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SHPD: «ВИСОКОНАВАНТАЖЕННІ ДИЗЕЛІ» 
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ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Моторна олива спеціально розроблена для атмосферних дизелів чи з турбонаддувом із низьким 
рівнем викидів шкідливих речовин європейського, американського чи японського виробництва, які 
відповідають екологічним нормам Euro II, Euro III, Euro IV чи Euro V. Сумісна з системами 
доочищення відпрацьованих газів EGR (системами рециркуляції відпрацьованих газів) чи SCR 
(селективна система нейтралізації відпрацьованих газів), якими оснащуються двигуни тракторів та 
іншої сільськогосподарської техніки. 
Застосовується в техніці наступних виробників: JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE / IH, 
SAME, RENAULT, DEUTZ, NEW HOLLAND / FORD / FIAT AGRI, CLAAS, MANITOU, FENDT, 
VERSATILE… 
Може застосовуватись як єдиний мастильний матеріал як для сучасного парку техніки, так і 
попереднього покоління. 
 
 
ЕКПСЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ 
 
СТАНДАРТИ:         ACEA E7 (заміщює E5 та Е3) 
           API CI-4 / CH-4  
 
ВІДПОВІДНІСТЬ  
ВИМОГАМ:         MB 228.3 

       CUMMINS: CES 20077 
       CUMMINS: CES 20078 
       DQC-III-10 
       MAN 3275 
        

Моторна олива підсилена синтетичними базовими компонентами, що забезпечує високу стійкість 
до високих температур і подовженні міжзмінні інтервали. 
 
Класифікація API CI-4 забезпечує захист і довговічність двигунів, які оснащенні системами 
рециркуляції відпрацьованих газів EGR:  

- Диспергуючі і антиокисні властивості захищають від накопичення твердих часток і 
забивання оливного фільтру.  

- Високі протизношувальні властивості захищають дзеркало циліндрів. 
- Високі миючі властивості захищають від утворення відкладень на поршнях і в поршневих 

канавках.  
Клас в’язкості 10W забезпечує легкість низькотемпературного запуску, покращений захист від 
зношування та оптимізацію витрати палива при частих холодних пусках.  
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Міжзмінний інтервал оливи обирається згідно рекомендацій виробника техніки і може корегуватись 
в залежності від умов експлуатації техніки.  
Може змішуватись з оливами на мінеральних та синтетичних основах.  
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

Клас в'язкості SAE J 300 10W40 
Густина при 20°C (59°F)  ASTM D1298  0,871 
В’язкість  при 40°C (14°F)  ASTM D445 103,2 мм2/с  
В’язкість при 100°C (212°F),   ASTM D445 15,5 мм2/с 
Індекс в’язкість ASTM D2270 159 
Температура спалаху ASTM D92 236°C / 452°F  
Температура застигання ASTM D97 -30°C / -22°F  
Лужне число ASTM D2896 12,1 мг KOH/г 
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