerrostumien muodostumiselle.
• Ensiluokkainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa 

vähentää moottorin kulumista käynnistettäessä 
erittäin kylmissä sääolosuhteissa.

•  Erinomainen suorituskyky lämpötila-alueella -45 ºC 
- 50 ºC.

•  Suorituskyky vastaa Plus-50 II 15W-40:tä 
kulumisenesto- ja hapettumisenkestotesteissä.

• Öljynvaihtovälejä voidaan pidentää John Deere 
–moottoreissa jopa 500 tuntiin tai jopa 750 tuntiin** 
(tiettyjen koneiden Final Tier 4 -moottoreissa) kun 
käytetään alkuperäisiä John Deere –suodattimia.

•  Vähätuhkaista tekniikkaa, joka pidentää 
dieselpartikkelisuodattimien käyttöikää.

** Tarkista käyttöohjekirjasta tai kysy lisätietoja  
John Deere -edustajalta tai -huollosta.

Plus 50 II suorituskykyinen osasynteettinen  
SAE 5W-40 moottoriöljy. Suunniteltu tarjoamaan 
erinomaista suorituskykyä nykyaikaisissa 
matalapäästömoottoreissa-Final Tier 4 (Stage IV).

SUORITUSKYKY

API: CK-4 , CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, SN, SL, SJ
ACEA: E9, E7

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuudet Tyypillinen analyysiarvo

Kinemaattinen  viskositeetti 40 °C:ssa 94 cSt

Kinemaattinen  viskositeetti 100 °C:ssa 13,8 cSt

Viskositeetti-indeksi 149

HTHS-viskositeetti 150 °C:ssa 3,8 cP

Jähmepiste -51 °C

Leimahduspiste 245 °C

Kokonaisemäsluku (TBN) mg KOH/g 10,5

Sulfaattituhka 1,0 painoprosentti 

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.
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Moottoriöljy

PLUS 50 II
Huippusuorituskykyinen 15W-40 moottoriöljy. 

KÄYTTÖ

4-tahtiset vapaastihengittävät ja turboahdetut 
dieselmoottorit, mukaan lukien moottorit, joissa on 
hiukkasuodatin (PDF), SCR-katalysaattori, hape-
tuskatalysaattori (DOC) tai pakokaasun takaisinkierrä-
tys (EGR). Tuotetta voidaan myös käyttää bensiini-
moottoreissa.

TÄRKEIMMÄT EDUT
• Erinomainen ratkaisu koko konekannalle - 

sopii uusille sekä vanhemmille moottoreille.
• Sopii vähäpäästöisille moottoreille.
• Pidempi öljynvaihtoväli, jopa 750 tuntia. ** Jos 

käytetään muun tyyppistä moottoriöljyä, väli 
puolittuu.

• Estää kulumista, korroosiota, lietettä, nokea ja 
hapettumista.

• Erinomainen suorituskyky alhaisissa lämpötiloissa.
• Uusimman API CK-4-standardin mukainen.

** valituille John Tier 4 -koneille, joissa on Final Tier 4 
-moottorit, kun käytetään Plus 50 II -öljyä ja alku-
peräisiä John Deere -suodattimia.

John Deere Plus 50 II on suorituskykyinen SAE 15W-40 
moottoriöljy, joka on kehitetty vaativaan käyttöön.  
Se tarjoaa erinomaisen suojan äärimmäisissä 
käyttölämpötiloissa. Pitkät öljynvaihtovälit, 500 tai 
jopa 750* käyttötuntia Plus-50 II –öljyä ja alkuperäisiä 
John Deere –suodattimia käytettäessä (*tarkista 
käyttöohjekirjasta) 

SUORITUSKYKY

API: CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SN/SM/SL/SJ  
ACEA: E9/E7 

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuudet Tyypilliset analyysiarvot

Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa 128 cSt

Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa 15,6 cSt

Viskositeetti-indeksi 127

HTHS-viskositeetti 150 °C:ssa 4,3 cP

Jähmepiste -36 °C

Leimahduspiste 225 °C

Kokonaisemäsluku (TBN) mg KOH/g 10,5

Sulfaattituhka 1,0 painoprosentti 

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.
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Vaihteistoöljy

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuus Menetelmä Hy-Gard Matala viskositeettinen

Tiheys 15 °C:ssa kg/m³ ASTM D 4052 873 842

Viskositeetti 40 °C:ssa mm²/s NF T 60-100 59,2 37,8

Viskositeetti 100 °C:ssa mm²/s NF T 60-100 9,4 7,5

Viskositeetti-indeksi ISO 2909 141 172

Jähmepiste °C NF T 60-105 -36 -51

Leimahduspiste PMCC °C NF T 60-118 220 152

Brookfield-viskositeetti NF T 60-152

-20 °C:ssa Pa.s 4,3 1,45

-35 °C:ssa Pa.s 62,4

-40 °C:ssa Pa.s 17,0

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

   

HY-GARD on UTTO-öljy (Universal Tractor Transmission 
Oil), joka on suunniteltu käytettäväksi vaihteistossa, 
hydraulijärjestelmissä sekä öljykylpyjarruissa.

