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TOTAL LUBRIFIANTS 
562, Avenue du Parc de l'île 
92029 Nanterre CEDEX  
FRANCE 

RUBIA TIR 8600 
  10W-40 

 
 

 
 

     Ulei multigrad cu performante foarte ridicate, obtinut prin tehnologie de sinteza, recomandat   
motoarelor Diesel. 

 
• Recomandat in mod particular pentru lubrifierea motoarelor Diesel din ultima generatie, 

fabricate de producatorii europeni. 
• Ulei pe baza de tehnologie de sinteza de noua generatie utilizat pentru toate tipurile de 

motoare Diesel cu  aspiratie naturala sau supraalimentate, care echipeaza 
echipamente industriale. 

• Deserveste cele mai severe aplicatii (motoare EURO3 si generatii anterioare). 
• Recomandat in utilizare tuturor motoarelor EURO 4/5 cu exceptia motoarelor MAN si 

DAF. 
 
 

   Specificatii   ACEA    E4 / E5 / E 7 
     API    CF 
     
 

   Aprobari ale    MERCEDES   MB pg 228.5 
   producatorilor    MAN    M 3277 
   de echipamente de origine VOLVO    VDS-3 

        RENAULT TRUCKS  RXD / RLD-2 
     SCANIA    LDF-2/LDF-3 
     MTU OIL   TYPE 3 
     IVECO 
          
 
 

• Recomandat de toti constructorii europeni pentru perioadele mari de schimb, care reduc 

semnificativ timpul de stationare ale vehiculelor. 

 

 

• Pornire usoara la temperaturi scazute 

• Proprietati exceptionale de protectie antiuzura si detergenta. 

• Excelenta stabilitate in functionare. 

• Excelente proprietati dispersante, anti-oxidante si anti-corozive. 

• Excelente performante datorate uleiului de baza si a pachetului de aditivi. 

 
 

RUBIA TIR 8600 
Metode Unitati de 

masura 

Clasa SAE  

10W-40 
Densitate la 15ºC ASTM D 4052 kg/m³

 
866 

Vascozitatea la 100ºC 
Vascozitatea la 40ºC 

ASTM D 445 mm²/s 
mm²/s 

13 
89 

Indicele de vascozitate ASTM D 2270 - 156 
Punctul de inflamabilitate  ASTM D 92 ºC 224 
Punctul de curgere ASTM D 97 ºC - 39 
T.B.N ASTM D 2896 mgKOH/g 15,8 

     Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel, au caracter informativ. 

 

 
 
 
 
 
  
 Lubrifiantul util izat în baza recomandărilor 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 8600 10W-40.   
 Pentru conformitate, Asistenţă Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. – Mihaela Filipescu  

 

Peorioada de schimb 
marita si costuri de 
intretinere scazute. 
 
Performante tehnice 

APLICATII 

CARACTERISTICI 

AVANTAJE 

PERFORMANTE 

 


