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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO SUPER C SYNTHETIC BLEND 10W-40 CK-4  

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO SUPER C SYNTHETIC BLEND 10W-40 CK-4 — це моторна олива найвищої якості для 
дизельних двигунів комерційних транспортних засобів, що працюють за важких умов 
експлуатації. Виготовлена з високоякісних синтетичних та традиційних базових олив у 
поєднанні з новітньою технологією присадок для відповідності гарантійним вимогам 

більшості виробників дизельних двигунів, а також специфікації API CK-4, або перевершує їх. 
Забезпечує надійний захист, підвищену стійкість до окиснення та видатну стійкість до зсуву 
в порівнянні з будь-якою попередньою категорією API класу С. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

SUNOCO SUPER C SYNTHETIC BLEND 10W-40 CK-4 розроблена для змащення сучасних 
дизельних двигунів великої потужності, що працюють в умовах високого навантаження, та 
обладнані системами ERG та SCR, або попередніх моделей дизельних двигунів. Зменшує 

кількість утворення осаду, забезпечує надійний контроль над утворенням сажі та мінімізує 
експлуатаційні витрати. Моторна олива SUNOCO SUPER C SYNTHETIC BLEND 10W-40 CK-4 

створена для захисту систем обробки вихлопних газів і забезпечує неперевершені 
антиокиснювальні властивості, стабільність в’язкості за високих температур та надзвичайну 

стійкість до зсуву. Має відмінну плинність за низьких температур, захищає підшипники від 
іржі та корозії, а також перешкоджає утворенню шламу та лаку. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Моторна олива SUNOCO SUPER C SYNTHETIC BLEND 10W-40 CK-4 може з успіхом 
використовуватись для змащення дизельних двигунів вантажних автомобілів підвищеної 
прохідності, позашляхової та сільськогосподарської техніки, стаціонарного обладнання, а 
також у будь-якому транспортному засобі чи стаціонарному дизельному двигуні, для яких 
рекомендована олива сервісної категорії API CK-4 або будь-якої попередньої категорії API 

класу С та класу в'язкості SAE 10W-40. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

SAE 10W-40 

API CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/CI-4 PLUS 

ACEA E9/E7 

Global DHD-1 

Caterpillar ECF-3/ECF-2/TO-2 

Cummins CES 20086/Cummins CES 20081 

Detroit Diesel 93K222/93K218 

International Harvester/Navistar 

Mack EOS-4.5/EO-O Premium Plus 

MB 228.31 

MTU MTL 5044 Type 2.1 

Renault VI RLD-4/RLD3 

Volvo VDS-4.5/VDS-4 
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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 6563 

Клас в’язкості SAE 10W-40 

В'язкість, cSt @100 °C 14,4 

В'язкість, cSt @40 °C 99,1 

Індекс в’язкості 150 

CCS, cP @-25 °C 6200 

Температура спалаху, °C 227 

Температура застигання, °C -45 

Сульфатна зола, % 1,0 

Цинк, % 0,127 

Кальцій, % 0,107 

Фосфор, % 0,115 

Загальне лужне число (D2896), mgKOH/g 10 
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