
 

 

 

MOTUL 6100 SYNERGIE+ 10W-40 
 

Моторно масло за бензинови и дизелови двигатели с Technosynthese® 

технология 
 

 

Приложение 
Високоефективна моторна течност с Technosynthese® технология, 

особено подходяща за най-новите мощни автомобили с голям 

работен обем на двигателя, турбо дизел с директно впръскване, или 

бензинови двигатели с впръскване и каталитичен конвертор. 

Продукт подходящ за всички видове горива: оловосъдържащ или 

безоловен бензин, етанол, втечнен нефтен газ (LPG) и дизелово 

гориво. 

Съвместим за каталитични конвертори.  

 

Спецификации 

Стандарти 
ACEA A3 / B4 

API SERVICES SN / CF 

Одобрения 

MB-Approval 229.3 

RENAULT RN0710 under n° RN0710-12-38 

RENAULT RN0700 under n° RN0700-12-43 

VW 502 00 - 505 00 

Норми PSA B71 2300 

 

 

Особености и преимущества 
MOTUL 6100 SYNERGIE + 10W-40 е първия смазочен продукт в света с одобрение MB 

229.3 във вискозитетен клас SAE 10W-40. 

Стандартът MB 229.3 е по-взискателен от 229.1 от гледна точка на устойчивостта на 

стареене на маслото (удължен интервал на смяна) и подобрено пестене на гориво, с 

1,2% намален разход в сравнение с 15W-40 масло. Стандартът MB 229.3 се прилага за 

повечето бензинови двигатели на MERCEDES и за голямата част от дизеловите 

двигатели без филтър за твърди частици (DPF). 

Стандартът ACEA B4 изисква невероятен капацитет за почистване и разсейване и по-

голяма устойчивост на вискозитета на сажди при дизелови двигатели с директно 

впръскване (с изключение на VW двигатели с горивовпръскващи дюзи, които изискват 

MOTUL SPECIFIC 505 01 502 00 505 00 5W-40 или MOTUL 8100 X- CLEAN 5W-40). 

Стандартът API SN гарантира най-високо ниво на производителност на маслото по 

отношение на чистотата на двигателя и защитата от износване. 

Нормата B71 2300 на PSA изисква масло да може да издържа на най-екстремните 

термични условия, за да е в състояние да омаслява техните бензинови и някои от 

дизеловите им двигатели без филтър за твърди частици (DPF). 

От RENAULT са разработили стандарт RN0700 за масла в състояние да осигурят 

висока термична стабилност и изключителна устойчивост при високи температури. 

Като цяло, стандартът RN0700 се прилага за всички бензинови двигатели с обикновено 

атмосферно пълнене (без турбокомпресор) на RENAULT Group (RENAULT, DACIA и 
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SAMSUNG) с изключение на Renault Sport. Стандартът RN0700 се прилага и за всички 

превозни средства на RENAULT, оборудвани с дизелов двигател 1.5 dCi без DPF 

(филтър за твърди частици), с по-малко от 100 к.с. мощност и с интервал на смяна на 

маслото 20 000 км или 1 година. 

Стандартът Renault RN0710 се прилага за всички турбо бензинови двигатели, Renault 

Sport и дизелови двигатели без DPF (филтър за твърди частици) на RENAULT Group 

(Renault, Dacia, Samsung). Спецификацията RN0710 не се прилага за дизелови 

автомобили на RENAULT, оборудвани с двигатели 1.5L dCi без филтър за твърди 

частици, с по-малко от 100 к.с. мощност и 20 000 км или 1 година интервал за смяна на 

маслото, които изискват масло с одобрение RN0700. За 2,2L dCi с филтър за твърди 

частици, се използва единствено масло одобрено с RN0710, а не RN0720. 

Вискозитетният клас SAE 10W-40 е напълно подходящ за най-съвременните бензинови 

и дизелови двигатели. 

Синтетичните базови съставки подсилени с Technosynthese® технология осигуряват 

невероятна способност на смазване, което намалява триенето, увеличава стабилността 

и осигурява устойчивост на изключително високите температури, които се достигат в 

съвременните двигатели. 

Motul 6100 Synergie+ 10W-40 притежава свойства против окисление, износване, 

корозия и противопенни.  

 

Технически характеристики 

Величина Метод Стойност 
Вискозитетен клас Viscosity grade SAE J 300 10W-40 - 

Плътност при 20°C Density at 20°C ASTM D1298 0.862 g/ml 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 102.5 

mm²/s 

(cSt) 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 15.0 

mm²/s 

(cSt) 

Индекс на вискозитета Viscosity index ASTM D2270 153 - 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D92 228 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 -36 °C 

Обща алкалност Total Base Number (TBN) ASTM D2896 10.4 mgKOH/g 

 

Препоръки 
Интервал на смяна: по препоръка на производителя. 

Може да се смесва със синтетични и минерални масла. 

Преди употреба винаги да се прави справка с ръководство на потребителя или 

наръчника на превозното средство. 

 


