
 

 

 

 

 

 

 

Моторна олива для дизельних електро-мотивних двигунів і двигунів General Electric що не містить 
цинку і хлору 

 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

міжнародні специфікації API CD/CF / CF-2 LMOA покоління 4 і 5 
 

відповідає вимогам 
 Electro-Motive Diesel : Referenced (WOSTF) 

 General Electric : "Фундаментальні затвердження" (Покоління 4. Тривалий термінексплуатації) 

 Caterpillar 3600 серія 

 

 ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ  
 

Олива TOTAL RUBIA G 1700 SAE 40 підходить для двигунів EMD і GE Diesel, встановлених на залізничних локомотивах і для 
двигунів промислового застосування (виробництво електроенергії, бурових установок, суднових двигунів...) 

 

Олива TOTAL RUBIA G 1700 SAE 40 не містить цинк, придатне для Silver bearings engines (Срібних підшипників двигунів) і не 
містить хлор, відповідно до регуляційних Положень по Захисту навколишнього середовища, Положень з утилізації та 
переробки, поряд із захистом здоров'я машиністів 

 

ПЕРЕВАГИ 

Високоефективні системи мийно-диспергуючіхприсадок 

Дуже хороша стійкість до окислення дозволяє захист двигунів при роботі в режимі очікування або в жорстких 
умовах експлуатації (жаркий клімат, гірські райони ...) 

    Стійка стабільність TBN (загальне лужне число) при експлуатації, навіть при використанні 

високосірчаного палива (<1.0%) 

    Дуже низький рівень хлору дозволяє збір відпрацьованого масла в класичних мережах, а також зменшує проблеми 
роздратування шкіри працівника при можливому контакті 

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ* 

TOTAL RUBIA G 1300 SAE 40 
  

Method 
 

Value 

Щільність при 15 ⁰С кг/m3
 ASTM D1298 910 

Кінематична в'язкість при 40°C mm2/с ASTM D445 149 

Кінематична в'язкість при 100°C mm2/с ASTM D445 14.5 
Індекс в'язкості - ASTM D2270 99 
Температура застигання °C ASTM D97 -12 
Температура спалаху °C ASTM D97 225 
T.B.N. (загальне лужне число) мг KOH/г ASTM D2896 17 
Вміст цинку чм (ppm)  <10 
Вміст хлору чм (ppm)  <100 

* Дані, згадані вище, являють собою середні значення, отримані за допомогою деякої мінливості у виробництві і не є 
специфікацією. 

*Гарантійний термін зберігання — 3 роки з моменту виготовлення. 
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Це мастило не викликає несприятливих наслідків для здоров'я при використанні в передбачуваному застосуванні. 
Паспорт безпеки доступний за запитом можна отримати у місцевого дилера або на веб-сайті www.quickfds.com 

RUBIA G 1700 

SAE 40 

http://www.lubricants.total.com/
http://www.quickfds.com/
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