Gazpromneft Moto 4T 10W-40
Бензинови малолитражни двигатели

Двигателно масло

Защита на двигателя от отлагания при ниска
температура

Защита на детайлите от
отлагания

Отлични противоизносни свойства

Полусинтетично масло

Съвместимост с мокро сцепление

Gazpromneft Moto 4T 10W-40, 10W-30 – са всесезонни моторни масла, предназначени за
използване в четиритактови бензинови двигатели на мотоциклети, моторолери, мотопеди и
друга мототехника. Благодарение използването на синтетични компоненти в базовата основа
и прилагането на специализиран пакет добавки, маслата притежават повише на стабилност
към окисление, подобрени противоизносни свойства и ефективна защита от отлагания.
Съмвестими са с мотоциклети, оборудвани с многопластово сцепление в маслена вана
(„мокро” сцепление). Превъзхождат и заместват моторните масла от предходните класове API
(SJ, SG, SH, SF).

Предимства
• Съмвестимост с многопластово сцепление в маслена вана („мокро” сцепление) заради
оптималните фрикционни свойства.
• Осигурява плавност и прецизност в работата на сцеплението при различни режими на
каране.
• Защита от износване на детайлите на двигателя и скоростната кутия благодарение на
отличния набор от противоизносни свойства.
• Понижава образуването на отлагания в детайлтие на двигателя благодарение на високата
стабилност против окисление и миещи свойства.
• Надеждна работа на високооборотните двигатели заради стабилния вискозитет а маслото.

Приложение

• Мотоциклети, снабдени с четиритактови бензинови двигатели.
• Четиритактови бензинови двигатели с въздушно или водно охлаждане, включително
съвместимост със скоростната кутия и многопластово сцепление в маслена вана (“мокро”
сцепление).
• Четиритактови бензинови двигатели, за които са необходими масла от класовете API SL или
по-ниско, JASO MA2.

Физико-химически характеристики
Показател

Метод

Gazpromneft Moto 4T 10W-40

Кинематичен вискозитет
при 40 °С, мм²/с

ASTM D 445

96.2

Вискозитетен индекс

ASTM D 2270

150

Пламна температура в отворен тигел, °С

ASTM D 92

228

Температура на течливост, °С

ASTM D 97

-36

Плътност
при 20 °C, кг/м³

ASTM D 4052

872

Сулфатна пепел, %

ГОСТ 12417

1.3

Спецификации
• SAE 10W-40
• API SL
• JASO MA2

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с
международните стандарти
ISO 9001

ООО „Газпромнефт – смазочни
материали”
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

ISO 14001

ISO/TS 16949

OHSAS 18001

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във
връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може
да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за
безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на
компанията.
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