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4T - 10W-40
KROSS 4T - 10W-40 este un ulei multigrad, care are la bază un ulei de hidrocracare. Utilizarea acestor uleiuri de bază, special alese 
pentru a obţine o formulă de calitate, asigură o fl uiditate ridicată la temperaturi joase, ceea ce face pornirea mai uşoară şi de 
asemenea realizează o circulație adecvată  a uleiului si o lubri� ere perfectă a tuturor “organelor vitale” ale motoarelor.

AVANTAJE:
KROSS 4T - 10W-40 asigură o protecție excelentă a motorului, a cutiilor de viteze și ambreiajelor umede utilizate în motocicletele 
în 4 timpi și asigură cea mai mare � abilitate posibilă, chiar și în condiții de funcționare mai severe.
KROSS 4T - 10W-40 are o stabilitate termo-oxidativă foarte bună, minimizează formarea şi depozitarea de reziduuri. Proprietăţile 
exceptionale anti-uzură proteajă componentele vitale ale motor şi componentele transmisiei care conduc la reducerea costurilor 
de întreținere. Proprietăţile de controlare a fricţiunii elimină alunecarea ambreiajului, îmbunătățind în mod efi cient manevrabili-
tatea autovehiculului. Modul în care uleiul reacţionează în timpul anotimpului rece, permite o pornire uşoară la temperaturi 
scăzute și asigură o lubri� ere e� cientă și protecţie împotriva uzurii la pornire.

APLICAŢII:
KROSS 4T - 10W-40 este recomandat pentru o gamă largă de motociclete cu motor în 4 timpi.  KROSS 4T - 10W-40 depășește 
specifi cațiile API SL și JASO MA 2, precum și cerințe multor producători de motociclete în 4 timpi la nivel mondial.

CARACTERISTICI TIPICE:

Ne rezervam dreptul de a modi� ca caracteristicile generale ale produselor noastre, în scopul de a lăsa clienții noștri să bene� ciaze de 
cele mai recente evoluții tehnice.

Test Metodă Unitate Rezultat mediu
Clasa SAE 10W40
Densitate la 15°C ASTM D4052 kg/m3 872
Vâscozitate la 40°C ASTM D7042 mm2/s 99
Vâscozitate la 100°C ASTM D7042 mm2/s 14,9
Indice de vâscozitate ASTM D2270 160
Punct de infl amabilitate COC ASTM D92 °C 210
Punct de curgere ASTM D92 °C -33
TBN ASTM D2896 mgKOH/g 7,9
Cenusa sulfatată ASTM D874 % 0,96

Ambalări disponibile:

 1 Litru 4 Litri 5 Litri 20 Litri 208 Litri


