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Wolver Turbo Max 15W-40

VERPACKUNG

208L |60 L | 20L

WOLVER Turbo Max 15W-40 – новітня низькосірчиста (Low-SAPS) всесезонна моторна олива для сучасних дизельних
двигунів високонавантаженої техніки. Розроблена для найскладніших умов експлуатації: сучасних вантажних
автомобілів, сільськогосподарської та позашляхової техніки, легких шосейних вантажівок. Може використовуватися в
усіх сучасних типах дизельних двигунів у тому числі з турбонаддувом, нейтралізатором відпрацьованих газів (EGR) й
уловлювачем оливного туману (OMS), а особливо в тих, що використовують паливо з низьким вмістом сірки (Low-SAPS).

WOLVER Turbo Max 15W-40 - рекомендовано використовувати в двигунах, що відповідають екологічним стандартам
(EURO 5/6) і новітнім вимогам провідних виробників техніки. Забезпечує збільшений міжсервісний інтервал для техніки
ранніх років випуску, навіть при використанні високосірчистого палива.

WOLVER Turbo Max 15W-40 - підходить як для найсучасніших двигунів, так і двигунів, випущених до 2000 років, при
цьому:

- гарантує максимальний рівень якості;

- ефективно працює у максимально важких умовах;

- забезпечує збільшений інтервал заміни (до 100 000 км або 400 мотогодин)

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ:
SAE 15W-40
API CJ-4/CI-4
ACEA E9/Е7-04

ВІДПОВІДАЄ:
MTU Type 2.1
Cummins CES 20081/ 77/76/75
John Deere JDQ-78X
Detroit Diesel 93K218, 93K214
Deutz III-LA
Caterpillar ECF-3,
ECF-2, ECF-1-a, T0-2
Mercedes Benz 228.31
Man M3575
Volvo VDS-4, VDS-3, VDS-2
Mack EO-O Premium Plus
Renault RLD, RXD, RD
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Властивості

Забезпечує збільшений інтервал заміни оливи●

Малозольна формула подовжує термін служби двигуна і дизельного фільтр сажі (DPF)●

Висока стійкість до старіння і окислення●

Стабільна в'язкість протягом усього терміну експлуатації●

Знижує зношування і підвищує термін служби двигуна●

Цілорічне застосування●

Відмінні миючі властивості●

Ефективність

Сприяє зниженню споживання палива●

Підвищення ефективності експлуатації і зниження загальних витрат на обслуговування●

Зниження задирів і полірування дзеркала циліндрів (Bore Polishing)●

Відмінна низькотемпературна прокачуваність●

Скорочення часу простоїв●

Мінімальне зношування при високих навантаженнях на приводні частини●

Забезпечує чистоту двигуна●

Застосування

У дизельних двигунах комерційних автомобілів●

У багатоклапанні техніці●

Із турбонаддувом і з каталізатором●

Із фільтром сажі●

Утилізація відходів

Відпрацьована олива Wolver Turbo Max 15W-40 належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально●

відведених місцях.

Сумісність

Wolver Turbo Max 15W-40 сумісна з усіма традиційними оливами і може бути змішана з будь-якою з них. Задля
якнайповнішого використання усіх переваг Wolver Turbo Max 15W-40 рекомендується застосовувати цю оливу не
змішуючи.

Таблиця даних

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ

Кінематична в’язкість при 100°C mm²/s 15.6

Індекс в’язкості - 151

Температура застигання °C -33

В'язкість CCS при -25°С mPa·s 6400

Лужне число mgKOH/g 7.9

Температура спалаху °C 220

Щільність при 15,6°C kg/m³ 857

20л - відро 4313 4260360943133
208л - бочка 4314 4260360943140

 


