Στοιχεία Προϊόντος

Castrol POWER1 Scooter 4T 10W-30
Engineered for performance

Περιγραφή
Το Castrol POWER1 Scooter 4T έχει δημιουργηθεί με την κορυφαία τεχνολογία Scootek είναι ένα εξελιγμένο, υψηλής ποιότητας, χαμηλής
τριβής, λιπαντικό 4-χρονων κινητήρων ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονους κινητήρες scooter.
Σε αντίθεση με τις συμβατικές 4-χρονες μοτοσυκλέτες με ενσωματωμένο συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων, τα 4-χρονα scooters χρησιμοποιεί
CVT (Continuously Variable Transmission) για τη μετάδοση ισχύος από τον στροφαλοφόρο άξονα μέσω μειωτήρα στο πίσω τροχό. Ο κινητήρας
του scooter είναι συχνά πιο συμπαγής, περικλείεται από το σασί και αναγκάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα να λειτουργεί σε πλήρες φορτίο.
Ως αποτέλεσμα, οι μηχανές των scooters συχνά λειτουργούν θερμότερες από τις συμβατικές 4-χρονες μηχανές μοτοσικλετών.
Το Castrol POWER1 Scooter 4T έχει γρήγορη ροή, χαμηλή τριβή και επιπλέον έχει σχεδιαστεί ειδικά για να μειώνει τις εσωτερικές απώλειες
στον κινητήρα και να αντιστέκεται στις καταπονήσεις από την λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία, επιτρέποντας στο Scooter σας να παρέχει
μέγιστη ισχύ και κορυφαία προστασία του κινητήρα.

Εφαρμογή
Το Castrol POWER 1 Scooter 4T έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί την απόδοση και την προστασία των σύγχρονων 4-χρονων scooters όπου
συνιστώνται λιπαντικά προδιαγραφών JASO MB.
Το λιπαντικό χρησιμοποιεί στην σύνθεση του βελτιωτές τριβής με βάση το μολυβδαίνιο, και για τον λόγο αυτό το προϊόν αυτό ΔΕΝ είναι
κατάλληλο για εφαρμογές υγρού συμπλέκτη.

Πλεονεκτήματα
Προηγμένη σύνθεση του λιπαντικού του 4-χρονου κινητήρα με τεχνολογία Scootek.Power Release formula για μέγιστη και σταθερή
απόδοση του κινητήρα.
Εξαιρετική προστασία σε όλους τους τύπους αερόψυκτων και υδρόψυκτων κινητήρων που λειτουργούν κάτω απο ακραίες συνθήκες.
Κανένας συμβιβασμός στην προστασία του κινητήρα του scooter.
Συμβατότητα με συστήματα μείωσης καυσαερίων
Ικανοποιητική κατανάλωση καυσίμου και έλεγχος της οξείδωσης του λιπαντικού.
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Τυπικά Χαρακτηριστικά
Δοκιμή

Μέθοδος

Μονάδες POWER1 Scooter 4T 10W-30

Πυκνότητα, σχετική @ 15°C

ASTM D4052

g/ml

0.866

Χρώμα

Visual

-

Clear & Bright

Κινηματικό ιξώδες @ 100 °C

ASTM D445

mm²/s

11.0

Κινηματικό ιξώδες @ 40°C

ASTM D445

mm²/s

72.58

Δείκτης Ιξώδους

ASTM D2270

None

140

Σημείο ανάφλεξης, PMCC

ASTM D93

°C

205

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος
API SL
JASO MB

Αποθήκευση
Όλες οι συσκευασίες πρέπει ν’ αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο. Σε περιπτώσεις όπου η αποθήκευση σ’ εξωτερικό χώρο δε μπορεί ν’
αποφευχθεί τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση προκειμένου ν’ αποτραπεί πιθανή εισροή νερού και να καταστραφεί η
επισήμανση του βαρελιού. Τα προϊόντα δεν πρέπει ν’ αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 60οC, να εκτίθενται απευθείας στον
ήλιο ή σε συνθήκες παγετού.
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Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.
Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση,
ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες
εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην
πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια,
να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά
προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc
ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης
του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του
υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να
συμβουλεύεστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.
ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210 6887777
www.castrol.gr
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