
KULLANIM YÖNTEMİ

Çok düşük sürtünmeli ve çok düşük HTHS (Yüksek Sıcaklık Yüksek Kayma) viskozitesine (≥ 2,0 mPa.s) sahip SAE 0W- 12

yağ kullanmak için tasarlanmış, turboşarjlı veya atmosferik, doğrudan veya dolaylı enjeksiyonlu son nesil benzinli motor-

larla donatılmış, Hibrit Elektrikli Araçlar (HEV) ve Takılabilir Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEV) için özel olarak tasarlanmış%

100 Sentetik Yakıt Ekonomisi öncelikli motor yağı.

Range Extender olarak kullanılan termal benzinli motorla donatılmış akülü elektrikli araçlar (BEV) için de uygundur. />

Viskozite derecesi SAE 0W-12 yağlama maddesi veya viskozite derecesi 12'de “Yakıt Ekonomisi” yağlama gerektiren

modern benzinli motorlar için uygundur.

Katalitik konvertörlerle uyumlu.

Bu tip yağ, bazı motorlarda kullanım için uygun olmayabilir. Şüphe durumunda kullanıcı el kitabına bakın.

PERFORMANS

RECOMMENDATIONS HONDA, TOYOTA

En son incelemede, motor yağı viskozite dereceleri ile ilgili SAE J300 spesifikasyonu, yakıt tüketiminin çok önemli olduğu

hibrit benzinli motorlar için özel olarak tasarlanmış yeni bir aşırı akışkan viskozite derecesi tanıttı.

Viskozite derecesi SAE 0W-12, özellikle yağ soğukken ve aynı zamanda tüm sıcaklık koşullarında önemli yakıt ekonomisi

avantajları sağlamak için yağlayıcı hidrodinamik sürtünmeyi en aza indirir.

Bu düşük viskozite seviyesi başlangıçta yağ akışını iyileştirir, yağ basıncının daha hızlı yükselmesini sağlar, devir artışını

hızlandırır ve motorun uygun sıcaklığa ulaşma sürecini kısaltır.

MOTUL HYBRID 0W-12, Motul’un inavasyon başarısı ile HEV, PHEV ve BEV gibi hibrit elektrikli araçların, benzini motorla-

rının beklenmedik şekilde başlaması ve durmasının gerçekleştiği Range Extender ile çalışan özel motorların ihtiyaçlarını

karşılamak için özel olarak formüle edilmiştir. İçten yanmalı motorun hibrit bir araç üzerindeki bu özel çalışma şekli, yağla-

yıcı için çok spesifik kısıtlamalar oluşturur ve bu şekilde MOTUL HYBRID 0W-12, tüm bu gereksinimleri tam olarak karşılar.

Hibrit üzerinde araç uygulamaları, yağlama maddesinde "Yakıt Ekonomisi" nin özellikleri çok önemlidir, ancak yağlayıcının

uçuculuğu ve dolayısıyla bu tür düşük viskoziteli yağ kullanılırken içten yanmalı motorun yağ tüketimini kontrol etme kabili-

yeti de çok önemlidir. Özel formülasyon Doğa dostu bu tip yağlayıcı, yakıt tüketimini azaltarak daha az sera gazı (CO2)

salınımı sağlar.
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ÖNERİLER

Profesyoneller tarafından kullanılan elektrikli motbrlu testereler için özel olarak formüle edilmiştir.

oanuel veya otomatik yağlama sistemli tüm elektrikli motbrlu testereler.

Profesyonel olmayan uygulamalar için the vehicle 12 can be mixed with synthetic or mineral oils.

Before use always refer to the owner manual of the vehicle kullanın.

ÖZELLİKLER

Vizkozite seviyesi SAE J 300 0W-12

20°C (68°F) derecede yoğunluk ASTM D1298 0.842

40°C (104°F) derecede vizkozite ASTM D445 31.4 

mm²/s

100°C (212°F) derecede vizkozite ASTM D445 6.2 

mm²/s

150 ° C'de (302 ° F) HTHS viskozitesi ASTM D4741 2.1 

mm²/s

Vizkozite indeksi ASTM D2270 149.0

Akma noktası ASTM D97 -42.0 °C / -44.0 °F

Kükürt külü ASTM D874 0.89 % ağırlık

TBN ASTM D2896 8.5 mg KOH/g

Alevlenme sıcaklığı ASTM D92 228.0 °C / 453.0 °F
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