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ATVUTV 4T 
10W40
Минерално масло за 4тактови двигатели 

      ATVUTV 
УПОТРЕБА

За всички ATV, UTV и четириколесни, оборудвани с 4тактови двигатели, интегрирана или не  скоростна 
кутия, мокър или сух съединител,  покриващи Euro 2 или Euro 3 стандарт за емисиите, снабдени със системи 
за  последваща обработка на газовете: каталитични конвертори, въздушен инжектор в изпускателната 
тръба…
ATVUTV, четириколесни, използвани за отдих и развлечение.
Подходящо за всички видове бензинови горива, оловни или безоловни, биогорива..

ИЗПЪЛНЕНИЕ

СТАНДАРТИ API SL/SJ
ИЗПЪЛНЕНИЕ JASO MA

Двигателно масло подсилено със специални добавки, които осигуряват високо ниво на защита и 
издръжливост на масления филм. Високи смазочни способности, които намаляват триенето и износването, и 
увеличват живота на двигателя.
Стандартът JASO MA гарантира ефективно ниво на триене, за да осигури добра работата на съединителя по 
време на трите режима на каране: стартиране, ускоряване и поддържане на постоянна скорост.
Вискозитетът SAE 10W40 отговаря на найновите изисквания на производителите. 
Ниска волатилност за помалка консумация на масло.
Високи почистващи и дисперсни способности. 
Защитава от оксидация, ръжда и пенене.

ПРЕПОРЪКИ

Смяна на маслото: според изискванията на производителя. 
Може да се смесва със синтетични и минерални масла.

Характеристики

Вискозитет SAE J300 10W40
Плътност при  20°C (68°F) ASTM D1298 0.864
Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445 100.1 mm²/s
Вискозитет при 100°C (212°F) ASTM D445 14.9 mm²/s
Вискозитетен индекс ASTM D2270 156
Пламна точка ASTM D92 224°C / 435.2°F
Точка на течливост ASTM D97 30°C / 22°F

   TBN                                                         ASTM D2896                 6.4mg KOH/g
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