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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO FLEET SAE 15W-40 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

Моторна олива SUNOCO FLEET SAE 15W-40 розроблена для двигунів попередніх конструкцій, 

які потребують більш високого початкового рівня лужного числа (TBN) через можливо 
використання пального з високим вмістом сірки (500 ppm і вище). SUNOCO FLEET SAE 15W-40 

може з успіхом використовуватися в дизельних двигунах з турбонагнітачем або без нього, 

що встановлені на вантажних автомобілях підвищеної прохідності, позашляховій техніці, 
сільськогосподарському обладнанні, легкових автомобілях, легких вантажівках та 
бензинових двигунах легкових автомобілів та легких вантажівок.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

Моторна олива SUNOCO FLEET SAE 15W-40 має надзвичайні властивості диспергування сажі 
та забезпечує надійний захист від зносу та корозії. Завдяки своїй формулі олива сприяє 

зменшенню утворення шламу та нагару, має дуже добрі антиокислювальні характеристики. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Моторна олива SUNOCO FLEET SAE 15W-40 розроблена згідно до вимог виробників 
дизельних двигунів, таких як Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Ford, Mack, Navistar та Volvo. 
Ця олива також забезпечує визначні експлуатаційні властивості сучасних суднових 
високошвидкісних дизельних двигунів, включаючи Caterpillar, Cummins, Volvo, Yanmar та 
Daihatsu, а також трансмісій, що вимагають Allison C-4. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

SAE 15W-40  

API CI-4/CH-4/SL  

ACEA E2/E5/B3/A3/E7  

Global DHD-1 
 

Allison C-4  

Caterpillar ECF-2/ECF-1a/TO-2 

Cummins CES 20071/72/76/77/78 

Detroit Diesel series 92/DDC series 2000/DDC series 4000/DDC series 50/DDC series 92 

Mack EO-N/EO-M Plus 

Volvo VDS-3/VDS-2/VDS 
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ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. 
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення 
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  

 

КОД ПРОДУКТУ 5023 

Клас в’язкості SAE 15W-40 

Питома вага 0,8740 

В'язкість, cSt @100 °C 15,4 

В'язкість, cSt @40 °C 119 

CCS, cP @-20 °C 6270 

Температура спалаху, °C 218 

Температура застигання, °C -34 

Кальцій, % 0,3580 

Цинк, % 0,1190 

Фосфор, % 0,1084 

Загальне лужне число (D2896), mgKOH/g 10,2 
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