KÄYTTÖ

HY-GARD on erityisesti suunniteltu käytettäväksi: 
• Vaihteistot ja tasauspyörästöt, joissa on "märät" 

jarrut.
• Vaihteistot hydraulisilla jarruilla.
• Yhdistetyt vaihteisto- ja hydraulijärjestelmät.
• Hydrauliset vaihteistot.

TÄRKEIMMÄT EDUT
•  Suorituskyky ylittää uusimman John Deere -vaati-

muksen (J20C) UTTO-voiteluaineille.
• Erinomainen hapettumisenkesto,  

korroosionestokyky sekä vaahtoamattomuus. 
• Kitkaa muokkaavat lisaaineet varmistavat märkien 

jarrujen tasaisen ja hiljaisen toiminnan.
•  Erinomaiset paineenkesto- sekä kulumisenesto- 

ominaisuudet suojaavat tehokkaasti vaihteita ja 
hydraulijärjestelmän pumppuja. 

SUORITUSKYKY

John Deere JDM J20C * ja RES 10060, API GL-4, AFNOR NF E 48602 tyyppi HV, Ford New Holland M2C-134D, 
FNHA-2-D.201.00, Massey-Ferguson M1143 (vain 10W-30), M1135 (yhteensopiva) (vain 5W-30), Volvo WB 101, ZF TE-ML 03E, 05F, 
Caterpillar TO-2
* matalaviskositeettinen HY-GARD on John Deere JDM J20 D:n mukainen

HY-GARD
Monikäyttöinen traktorien vaihteisto- ja hydrauliöljy.
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Vaihteisto- ja vetopyörästö-öljyt

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuudet Menetelmä Tyypilliset analyysiarvot

SAE-luokka SAE J 306 80W-90 85W-140

Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa mm²/s
ISO 3104

146 358

Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa mm²/s 14,7 25,6

Viskositeetti-indeksi ISO 2909 100 94

Tiheys 15 °C:ssa kg/m³ ISO 12185 904 908

Leimahduspiste °C ISO 2592 175 215

Leimahduspiste °C ISO 3016 -27 -15

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

   

EXTREME-GARD on erittäin suorituskykyinen vaihteistoöljy, 
joka on kehitetty erityisesti John Deeren maatalouskoneiden 
vaihteiden ja vetopyörästöjen voiteluun.

KÄYTTÖ
• Vetopyörästöt, tasauspyörästöt, manuaalivaihteistot  

ja hypoidiakselit.

TÄRKEIMMÄT EDUT
•  Pidentää mekaanisten komponenttien käyttöikää 

erinomaisten kulumisenesto-ominaisuuksiensa 
ansiosta.

• Sovelttuu käytettäväksi vaihtelevissa olosuhteissa.
•  Erinomainen kulumisenestokyky, 

korroosionestokyky, hapettumisenkesto ja 
vaahtoamattomuus.

SUORITUSKYKY

API - GL-5

EXTREME GARD
Korkealuokkainen 85W-140 ja 80W-90-vaihteisto- ja
vetopyörästö-öljy.
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Vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuudet Menetelmä Tyypilliset analyysiarvot

Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa
mm²/s ISO 3104

155

Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa 15

Viskositeetti-indeksi ISO 2909 95

Tiheys 15 °C:ssa kg/m³ ISO 12185 909

Leimahduspiste °C °C ISO 2592 210

Jähmepiste °C ISO 3016 -12

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

   

Extreme Gard LS 90 on paineenkestolisäaineistettu 
GL-5 vaihteistoöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi 
pääsääntöisesti tasauspyörästön lukolla varustetuiden 
ajoneuvojen akselistoissa.

KÄYTTÖ
• Tarkoitettu tasauspyörästön lukoilla varustettuihin 

ajoneuvon akselistoihin.

EDUT
• Pidentää mekaanisten komponenttien käyttöikää 

erinomaisen kulumisenesto-ominaisuuksiensa 
ansiosta.

•  Suojaa korroosiolta
• Hyvä hapettumisen ja lämmonkesto sekä limited 

slip-tasauspyörästöjen edellyttämät 
kitkaominaisuudet.

