
 

 
 

Opis produktu 

HDAX 6500 to najwyższej jakości olej przeznaczony do 

silników zasilanych gazem wysypiskowym  lub gazem 

ziemnym o dużej zawartości siarki, w klasie lepkości  

SAE 40. Charakteryzuje się niską zawartością popiołów i 

doskonałymi właściwościami dyspergująco- myjącymi, Olej 

HDAX 6500 opracowano przy zastosowaniu najwyższej 

jakości olejów bazowych o bardzo niskiej zawartości siarki, 

azotu i węglowodorów aromatycznych; zawiera on dodatki 

uszlachetniające z bezpopiołowym środkiem 

dyspergującym oraz inhibitorem utleniania, a także 

nowoczesny pakiet metalicznych dodatków myjących oraz 

pakiet dodatków przeciwzużyciowych.  

Olej HDAX 6500 zapewnia ochronę przed korozją, nie 

zwiększając przy tym ilości osadów w komorze spalania, a 

także zabezpiecza przed powstawaniem osadów na  tłoku, 

minimalizuje możliwość zapiekania się pierścieni. Dzięki 

doskonałej odporności na utlenianie i nitrację, olej HDAX 

6500 cechuje minimalny wzrost lepkości. 

Korzyści dla klienta 

• Zapewnia optymalną wydajność przy stosowaniu paliwa z 

gazu wysypiskowego lub ziemnego o dużej zawartości 

siarki, zapewniając ochronę przed powstawaniem  

osadów 

• Odpowiednio dobrany skład oleju o niskiej zawartości 

fosforu wspomaga niezawodne działanie katalizatora i 

jego ochronę 

• Wysokiej jakości olej bazowy zapewnia wydłużone okresy 

pomiędzy wymianami oleju, odporność na utlenianie i 

nitrację oraz  charakteryzuje się wysoką rezerwa 

alkaiczną 

• Ogranicza powstawanie osadów w komorze spalania i na 

tłoku, chroni przed szlamem, zużyciem i korozją, 

pomagając wydłużyć okres sprawności silnika 

 

 

• Przeznaczony do paliw na bazie gazu wysypiskowego 
i ziemnego o dużej zawartości siarki(kwaśny) 

• Zaawansowana ochrona katalizatora 

• Wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju 

• Ochrona przed tworzeniem się osadów i szlamu 

• Wysoki poziom ochrony przed zużyciem 

• Niezawodna odporność na korozję 

Produkt jest zgodny z wybranymi normami 
technicznymi, włączając w to: 

GE Jenbacher MWM 
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Zalety produktu 



 HDAX® 6500 LFG Gas Engine Oil SAE 40 ─ ciąg dalszy 

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiekolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym 
w Karcie Produktu. 
Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł 
powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę 
internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska 
naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów. 
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Zastosowania 

• Olej HDAX 6500 przeznaczony jest do 

wysokowydajnych silników, w których stosowane jest 

paliwo LFG, biogaz oraz gaz gnilny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normy i Zatwierdzenia 

Zatwierdzenia 

• GE Jenbacher — Silniki TA 1000-1109 typu 2,3,4 

(wersja B) i 6 (wersja E) wyposażone lub bez 

katalizatorów, stosujące paliwo B (biogaz) i paliwo C 

(gaz wysypiskowy) 

•  MWM — uzyskano zatwierdzenie do smarowania 

szerokiej gamy silników* 

*  w celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu  

z nami  

Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Klasa lepkości  SAE 40 

Gęstość w temperaturze 15°C, kg/l ASTM D4052 0,875 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 

100°C, mm2/s 

ASTM D445 13,9 

Temperatura płynięcia, °C ASTM D97 -36 

Temperatura zapłonu COC, °C ASTM D92 230 min 

Ogólna liczba zasadowa, mg KOH/g ASTM D2896 4,5 

Popiół siarczanowy, %wt ASTM D874 0,55 

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach 

dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje 

wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje. 


