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SHPD: «Дизелі з надвисокими 
навантаженнями»  
Technosynthese®  

ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Застосовується для усіх дизелів з низьким рівнем викидів шкідливих речовин європейських, 
американських чи японських виробників, атмосферних чи з турбонагнітанням, з екологічними 
класами Euro II, Euro III, Euro IV та Euro V, які оснащенні системами EGR (рециркуляція 
відпрацьованих газів) чи SCR (селективно-відновлювальна каталізація): вантажівки, бульдозери, 
будівельна техніка, автобуси, стаціонарні двигуни тощо. 
Може використовуватись як єдина моторна олива для автотранспортних парків як з сучасними 
двигунами, так і двигунами попередніх поколінь. 
  
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ 
 
СТАНДАРТИ  ACEA E7 (заміщує E5 і E3) 
 API CI-4 / CH-4  
 

СХВАЛЕННЯ MACK EO-N, MAN M 3275, MB-Approval 228.3, RVI RLD-2, VOLVO VDS 3, 
 схвалення КАМАЗ (для EURO 3, EURO 4, EURO 5 екологічних класів) 
 

ВІДПОВІДНІСТЬ  
ВИМОГАМ CATERPILLAR ECF-1, Global DHD-1, MTU Type II 
 
Також рекомендується для транспортних засобів та агрегатів виробництва CUMMINS, DAF, 
IVECO … 
 
Моторна олива підсилена синтетичними базовими компонентами для забезпечення більшої 
стійкості до високих температур, полегшеного протікання за низьких температур і подовженого 
збереження експлуатаційних властивостей оливи в процесі експлуатації. 
Повноцінна відповідність вимогам стандарту API CI-4 забезпечує захист і довговічність двигунів, 
які оснащенні системами EGR: 
- Дисперсні та антиокисні властивості: захист від утворення відкладень сажі та забивання фільтру 
системи мащення двигуна. 
-  Надзвичайно високий захист від зношування: захист від полірування хону стінок циліндрів. 
- Надзвичайно високі детергувальні властивості: забезпечення чистоти поршнів і мінімальність 
утворення відкладень в поршневих канавках. 
Клас в’язкості 10W  значно покращує протизношувальний захист при запусках двигуна та 
забезпечує відчутну оптимізацію витрату палива за частих запусках двигуна. 
Володіє антикорозійними властивостями, запобігає утворенню іржі, не спінюється. 
  
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Інтервал заміни оливи визначається згідно рекомендацій виробника транспортного засобу та 
може бути змінений з урахуванням умов експлуатації техніки. Може змішуватись з оливами на 
синтетичній та мінеральній основі. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
 
Клас в’язкості SAE J 300  10W-40 
Густина при 20°C (68°F) ASTM D1298  0.863 
В’язкість при 40°C (104°F) ASTM D445  100.4 мм2/с 
В’язкість при 100°C (212°F) ASTM D445  15.0 мм2/с 
Індекс в’язкості ASTM D2270  156 
Температура спалаху ASTM D92  226°C / 439°F 
Температура застигання ASTM D97  -42°C / - 44°F 
Лужне число (TBN) ASTM D2896  10.4 мг KOH/г 
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