SUORITUSKYKY

SAE 90, API GL-5, MIL-L-2015 B 

EXTREME GARD LS 90
GL5-erikoisöljy limited-slip tasauspyörästöihin.
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Hydrauliikkaöljy

KÄYTTÖ
• Hydraulijärjestelmät ja voimansiirrot vaihtelevissa 

lämpötiloissa.
•  Hydrostaattiset vaihteistot.
• Vaihteistot, jotka vaativat hydrauliöljyä, jolla on 

kulumisenesto ominaisuuksia.
• Voidaan usein käyttää kohteissa joissa vaatimuksena 

on ISO 1158 (HM/HV) ja DIN 51524 osa 2 tai 3. Öljyn 
käyttölämpötilan ei tule kuitenkaan ylittää 90 
astetta.

EDUT
• Erinomainen suoja kulumiselta ja korroosiolta. 
• Tuhkattomat (sinkittömät) lisäaineet tarjoavat 

erinomaisen suojan kulumiselta. 
• Ei ole haitallinen bakteereille, leville, makean ja 

meriveden selkärangattomille tai kaloille Water 
Accommodated Fractions (WAF)-menetelmällä 
testattuna OECD ja EPA ohjeiden mukaisesti. 

• Biohajonnut yli 60% 28 päivän jälkeen OECD 301 b 
hiilidioksidin muodostumistestissä. 

BIO HYDRAU-GARD
Ympäristön huomioiva biohajoava hydraulineste.

ISO 15380 HEES vaatimukset täyttävä 
ympäristömielessä hyväksyttävä synteettisiin 
estereihin perustuva hydraulineste. Soveltuu 
käytettäväksi erityisesti ympäristöltään herkillä alueilla 
ja se on käytön aikana vähemmän haitallinen vesistöille 
sekä maaperälle. (Euroopan ympärisömerkki).  

SUORITUSKYKY

ISO: 12922 HFDU, 15380 HEES, VDMA: 24568, SP: SS 15 54 34,  
EU Ecolabel, USDA BioPreferred Program, U.S. EPA VGP

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuudet Menetelmä Tyypillinen analyysiarvo

ISO voiteluainetyyppi ISO 6743-4 HEES

ISO-Viskositeettiluokka ISO 3848 46

Väri Vihreä

Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa cSt

ISO 3104

1522

Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa cSt 47,20

Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa cSt 9,41

Viskositeetti-indeksi ISO 2909 188

Tiheys 15 °C:ssa kg/m³ ISO 12185 921

Leimahduspiste °C ISO 2592 322

Jähmepiste °C ISO 3016 -42

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.
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Hydrauliikkaöljy

KÄYTTÖ

Erittäin suorituskykyinen sinkkiperustaisella 
kulumisenestotekniikalla toteteutettu hydrauliöljy, 
jonka perusöljyna on käytetty korkelaatuista API Group 
II perusöljyä. 

Soveltuu erinomaisesti vaativiin 
hydrauliikkasovelluksiin kuten metsäkonekäyttöön. 

Voidaan käyttää hydraulijärjestelmissä, jotka toimivat 
laajalla käyttölämpötila-alueella vaihtelevissa 
olosuhteissa.

EDUT
•  Erinomaiset viskositeetti ominaisuudet erinomaisen 

leikkauskestävyyden seurauksena.
• Pienet viskositeetin muutokset lämpötilan 

vaikutuksesta.
• Erinomainen lämmönkestokyky.
• Erinomainen suodatettavuus.
• Erinomainen ilmanerotuskyky sekä 

vaahdonestokyky.

HYDRAU-GARD 46 PLUS
Hydrauliöljy vaativaan käyttöön.

Laadukas hydrauliöljy ankariin työolosuhteisiin laajalle 
käyttölämpötila-alueelle. Erinomainen suoja kulumista, 
korroosiota ja hapettumista vastaan.

SUORITUSKYKY

ISO: 11158 Tyyppi HV, ASTM: D6258 HV, DIN 51524, osa 3 HVLP  GB: 111181.1 - HV, DENISON (HF-0, HF-1, HF-2),  
Eaton (Vickers) Brochure 03-401-2010, MAG IAS P-70 (ISO 46)

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuudet Menetelmä Tyypilliset analyysiarvot

ISO voiteluainetyyppi HV

ISO-Viskositeettiluokka ISO 3848 46

Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa mm²/s

ASTM D445

113

Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa cSt 46

Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa cSt 8,4

Viskositeetti-indeksi ISO 2909 161

Tiheys 15 °C:ssa kg/l ISO 12185 0,870

Leimahduspiste °C 225

Jähmepiste °C -42

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.
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Voitelurasva

KÄYTTÖ

John Deere Grease-Gard™ Arctic on monikäyttörasva 
kaiken tyyppisille koneille. Se soveltuu myös 
teollisuuden ajoneuvojen ja koneiden voiteluun.

