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Super-D® 3 Diesel Engine Oil 
SAE30 

 

Kendall Super-D3 SAE30  är en dieselmotorolja av mycket hög kvalitet framtagen för att användas i många 
olika applikationer, exempelvis, jordbruksmaskiner, marinmotorer och tvåtakts dieselmotorer. Oljan klarar 
höga belastningar och temperaturer utan att brytas ner och skyddar därmed motorn mot slitage och slam-
bildning. Super-D3 SAE30 klarar att ta hand om stora sotmängder utan att viskositeten förändras, vilket gör 
att motorn skyddas från lager och cylinderskador även vid mycket långa bytesintervall. Den har lågt 
askinnehåll för att hålla ventiler och insugsportar rena, för att bibehålla effektuttaget vid användning i tvåtakts 
dieselmotorer. 
 
 
Fördelar:  
• Kan ta hand om stora sotmängder utan att viskositeten påverkas 
• Skyddar motorn mot slambildning 
• Skyddar mot mekaniskt slitage, rost och lagerkorrosion 
• Bra skydd mot skumning 
• Lågt askinnehåll för att hålla insugsportar rena 
 
 
Rekommenderas för: 
• Tvåtakts dieselmotorer i bussar och båtar 
• Lastmaskiner, jordbruksutrustning och andra tunga maskiner 
• Tyngre manuella växellådor där motorolja specificeras 
 
Kendall Super-D3 SAE30 uppfyller eller överträffar kraven för godkännande enligt följande:  
• API Service CF-2, CF (föråldrad) 
• ArvinMeritor, Dana Spicer och Eaton Fuller manuella växellådor 
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Tekniska data 
 
Viskositetsklass, SAE 30 

Densitet vid 15,6 °C (60 °F) (kg/dm
3
) 0,879 

Pounds per U.S. Gallon vid 15,6 °C (60 °F) 7,32 

Färg, ASTM D1500  4,0 

Flampunkt (COC), °C (°F)  240(464) 

Lägsta flyttemperatur, °C (°F) -33(-27) 

Viskositet,  

cSt vid 40 °C 88,0 

cSt vid 100 °C 11,0 

Viskositetsindex  109 

Cold Cranking Viskositet, cP - 

vid (°C) - 

Viskositet, hög temp/hög skjuvning, cP vid 150 °C 3,4 

Sulfataska, ASTM D874, viktprocent  1,0 

Bastal (TBN), ASTM D2896  8,1 

Zink, viktprocent   0,109 

Artikelnummer 7193 

 


