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  RUBIA TIR 7400 
  15W-40 

 
 

 
 

 
    Ulei foarte performant, recomandat motoarelor Diesel 
 

 
 

• Ulei dezvoltat pentru a raspunde conditiilor foarte severe ale noii legislatii impuse emisiilor 
poluante acceptate pentru motoarele Diesel.  
 

• Este adaptat celor mai severe conditii de functionare: transport, constructii civile… 
 

• Compatibil cu tehnologiile impuse motoarelor EURO 5, si celor anterioare (exceptind 
motoarele EURO 4 si 5, MAN si DAF). 

 
 

    Specificatii   ACEA    E5 / E7 

     API    CI-4/SL 
     GLOBAL DHD-1 

 
    Aprobari ale    MERCEDES   MB 228.3 
    producatorilor    MAN    M 3275 
    de echipamente   CUMMINS   20071/20072/20076/20077/20078 

    de origine   VOLVO    VDS-3 
     MTU OIL    TYPE 2 

     MACK    EO-M+ 
     RENAULT TRUCKS  RLD / RLD-2 
     ZF    TE-ML 04C 
     Indeplineste cerintele normei CATERPILLAR ECF 1-a 

      
 

• Ulei de inalta performanta, ce asigura o perioada de schimb mare. 

• Se poate utiliza la toate tipurile de motoare Diesel ce echipeaza flotele de autovehiculele si 

utilaje mobile. 

• Proprietati exceptionale de protectie antiuzura si anticoroziva. 

• Eficientă ridicata impotriva uzurii abrazive. 

• Excelenta stabilitate a vascozitatii în functionare. 

• Foarte bune proprietati de detergenta si dispersanta (evita pericolul ingrosarii uleiului datorita 

gudronului provenit din ardere). 

 
 

RUBIA TIR 7400 Unitati de masura 
Clasa SAE  

15W-40 
Densitate la 15ºC kg/m³

 
883 

Vascozitatea la 100ºC mm²/s 14,2 

Vascozitatea la 40ºC mm²/s 105 

Indicele de vascozitate - 142 

Punctul de inflamabilitate  ºC > 200 

Punctul de curgere ºC - 30 

T.B.N mgKOH/g 10,3 

     Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel, au caracter informativ. 

 
 
 
 
 
 

Lubrifiantul util izat în baza recomandă rilor şi pentru aplicaţ iile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.  
Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate ob ţine prin intermediul consultantului nostru tehnic şi comerc ia l. 
Acest document reprezintă  o traducere a specificaţ ie i uleiului de motor RUBIA TIR 7400.   
Pentru conformitate,  Director Asistenţă  Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. – Dr. Adrian Păluşan  
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Toate vehiculele industriale 
 
Toate tipurile de servicii 
 
Protejeaza mediul 
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