
 

 

Formel Super SAE 15W-40 
Для двигателя 

Минеральное моторное масло для легковых бензиновых и 

дизельных моторов и коммерческого автотранспорта. 
Минимизирует износ и старение. Позволяет использовать 

круглогодично. 
 
Specifications 

API SF/CD, ACEA A2/B2 

Practice and tested in aggregates with filling 

MB-227.1, MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, CCMC G4 (gültig bis 31.12.96) 

RAVENOL Formel Super SAE 15W-40 – минеральное моторное масло, 
изготовленное для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без 

турбонадува и коммерческого автотранспорта. 

Минимизирует износ и старение. Вязкостные характеристики позволяют 

использовать круглогодично. Удлиненные интервалы замены, если иное не 

предусмотрено автопроизводителем. 

Применение Formel Super SAE 15W-4 обеспечивает: 

 Превосходную защиту от коррозии 

 Хорошую устойчивость к сдвигу  

 Высокую устойчивость к окислению 

 Прекрасные вязкостно-температурные свойства 

 Правильную работу гидравлических толкателей (гидравлическая 
регулировка клапана) 

 Отличные моющие и диспергирующие свойства 

 Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки  

 Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам  

 Хорошие пусковые качества 

 Предотвращение образования залипания, коксования и образования 
шлама на цилиндрах, поршнях, вентилях, свечах зажигания и 
турбокомпрессорах 

 Максимальную совместимость с катализаторами 

 
 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Цвет желто-коричневый 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 867 DIN EN ISO 12185 

Вязкость при 100°C мм²/с 14,2 DIN 51562 

Вязкость при 40°C мм²/с 105,4 DIN 51562 

Индекс вязкости 
 137 DIN ISO 2909 

Температура потери текучести °C -30 DIN ISO 3016 

Температура вспышки °C 240 DIN ISO 2592 

Щёлочное число мг КОН/г 7,1 ASTM D2896 

Сульфатная зольность % 0,95 DIN 51575 

 



Formel Super SAE 15W-40
Для двигуна

Мінеральна моторна олива для легкових бензинових і 
дизельних моторів та комерційного автотранспорту. Мінімізує 
знос і старіння. Дозволяє використовувати цілий рік.

RAVENOL Formel SuperSAE 15W-40 - мінеральна моторна олива,
виготовлена для легкових бензинових і дизельних моторів з і без
турбонаддуву та комерційного автотранспорту.

Мінімізує зношування і старіння. В'язкісні характеристики дозволяють
використовувати цілий рік. Подовжені інтервали заміни, якщо інше не
передбачено автовиробником.

Застосування Formel Super SAE 15W-4 забезпечує:

• Чудовий захист від корозії

• Хорошу стійкість до зсуву

• Високу стійкість до окислення

• Прекрасні в'язкісно-температурні властивості

• Правильну роботу гідравлічних штовхачів (гідравлічне
регулювання клапана)

• Відмінні мийні та диспергувальні властивості

• Високий резерв міцності за умов напівсухого змащення

• Нейтральна поведінка по відношенню до ущільнювальних матеріалів

• Хороші пускові якості

• Запобігання утворенню залипання, коксування та утворення шламу
на циліндрах, поршнях, вентилях, свічках запалювання і
турбокомпресорах

• Максимальну сумісність із каталізаторами

Параметр Од. вимірювання Дані Метод 
випробування

Колір жовто-коричневий

Щільність при 20°C кг/м³ 867 DIN EN ISO 12185

В'язкість при 100°C мм²/с 14,2 DIN 51562

В'язкість при 40°C мм²/с 105,4 DIN 51562

Індекс в'язкості 137 DIN ISO 2909

Температура втрати плинності °C -30 DIN ISO 3016

Температура спалаху °C 240 DIN ISO 2592

Лужне число мг КОН/г 7,1 ASTM D2896

Сульфатна зольність % 0,95 DIN 51575

Специфікації

API SF/CD, ACEA A2/B2

Відповідність вимогам

MB-227.1, MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, CCMC G4

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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