
 
 

 

MOTUL 4100 POWER 15W-50 
 

За Бензинови и дизелови двигатели с Technosynthese® технология  
 

 

Приложение 
Двигателно масло специално предназначено за 

високопроизводителни автомобили, всички бензинови 

или дизелови двигатели, с турбо или с атмосферно 

пълнене, с мултиклапан, с карбуратор или с инжекция, 

със или без катализатор. 

Подходящо за всички видове горива: стандартен или 

безоловен бензин, дизелови горива, LPG (втечнен нефтен 

газ), биогорива. 

За всички условия на шофиране: в населени места, 

извънградско, по магистрала. 

 

Спецификации 

Стандарти 
ACEA A3 / B4 

API SL / CF 

Одобрения 
MB-Approval 229.1 

VW 501 01 - 505 00 

 

Особености и преимущества 
Стандартът API SL е по-строг в сравнение с API SJ от гледна точка на устойчивостта на 

стареене (със средно аритметично увеличен интервал за източване), изисква анти-

окислителни свойства, които да поддържат постоянен вискозитета, и да противостоят 

на образуването на утайки и отлагания в картера, изисква и свойства против износване 

и наличието на дисперсанти. 

Синтетичните Technosynthese® базови съставки осигуряват голяма сила на омасляване 

и предпазват перфектно двигателя, дори при интензивно шофиране на път, на 

магистрала или в града. 

Наличието на високоефективни смеси от нефтени продукти с добавки против 

износване, води до намаляване на вътрешното триене и увеличава продължителността 

на живота на двигателя като намалява амортизацията. 

Високият вискозитет при висока температура (SAE 50) е напълно адаптиран за 

двигатели склонни към по-голямо потребление на масло. 

С изключително ефективна сила против депозити и черна утайка, която предпазва 

двигателя чист. 

MOTUL 4100 Power 15W-50 притежава невероятни антиоксидантни, антикорозионни и 

противопенни свойства. 
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Технически характеристики 

Величина Метод Стойност 
Вискозитетен клас Viscosity grade SAE J 300 15W-50 - 

Плътност при 20°C Density at 20°C ASTM D1298 0.879 g/ml 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 154 

mm²/s 

(cSt) 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 19.7 

mm²/s 

(cSt) 

Индекс на вискозитета Viscosity index ASTM D2270 147 - 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D92 230 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 -30 °C 

Обща алкалност Total Base Number (TBN) ASTM D2896 8.0 mgKOH/g 

 

Препоръки 
Интервал на смяна: по препоръка на производителя и в зависимост от индивидуалните 

потребности. 

MOTUL 4100 POWER 15W-50 може да се смесва със синтетични или минерални масла. 

 


