
УПОТРЕБА 

Scooter Expert 4T 
10W-40 

Масло за 4-тактови двигатели                        
на скутери и макси скутери 

Technosynthese®  / полусинтетика /

Специално проектирано за скутери и макси-скутери, оборудвани с 4-тактови двигатели от 50cc 
до 650cc, с или без каталитични конвертори. За всички скутери използвани в градски условия. 
Подходящо за оловно или безоловно гориво. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТАНДАРТИ 
ОДОБРЕНИЯ 

API SL 

JASO MA под № M033MOT105 

Двигателно масло, произведено по технологията Technosynthese® с подсилена синтетична база, 
която осигурява изключителна защита.  

Одобрението JASO MA осигурява перфектна  работа на мокрия съединител.  

Отлична устойчивост на висока температура и по-специално за градски условия - пълно 
натоварване в  дълги периоди от време и празен ход на светофарите.  

Вискозитетът SAE 10W-40 съответства на най-новите препоръки на производителите,  

подобрява стартирането на двигателя, когато е студено и намалява износването.  

Много ниска подвижност, за да се намали потреблението на гориво.  

Осигурява чистота на двигателя, почистващи и дисперсантни свойства и устойчивост на 
вискозитета от неизгорено гориво от двигателя. Устойчивост на стареене. 

Антиокислителни, антикорозионни, противопенни свойства. 

ПРЕПОРЪКИ 

Смяна на маслото: Съобразно препоръките на производителя и вашата преценка. 
Може да се смесва със синтетични или минерални масла. 

Вискозитетен градус SAE J 300 10W-40 

Плътност при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.874 
Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445 95.4 mm²/s 
Вискозитет при 100°C ASTM D445 14.9 mm²/s 
Вискозитетен индекс ASTM D2270 164 
Точка на течливост ASTM D97 -33°C / -27°F 
Пламна точка ASTM D92 228°C / 442°F 
Алкално число ASTM D2896 7.9 mg KOH/g 
   

 
Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най- 
новите технически постижения.Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия за продажба и 
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