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Wolver Turbo Power 15W-40

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L

WOLVER Turbo Power 15W-40 – усесезонна моторна олива для високонавантаженої техніки, з усіма типами
дизельних двигунів, в тому числі з турбонаддувом. Особливо ефективна в техніці попередніх поколінь - у
позашляховій, будівельній, сільськогосподарській, де виробником регламентується застосування оливи класу CF-4.

WOLVER Turbo Power 15W-40 вироблена з високоочищених базових олив і містить комплексні пакети присадок, що
забезпечують стабільну роботу, особливо в двигунах із великим пробігом. Олива надійно захищає деталі двигуна від
окислення, перешкоджає нагаро- і лакоутворенню, а високоякісні миючі присадки забезпечують чистоту поршньової
групи.

WOLVER Turbo Power 15W-40

- підходить для сучасних двигунів, що потребують оливи класу CF-4 і для техніки попередніх поколінь

- особливо ефективна у спекотному кліматі

- ефективно працює у важких умовах експлуатації

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ:
SAE 15W-40
API CF-4
ACEA E2

ВІДПОВІДАЄ:
MAN 271
MB 228.1
Volvo VDS

Властивості

Забезпечує збільшений інтервал заміни оливи●

Висока стійкість до старіння і окислення●

Стабільна в'язкість протягом усього терміну експлуатації●

Знижує зношування і підвищує термін служби двигуна●

Цілорічне застосування●

Відмінні мийні властивості●
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Ефективність

Сприяє зниженню споживання палива●

Підвищення ефективності експлуатації і зниження загальних витрат на обслуговування●

Чудова низькотемпературна прокачуваність●

Скорочення часу простоїв●

Мінімальне зношування при високих навантаженнях на приводні частини●

Забезпечує чистоту двигуна●

Застосування

У дизельних двигунах комерційної техніки●

У багатоклапанні техніці●

Із турбонаддувом і без●

У дизельних двигунах легких вантажівок і мікроавтобусів●

Утилізація відходів

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

відведених місцях.

Сумісність

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

Таблиця даних

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ

Кінематична в’язкість при 100°C mm²/s 14.9

Індекс в’язкості - 140

Температура застигання °C -27

В'язкість CCS при -25°С mPa·s 6800

Лужне число mgKOH/g 9.5

Температура спалаху °C 224

Щільність при 15,6°C kg/m³ 876

20л - відро 4311 4260360943119
60л - бочка 4322 4260360943225
208л - бочка 4312 4260360943126

 


