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IP TARUS TURBO Ultra 10W40  

 

ОПИСАНИЕ  : 

Напълно синтетичен всесезонен смазочен продукт, от най-висок клас, формулиран с цел да 
отговаря на техническите изисквания и нуждите от смазване в последно поколение 
високомощностни тежконатоварени дизелови двигатели с ниски емисии, опериращи при 
най-тежките, пътни и извънпътни, експлоатационни условия. 
Благодарение на иновативната си формулировка с ниско съдържание на сулфатна пепел 
маслото е проектирано за употреба и в превозни средства използващи екологични 
алтернативни горива като индустриална техника оборудвана с двигатели захранвани с метан 
(CNG - Compressed Natural Gas). 
IP TARUS TURBO Ultra е синтезиран от внимателно подбрани синтетични бази, 
характеризиращи се с най-висока стойност на вискозния индекс (V.I. – Viscosity Index) с цел 
да се постигне повишена устойчивост на окисление и е формулиран по „Low SAPS” 
технология от последно поколение, с ниско съдържание на сулфатна пепел, сяра и фосфор. 
Формулиран така продуктът предлага най-добрата позната защита на системите за 
намаляване на емисии от отработени газове като филтри за твърди частици оборудвани на 
дизелови двигатели (DPF) и системи за рециркулация на отработените газове като EGR и SCR 
използвани от Производителите за да покрият изискванията на нормите за емисии на 
двигатели определени от спецификациите EURO IV, EURO V и дори най-новите EURO VI. 
 

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА  : 

IP TARUS TURBO Ultra е висококачествено моторно масло, чиято новаторска технология на 
присадките го прави смазочен продукт от най-високо качествено ниво от гледна точка както 
на смазочност и защита на двигателя така и при употребата на газообразни горива. 
По-конкретно, най-важните предимства, които следва да се отбележат са : 

 Високата устойчивост на окисление, гарантирана от използваните висококачествени 
синтетични бази, прави смазочния продукт особенно стабилен във времето на високи 
работни температури. 

 Оптималният вискозитет и повишената устойчивост на сили на срез (силно 
въздействие на механичните сили на срез, на които е подложено маслото в 
двигателя) остават непроменени за много дълъг експлоатационен период, 
намалявайки консумацията и износването в двигателя. 

 Максимална защита от износване и корозия на всички смазвани повърхности в 
двигателя при всякакви експлоатационни условия дори и най-тежките. 

 Ниска склонност към образуване на нагари и утайки при високи температури, което 
гарантира по-високо ниво на чистота вътре в двигателя. 
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 Високата устойчивост на вискозитета и ниската склонност към изпарение на 
синтетичните бази намаляват значително консумацията на масло в двигателя. 

 Максималната течливост при ниски температури позволява бързо формиране на 
защитен маслен филм по повърхностите в смазочния кръг, предотвратявайки 
интензивното износване при конткат метал/метал в деликтаната фаза на „студен 
старт” на двигателя. 

 Ниското ниво на сулфатна пепел, гарантира най-добрата защита на изпускателните 
системи на двигателите, оборудвани с филтри за твърди частици, с цел намаляване на 
вредните емисии в отработените газове. 

 Максимално удължаване на междусменните интервали. 

 Чувствително намаляване на разхода на гориво, „Fuel Saving” характеристики 

 Помага значително да се намалят разходите по поддръжка на превозното средство 
като: намалява времето за сервизен престой (възможност за достигане на 
максималните, предвидени от производителя, междусменни пробези, което 
позволява да се реализира по-голяма икономия при експлоатация и да се 
минимизират разходите по поддръжка и сервиз), ниска консумация на масло, по-
голяма продължителност на живота на филтрите за твърди частици, по-голяма 
икономия на гориво. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  : 

IP TARUS TURBO Ultra се препоръчва за смазване, както във високомощностни 
тежконатоварени турбо дизелови двигатели на пътна и извънпътна индустриална техника 
работеща в екстремни експлоатационни условия така и в бързооборотни 4-тактови дизелови 
двигатели на лекотоварни автомобили и автобуси, произведени в Европа или САЩ, и е 
напълно съвместим със системите за третиране на емисиите от отработени газове. 

Продуктът е особенно подходящ за употреба там, където Производителят е предписал за употреба 

смазочен продукт отговарящ на спецификацията:  MB 228.51 

Смазочният продукт е специфициран за употреба във всички двигатели отговарящи на 
нормата EURO IV, EURO V и EURO VI за ниско ниво на емисиите, оборудвани със системи за 
рециркулация на отработените газове от тип EGR (Exhaust Gas Recirculation) или SCR 
(Selective Catalytic Reduction – система за намаляване на NОx с карбамит/уреа/Adblue) и 
снабдени с филтри за твърди частици (FAP или DPF - Diesel Particulate Filter), които изискват 
смазочен продукт отговарящ на спецификацията ACEA E6. Подходящ за целогодишна 
употреба и при всякакви климатични условия, маслото позволява да се достигнат и най-
дългите междусменни интервали предписани от основните Производители на тежкотоварна 
пътна и извънпътна техника. 

Продуктър е подходящ е за използване в "CNG" двигатели на метан на тежкотоварни 
превозни средства и автобуси. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :  

IP TARUS TURBO Ultra изпълнява изискванията и може да се използва там, където се 
препоръчват следните спецификации и класификации: 
 

API CK - 4 
ACEA E9, E7, E6, E4 -16 
Caterpillar ECF – 3 
Cummins CES 20086/81 
Detroit Diesel 93K222 
Deutz DQC IV-18 LA 
JASO DH-2 -17 
MAN M3477, M3775 
MAN M3271-1  (MAN CNG двигатели) 
Mack EOS-4.5 
MB  228.52, 228.51, 228.31 
MTU тип 3.1 
RVI RLD-4 
SCANIA  Low Ash 
Volvo VDS – 4.5 
Volvo CNG 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ  СТОЙНОСТИ) :  
 

Класификация по SAE J 300 10W/40 

Плътност при 15°C ASTM D 4052 kg/lit 0.863 

Вискозитет при 40°C ASTM D 445 mm²/s 75 

Вискозитет при 100°C ASTM D 445 mm²/s 14 

Вискозен индекс ASTM D 2270 - 175 

Точка на възпламеняване C.O.C. ASTM D 92 °C 240 

Точка на замръзване ASTM D 97 °C -33 

Обща алкалност (T.B.N. Total Base Number) ASTM D 2896 mgKOH/g 7.0 
 

(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. 


