
 

 

 

ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W-40 

 
 

 

Описание на продукта 
ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W-40 e полу-

синтетично моторна масло с технология синтезирана 

главно за дизелови автомобили, този продукт е в пълно 

съответствие на нуждите на съвременните напреднали 

технологии за директно впръскване. 

 

Приложение 
Всички дизелови двигатели: Отличен избор за всички 

дизелови двигатели в леки и лекотоварни автомобили. 

Непряко или пряко впръскване: Пригодено към 

исканията на модерните технологии на дизелови 

двигатели, най-вече директно впръскване, включително с 

акумулираща горивна система. 

Най-крайни обстоятелства: Абсолютно подходящо за всички видове шофиране 

(градско, извънградско и по магистрала), както и при най-екстремните условия (дори и 

повишени температури). 
* Ръководството на превозното средство трябва да се провери преди да се използва продукта. 

 

Спецификации 

Стандарти 
ACEA : A3/B4 

API : SN/CF 

Одобрения 

VOLKSVAGEN VW 501.01/505.00 

RENAULT Diesel without DPF 

MERCEDES BENZ MB-Approval 229.1 

 

Особености и преимущества 
Отлични функционални характеристики: ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 

10W-40 е базирано на полу-синтетична технология, предоставяйки максималните 

функционални характеристики от маслото през целия срок на приложение, за да 

задоволят исканията на производителите на оригинално оборудване за по-

продължителна употреба на маслото. 

Съдържа специфични добавки за дизелови двигатели: Наличието на специални 

разпръскващи съставки предоставя отлична чистота и изпълнение на двигателя. 

Специално формулирано в отговор на специфичните изисквания на двигатели с 

директно инжекционно впръскване. Директно инжектиране повишава мощността и 

скорост при ниски обороти и понижава разхода на гориво, но от друга страна генерира 

по-високи работни температури. Ето защо е от изключително значение да се прилага 

масло с отлични свойства за защита на двигателя от повишени температури. 

Удължава експлоатация на двигателя: ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W-

40 има широк обхват на вискозитетния клас, което характеризира лубриканта като 

отличен при висока температура и гарантира бързо омасляване на частите на двигателя 
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при студен старт. Тази оптимална защита при всякакви температури гарантира дълъг 

живот на двигателя. 

 

Технически характеристики 
Величина Метод Стойност 

Вискозитетен клас Viscosity grade SAE  10W-40 - 

Плътност при 15°C Density at 15°C ASTM D1298 873 kg/m3 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 96,81 mm2/s 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 14,81 mm2/s 

Индекс на вискозитета Viscosity index ASTM D2270 160 - 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D92 232 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 -24 °C 

 


