
ALPHEUS VR-3
VAJ MOTORI 2-KOHESH PER MOTOR UJI

Përfitimet 

• Formula Ashless minimizon ndezjen fillestare

• Rezistent ndaj ndryshkut dhe korrozionit

• Përmban një aditiv për përzierje të shpejtë

• Redukton veshjen e motorit dhe llustrimin

• I përshtatshëm për injeksion të karburantit (deri në -40 ° C), 
si dhe motorët lubrifikues të karburantit / vajit para-përzier

• Redukton shkarkimet e tymit

Niveli i Performancës

• NMMA TC-W3

• TD CEC-TSC-4

Përshkrimi

Alpheus VR3 është një vaj motori dy kohësh premium për përdorim 
në motorët e jashtëm të ftohur me ujë (me fuqi të vogël dhe të madhe 
motorike), të përdorur nga të gjitha llojet e karburantit të specifikuara 
nga Prodhuesit e Pajisjeve Origjinale (OEM).

Alpheus VR-3 është gjithashtu i përshtatshëm për motorët ku prodhuesi 
specifikon për një vaj të miratuar nga NMMA TC-W3. Është formuluar 
posaçërisht për motorët me injektim të vajit. Ai gjithashtu plotëson 
klasën e benzine / benzin-vaj SAE (F / M) 3. Alpheus VR-3 është 
aprovuar nga Shoqata Kombëtare e Prodhuesëve Detarë (NMMA) 
me nivelet e performancës kundrejt specifikimit TC-W3. Formulimi i 
saj gjithashtu plotëson kërkesat e garancisë të prodhuesve të mëposhtëm 
të motorëve: Johnson, Evinrude, Mercury Marine & Chrysler.

Përshkrimi i Produktit

Kodi LUB004007

Dendësia 15 °C kg/m3 867

Viskoziteti 40 °C cSt 44

Viskoziteti 100 °C cSt 7.0

Indeksi i Viskositetit 120

Pika e Ngrirjes °C -18

Pika e Vlimit C.O.C °C 110

Temperatura e punës °C -15/150

SPECIFICATIONS
NMMA TC-W3

TD CEC-TSC-4

For use in water-cooled outboard       
motors.
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2-STROKE OUTBOARD ENGINE OIL

ALPHEUS VR-3
2-STROKE ENGINE OIL
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