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IP TARUS TURBO LS SYNT 

 

ОПИСАНИЕ  

IP Tarus Turbo LS Synt 5W-30 е масло изцяло синтетично, с най-високи експлоатационни 
свойства, предназначено за смазване в двигатели на тежкотоварни дизелови превозни 
средства, оборудвани със системи за последващо третиране на отработените газове (EURO V, 
EURO VI) и работещи в тежки експлоатационни условия. IP Tarus Turbo LS Synt 5W-30 е 
формулирано да отговаря на изискванията на най-новите международни спецификации и 
препоръки на производителите. 
 
 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА  

 IP Tarus Turbo LS Synt 5W-30 е моторно масло, което отговаря на най-стриктните 
изисквания за качество към смазочните продукти за тежкотоварни автомобили, в 
резултат на комбинацията между специална синтетична формула и нова технология „low 
SAPS” присадки, кaто отговаря както на последните европейски спецификации ACEA E9, 
E7, E6, E4 така и на най-новите американски спецификации API CK-4. Наред с тези 
спецификации, продуктът отговаря на изискванията на основните производители на 
дизелови двигатели за тежкотоварна техника. 

 Горивоспестяващите “Fuel Efficiency" свойства на IP Tarus Turbo LS Synt 5W-30 позволяват 
да се осъществи икономия на гориво в много по-голяма степен от конвенционалните 
смазочни продукти. Живота на двигателя и неговата ефективност са гарантирани от 
високата степен на защита от износване (bore-polishing), от повишената детергентност и 
от ограничените загуби в следствие на изпаряване. 

 Най-високото технологично качество на използваните синтетични бази и тяхната 
особенно иновативна формулировка гарантират отлично представяне при студен старт. 

  IP Tarus Turbo LS Synt 5W-30 демонстрира отлични противоизносни свойства на 
задължителните тестовете на производителите и ACEA, и особенно при ограничаването 
до минимум на износването в цилиндрите (bore-polishing), при сегментите, при 
клапаните и т.н. Всички метални повърхностти са ефективно защитени от износване, 
гарантирайки и запзвайки във времето максималната ефективност на двигателя и 
позволявайки достигане на удължени медусменни пробези и сервизни интервали. В 
допълнение, IP Tarus Turbo LS Synt 5W-30 е напълно подходящ за работа с дизелови 
горива, съдържащи биодизел. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ  

IP Tarus Turbo LS Synt 5W-30 отговаря на следните спецификации : 
 

• API CK-4  
• ACEA E4/E6/E7/E9-16 
• MB 228.52/51 v17  
• MAN M3677/3777  
• MTU Type 3.1  
• Deutz DQC IV-18 LA  
• Volvo VDS-4.5  
• Renault RLD-4  
• Scania LDF-4  
• Mack EOS-4.5  
• Caterpillar ECF-3  
• Cummins CES 20086/81  
• Detroit Diesel DDC 93K222  
• JASO DH-2 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ  СТОЙНОСТИ)  

Класификация по SAE J 300 5W-30 

Плътност при 15°C kg/dm
3
 0.850 

Вискозитет при 100°C mm²/s 11.5 

Вискозитет при 40°C mm²/s 65 

Вискозен индекс - 170 

Вискозитет при -30°C mPa.s 6300 

Точка на възпламеняване C.O.C. °C 230 

Точка на замръзване °C -36 
 

(Аналитичните стойности посочени в тази информационна техническа спецификация, са приблизително равни на реалните за текущото 
производство, но не представляват заводска нормала и могат да бъдат променяни без предупреждение.) 
 
 
 

Заводът за производство и опаковане на смазочни продукти italiana petroli S.p.A. разположен в гр.Савона, 
оперира със Система за Контрол на Качеството в съответствие със Стандартa UNI EN ISO 9001. 
Данните от настоящата Техническа Спецификация са базирани на познанията на производителя към датата на 
последната промяна на Спецификацията. Всички тези данни са с информативен характер и изхождат от 
правилната употреба на продукта. Производителят и неговите представители не носят отговорност при 
неправилна употреба на продукта. Задължение на Ползвателя на продукта е правилното му приложение 
и употреба, в съответствие с нормите за безопасност и действащите законови норми.  
Този продукт не трябва да се използва в приложения, различни от описаните в Техническата Спецификация. 
На база на данните, с които разполагаме, този продукт не представлява опасност за здравето, в случай, че се 
използва съгласно насоките и указанията, съдържащи се в Информационния Лист за Безопасност, на 
разположение при поискване от нашите търговски представители. 
Отработеното масло и опаковките да се оползотворяват съгласно действащите нормативни разпоредби. 


