
Gulfco MA 40
ŚREDNIOPOPIOŁOWY OLEJ DO SILNIKÓW ZASILANYCH GAZEM NATURALNYM

Opis produktu

Gulfco MA 40 to wysokowydajny olej do silników gazowych przewidziany do stosowania w czterosuwowych silnikach iskrowych dużej
mocy oraz “dwupaliwowych” silnikach gazowych wymagających oleju “średniopopiołowego” lub w których wykorzystywany jest “gaz
kwaśny”. Olej Gulfco MA 40 jest opracowany specjalnie z myślą o spełnieniu wymagań nowych silników na ubogą mieszankę a także o
zabezpieczeniu przed zużywaniem się oraz agresywnym oddziaływaniem kwasów pochodzących z substancji kwaśnych generowanych
podczas spalania . Olej Gulfco MA 40 jest skomponowany ze specjalnie wybranego zbilansowanego pakietu dodatków zapewniającego
średnią wielkość popiołu, wysoką liczbę TBN oraz niskie poziomy zawartości fosforu i cynku. Wyjątkowa rezerwa zasadowości oddala
negatywne  skutki  oddziaływania  agresywnych  korozyjnie  substancji  na  komponenty  silnika  oraz  zapobiega  zużyciu  korozyjnemu
cylindrów, zaworów i łożysk co w rezultacie skutkuje dłuższą żywotnością silnika oraz niższymi kosztami eksploatacyjnymi. Olej Gulfco
MA 40 przekracza wymagania stawiane przez specyfikację API CF a także oferowany jest w klasie SAE 30.

Olej Gulfco MA 40 zapewnia doskonałą czystość silnika oraz poprawę osiągów i zapobiega korozyjnemu zużywaniu się cylindrów,
zaworów i łożysk co w rezultacie skutkuje dłuższą żywotnością silnika oraz niższymi kosztami eksploatacyjnymi. Wysoka odporność na
utlenianie i nitrowanie sprawia, że olej ten stanowi doskonały wybór dla wielu silników pracujących w warunkach silnego obciążenia i
wysokich temperatur. Gulfco MA 40 wydłuża okresy pomiędzy wymianami i obniża koszty filtrów oleju. Zabezpiecza przed recesją gniazd
zaworowych oraz przed zużyciem i minimalizuje rysowanie się pierścieni silnie obciążonych silników gazowych. Minimalizuje tworzenie
popiołu w komorze spalania i poprawia sprawność świec zapłonowych ponadto, jest on kompatybilny z katalizatorami spalin, gdyż Gulfco
MA 40 jest skomponowany z uwzględnieniem zawartości fosforu poniżej 300 ppm.

Olej Gulfco MA 40 jest zalecany dla silników gazowych pracujących na paliwie zawierającym umiarkowane poziomy siarkowodoru (H2S)
oraz silników pracujących na paliwie zawierającym komponenty korozyjnie agresywne takie jak TOHCL (Całkowite organiczne halogenki
oraz  chlorki),  gazy  wysypiskowe i  gazy  z  biomasy.  Silniki  „dwupaliwowe” gazowe z  wtryskiem dawki  ON inicjującej  zapłon oraz
dwusuwowe i czterosuwowe silniki, które wymagają olejów o średniej zawartości popiołu. Układy z katalizatorami stosowane w zarówno
w zespołach pomp wgłębnych jak i agregatach kogeneracyjnych oraz specjalnych silnikach Waukesha pracujących na ubogiej mieszance.

Spełnia normy
API CF

Właściwości Metoda testu Wartość
SAE SAE J300 40
Gęstość @ 15°C, kg/m3 ASTM D4052 896
Lepkość kinematyczna @ 40°C ASTM D445 143 mm2/s (cSt)
Lepkość kinematyczna @ 100°C ASTM D445 14.5 mm2/s (cSt)
Indeks Lepkości ASTM D2270 >95
Punkt Zapłonu (COC), °C ASTM D92 >240°C
Punkt Płynięcia, °C ASTM D97 <-15°C
Ogólna liczba zasadowa mgKOH/g ASTM D2896 9.0
Popiół siarczanowy, wt % ASTM D874 0.85
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