SNOWPOWER 4T 0W-40

4 Zamanlı Kar araçları motorları için motor yağı
100% Sentetik- Ester temelli

KULLANIM YÖNTEMİ

Kar motoru üzerine takılı 4 zamanlı motorlar için özel olarak tasarlanmıştır: Yamaha, Skidoo, Artic Cat, Lynx…
Yarış için özellikle tavsiye edilir.
Kurşunlu veya kurşunsuz benzin kış yakıtları veya normal yakıtlar, biyoyakıt olmak üzere her tip benzin için uygundur:,.

PERFORMANS
STANDARTLAR

API SN / SM / SL / SJ

PERFORMANCES

Jalos MA2 under N° M033MOT177

Bu %100 Sentetik - Ester motor yağı, çok güçlü motorların en katı gereksinimlerini karşılayacak şekilde formüle edilmiş ve
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geliştirilmiştir:
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TECHNICAL DATA SHEET

Katalitik konvertörler ile uyumlu.

- Daha hızlı devir artışı ve maksimum güç çıkışı.
- Yüksek devir ve yüksek sıcaklıkta üstün motor koruması .
- Dengeli motor çalışma sıcaklığı.
- Kutup soğuğunda kolay çalıştırma.
- Marş kavramasının kaymasını önleyin.
Kanada'da test edilmiş, MOTUL SnowPower 4T 0W-40 4 zamanlı motorlar için fabrika gereksinimlerini aşıyor .

ÖNERİLER

Boşaltma aralığı: üreticilerin tavsiyelerine bakın ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.
MOTUL SnowPower 4T 0W-40, sentetik veya mineral yağlarla karıştırılabilir.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

motul.com
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ÖZELLİKLER
Vizkozite seviyesi

SAE J 300

0W-40

20°C (68°F) derecede yoğunluk

ASTM D1298

0.859

40°C (104°F) derecede vizkozite

ASTM D445

80.4

100°C (212°F) derecede vizkozite

ASTM D445

TECHNICAL DATA SHEET

mm²/s
14.6
mm²/s
ASTM D2270

191.0

Akma noktası

ASTM D97

-60.0 °C / -76.0 °F

TBN

ASTM D2896

10.1 mg KOH/g

Alevlenme sıcaklığı

ASTM D92

232.0 °C / 450.0 °F

Motul
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Vizkozite indeksi
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Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE
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