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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙOΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

κατά 

SAE 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ/ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ,ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΙΕΘΝΩΝ 

&ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΒΑΡΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

(ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ) & ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 
Συνθήκες 

οδήγησης  στην 

πόλη  ( km ) 

Συνθήκες οδήγησης 

στον αυτοκινητόδρομο 

( km ) 

Συνήθεις Συνθήκες Χρήσης 

( ΩΡΕΣ) 

CE2-01-0 CENTENION CRXCENTENION CRXCENTENION CRXCENTENION CRX    10W10W10W10W----40404040    Έως 30.000 km 

ή  1 έτος 

Έως 55.000 km 

ή  1 έτος 

Έως 500 ώρες 

ή  1 έτος 

CE2-06-1 CENTENION TRCENTENION TRCENTENION TRCENTENION TR 15W15W15W15W----40404040    Έως 20.000 km 

ή  1 έτος 

Έως 25.000 km 

ή  1 έτος 

Έως 300 ώρες 

ή  1 έτος 

CE2-02-1 

CE2-02-0 
CENTENION TURBO  CENTENION TURBO  CENTENION TURBO  CENTENION TURBO  100100100100 15W15W15W15W----40404040    

20W20W20W20W----50505050    

Έως 15.000 km 

ή  1 έτος 

Έως 20.000 km 

ή  1 έτος 

Έως 250 ώρες 

ή  1 έτος 

CE2-03-1 

CE2-03-0 
CENTENIAL 200CENTENIAL 200CENTENIAL 200CENTENIAL 200    15W15W15W15W----40404040    

20W20W20W20W----50505050    

Έως 15.000 km 

ή  1 έτος 

Έως 20.000 km 

ή  1 έτος 

Έως 250 ώρες 

ή  1 έτος 

CE2-04-1 

CE2-04-2 

CE2-04-3/4 

CENTIUS 300CENTIUS 300CENTIUS 300CENTIUS 300    10W10W10W10W    

20W20W20W20W----20202020    

30303030    ,,,,    40404040    

Έως 15.000 km 

ή  1 έτος 

Έως 20.000 km 

ή  1 έτος 

Έως 150 ώρες 

ή  1 έτος 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ : 

• Οι προδιαγραφές , ο βαθμός ιξώδους και τα διαστήματα αλλαγής του λιπαντικού καθορίζονται από τον κατασκευαστή και αναγράφονται ρητά στο βιβλίο χρήσης (Owner’s 

Manual). 

• Για την βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα δεν πρέπει να υπερβαίνουμε τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή διαστήματα service. 

• Δεν αναμιγνύουμε διαφορετικού ιξώδους λιπαντικά (ακόμη και αν έχουν ταυτόσημες προδιαγραφές). 

• Σε οχήματα που δεν κινούνται τακτικά (και άρα δεν καλύπτουν τα προτεινόμενα διαστήματα αλλαγής σε χρονικό διάστημα 1 έτους), επιβάλλεται η αλλαγή λιπαντικού 

τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο λόγω συσσώρευσης υγρασίας στην ελαιολεκάνη και κατ’επέκταση αλλοίωσης  των χαρακτηριστικών του λιπαντικού. 

• Κάθε 1000 km είναι σκόπιμος ο έλεγχος της στάθμης του λαδιού. 

 

Η OILCOMPO ανταποκρινόμενη στο αίτημα των συνεργατών της συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα ενδεικτικών διαστημάτων αλλαγής των λιπαντικών CENTENARY , συγκεντρώνοντας  

τις συνήθεις απαιτήσεις των κυριοτέρων κατασκευαστών αυτοκινήτων. Οφείλουμε όμως να διευκρινίσουμε με σαφήνεια ότι : 

1. Τα στοιχεία που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προδιαγραφή ή σύσταση λίπανσης και δύνανται να μεταβληθούν ανάλογα με τον 

κατασκευαστή και τις συνθήκες χρήσης. 

2. Σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύεστε τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και να επιλέγετε το αντίστοιχο προϊόν CENTENARY  που  αντιστοιχεί στην απαιτούμενη εφαρμογή. 

3. Τυχόν επιπτώσεις από λανθασμένη χρήση προϊόντος δεν βαρύνουν την εταιρεία, η οποία βρίσκεται στην διάθεσή σας για παροχή συμβουλών ή και υποδείξεων για την βέλτιστη 

επιλογή προϊόντος.   

 


