
 

 

 
 
 
 

Supreme 850 10W-40 
Synthetische Heavy Duty Motorolie 
 
 
Beschrijving De Argos Supreme 850 10W-40 is een volledig synthetisch smeermiddel gebaseerd op kwalitatief 

zeer hoogwaardige basisoliën. Daardoor voldoet de Argos Supreme 850 10W-40 aan de hoogste 
prestatie-eisen met veelzijdige specificatieniveaus voor off-road en zware trucks. De zeer 
geavanceerde bestanddelen zorgen tevens voor grotere brandstofbesparing. 

 
Toepassing De Argos Supreme 850 10W-40 is een smeermiddel welke voldoet aan de specificaties van de 

EURO V en de meeste Euro VI-motoren, maar is ook zeer geschikt voor Euro II , III , IV. Hierdoor 
wordt de Argos Supreme 850 10W-40 specifiek aanbevolen voor motoren in de off-road, van 
zware trucks en zelfs voor voertuigen met aardgas motoren (CNG).  
Ook is deze olie perfecte te combineren met alle nabehandelingssystemen en -apparatuur  
(DPF, EGR, SCR , e.d.).  

   
Prestatieniveau API CJ-4 

ACEA E4-12, E6-12, E7-12, E9-12  
CATERPILLAR ECF -3 
CUMMINS CES 20081 
DEUTZ DQC IV-10 LA 
DETROIT DIESEL 93K218 
JASO DH-1, DH-2 
MB 228.31, 228.51 
MAN M3477, M3575, M3271-1 
MACK EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus 
MTU Type 2.1 en 3.1 
RENAULT RLD-2, RLD-3 
SCANIA  Low Ash 
VOITH  Retarder Oil Class B 
VOLVO VDS-3, VDS-4 

  
Typische  
standaardanalyses Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,864 

Viscositeit 40 °C, mm²/s 88,2 
Viscositeit 100 °C, mm²/s 13,80 
Viscositeitindex 157 

 Vloeipunt, °C -33 
Total Base Number, mgKOH/g 12,8 
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 De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van 

onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van 
kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, 
met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel 
veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.  


