Ürün Bilgisi

Castrol POWER1 Scooter 4T 10W-40
Scootek Teknolojisi

Tanımı
Scootek teknolojisi ile geliştirilmiş Castrol POWER1 Scooter 4T 10W-40, üstün kaliteli, düşük sürtünme özelliğine sahip,
otomatik şanzımanlı 4 zamanlı scooter motorları için dizayn edilmiş bir üründür.
Scootek Teknolojisi ile özel olarak formüle edilen Castrol POWER1 Scooter' ın hızlı akış, düşük sürtünme özellikleri
sayesinde motordaki iç kayıpları azaltır, yüksek sıcaklıklarda oluşan gerilime karşı direnç gösterir. Böylece Scooter'ınızda
koruma özelliğini kaybetmeden maksimum güç sağlar.
Castrol POWER1 Scooter 4T 10W-40 sürüşten keyif almayı seven Scooter sahipleri için özel olarak geliştirilmiş bir
üründür.

Uygulama
Castrol POWER1 Scooter 4T 10W-40, API SL (ve daha altındaki) ve JASO MB spesifikasyonları tavsiye edilen bütün
modern 4 zamanlı scooter motorları için uygundur.
Molibden bazlı sürtünme düzenleyicilerden dolayı, bu ürünün, ıslak debriyaj sistemlerinde kullanımı tavsiye edilmez.

Faydaları
- Scootek teknolojili formülü 4 zamanlı motorlar için geliştirilmiştir.
- Yağın hızlı akışını sağlar ve sürtünmeyi azaltır.
- Gücü açığa çıkaran formülü ile maksimum ve sürdürülebilir motor performansı sağlar.
- Mükemmel motor koruması sağlar.
- Çok iyi yağ tüketim ve oksidasyon kontrolü özelliklerine sahiptir.
- Hava ve su soğutmalı motorlarda yüksek sıcaklıklarda mükemmel motor performansı sağlar.
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Tipik Özellikler
Ad ı

Metot

Birimler

Castrol POWER1 Scooter 4T 10W-40

Viskozite @ 100°C

ASTM D445

mm²/s

13.4

Viskozite CCS @-25°C (10W)

ASTM D5293

mPa.s (cP) 5000

Viskozite @40°C

ASTM D445

mm²/s

95.44

Viskozite İndeksi

ASTM D2270

-

151

Akma Noktası

ASTM D97

°C

-18

Parlama Noktası, PMCC

ASTM D93

°C

>180

Kükürt

ASTM D4951

% wt

0.8

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri
API SL
JASO MB
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