John Deere Grease-Gard ™ Arctic sopii täydellisesti 
käytettäväksi laakereiden, vetoakseleiden ja kaikkien 
muiden liikkuvien osien voitelussa ja suojaamisessa 
rasvalla, joka kestää erittäin alhaisia   lämpötiloja.

NLGI-luokan 0 ansiosta John Deere Grease-Gard ™ 
Arctic tukee sinua työssäsi myös kylmimmissä 
olosuhteissa, joita kohtaat työskennellessäsi talvella. 
Se säilyttää pumpattavuutensa myös alhaisissa 
lämpötiloissa, mikä takaa päivittäisten huoltorutiiniesi 
helpon suorittamisen.

EDUT
•  Tarjoaa hyvän mekaanisen kestävyyden.
•  Tehokas korroosionsuojaus.
• Suojaa kulumiselta.
•  Kestää veden huuhtelevaa vaikutusta.
•  Auttaa pidentämään osien käyttöikää.
•  Soveltuu keskusvoitelujärjestelmiin 

työskenneltäessä alhaisissa lämpötiloissa.
• Käyttölämpötila-alue: -30 °C - +120 °C.

GREASE-GARD ARCTIC
Litiumrasva kylmiin olosuhteisiin.

Yleiskäyttöinen litiumrasva erinomaiseen 
suorituskykyyn erittäin kylmissä olosuhteissa.

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuudet Menetelmä Tyypilliset analyysiarvot

Tunkeuma (60000 iskua) DIN ISO 2137 355–385

Tunkeuma (100000 iskua) ASTM D 217 388 (+30)

Korroosionkesto

EMCOR-testi, tislattu vesi DIN 51802 0,0

Kupari 24 t 100 °C:ssa ASTM D 130 1b

Hapettumisenkestokyky

Painehäviö 100 tunnin jälkeen 100 °C:ssa ASTM D 942 7 kPa (0,7 bar)

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

   

SUORITUSKYKY

ASTM D217, NLGI luokka 0
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Voitelurasva

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuudet Menetelmä Tyypillinen analyysiarvo

Tunkeuma (60000 iskua) DIN ISO 2137 265–295

Tippumispiste IP 396 220°C

Virtauspaine -30 ° C:ssa DIN 51 805 ≤ 1400 hPa

Öljynerottelu 18 t/40 °C DIN 51 817 ≤ 2 %

Perusöljyn viskositeetti 40 ° C:ssa
DIN 51562-1

170 mm²

Perusöljyn viskositeetti 100 ° C:ssa 14 mm²

Väri Vihreä

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.

   

KÄYTTÖ

Laakereiden, vetoakseleiden ja kaikkien muiden 
voitelua vaativien liikkuvien osien suojaus. 

Yhteensopiva useimpien rasvatyyppien kanssa. Sopii 
esim. kuulalaakerien ja tiivisteiden pitkäaikaiseen 
voiteluun. 

Laaja käyttölämpötila-alue. 

Grease-Gard Premium Plus soveltuu käytettäväksi 
keskusvoitelujärjestelmissä. 

EDUT
• Erinomainen mekaaninen kestävyys.
• Suojaa korroosiolta.
• Pidemmät voiteluvälit.
• Saatavana vakio- ja Lube-Shuttle®-patruunoissa
•  Kestää korkeita lämpötiloja.
• Kestää veden huuhtelevaa vaikutusta. 
• Käyttölämpötila-alue -28 °C - +167 °C.

GREASE-GARD PREMIUM PLUS
Huippuluokan litiumrasva.

Grease-Gard Premium Plus on monikäyttöinen  
litiumrasva raskaaseen käyttöön. 

SUORITUSKYKY

ASTM D217: NLGI luokka 2, ISO 6743-9: L-X-CDHB 2, John Deere: RES 156226
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Jäähdytinneste

KÄYTTÖ

Cool-Gard II on jäähdytysneste, joka on suunniteltu 
pidentämään moottorin käyttöikää. Tämä tehokas 
jäähdytysneste suojaa korroosiolta, kavitaatiolta ja 
jäämiltä ankarimmissakin olosuhteissa. Todistetusti 
tehokas hapettumisen sietokyky antaa pitkäaikaisen 
suojan lämpöä vastaan.

EDUT
• Käyttöikä jopa 6 vuotta/6000 tuntia.
• Pitkät huoltovälit pienentävät ylläpitokustannuksia.
• Suojaa korroosiolta ja jäämiltä.
• Kavitaation hallinta pidentää  pinnoitteen 

kayttöikää ja tuo muitakin etuja.
• Vesipumppu toimii tehokkaasti.
• Suojaa luotettavasti jäätymiseltä aina -37°C:n 

lämpötilaan saakka.

COOL-GARD II
Valmiiksi sekoitettu jäähdytinneste moottoreille.  

