
RUBIA TIR 7400 15W-40 
Bản Đặc Tính Kỹ Thuật 

Dầu Nhớt Hiệu Suất Rất Cao Cho Các Động Cơ Điêzen   

 

 

Tất cả các phương tiện 
vận tải công nghiệp 
 
Tất cả các loại dịch vụ 
 
Môi trường 

 Được phát triển để đáp ứng cho các yêu cầu kỹ thuật rất khắt 
khe bắt buộc cho những động cơ điêzen phát xạ khí thải ít. 

 Đáp ứng được hầu hết những điều kiện hoạt động nặng: Vận 
tải, công trường công cộng, … 

 Thích hợp cho động cơ tiêu chuẩn EURO 5 và những thế hệ cũ 
hơn (ngoại trừ EURO 4 và 5 cho các động cơ MAN và DAF). 

 

Các Đặc Tính  
   
 
 

Sự đồng ý của các 
OEM 

 API 

 ACEA 

 GLOBAL 
 

 MERCEDES 

 MAN 

 CUMMINS 

 VOLVO 

 MTU OIL 

 MACK 

 RENAULT TRUCKS 

 ZF 

 Đáp ứng các yêu cầu của 

CI-4 / SL 
E5 / E7 
DHD-1 
 

MB-Approval 228.3 
M 3275 
20071/ 20072/20076/20077/20078 

VDS-3 
Loại 2 

EO-M+ 
RLD / RLD-2 
TE-ML 04C 
CAT ECF-1-a 

 

Tăng chu kỳ thay dầu  
 

Một loại nhớt cho đội xe 
của bạn  
 

Hiệu quả kỹ thuật rất cao 

 Hiệu suất rất cao của sản phẩm đảm bảo chu kỳ thay dầu dài hơn. 
 

 Sử dụng cùng một loại dầu cho tất cả các động cơ điêzen của đội 
xe của bạn, cho bất cứ nhãn hiệu xe nào. 
 

 Các chức năng chống ăn mòn và chống mài mòn vượt trội. 

 Hiệu quả rất cao cho việc chống đánh bóng xy lanh. 

 Ổn định độ nhớt xuất sắc trong vận hành. 

 Mức tẩy rửa và phân tán rất cao (giới hạn hóa đặc dầu do bồ hóng).  
 

  

RUBIA TIR 7400 Đơn vị tính Cấp độ nhớt SAE 15W-40 

Khối lượng riêng ở 150C Kg/m3 883 

Độ nhớt ở 1000C mm2/s 14,2 

Độ nhớt ở 400C mm2/s 105 

Chỉ số độ nhớt - 142 

Điểm đông đặc 0C -30 

Điểm chớp cháy 0C >200 

TBN  mgKOH/g 10,3 

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình  

 

 

RUBIA TIR 7400 15W-40; Phiên bản tháng 06 năm 2010                                                                                  
Dầu này khi được sử dụng theo khuyến nghị của chúng tôi và cho mục đích đã dự định, sẽ không có mối nguy hiểm đặc biệt nào.                  

Bản đặc tính an toàn sản phẩm tuân theo pháp chế EC hiện hành có thể được cung cấp bởi Công Ty TNHH Total Viêt Nam. 
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Đặc Tính Kỹ Thuật 

 

 


