
 
 

HILBER TURBO SHPD 10W-40 

 

Високоефективно моторно масло за тежкотоварни автомобили 

 

Свойства: Hilber Turbo SHPD 10W-40 е високоефективно масло, произведено от полусинтетично базово масло с 

добавки, специално разработени за да осигурят покритие на високите практически изисквания и да придадат отлични 
качества на продукта дори при тежки условия на работа. Подходящо за употреба през цялата година, осигурява надежден 
студен старт и намалява износването на двигателя. Гарантира нормална работа на двигателя при високи температури. 
Намалява консумацията на гориво и предпазва околната среда. Отлични детергентно-диспергиращи свойства, осигуряващи 
максимална чистота и дълъг живот на двигателя. Позволява удължаване на интервалите за смяна на маслото съгласно 
инструкциите на производителя на двигателя. 

Инструкции за употреба: Hilber Turbo SHPD 10W-40 е идеaлното масло за смесен автомобилен парк. Маслото е с 

отлично представяне при дизелови двигатели, подходящo е за употреба и при лекотоварни автомобили, както и при 
строителни машини, включително с турбонапомпване. Този продукт се препоръчва за бензинови и дизелови двигатели с и 
без турбонапомпване. 

 

Спецификации: ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3 • API SL/CI-4 

Препоръки*: MB 228.3;  MAN M 3275-1/ Volvo VDS-3;  Cummins CES 20076/20077, Mack EO-M Plus ;   

DEUTZ DQC III-05; Caterpillar ECF-1a, MTU Typ 2 

 

Работни характеристики : 

Типични характеристики   Метод   Единица Hilber Turbo SHPD               
10W-40 

SAE клас DIN 51 511 -                        10W-40 

Плътност при 15°C DIN 51 757  g/cm3                           0.870 

Вискозитет при -25°C DIN 51 377  mPa s                           6700 

Вискозитет при  40°C DIN 51 562  mm2/s  92 

Вискозитет при 100°C DIN 51 562  mm2/s                           14.0 

Индекс на вискозитета (VI) DIN ISO 2909 - 156 

COC точка на запалване DIN ISO 2592 °C 225 

Течливост DIN ISO 3016 °C -39 

Номер обща база DIN ISO 3771 mgKOH/g                            11.5 

Сулфатна пепел                 DIN 51 575  g/100 g                            1.29 

* Отговаря на изискванията на ОЕМ производителя 

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.  
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