Cool-Gard II on käyttövalmis 50/50-jäähdytinnesteseos. 
Käyttöikä jopa 6 vuotta/6000 tuntia.

SUORITUSKYKY

ASTM D3306, D6210

Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuudet Menetelmä Tyypilliset analyysiarvot

Väri ISO 3104 Kullankeltainen

Tiheys 20 °C:ssa INF T 60-172 1080

pH (50/50 tilavuudesta) ASTM D-1287 7,8–9,0

Jäätymispiste (50/50 tilavuudesta) ASTM D-1177 -37 °C

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.
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SAE-luokat
SAE (Society of Automotive Engineers) –luokat määrittelevät moottoriöljyn viskositeetin. Juoksevuusominaisuudet alhaisissa lämpötiloissa määritellään 
luokissa SAE 0W … 25W ja viskositeetti lämpimässä moottorissa luokissa SAE 8 … 60.

Moottoriöljyt viskositeettiluokat

MOOTTORIÖLJYJEN SUORITUSKYKYLUOKAT
API ja ACEA -luokat
Yleisimmät laatuluokitukset ajoneuvojen voiteluaineille ovat: 

MOOTTORIÖLJYJEN SAE-LUOKITUS

SAE-Viskositeet-
tiluokka

Maks. CCS-
viskositeetti 

Pumpattavuus, maksimi  
viskositeetti 

Kinemaattinen  
viskositeetti minimi

Kinemaattinen  
viskositeetti maksimi

HTHS-viskositeetti minimi, 
mPas  150 °C

mPas °C mPas °C mm2/s/100 °C mm2/s/100 °C

0W 6200 -35 60000 -40 3,8

5W 6600 -30 60000 -35 3,8

10W 7000 -25 60000 -30 4,1

15W 7000 -20 60000 -25 5,6

20W 9500 -15 60000 -20 5,6

25W  13000 -10 60000 -15 9,3

8 4,0 <6,1 1,7

12 5,0 <7,1 2,0

16 6,1 <8,2 2,3

20 6,9 <9,3 2,6

30 9,3 <12,5 2,9

40 12,5 <16,3
3,5 (0W-40, 5W-40, 10W-40)

3,7 (15W-40, 20W-40, 25W-40, 40)

50 16,3 <21,9 3,7

60 21,9 <26,1 3,7

API:  API (American Petroleum Institute) tarkoittaa yhdysvaltalaisia suosituksia ja laatuvaatimuksia, jotka moottoriöljyn on täytettävä.   
API-luokitukset bensiinimoottoreille on merkitty kirjainyhdistelmällä SA-SN ja dieselmoottoreille kirjainyhdistelmällä CA-CK.

Bensiinimoottorit  
S-kirjain on bensiinimoottoriöljyjen API-luokituksen tunnus.  

SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG ja SH: Poistettu käytöstä.  

SH:  Vuoden 1996 ja sitä vanhemmat moottorit. Moottoritestit ja rajat ovat samat kuin luokassa SG, mutta ne on äärimmäisen tarkasti   
määritetty ja valvotut testausmenetelmät tekevät luokasta huomattavasti vaativamman. 

SJ:  Vuoden 2001 ja sitä vanhemmat moottorit. Moottoritestit ja testimenetelmät ovat samat kuin luokassa SH, mutta edellyttää vähäisempää  
haihtumista ja pienempää fosforipitoisuutta. 

SL:  Vuoden 2004 ja sitä vanhemmat moottorit. Moottoritestit ja testimenetelmät ovat samat kuin luokassa SJ, mutta korkeista lämpötiloista  
johtuvalta lialta suojaamisen ja pienemmän öljynkulutuksen vaatimukset ovat tiukemmat. 

SM:  Vuonna 2004 käyttöön otettu laatuluokka. Vuoden 2010 ja vanhemmille moottoreille. Tämä luokitus parantaa öljyn ominaisuuksia, kuten 
hapettumisenkestoa, kulumissuojaa, liansitomiskykyä ja suorituskykyä alhaisissa lämpötiloissa sekä polttoainetaloudellisuutta.

SN:  Vuonna 2010 esitelty luokitus, vuoden 2011 ja vanhemmille ajoneuvoille. SN-öljyt on suunniteltu kestämään paremmin hapettumista,  
suojaamaan tehokkaammin kerrostumien muodostumiselta ja suojaamaan tehokkaammin kulumiselta. Voidaan käyttää ajoneuvoissa  joiden 
moottori käyttää polttoainetta joka sisältää etanolia, maks. E85.

SN PLUS: Vuonna 2018 esitetty luokitus. SN Plus- öljyt on suunniteltu erityisesti estämään LSPI:tä (Low Speed Per-ignition)

Dieselmoottorit  
C-kirjain on dieselmoottoriöljyjen API-luokituksen tunnus.   

CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4 ja CG-4: Poistettu käytöstä.   

CF:  Korvaa CD-luokan. Moottorit, jotka käyttävät erittäin rikkipitoista polttoainetta. 

CF-2:  Kaksitahtidieselmoottorit. Korvaa CD-II-luokan. 

CF-4:  Ylittää CE-vaatimukset öljynkulutuksen ja männän epäpuhtauksien osalta. 

CG-4:  Yhdysvaltalaiset vähäpäästöiset moottorit. Korvaa luokat CE ja CF-4. 

CH-4:  Tarkoitettu nopeakäyntisiin raskaasti kuormitettuihin matalapäästöisiin (US 98) dieselmoottoreihin. Entistä parempi suoja noen  
aiheuttamalta kulumiselta sekä männänrenkaiden ja sylinteriputken kulumiselta. Voidaan käyttää API CD, CE, CF-4 ja CG-4 –öljyjen tilalla.

CI-4:  Tarkoitettu nopeakäyntisiin nelitahtidieselmoottoreihin, jotka täyttävät US 2004 –päästövaatimukset. CI-4 –öljyt on formuloitu pakokaasu-
jen takaisinkierrätyksellä (EGR) varustettujen moottorien kestävyyden takaamiseksi ja niitä voidaan käyttää aina polttoaineen rikkipitoisuu-
teen 0,5% asti. Voidaan käyttää API CD, CE, CF-4, CG-4 ja CH-4 –öljyjen tilalla.
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CJ-4:  2006 esitelty luokka nopeakäyntisiin nelitahtidieselmoottoreihin, jotka täyttävät US 2007 ja Tier 4 –päästövaatimukset. CJ-4 –öljyt  
antavat optimisuojan katalysaattorin ”myrkyttymiseltä”, partikkelisuodattimen tukkeutumiselta, moottorin kulumiselta, männän  
kerrostumilta, öljyn vaahtoamiselta, hapettumisesta johtuvalta paksuuntumiselta, leikkautumisesta johtuvalta ohentumiselta ja ne  
käsittelevät nokea hyvin tehokkaasti. Voidaan käyttää API CI-4, CH-4, CG-4 ja CF-4 –öljyjen tilalla. 

CK-4:  Nopeakäyntisiin nelitahtidieselmoottoreihin, jotka on suunniteltu täyttämään 2017-mallivuoden maantieliikenteen ja työkoneiden Tier 4 – 
päästövaatimukset sekä aikaisempien mallivuosien dieselmoottoreihin. Ylittää API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4 ja CH-4 –suorituskykyvaatimukset ja  
voidaan käyttää näiden luokkien tilalla.

FA-4:  Tietyt XW-30 –öljyt erityisesti formuloituna käytettäväksi määrätyissä nopeakäyntisissä nelitahtidieselmoottoreissa, jotka on suunniteltu  
täyttämään 2017-mallivuoden maantieliikenteen kasvihuonekaasupäästöille asetetut vaatimukset. Ei voida käyttää API CK-4, CJ-4, CI-4 
PLUS, CI-4 ja CH-4 –öljyjen tilalla. Tarkista moottorivalmistajan suosituksista voidaanko API FA-4 –öljyjä käyttää.

ACEA  
ACEA on eurooppalaisten autonvalmistajien yhteisorganisaatio. Organisaation tehtävänä on kehittää mm. moottoriöljyjen laatuluokituksia huomioiden  
erityisesti eurooppalaisten moottorien rakenteet ja käyttöolot. Täyttääkseen tietyn laatuluokituksen öljyn on läpäistävä sekä laboratorio- että moottoritestit. 
Laboratoriotesteissä testataan mm. öljyn viskositeettia, vaahtoamista, leikkauskestävyyttä ja ruostumi-senestokykyä. Moottoritesteissä tutkitaan mm. öljyn  
kykyä ehkäistä laakerien korroosiota sekä männän renkaiden, nokka-akselin ja sylinteriputkien kulumista. Moottoriöljyjen ACEA-luokitukset otettiin käyttöön 
vuoden 1996 alussa, jolloin aiemmat CCMC-luokitukset G4, G5, PD2, D4 ja D5 kumottiin.   

Moottoriöljyt jaetaan neljään ryhmään:   
ACEA A, 1–5 henkilö- ja pakettiautojen bensiinimoottoreihin 
ACEA B, 1–5 henkilö- ja pakettiautojen dieselmoottoreihin 
ACEA C, 1–5 henkilö- ja pakettiautojen dieselmoottoreihin, joissa hiukkassuodatin
ACEA E, 1,2,3,4,5,6,7,9 raskaiden ajoneuvojen dieselmoottoreihin

ACEA A ja ACEA B olivat vuodesta 1996 lähtien erilliset luokat, mutta vuonna 2004 ne yhdistettiin A/B-luokiksi, koska ne soveltuvat sekä bensiini-  
että dieselmoottoreihin.  

