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ATV POWER 4T 
5W-40  
 
Мастильний матеріал з високими 
експлуатаційними властивостями для 
мотовсюдиходів 

 

100% Синтетичний 
 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
ATV – мотовсюдиходи, квадроцикли… спортивні чи утилітарні, обладнані 4-тактними двигунами, 
з інтегрованою коробкою переміни передач чи ні, з сухим чи мокрим зчепленням, з двигунами, які 
відповідають нормам Euro 2 чи Euro 3, в тому числі обладнані системами доочистки 
відпрацьованих газів: каталітичними конверторами, нагнітанням повітря у систему випуску 
відпрацьованих газів... 
Квадроцикли і мотовсюдиходи… для відпочинку та дозвілля. 
Сумісна з усіма типами бензинів, в тому числі етильованими, біопаливами. 
 
ВЛАСТИВОСТІ 
 
СТАНДАРТИ API SN/SM/SL/SJ 
РІВЕНЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ JASO MA 
 
100% синтетичний мастильний матеріал, використання якого забезпечує поліпшену стійкість 
оливної плівки за високих температур. 
Поліпшені протизношувальні властивості і підвищена стійкість зсуву сприяє забезпеченню 
захисту зубчатих передач і подовжує строк експлуатації. 
Відповідність експлуатаційним властивостям JASO MA забезпечує оптимальний рівень тертя при 
роботі зчеплення під час трьох наступних режимів роботи: початок руху, прискорення і рух з 
постійною швидкістю. 
Оптимізовано вміст Сульфуру і Фосфору для поліпшення умов роботи каталітичних конверторів, 
необхідних для задоволення вимог екологічних норм. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Інтервал заміни оливи обирається відповідно до рекомендацій виробника техніки і може бути 
змінений на власний розсуд, зважаючи на умови експлуатації техніки.  
Може бути змішана з синтетичними чи мінеральними мастильними матеріалами. 
 
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
 
Колір Візуально Червоний 
Клас в’язкості SAE J 300 5W-40 
Густина при 20°C ASTM D1298 0,852 
В’язкість при 40°C ASTM D445 78,9 мм²/с 
В’язкість при 100°C ASTM D445 13,4 мм²/с 
Індекс в’язкості ASTM D2270 172 
Температура втрати текучості ASTM D97 -35°C 
Температура спалаху ASTM D92 226°C 
Загальне лужне число ASTM D2896 8,2 мг KOH/г 


