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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO SUPER C-3 GOLD 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO SUPER C-3 GOLD — це моторні оливи преміум-класу, призначені для важких умов 
експлуатації транспортних засобів, що використовують природний газ, дизель або бензин в 
якості пального. Спеціально розроблені оливи SUNOCO SUPER C-3 GOLD рекомендовані для 
змішаних автопарків міського та приміського транспорту у тому числі автобуси, важку сервісну 

техніку та малотоннажні автомобілі. Використання олив SUNOCO SUPER C-3 GOLD дозволяє 
усунути необхідність у різних моторних оливах за обслуговування двигунів різного транспорту 
в автопарку. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

SUNOCO SUPER C-3 GOLD рекомендовані для двигунів, які вимагають газових специфікацій 

моторної оливи Cummins CES 20092 і CES 20085, специфікацій для дизельних двигунів CES 
20086 та сервісних категорій API CK-4/SN. Ці оливи розроблені як для важких циклів 
експлуатації в міських умовах із частими зупинками, так і для важких умов експлуатації на 
дорогах та бездоріжжі. SUNOCO SUPER C-3 GOLD забезпечують найширший спектр 
специфікацій серед усіх моторних олив SUNOCO на сьогоднішній день і є справжніми оливами 
для змішаних автопарків. Вони мають видатні властивості до збереження загального лужного 
числа, забезпечують відмінний захист від зносу та утворення відкладень, надзвичайну 
стійкістю до окиснення і забезпечують тривалий термін служби. SUNOCO SUPER C-3 GOLD  

10W-30 забезпечує додаткову економію пального в порівнянні з в’язкістю SAE 15W-40, 

кращий захист під час холодного пуску двигуна та більш тривалу стійкість до окиснення 

завдяки синтетичним компонентам в оливі. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Моторні оливи SUNOCO SUPER C-3 GOLD підходять для використання в якості сучасних олив 

для змішаних автопарків. Вони рекомендуються для використання там, де вимагається олива 
з найновішими специфікаціями для газових та дизельних двигунів, а також специфікація для 
бензинових двигунів API SN. Ці оливи можуть бути застосовані в будь-яких дорожніх або 
позашляхових, легких або важких умовах експлуатації транспорту або техніки, в якій силовою 
установкою є двигун, що працює на природному газі, дизелі або бензині та для якого 

рекомендована олива із специфікаціями CES 20092, 20085, API CK-4 та API SN або 
попередніми. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

SAE 10W-30, SAE 15W-40 

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

Caterpillar ECF3 

Cummins CES 20092/20086/20085 

Detroit Diesel 93K222 

Mack EOS-4.5 

Renault RLD-4 

Volvo VDS-4.5 
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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 921013 921513 

Клас в’язкості SAE 10W-30 15W-40 

В'язкість, cSt @ 100 °C 12,4 15,8 

В'язкість, cSt @ 40 °C 82 121 

Індекс в’язкості 148 138 

CCS, cP @ °C 6300 (-25) 6500 (-20) 

Температура спалаху, °C >225 >229 

Температура застигання, °C <-40 <-30 

Сульфатна зола, % 0,90 0,90 

Цинк, % 0,087 0,087 

Фосфор, % 0,078 0,078 

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