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PRISTA® Turbo Diese 
Önceki isim: Prista® Leader TD 
DIZEL MOTORLAR İÇİN MOTOR YAĞLARI

Tanım ve Uygulama 
Dört mevsim mineralli motor yağları Prista®Turbo Diesel, daha eski benzin ve dizel motorların yıpranmasına karşı 
koruma sağlayan, özel olarak seçilmiş, yüksek kaliteli, selektif olarak ve suyla rafine edilmiş baz fraksiyonları ve 
katkı madde paketleriyle üretilir. 
Dört mevsim mineralli motor yağları Prista®Turbo Diesel, hem binek ve hafif yük benzin ve dizel araçlarda hem yol 
yapımı işletmeleri ile sanayi ve endüstriyel işletmelerde ve kerestecilikte kullanılan yük araçlarda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Bu yağlar, çeşitli araçlarda kullanıma uygundur. 
 
Avantajlar 
- Modern motorlarda en iyi temizliği sağlayan 

mükemmel deterjan/dispersiyon özellikleri 
- Yüksek sıcaklıklarda ve yüklerde çalışırken yağın 

sıkıştırılmasını önleyen mükemmel 
antioksidasyon özellikleri 

- Motor yağı ile çalışması öngörülen vites kutuları 
(dişliler) ve makine ve ekipman diferansiyelleri 
için gerekli sürtünme önleyici özellikleri sağlar 

- Eski nesil otomobillerin normal çalışmasını sağlar 

Özellikler 
 SAE 15W-40 SAE 20W-50 

ACEA E2-96 Issue 2, A3/B3 
API CG-4/CF-4/CF/SJ 
MB 228.1 

MAN 271 
Allison C4 - 
Volvo VDS - 
MTU Type 1 - 
Mack EO-L - 

 
 
 
 

 
Standart fiziko-kimyasal özellikler

Gösterge Deney 
yöntemleri 

Tipik değerler 
SAE 15W-40 SAE 20W-50 

20°C sıcaklığında yoğunluğu, g/ml EN ISO 3675 0.880 0.886 
100°С sıcaklığında kinetik viskozitesi, mm2/s EN ISO 3104 14.5 19.0 
40°C sıcaklığında kinetik viskozitesi, mm2/s EN ISO 3104 106.4 168.4 
Viskozite indeksi ISO 2909 140 128 
Açık kap alevlenme noktası, °C EN ISO 2592 228 236 
Akma noktası, °C ISO 3016 - 33 - 27 
Toplam alkalinite, mg KOH/g ASTM D 2896 8.2 
Sülfat külü, %  EN ISO 3987 1.0 
Not: Standart özelliklerde verilen bilgi, ürünün özellikleri olmayıp şimdiki üretim seviyesinin göstergesidir ve kabul edilebilir üretim sapma 
sınırları içinde değişim gösterebilir. Değişiklik hakkı saklıdır. 

 
Emniyet, nakliye ve muhafaza ile ilgili öneriler 
Bu ürün tehlikeli olarak sınıflandırılmış olup özel etiketleme gerektirir. Bilgi fişinde verilen kullanım ve muhafaza 
gereksinim ve talimatlarına uyun. Ürünün bilgi fişini, ürünün muhafaza şartları ile son kullanım tarihiyle ilgili bilgiyi 
şu adreste bulabilirsiniz: www.prista-oil.com 