A1/B1:  Poistettu vuoden 2016 luokituksesta. 

A3/B3:   Kestäviä, viskositeettinsa säilyttäviä öljyjä suorituskykyisiin bensiinimoottoreihin sekä henkilö- ja pakettiautojen dieselmoottoreihin,  
pitkille öljynvaihtoväleille, ympärivuotiseen käyttöön ja/tai raskaisiin käyttöolosuhteisiin moottorivalmistajan ohjeiden mukaisesti. 

A3/B4:   Kestäviä, viskositeettinsa säilyttäviä öljyjä suorituskykyisiin bensiinimoottoreihin sekä suoraruiskutusdieselmoottoreihin, sopivat  
käytettäväksi myös A3/B3 –luokan käyttöolosuhteissa. 

A5/B5:   Kestäviä, viskositeettinsa säilyttäviä öljyjä pitkille öljynvaihtoväleille henkilö- ja pakettiautojen suorituskykyisiin bensiini- ja  
dieselmoottoreihin, jotka on suunniteltu toimimaan ohuemmilla matalakitkaisilla öljyillä, Nämä öljyt eivät sovi kaikkiin moottoreihin.  
Varmista soveltuvuus auton ohjekirjasta. Nämä öljyt eivät sovellu joihinkin moottoreihin - tarkista käyttöoppaasta esteet.

Low SAPS –öljyt katalysaattoreilla ja hiukkassuodattimilla varustettuihin moottoreihin. 
ACEA C otettiin käyttöön vuonna 2004 bensiini- ja dieselmoottorien ”Low SAPS” -voiteluöljynä. Öljy on kehitetty moottoreihin, joissa on dieselhiukkassuo-
datin tai kolmitiekatalysaattori ja joissa vaaditaan alhaisen kitkan ja alhaisen viskositeetin Low SAPS -öljy. Nämä öljyt pidentävät hiukkassuodattimen tai 
kolmitiekatalysaattorin käyttöikää ja säästävät polttoainetta. Low SAPS -voiteluöljyjen tuhka-, fosfori- ja rikkipitoisuutta on vähennetty. Ne sisältävät uuden 
sukupolven lisäaineita, jotka parantavat hiukkassuodattimen ja kolmitiekatalysaattorin toimintaa merkittävästi. Nämä öljyt eivät sovellu joihinkin moottorei-
hin - tarkista käyttöoppaasta esteet. 

Lyhenteen selitys:  
SAPS: Lyhenne sanoista Sulphated Ash (sulfaattituhka) – Phosphorus (fosfori) – Sulphur (rikki).  
C1:   Kestäviä, viskositeettinsa säilyttäviä öljyjä suorituskykyisiin dieselpartikkelisuodattimella ja katalysaattorilla varustettuihin henkilö ja  

pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottoreihin, joissa voidaan käyttää ohuempia, matalakitkaisia low SAPS -öljyjä. Nämä öljyt eivät  
sovi kaikkiin moottoreihin. Varmista soveltuvuus auton ohjekirjasta. 

C2:   Kestäviä, viskositeettinsa säilyttäviä öljyjä suorituskykyisiin dieselpartikkelisuodattimella ja katalysaattorilla varustettuihin henkilö- ja  
pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottoreihin, joissa voidaan käyttää ohuempia, matalakitkaisia öljyjä. Nämä öljyt eivät sovi kaikkiin moot-
toreihin. Varmista soveltuvuus auton ohjekirjasta. 

C3:   Kestäviä, viskositeettinsa säilyttäviä öljyjä suorituskykyisiin dieselpartikkelisuodattimella ja katalysaattorilla varustettuihin henkilö- ja  
pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottoreihin. Nämä öljyt eivät sovi kaikkiin moottoreihin. Varmista soveltuvuus auton ohjekirjasta. 

C4:   Kestäviä, viskositeettinsa säilyttäviä öljyjä suorituskykyisiin dieselpartikkelisuodattimella ja katalysaattorilla varustettuihin henkilö- ja  
pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottoreihin, joissa tulee käyttää low SAPS-öljyjä. Nämä öljyt eivät sovi kaikkiin moottoreihin.  
Varmista soveltuvuus auton ohjekirjasta.

C5:  Kestäviä, viskositeettinsa säilyttäviä ja polttoainetta säästäviä öljyjä pitkille öljynvaihtoväleille nykyaikaisin pakokaasujen  
jälkikäsittelylaittein varustettuihin suorituskykyisiin henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottoreihin, jotka on suunniteltu  
toimimaan ohuemmilla öljyillä. Nämä öljyt eivät sovi kaikkiin moottoreihin. Varmista soveltuvuus auton ohjekirjasta.

