
  
 

 

PENRITE OIL COMPANY P

TY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South  

Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525 

Enquiries: Phone 1300-PENRITE (1300 736 748) 

Fax: 1800-PENRITE (1800 736 748) 

International: Phone: 61 3 9801 0877,Fax: 61 3 9801 0977 
New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0508 736 748 

United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234 

Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com 

 

  
Olej silnikowy najwy�szej jako�ci

  

Publikacja: sierpień 2013

Opis Produktu

Zastosowanie

Przewagi produktu

 

 

 

 

Heritage  LTM & MTH jest najwyższej jakości olejem mineralnym jednosezonowym (monograde), wyprodukowanym z olejów 

mineralnych najwyższej jakości i zawierającym dodatki zapobiegające zużyciu i rdzewieniu, oraz „lepki” dodatek . Olej ten jest 

przeznaczony w szczególności do samochodów wybudowanych przed 1920r.

Heritage  LTM & MTH jest przeznaczony do stosowania w wielu pojazdach wyposażonych w dość proste układy olejowe takie jak 

układ smarowania kroplowego, knotowego oraz pompy ręczne. Wymagają one oleju silnikowego, który swobodnie przepływa, 

gdy jest zimny, jednak gdy jest gorący, zapewnia wymaganą ochronę.

Olej Heritage  LTM & MTH powinien być wymieniany nie rzadziej niż co 800km lub raz w roku, zależnie co wystąpi wcześniej.

Heritage Light to Medium

Heritage LTM jest olejem klasy SAE 30 o gęstości od małej do średniej, przeznaczonym do samochodów zabytkowych z małym 

silnikiem, samochodów z epoki Edwarda lub 1-, 2- lub 4-cylindrowych oraz do motocykli o pojemności silnika do 500cm3  

wybudowanych przed 1920r.

Heritage LTM jest zalecany również silników stacjonarnych starszego typu o mniejszej pojemności (mniej niż 6hp) oraz do 

starszych maszyn rolniczych zasilanych benzyną, naftą (parafiną) lub olejem napędowym.

Heritage Medium to Heavy

Heritage MTH to olej klasy SAE 50 o gęstości od średniej do dużej, przeznaczony do samochodów zabytkowych średnich lub 

dużych, z epoki Edwarda lub 4-, 6- lub 8-cylindrowych oraz do motocykli o pojemności silnika 500cm3 lub więcej, wybudowanych 

przed 1920r.

Heritage MTH jest przeznaczony do stosowania pojazdach z silnikami o dużej pojemności, wyposażonych w układ smarowania 

pod ciśnieniem z miską lub starszego rodzaju  który wymaga oleju o większej lepkości niż Heritage LTM. Zalecany również 

starszych silników stacjonarnych o większej pojemności (ponad 6hp), które mogą pracować ciągle bez obciążenia lub w których 

olej o mniejszej lepkości nie zapewniałby wymaganej ochrony w wysokiej temperaturze otoczenia. Może być również stosowany w 

maszynach rolniczych starszego typu zasilanych benzyną, naftą( parafiną) lub olejem napędowym.

 Zawiera nowoczesne dodatki  zapewniające ochronę przed korozją (gdy pojazd nie jest używany),

 Większa odporność na działanie wody (wynika to z prostej budowy pompy wodnej, z której woda wycieka do miski olejowej)

 Lepkie dodatki zapewniają większą ochronę podczas przechowywania

HERITAGE LTM AND MTH

Dane charakterystyczne
Produkt     Light-Medium  Medium-Heavy

Klasa SAE             30           50          

Gęstość w 15°C, kg/L                                       0.891                         0.897                  

Lepkość kinematyczna, cSt 

w 40° C             100           220     

w 100 °C            11,3           19,7

Cynk, w %            0,115          0,115

Kod produktu Pojemność

HERMTH005 5 Litrów

HERLTM005 5 Litrów


