
Termékadatok

CRB Turbomax 10W-40 E4/E7
Az egészséges és hosszú élettartamú motorokért

Termékleírás
Az új Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4 / E7 egy korszerű, nagy teherbírású dízelmotorolaj. Kifejezetten haszongépjármű  dízelmotorok
használható, amelyek megfelelnek az Euro I - Euro V emissziós követelményeknek. Megfelel a dízel részecskeszűrő  nélküli motorokhoz,
egyes EGR-es motorokhoz és néhány SCR típusú, NOx-redukáló rendszerrel ellátott motorhoz is.

Előnyök
Az új Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4 / E7 speciálisan kifejlesztett DuraShieldTM teljesítményfokozót tartalmaz, amelyek segítenek a
motor károsodásának fő  előidézőivel szemben folytatott harcban. Az iparági tesztelés során bebizonyosodott, hogy a Castrol CRB
Turbomax DuraShieldTM teljesítményfokozóval 40% jobb kopásvédelmet biztosít *.
 
A DuraShieldTM teljesítményfokozóval ellátott CRB Turbomax az iparági tesztelés során bizonyították, hogy kétféle módon is növeli a
motorvédelmet:

Először is, a nehéz motorok működési körülményei között a korom részecskék összetapadhatnak nagy részecskék formájában,
amelyek ezután kiszorítják az olajat mozgó fémfelületek közül. Ez fém-fém kapcsolatot eredményez. A CRB Turbomax a
DuraShieldTM teljesítményfokozóval segít megelőzni a koromrészecskék agglomerációját, valamint védi a felületet a kopástól.

1.

Másodszor a CRB Turbomax esetében a DuraShieldTM egyfajta védőréteget biztosít a mozgó fémfelületek között, ami megvédi az
alkatrészeket a tönkremeneteltől  még a nehéz üzemi körülmények között is

2.

 
* A kopási paraméterek átlaga az iparági szabványvizsgálatok során és az iparági vizsgálati kritériumok között
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Tipikus értékek

Név Mérési  e l járás Mértékegység CRB  Turbomax  10W-40  CI-4/E7

Sűrűség 15 °C-on ASTM D4052 g/ml 0.867

Kin. viszkozitás 100 °C-on ASTM D445 mm²/s 14.8

CCS viszkozitás -25°C-on (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6066

Kin. viszkozitás 40 °C-on ASTM D445 mm²/s 98

Viszkozitás index ASTM D2270  158

Szulfáthamu tartalom ASTM D874 % wt 1.83

Teljes bázisszám ASTM D2896 mg KOH/g 12.7

Dermedéspont ASTM D97 °C -42

Lobbanáspont, PMCC ASTM D93 °C 210

Minősítések és jóváhagyások
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

Tárolási feltételek
Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a
hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő  jelzések
elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző  napon, vagy 0
°C alatt tárolni.
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Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplo információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismerereteinknek. A jelen adatlapban lévo adatok és információk
pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelosséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplo információk a szokásos
laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell gyozodnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját
használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék
biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági
adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplo elovigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltéro alkalmazásból valamint a
termék jellegébol származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelosséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos
értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03
http://www.castrol.hu
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