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 Забезпечує довгостроковий захист алюмінієвих, мідних, сталевих, латунних,
бронзових поверхонь, сплавлених та спаяних компонентів

 Захищає від утворення кавітації в контурі охолодження гільз циліндрів
 Стабільність комплексу додатків усуває необхідність застосування додаткових

чи сухих додатків до охолоджуючих рідин.
 Володіє високою термічною стабільністю та покращеним теплообміном

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Характеристики Методи Одиниці Показники

Колір Візуально Темно-фіолетовий

Густина при 20°C / 68°F ASTM D1122 г/мл 1.058 

pH ASTM D1287 8.2 

Високотехнологічна концентрована 
охолоджуюча рідина 

ОПИС 

HD COOL POWER ULTRA - концентрована охолоджуюча рідина, створена з 
використанням технології органічних кислот з додаванням карбоксилатів для 
забезпечення високої продуктивності та довгого терміну експлуатації рідини.

HD COOL POWER ULTRA розроблена для використання в усіх типах двигунів, 
включаючи легкові автомобілі, великопотужні дизелі дорожньої та позашляхової 
техніки, стаціонарних електрогенераторів і водної техніки.

ПЕРЕВАГИ

HD COOL POWER ULTRA



MOTUL | www.motul.com 

ІН
Ф
О
Р
М
А
Ц
ІЯ

ТЕХНІЧНА 

Дата створення: 01/2019 
Дата перевірки: 

СПЕЦИФІКАЦІЇ / СХВАЛЕННЯ

HD COOL POWER ULTRA відповідає чи перевищує найсучасніші специфікації та 
вимоги виробників техніки (ОЕМ):

 Caterpillar (MAK)
 Detroit Diesel
 Deutz
 Liebherr – MD 1-36-130 (DCA)
 MAN Diesel - B&W 2 and 4 stroke
 MAN Diesel - Ruston

 MAN 248
 Mercedes-Benz truck – MB 312.0
 MTU – MTL 5049, серії двигунів 2000/4000
 NSD 2-тактні двигуни
 Rolls Royce Bergen 2.13.01 – дизелі та

газові двигуни
 Wärtsilä – дизелі, газові та двигуни з

подвійною паливною системою

HD COOL POWER ULTRA отримала схвалення від: 
 ASRA (Американська асоціація спортивних мотоциклів)
 WERA Motorcycle Road Racing

HD COOL POWER ULTRA схвалена для двигунів типів Wartsila® 200, Wartsila® Vasa 32 / 
32LN, Wartsila® 20, Wartsila® 26, Wartsila® 31, Wartsila® 32, Wartsila® 38, Wartsila® 46, 
Wartsila® 46F, Wartsila® 50, Wartsila® 64, Sulzer® Z40 / ZA40 / ZA40S, Wartsila® 220SG, 
Wartsila® 28SG, Wartsila® 31SG, Wartsila® 34SG, Wartsila® 50SG, Wartsila® 20DF, Wartsila® 
31DF, Wartsila® 32DF, Wartsila® 34DF, Wartsila® 46DF та Wartsila® 50DF. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

При використанні HD COOL POWER ULTRA в якості охолоджуючої рідини, необхідно 
розбавляти її демінералізованою водою. 
 Концетровану рідину необхідно розбавити 8% правильно демінаралізованою 

водою
 Не використовуйте в чистому вигляді
 Може змішуватись з етиленгліколевими чи пропіленгліколевими 

охолоджуючими рідинами, для досягнення низькотемпературних характеристик
 Для затсососування в позашляховій техніці, електрогенераторах чи в контурах з 

великим об'ємом охолоджуючої рідини, будь ласка, використовуйте таблиці 
виробників техніки (ОЕМ), щодо відсоткового вмісту гліколю.
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УВАГА

Деякі правила спортивних перегонів дозволяють використовувати виключно 
дистильовану воду. У разі виникнення сумнівів, будь-ласка, проконсультуйтесь 
з організаторами змагань, щодо використання HD COOL POWER ULTRA. 
Компанія Motul НЕ несе відповідальності за дискваліфікацію чи неправильне 
застосування продукту.   

В чистому вигляді, HD COOL POWER ULTRA не забезпечує захист від замерзання. 

СЕРВІС ТА ОБЛАДНАННЯ

В доповненя до асортименту продукції компанія Motul може надавати інструменти і 
послуги для технічного обслуговування і моніторингу ваших мастильних матеріалів і 
технічних рідин. Будь-ласка, зв'яжіться з Вашим торговим представником. 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 

Інформація щодо здоров’я, безпеки та охорони навколишнього середовища вказані в 
паспорті безпеки для даного продукту. В паспорті вказана інформація щодо ризиків, 
засобів безпеки та правил надання невідкладної допомоги. В паспорті розписані усі 
процедури, які необхідно виконати у разі витоку засобу, його утилізації та впливу на 
навколишнє середовище. Наш продукт містить натуральні додатки, які можуть 
змінювати колір концентрату, не змінюючи його експлуатаційні властивості. Точна 
специфікація продукту уточнюється в момент замовлення, що обумовлено загальними 
правилами гарантії та продажу. Щоб забезпечити наших споживачів найкращими та 
високотехнологічними продуктами, загальні характеристики наших продуктів можуть 
змінюватись. Паспорт безпеки продукту Ви можете проглянути на сайті  www.motul.com 

http://www.motul.com/



