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Hitachi Construction Machinery 
“Genuine Oil” 

MOTOR
OLIE

Hitachi Construction Machinery biedt optimale prestaties
onder alle omstandigheden en in elke omgeving.

De prestaties van een machine kunnen worden gemaximaliseerd
door altijd gebruik te maken van de service en de betrouwbare
kwaliteit van originele Hitachi onderdelen.

Het gebruik van originele onderdelen voor Hitachi
machines zorgt voor:

 . Het leveren van betere prestaties onder 
  zware werkomstandigheden
 .  Het verminderen van brandstofverbruik en het  

verlengen van de levensduur van uw machine
 . Lagere belasting van het milieu

Ervaar zelf de voordelen van het gebruik van originele
Hitachi onderdelen.

Voor meer informatie, neem contact op met:
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OP TIM A LE  PR ESTATIES

Service &
Onderhoud

Vakmensen zorgen
ervoor dat uw machine

optimaal presteert

Hoogwaardige
techniek 

Uw machine is
ontworpen om onder alle

omstandigheden
uitstekend te presteren

De ideale
condities voor
uw machine

Originele
onderdelen

Met Hitachi onderdelen
levert uw machine
de beste prestaties

Waarschuwing v oor gebruik:
De specificaties kunnen worden aangepast zonder aankondiging vooraf. Lees de
tekst op het etiket zorgvuldig voordat u het product gebruikt. De soort olie die kan 
worden gebruikt hangt af van het type machine en de omstandigheden. Gebruik de 
juiste originele onderdelen in overeenstemming met de handleiding van de machine.

10W-40 DH-2 
15W-40 DH-1

Kies uit het aanbod van originele
smeermiddelen ontwikkeld en aanbevolen

door Hitachi Construction Machinery

www.hcme.com/lubricants



Toepassingen Toepassingen

Voordelen Voordelen

•  Semi synthetische motorolie van topniveau voor 
gebruik in Hitachi machines, al dan niet voorzien van 
een roetfilter.

•  Speciaal ontworpen om maximale prestaties te 
garanderen van motoren die voldoen aan de laatste 
Stage III B (EU) / Tier 4 Interim (US) emissienormen.

•  Ook geschikt voor motoren die voldoen aan Stage III A 
(EU) / Tier 3 (US) en eerdere emissienormen (*)

•  Topkwaliteit motorolie voor motoren van Hitachi 
bouwmachines zonder roetfilter.

•  Geschikt voor motoren die voldoen aan Stage III A 
(EU) / Tier 3 (US) en vroegere emissienormen

• Langere levensduur van roetfilters (DPF)
•  De beste keuze in motorolie: 

geschikt voor ZX-5, ZX-3, ZW-5 en ZW machines.
• Geeft gegarandeerd de beste motor prestaties.

• Garandeert de beste prestaties van de motor
• Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding

208 liter

Ook beschikbaar in 1.000 liter IBC en bulk.

(*) Diesel brandstof moet voldoen aan de Europese norm EN 590

ZORGT VOOR DE BESTE
PRESTATIES VAN UW MACHINE 

De motorol ie is op de testlocaties van Hitachi 
Construction Machinery uitvoerig getest onder de meest 
zware omstandigheden. Dit geeft u de garantie dat 
Hitachi Genuine Oils uw machine optimaal laat presteren.
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"Genuine Oil"
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VOOR  M A XIM A LE PR ESTATIES

5 liter

Hitachi Genuine Engine Oil 
  10W-40 DH-2 

Hitachi Genuine Engine Oil 
  15W-40 DH-1 

• JASO DH-2 (D031HCE002) • ACEA E9/E7 (E5) 
• API CJ-4 / CI-4plus / CI-4 / SM • MTU Category 2.1
• CUMMINS CES 20081 • MB 228.31

• JASO DH-1 (D031HCE001) • ACEA E7 (E5)
• API CI-4 / CH-4 / CF / SL • MTU Category 2
• CUMMINS CES 20078 / 20077 / 20076 • MB 228.3

Verpakking 5 liter 20 liter 208 liter 1.000 liter Bulk
Onderdeel nr. E0A000855 E0A000856 E0A000857 E0A000858 E0A000859

Verpakking 5 liter 20 liter 208 liter 1.000 liter Bulk
Onderdeel nr. E0A000850 E0A000851 E0A000852 E0A000853 E0A000854

20 liter


