
 
 

„MAXTRA“ SAE 10W-40 

 
MIDLAND „MAXTRA” SAE 10W-40 е напълно синтетично 

моторно масло от най-нова генерация. Създадено e за дизелови 

двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици. . Специфични 

адитиви и базови масла с намалено съдържание на сулфат, пепел, 

фосфор и сяра (“low SAPS”) биват използвани за тази гледаща в 

бъдещето технология на смазване.  Продуктът надминава и най-

високите изисквания на модерните дизелови двигатели с норма 

EURO V и EURO VI,  а съшо така изпълнява и нормите за 

тежкотоварни автомобили и бусове с CNG двигатели на природен 

газ.  

 

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА 

 

 отлични смазочни качества за по-малка употреба на гориво 

 бързото смазване на всички части на двигателя гарантира по-

малко изхабяване  

 отличен старт при ниски температури 

 употреба и при двигатели на природен газ CNG 

 за удължени интервали за смяна на масло 

 гарантира абсолютно чист двигател и филтър за улавяне на 

твърдите частици, балодарение на Low SAPS Технология 

 специално за ЕВРО 5 и ЕВРО 6 генерация двигатели 

 отлично омасляване дори и при високи температури 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

ACEA E4/E6/E7/E9 • API CJ-4/CI-4+/CI-4 • Caterpillar ECF-3 • 

Cummins CES 20081 • DAF HP2 Detroit Diesel 93K218 • Deutz DQC 

IV-10-LA • IVECO 18-1804 TLS E9/18-1809 NG1, NG2 • JASO DH-

2 Mack EO-O Premium Plus • MAN M 3271-1/M 3477/M 3575 • MB 

Approval 228.51 • MTU Type 3.1 Renault RVI RGD/RLD-3/RXD • 

VOLVO VDS-4 
 

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ 

SAE Kлас                                                            10W-40 

Цвят Кафяв 

Вискозитет cp @ -25°C     6634 

Вискозитет cst @ 40°C                                        88,5 

Вискозитет cst @ 100°C                                      13,7 

Вискозитетен индекс (VI)                                    158 

Високотемпературен вискозитет HTHS             3.9 

Температура на течливост °C                             -36 

Пламна температура °C                                      238 

Плътност при 15°C [кг/л]                                    0.857 

Сулфатна пепел  гр./100гр.                                 1.0 

TBN         12.8 

 

                                       

 

ОПАКОВКИ 

 

 
 

1/1 варел 175 кг. /203 литра/  

¼ варел 50 кг. /58 литра/  

 

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ 

  

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и 

кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло 

води до заболяване на кожата. 

 

 


