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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO HEAVY DUTY EXTENDED LIFE COOLANT 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO HEAVY DUTY EXTENDED LIFE COOLANT – це охолоджувальна рідина/антифриз на 
основі етиленгліколю, яка має запатентовану формулу з використанням технології 
органічних інгібіторів корозії. Розроблена для забезпечення повного захисту систем 
охолодження важких дизелів та доступна як концентрат або премікс із водою у 
співвідношенні 50/50. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

SUNOCO HEAVY DUTY EXTENDED LIFE COOLANT це охолоджувальна рідина без нітритів, 
фосфатів, силікатів і боратів, яка демонструє неперевершені антикорозійні властивості. 
Призначена для довготривалого захисту систем охолодження упродовж 1 000 000 миль 
(~1 600 000 км) пробігу або 20 000 годин роботи двигуна, без необхідності використання 
додаткових подовжувачів, необхідних для інших продуктів. Охолоджувальна рідина SUNOCO 

HEAVY DUTY EXTENDED LIFE COOLANT має запатентовану формулу, що усуває потребу в 
хімічно заряджених фільтрах, додаткових присадках та тестуванні інгібіторів.  
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

SUNOCO HEAVY DUTY EXTENDED LIFE COOLANT призначена для систем охолодження всіх 

типів, що працюють у важких умовах, як на дорозі, так і на бездоріжжі, де захист є 
першорядним. Сюди входять магістральні траки та автобуси, трактори/причепи, транспортні 
засоби високої прохідності, екскаватори, фронтальні навантажувачі та інше будівельне і 
сільськогосподарське важке дизельне обладнання. 

Доступні версії концентрату та розчин з водою 50/50. 

50/50 = захищає до -36 °C і до 130 °C 

40/60 = захищає до -52 °C і до 132 °C 

30/70 = захищає до -64 °C і до 136 °C. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

ASTM D-6210 

Behr Radiator 

CAT EC-1 

Cummins CES 14603 

Detroit Diesel 93K217 

John Deere 

MAN 324 TYP SNF 

Mercedes DBL 7700, 325.3 

MTU 5048 

Navistar CEMS-B1-TYPE IIIa 

PACCAR 

TMC RP 329 

Volvo/Mack 
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ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

УВАГА! 
Антифриз містить етиленгліколь та є дуже небезпечною отрутою за випадкового потрапляння усередину 
організму (проковтування). Під час використання слід виконувати усі заходи безпеки наведені у Паспорті Безпеки 
Матеріалу (MSDS). MSDS продукту доступний на сайті або надається за запитом. 
 

Відпрацьовані рідини не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою рідиною може спричинити захворювання 
шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
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 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 експлуатаційні матеріали та специфікації для 
застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  

 

КОД ПРОДУКТУ 9903 

Колір  червоний 

Питома густина @15 °C 1,070 – 1,080 

pH  7,8-9,0 

Резервна лужність, ml, не менше 4 

Температура початку кристалізації 50% за об’ємом 
розчину, °С/°F, не вище 

-37/-34 

Кремній, ppm, не більше 10 

Хлориди, ppm, не більше 25 
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