
Date despre produs

CRB Turbomax 10W-40 E4/E7

Pentru o viata lunga si sanatoasa a motorului

Descriere

Noul Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 este un ulei avansat pentru motoarele diesel, destinat autovehiculelor
comerciale. Este potrivit pentru a fi utilizat intr-o gama larga de motoare diesel care indeplinesc normele de emisii Euro
I pana la  Euro V. Este potrivit pentru motoare fara filtru de particule, pentru unele motoare echipate cu sistem EGR si
unele motoare echipate cu sisteme de reducere a noxelor NOx SCR.
 

Avantaje

Noul Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 special proiectat cu DuraShieldTM Boosters este special conceput sa ajute
la combaterea cauzelor principale ale deteriorarii motorului. In industria de testare s-a dovedit ca CRB Turbomax with
DuraShieldTM boosters asigura o protectie impotriva uzurii cu pana la 40% mai buna*.
 
Este dovedit  prin testele specifice industriei ca CRB Turbomax with DuraShieldTM boosters asigura protectia motorului
prin doua moduri:
 

In primul rand, in conditii severe de functionare a motorului, funinginea poate sa formeze particule de dimensiuni
mari care inlocuiesc uleiul pe suprafetele metalice in miscare. Aceasta are ca rezultat contactul metal pe metal.
CRB Turbomax cu DuraShieldTM boosters ajuta la prevenirea aglomerarii de funingine si la protejarea
suprafetelor impotriva uzurii.

1.

In al doilea rand, CRB Turbomax with DuraShieldTM boosters asigura un strat protector pe suprafetele metalice
in miscare care rezista la ruperea stratului chiar si in conditii dificile. 

2.

*Media parametrilor de uzura in testele standard din industrie vs. criteriile de trecere a testelor in industrie
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Caracteristici tipice

Nume Metoda Unitate de masura CRB Turbomax 10W-40 CI-4/E7

Densitate @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.867

Viscozitatea cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 14.8

Viscozitatea CCS -25C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6066

Viscozitatea cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 98

Indice de vascozitate ASTM D2270  158

Cenusa sulfatata ASTM D874 % wt 1.83

Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 12.7

Punct de congelare ASTM D97 °C -42

Punct de inflamabilitate, PMCC ASTM D93 °C 210

Performantele cerute produsului

ACEA E4, E7
API CI-4
JASO DH-1
Cummins CES 20077, 20078
DDC Powerguard 93K215
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3277,
MB-Approval 228.5
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Volvo VDS 3

Stocare

Toate ambalajele vor fi depozitate in spatii acoperite. Depozitarea butoaielor in spatii neacoperite trebuie facuta in pozitie
orizontala pentru a evita impurificarea cu apa si deteriorarea marginilor acestora. Produsele nu vor fi depozitate la
temperaturi de peste 60°C, expuse la soare puternic sau conditii de inghet.
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Aceasta fisa tehnica precum si informatiile pe care le contine sunt considerate exacte de la data tiparirii. Totusi, nicio garantie nu poate fi oferita, în mod direct
sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informatiile furnizate se bazeaza pe teste standard efectuate în conditii de laborator si sunt
oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfatuiti sa se asigure ca au în vedere ultima versiune a acestei fise tehnice. Este responsabilitatea
utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele în conditii de siguranta, sa aprecieze oportunitatea utilizarii pe care o intentioneaza, precum si sa respecte
legile si celelalte reglementari aplicabile. Pentru toate produsele nostre exista disponibile Fise Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obtinerea
informatiilor corespunzatoare privind depozitarea, manipularea în siguranta precum si eliminarea produselor. BP plc si filialele sale nu îsi asuma nicio
responsabilitate în cazul unor daune sau vatamari rezultate în urma unei utilizari anormale a produselor, a oricarei nerespectari a recomandarilor facute sau
datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate sunt oferite în conformitate cu conditiile noastre
standard de vânzare. În cazul în care doriti informatii suplimentare, trebuie sa contactati reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 Bucuresti
Tel; 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11
www.castrol.com/ro
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