
INBOARD 4T 
15W-40 
Масло за морски бордови 4 – тактови 
дизелови двигатели с компресор или 
турбо  

УПОТРЕБА 

За всички развлекателни и професионални 4-тактови двигатели, монтирани на кораби, плаващи по 

крайбрежието или в реки . Последно поколение бордови дизелови двигатели с компресор, турбо или 

атмосферно, директно впръскване с  "комън рейл" или  "помпа-дюза", работещи с гориво с ниско или 

средно съдържание на сяра - до 1%: 

BAUDOIN, CATERPILLAR, CUMMINS, IVECO, LOMBARDINI, MERCRUISER, MTU, NANNI, MAN, 

PERKINS, VETUS-DEUTZ,VOLKSWAGEN,VOLVOPENTA, YAMAHA, YANMAR... 

Бензинови бордови двигатели: CRUSADER, MERCRUISER, VOLVOPENTA, YAMAHA... 

Също така подходящ за инвертори (Hürth, TECHNODRIVE ...), съобразно с препоръките на 

производителя. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТАНАДРТИ  Дизел : ACEA E7(E5 and E3), 

API CI-4 / CH-4/ CG-4 / CF-4 (надхвърля API CD –CE –CF)  

 Бензин : API SG, SF 

ОДОБРЕНИЯ CATERPILLAR ECF-1,CUMMINS 20071-20072-20076-20077-20078, 

 MAN M 3275, Global DHD-1, MTU Type II, VOLVO VDS-3 / VDS-2 

Използва се във фабричното зареждане и е официално препоръчано от YANMAR, вносител във 
Франция. 

 

Предпазва от корозия поради влага и сол, неутрализира киселинните остатъци от горенето от гориво 
и увеличава живота на двигателя.  
Предотвратява емулсия с вода.  
Подсилени детергентни and дисперсанти свойства, за да гарантира чистота на двигателя и 
предотвратяването на натрупвания на отлагания по буталата и в двигателния картер.  
Анти фрикционни свойства, за да се намали разхода на гориво. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ 
Интервал на смяна: съгласно препоръките на производителя и в зависимост от вашата собствена 
употреба. 
Може да се смесва със синтетични или минерални масла. 
 
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
Вискозитетен клас SAE J 300 15W-40 

Плътност при 20°C (68°F)         ASTM D1298        0.883 
Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445   118.5 mm²/s 
Вискозитет при 100°C        ASTM D445         15.0 mm²/s 
Вискозитетен индекс  ASTM D2270        131 
Пламна точка         ASTM D92      222°C / 431°F 
Точка на течливост        ASTM D97     -33°C / -27°F 
Алкално число ASTM D2896      11.3 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 – 8361 
Tel : 33 1 48 11 70 00 – Fax : 33 1 48 33 28 79 – Web Site: www.motul.com 11/09 


