
TEKMA ULTIMA 
10W-40 

 
Моторно масло за турбодизелови 

двигатели 100% Синтетика         

Удължен интервал на смяна 

УПОТРЕБА 

За всички нискоемисионни дизелови двигатели на европейски, американски или японски 
производители с атмосферно пълнене или с турбокомпресор, в съответствие с Euro II, Euro III или 
Euro IV, снабдени с EGR система (рециркулация  на отработените газове) или двигатели от по-
старо поколение, работещи в изключително тежки условия: камиони, булдозери, строителни 
машини, автобуси, селскостопански машини, стационарни двигатели, двигатели за лодки ... 
Специално се препоръчва за последно поколение високотехнологични двигатели с  удължени 
интервали за смяна на маслото. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТАНДАРТИ 

ОДОБРЕНИЯ  

ACEA E4 / E7 (E7 замества E5 и E3) API CF 
DEUTZ DQC-III, MAN M3277, MB- 228.5, MTU Type III, RVI 
RXD/RLD/RD-2/RLD-2, SCANIA LDF-3 (съвместимо с LDF-2), 
VOLVO VDS-3 
CUMMINS CES 20072, VOITH CLASS A, ZF 04C 

Множеството одобрения от OEM производители и спецификации осигуряват защита и дълъг живот 
на дизеловите двигатели, особено тези, снабдени с EGR системи: 

- Дисперсантни и антиоксидантни свойства: защита срещу сажди и запушване на масления филтър. 

- Високо ниво на защита против износване. 

- Високо детергентно ниво: чистота на буталата и буталните пръстени. 

- Вискозитетът при ниска температура минимизира износването, улеснява стартирането. 
Антикорозионни и противопенни свойства.  

ПРЕПОРЪКИ 

Интервал на смяна : по препоръка на производителя или по собствена преценка. 
Може да се смесва със синтетични или минерални масла. 

 

Физико-химични свойства   

Вискозитетен градус SAE J300 10W-40 

Плътност при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.864 
Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445 89.2 mm2/s 
Вискозитет при100°C (212°F) ASTM D445 13.4 mm2/s 
Вискозитетен индекс ASTM D2270 151 
Пламна точка ASTM D92 228°C / 442°F
Точка на течливост ASTM D97 -36°C / -32.8°F
Алкално число ASTM D2896 16.1 mg KOH/g
Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-
новите технически постижения.Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи 
условия за продажба и гаранция. Произведено във Франция.MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – Tel 
: 33 1 48 11 70 00 – Fax : 33 1 48 33 28 79 – Web Site: www.motul.fr 03/12 

http://www.motul.fr/

