Delo Gold Ultra S
SAE 10W-40
®

Високоефективно синтетично масло за тежко
натоварени двигатели (Заменя Ursa Premium TDS SAE 10W-40)
Описание на продукта
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 е високоефективно
синтетично масло за тежко натоварени двигатели,
проектирано да отговори на сегашните изисквания на
ACEA и на тези спецификации на производителите,
които представляват по-голямо предизвикателство,
включително Scania LDF3, за дизелови двигатели с
Евро VI по последна технология.
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 се отличава с
технологията ISOSYN®, комбинация от първокласни
базови масла и присадки, формулирани да
подпомогнат оптималната защита на дизеловия
двигател, проектиран е да предостави надеждна
работа при студени атмосферни условия, силен
контрол на отложенията и ефективност при дълги
интервали за смяна.

Предимства за клиента
• Подходящ за приложения Scania Евро VI и обратно
съвместим – от Евро VI до Евро II, спомагайки за
намаляването на материалните запаси и
усложненията
• Подходящ за употреба при трансконтинентални
курсове на автопаркове, предлагащ ефективност и
защита при местни промени в качеството на горивата,
включително биодизел

Акценти за продукта
• Подходящ за приложения Scania Евро VI, както и
обратна съвместимост – от Евро VI до Евро II
• Подходящ за употреба при трансконтинентални
курсове на автопаркове
• Високоефективно задържане на TBN
• Силен контрол върху депозитите
• Подпомага защитата при студено стартиране и
икономията на гориво
Избраните спецификации и стандарти включват:
ACEA

API

DAF

Deutz

Mack

MAN

Mercedes Benz

Renault Trucks

Scania

Volvo

• Високоефективното задържане на TBN спомага за
предпазване от натрупване на киселини и корозивно
износване, което допринася за по-голяма защита на
EGR
• Формулоран да предложи силен контрол върху
отложенията, подпомагайки надеждната защита на
частите и оптималното време за работа
• Надеждната защита при студено стартиране, за подълъг експлоатационен живот и постигането на
икономия на гориво, за общият експлоатационен
живот, предлагат понижаване на повредите и
разходите.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на
съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Delo® Gold Ultra S SAE 10W-40 ─ Продължава
Спецификации

Приложения
• Проектиран за работа в дизелови двигатели без
или с турбокомпресор, работещи в различни
държави и с дълги интервали за смяна на маслото
• Отговаря на последните изисквания на Scania
LDF3 за двигатели с Евро VI, също така е обратно
съвместим – от Евро VI до Евро II

• MAN

M3277

• Renault Trucks

RLD-2

• API

CF

• Deutz

DQC III-10

Препоръки
Подходящ за употреба в приложения изискващи:

• Volvo VDS-2
• DAF Extended drain (двигатели с Euro III и IV)

Одобрения
EO-N

E4, E7

• Renault Trucks RD, RD-2, RXD и RLD

Одобрения, спецификации и
препоръки
• Mack

• ACEA

* Получено е одобрение за тази формулация под предишното име –
Ursa Premium TDS SAE 10W-40

• Mercedes Benz одобрение по MB 228.5
• Scania

LDF-2*, LDF-3*

• Volvo

VDS-3

Типични резултати от изпитване
Изпитване

Методи за изпитване

Вискозитетен клас

Резултати
SAE 10W-40

Срок на съхранение: 60 месеца от датата на пълненето, посочена на етикета на продукта
Плътност, 15°C, kg/l

ASTM D4052

0.866

Кинематичен вискозитет при 40°C, mm2/s

ASTM D445

89.7

Кинематичен вискозитет при 100°C, mm2/s

ASTM D445

13.6

Вискозитетен индекс

ASTM D2270

152

Температура на течливост, °C

ASTM D5950

-38

Пламна температура,  C

ASTM D92

236

Обща алкалност, mg KOH/g

ASTM D2896

15.9

Сулфатна пепел, тегл. %

ASTM D874

1.80

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и
може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящето заменя и отменя всички
предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този
продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовите спецификации.
Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да
предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в
Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или
чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете
необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.
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