ACEA E -normit raskaan kaluston dieselmoottoreihin

E1/E2/E3/E5:  Poistettu käytöstä.

E4:   Kestäviä, viskositeettinsa säilyttäviä öljyjä, jotka pitävät männät puhtaina, suojaavat tehokkaasti kulumiselta ja käsittelevät tehokkaasti  
nokea. Suositellaan tehokkaisiin Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV ja Euro V –päästörajoitusten mukaisiin dieselmoottoreihin raskaisiin  
käyttöolosuhteisiin esim, pidennetyille öljynvaihtoväleille moottorivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Sopivat moottoreihin, joissa ei ole 
dieselpartikkelisuodatinta, eräisiin pakokaasujen takaisinkierrätyksellä varustettuihin moottoreihin. Tarkista sopivuus moottorivalmistajan 
ohjeista.

E6:  Euro I - VI -moottorit. Yleensä synteettiset UHPD-öljyt, joissa mäntä on äärimmäisen puhdas, nokea hallittava ja kuluttava. Pisin öljynvaih-
toväli. Samanaikaisesti Euro IV-VI vaatii vähän SAPS-lisäaineita.

E7:  Euro I - IV I-V moottorit ilman DPF: tä. Korkeat vaatimukset mäntäyksikölle ja enemmän. E7 ei ole matala SAPS, vaikka matala SAPS öljy 
saattaa hyvin vastata E7 vaatimuksia. Hyväksytty pitkille öljynvaihtoväleille.

E9:  Uusin ACEA E -standardi moottoreille, joissa on tai ei ole DPF: ää, vähärikkisen polttoaineen yhteydessä. Sulfonoitu tuhka on vähemmän 
kuin 1% - EGR- ja / tai SCR-moottoreille. Sijaitsee lähellä API CJ-4. Euro I-VI -moottorit.



E6:  Kestäviä, viskositeettinsa säilyttäviä öljyjä, jotka pitävät männät puhtaina, suojaavat tehokkaasti kulumiselta ja käsittelevät tehokkaasti   
 nokea. Suositellaan tehokkaisiin Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V ja Euro VI –päästörajoitusten mukaisiin dieselmoottoreihin  
 raskaisiin käyttöolosuhteisiin esim. pidennetyille öljynvaihtoväleille moottorivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Sopivat pakokaasujen  
 takaisinkierrätyksellä varustettuihin moottoreihin, dieselpartikkelisuodattimella tai ilman sekä SCR-järjestelmällä varustettuihin  
 moottoreihin. E6-öljyjä suositellaan erityisesti dieselpartikkelisuodattimella varustettuihin moottoreihin. Tarkista sopivuus moottori- 
 valmistajan ohjeista.

E7:  Kestäviä, viskositeettinsa säilyttäviä öljyjä, jotka pitävät männät puhtaina, suojaavat tehokkaasti sylinteriputken kiillottumiselta sekä  
 kulumiselta ja käsittelevät tehokkaasti nokea. Suositellaan tehokkaisiin Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV ja Euro V –päästörajoitusten  
 mukaisiin dieselmoottoreihin raskaisiin käyttöolosuhteisiin esim. pidennetyille öljynvaihtoväleille moottorivalmistajan ohjeiden mukaisesti.  
 Sopivat moottoreihin, joita ei ole varustettu dieselpartikkelisuodattimella, useimpiin pakokaasujen takaisinkierrätyksellä varustettuihin   
 moottoreihin sekä useimpiin SCR-järjestelmällä varustettuihin moottoreihin. Tarkista sopivuus moottorivalmistajan ohjeista.

E9:  Kestäviä, viskositeettinsa säilyttäviä öljyjä, jotka pitävät männät puhtaina, suojaavat tehokkaasti sylinteriputken kiillottumiselta sekä  
 kulumiselta ja käsittelevät tehokkaasti nokea. Suositellaan tehokkaisiin Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V ja Euro VI –päästörajoitusten  
 mukaisiin dieselmoottoreihin raskaisiin käyttöolosuhteisiin esim. pidennetyille öljynvaihtoväleille moottorivalmistajan ohjeiden mukaisesti.  
 Sopivat moottoreihin dieselpartikkelisuodattimella tai ilman, useimpiin pakokaasujen takaisinkierrätyksellä varustettuihin moottoreihin   
 sekä useimpiin SCR-järjestelmällä varustettuihin moottoreihin. E9-öljyjä suositellaan erityisesti dieselpartikkelisuodattimella varustettuihin  
 moottoreihin. Tarkista sopivuus moottorivalmistajan ohjeista. 
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