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                 TURBO DIESEL 10W-40
 
 

 
 
 
Özellikle binek araçların Dizel motorları için Elf’in yarı sentetik teknolojisi ile üretilen, son nesil 
direk enjeksiyonlu sistem gereksinimlerini karşılayan motor yağıdır. 
 

 

Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler . 
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri  merkez ofisimizden temin edilebilir.. 

 
 

UYGULAMALAR

Tüm Dizel Motorlarda 
 

Direk ve direk olmayan 
enjeksiyon sistemleri için 
 

En zorlu koşullarda 
 

• Binek araçların ve kamyonetlerin dizel motorlarında 
• Özellikle direk enjeksiyonlu, Common Rail olan veya olmayan modern 

Dizel motorlara uyarlanmıştır 
• Her tür yol şartında ( Şehiriçi, Otoban ) ve en zorlu koşullarda (yüksek 

sıcaklık) mükemmel koruma ve performans sağlar. 
 

 
 
Uluslararası Onaylar 
 
 

Üretici Onayları 
 

• ACEA         : A3 / B4 
• API             : SL/CF 
• RENAULT DİZEL (DPF li Velsatis3.0 dCi ve 2.2 dCi hariç, Escape 3.0dCi ve 1.9 dCi,ve 

DPF li  Megane/Laguna 1.9 dCi)        * DPF = Diesel Particle Filter 
• VOLKSWAGEN  : 505.00 
• MERCEDES-BENZ        : MB page 229.1 

ONAYLAR 

 
 
 

 AVANTAJLAR
Çok yüksek performans 

 
 

Dizel motorlar için 
özellikleri kuvvetlendirilmiş 
 
 
 
Motor ömrünü uzatır 
 

• Elf’in yarı sentetik teknolojisi, motor yağının uzun süre aynı performansta 
kalmasını sağlayarak üretici firmaların talep ettiği uzun kullanım ömrünü 
karşılar 

• Daha iyi bir performans için daha temiz bir motor sunan üstün deterjan 
özellikleri 

• Özellikle direkt enjeksiyonlu dizel motorlar için üretilmiştir. Direkt 
enjeksiyonlu dizel motorların yüksek çalışma sıcaklıklarının motora olan 
etkilerini azaltır ve mükemmel koruma sağlar. 

• Yüksek viskozite indeksi sayesinde yüksek sıcaklıklarda üstün performans 
gösterir, ayrıca soğuk çalıştırmada motorun hızla yağlanmasını sağlar. Her 
sıcaklık şartındaki bu üstün koruma motor ömrünü uzatır. 

 
 
 

KARAKTERİSTİKLER 

TURBO DIESEL 10W40 Metod Birim SAE Grade 10W40 

Özgül ağırlık @ 15 °C ASTM D 1298 kg/m3 873 
Viskozite @ 40 °C ASTM D 445  mm2/s 96,81 
Viskozite @ 100 °C ASTM D 445  mm2/s 14,81 
Viskozite İndeksi ASTM D 2270  160 
Akma Noktası ASTM D 97 °C -24 
Alevlenme Noktası ASTM D 92 °C  232 
Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. 
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