
                          
 

“SUPER DIESEL” SAE 15W-40 
 

 

MIDLAND „SUPER DIESEL“ SAE 15W-40 е висококачествено моторно 

масло, специално разработено за  тежки четиритактови дизелови двигатели 

със и без турбонагнетяване. Като истинско универсално масло този продукт 

изпълнява също и изискванията на всички бензинови и малки дизелови 

двигатели. Базови масла с високо качество, смесени с един изключително 

продуктивен пакет от адитиви гарантират най-голяма сигурност и 

икономичност, дори и при удължени интервали на смяна на масло, а също и 

при неблагоприятни и тежки условия на работа. 

 

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА 

 

 гарантира чист двигател, минимално изхабяване и абсолютна сигурност 

 за удължени интервали на смяна по предписание от производителя 

 абсолютна сигурност за всеки двигател, също и при бързооборотни и 

високонатоварени  дизелови двигатели със и без турбонагнетяване 

 универсална приложимост за целия автопарк 

 идеално целогодишно масло за употреба при ниски и високи 

температури 

 специално разработено за съвременна двигатели 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ 

 

ACEA A3/B3/B4, E5/E7 • API CI-4/SL • Caterpillar ECF-1a • Cummins CES 

20076/77/78 • Global DHD-1 IVECO 18-1804 T2 E7 • Mack EO-N Premium 

Plus • MAN 3275-1 • MB 228.3 • MTU Type 2 • PSA B71 2295 Renault RVI 

RLD-2 • Volvo VDS 3 

 
ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Особено подходящ продукт за употреба при всички товарни автомобили, 

строителни машини, автобуси и селскостопански машини всякакво 

производство. Преди всичко и при неблагоприятни условия на работа и 

удължени интервали на смяна на масло. 

 

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ 

SAE-Kлас                                                             15W-40 

Цвят Кафяв 

Вискозитет cSt@40°C                                        104,80 

Вискозитет cp@-20°C                                          6230 

Вискозитет cSt@100°C                                        14,3 

Вискозитетен индекс (VI)                                    139 

TBN                    10 

Температура на течливост °C                             -30 

Пламна температура °C                                      215 

Сулфатна пепел g/100g                                               1,1 

Съдържание на цинк ppm 1400 

Плътност 0,874 

                                            

ОПАКОВКИ 

  
1/1 варел 180 кг. /204литра/  

¼ варел 54 кг. /61 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. 


