
 
 “SUPER DIESEL” SAE 10W-40 

  

 

MIDLAND “SUPER DIESEL” SAE 10W-40 е полусинтетично 

моторно масло, специално разработено за използване при дизелови 

двигатели с турбонагнетяване при тежкотоварни автомобили, 

строителни машини и автобуси, но също така и при леки и 

лекотоварни автомобили, а и при бензинови двигатели. Този 

продукт гарантира абсолютна сигурност и при удължени интервали 

на смяна на моторното масло. При производството са вложени 

специфични базови масла и адитиви с ограничено съдържание на 

сулфат, фосфор и сяра. SUPER DIESEL SAE 10W-40 изпълнява 

изискванията на ЕВРО 6 двигатели, а също така и най-новите 

норми на VOLVO – VDS-4. 
  

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА 

 

 отлично смазване, спестяване на гориво до 2% 

 издръжливост на високи и ниски температури и минимално 

потребление на масло 

 отлична чистота – блестящ двигател, без шлам и наслояване 

 отличен старт при ниски температури, по-малко износване 

 стабилност при стареене с CJ-4 - Sicherheit (SHPD) - за 

удължени интервали на смяна на масло 

 намалява образуване на изгорели газове – за филтри с твърди 

частици 

 специално развито за днешни и бъдещи EURO 6 двигатели  

 



СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

ACEA E7/E9 • API CK-4/SN • Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a • 

Cummins CES 20086, 20081Detroit Diesel DFS 93K218, 93K222 • 

Deutz DQC III-10LA • Ford WSS-M2C171-F1 • Mack EOS-4.5, EO-

O Premium PlusMB-Approval 228.31 • MTU Type 2.1 • Renault VI 

RLD-3 • Volvo VDS-4.5 
ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Подходящо за употреба като истинско универсално масло за целият 

автомобилен парк. 

За всички тежкотоварни автомобили, автобуси, строителни машини,  

а също така и леки автомобили.  

 

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ 

SAE Kлас                                                            10W-40 

Цвят Кафяв 

Вискозитет cp @-25°C                                        6300 

Вискозитет cst 40°C                                            106 

Вискозитет cst 100°C                                          15,9 

Вискозитетен индекс (VI)                                    157 

Вискозитет HTHS                                                4 

Съдържание на цинк ppm 1260 

Температура на течливост °C                             -36 

Пламна температура °C                                      225 

Плътност         0.865 

TBN            8.85 

Сулфатна пепел g/100g                                                   1.0 

 

 

ОПАКОВКИ 

 

  
 

1/1 варел 180 кг. /208 литра/ 

¼ варел 54 кг. /62 литра 

Кофа 25 литра 

Туба 4 литра /кашон 6 x 4 литра/ 

Бутилка 1 литър /кашон 12 х 1 литър/ 

 



 

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. 

 


