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OTR LA 10W - 40 
 

 
Моторна олива для турбодизелів 
 
Technosynthese® – Low SAPS 

 

 
ВИКОРИСТАННЯ 
Моторна олива, спеціально розроблена для останнього покоління вантажних транспортних 
засобів, бульдозерів, будівельної техніки, кар’єрної техніки, стаціонарних двигунів та двигунів 
водних транспортних засобів, які експлуатуються на паливі із низьким вмістом сульфуру (≤ 50 
ч.н.м). Використовується для турбодизелів з безпосереднім впорскуванням, які відповідають 
екологічним нормам Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V чи Euro VI та оснащенні системами 
рециркуляції відпрацьованих газів EGR, системами вибіркової каталітичної нейтралізації SCR 
та/чи фільтрами твердих часток дизелів DPF, які експлуатуються в умовах високих навантажень і  
ускладненого технічного обслуговування, для яких регламентовано використання моторних олив 
із низьким вмістом сульфатної золи (≤ 1.0%), фосфору (≤ 0.08%) та сульфуру (≤ 0.3%) – «Low 
SAPS». 
Може використовуватись як єдиний мастильний матеріал як для сучасного автопарку, так і 
техніки попередніх поколінь. 
 
СТАНДАРТИ / СХВАЛЕННЯ 
СТАНДАРТИ  ACEA E6 / E7 (E7 заміщує E5 та E3) / E9 
 API CI-4  
 

ВІДПОВІДНІСТЬ  
ВИМОГАМ MB 228.51, MAN M3477 / 3271-1, MACK EO-N, 
 RENAULT RLD-2, RXD/RGD, VOLVO VDS-3 
 

  
 
Двигуни, які відповідають екологічним нормам Euro IV, Euro V чи Euro VI, оснащуються чутливими 
системами доочищення відпрацьованих газів: 
- Сульфур і фосфор інгібують каталітичну дію нейтралізаторів і можуть призвести до 

несправностей каталітичних компонентів. 
- Сульфатна зола забиває фільтри твердих часток дизелів DPF, що призводить до 

несправностей системи випуску відпрацьованих газів та зниження потужності двигуна. 
Стандарт моторних олив ACEA E6 регламентується для двигунів, які оснащенні фільтрами 
твердих часток та обмежує вміст SAPS (Low Ash) для сумісності з даними системами. 
Відповідність вимогам стандарту API CI-4 забезпечує захист та продуктивність роботи систем 
рециркуляції відпрацьованих газів EGR: 
- Диспергуючі та антиокисні властивості забезпечують стабільний контроль твердих часток та 
запобігають забиванню оливного фільтру. 
- Високі протизношувальні характеристики захищають стінки циліндру від інтенсивного 
зношування (зполіровування). 
- Виняткові детергентні властивості забезпечують чистоту поршнів; 
- Клас в’язкості 10W дозволяє мінімізувати зношування і полегшити низькотемпературний запуск 
двигуна. 
 
Володіє антикорозійними, антипінними властивостями, не допускає утворення іржі на металевих 
поверхнях. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Інтервал заміни моторної оливи обирається згідно рекомендацій виробника техніки та може бути 
зміненим з огляду на умови експлуатації транспортного засобу. 
За необхідності може змішуватись з оливами на синтетичній чи мінеральній основах. 
 
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
Клас в’язкості  SAE J300 10W-40 
Густина при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.859 
В’язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 101.2 мм2/с 
В’язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 15.3 мм2/с 
Індекс в’язкості ASTM D2270 155 
Температура спалаху ASTM D92 229°C / 444.2°F 
Температура застигання ASTM D97 -33°C / -27.4°F 
Лужне число TBN ASTM D2896 9.9 мг KOH/г 
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