
Përshkrimi

Alpheus XL-4 në SAE 10W / 40 është vaj i cilsisë maksimale 4- 
kohësh gjysmë sintetik i zhvilluar posaçërisht për nivelet më moderne 
për përdorim në motorët e ujit, me motorë brenda bordit / jashtë 
bordit dhe varkat motorike personale. Alpheus XL-4 është zhvilluar 
posaçërisht për të tejkaluar kërkesat e performancës së specifikimit 
të Shoqatës Kombëtare të Prodhuesve Detarë (NMMA FC-W®) 
(Specifikimi i motorit me katër kohë). Është çertifikuar nga NMMA 
dhe specifikave të tyre, NMMA FC-W® (numri i çertifikimit FB-42007H). 
Ky vaj me cilësi të lartë është projektuar për kushte të vështira të 
operimit të mjedisit detar dhe siguron lubrifikim dhe mbrojtje të 
shkëlqyeshme nga veshja, depozitat e ndryshkut dhe korrozioni.

Alpheus XL-4 rekomandohet dhe plotëson kërkesat e garancisë të 
motorëve të mëposhtëm modern me motor benzinë 4-kohësh të 
ftohur me uje që kërkojnë vaj cilësor NMMA FC-W®:

Motor i Jashtëm: Honda®, Mercury®, Yamaha®, Johnson®/
Evinrude®, Bombardier/BRP®, Suzuki®, Nissan®, Tohatsu®.
 
Motor i Jashtëm/ i Brendshem: Mercruiser®, Volvo Penta®, 
OMC®, Chrysler® Marine, Crusader®, Marine Power®, Chevrolet®, 
Ford®. 
 
Mjetet ujore personale: Honda®, Yamaha®, Bombardier/BRP® 
(Sea-Doo®), Polaris®.

ALPHEUS XL-4
VAJ MOTORI 4-KOHESH PER MOTORA UJI

Përfitimet

Alpheus XL-4 në SAE 10W / 40 ka stabilitet të jashtëzakonshëm 
të shpërndarjes që siguron mbrojtje kundër humbjes së viskozitetit 
që çon në mbrojtje të lartë të veshjes të motorëve që funksionojnë 
nën ngarkesë të lartë / shpejtësi të lartë për një periudhë të zgjatur 
kohore, mbrojtës të avancuar, mbrojtës kundër ndryshkut dhe 
korrozionit në ambient detar me ujë të kripur, rrjedhja e mirë në 
temperaturë të ulët ndihmon ndezjen e lehtë në të ftohtë dhe 
detergjentet e pastrimit aktiv ofrojnë një pastërti superiore të 
motorrit.

Niveli i Performancës

• NMMA FC-W® 

• API SL 

Përshkrimi i Produktit

SAE 10W/40

Kodi LUB004009

Dendësia 15 °C  kg/m3 875

Viskoziteti 40 °C cSt 95.5

Viskoziteti 100 °C cSt 14.3

Indeksi i Viskozitetit 152

Pika e ngrirjes °C -30

Pika e nxehtësisë C.O.C °C 224

TBN mg KOH/g 5.7

Temperatura e punës °C -25/150

SPECIFICATIONS
NMMA FC-W

API SL

4-stroke engine oil for use in high 
output gasoline powered, water cooled 
outboard engines.
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SEMI SYNTHETIC OUTBOARD ENGINE OIL

ALPHEUS XL-4

SAE 10W/40
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