MODULA GT

အေကာင်းမွန်ဆုံး စွမ်းေဆာင်ရည်များကို ေပးစွမ်းနိုင်သည့် ေဖာ်ြမူလာများြဖင့်
ေပါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် အင်ဂျင်ဝိုင်

ရှင်းလင်းေဖာ်ြပချက်

ကာကွယ်ေပးြခင်း၊

ပစ်စတင်များတွင်

တပ်ဆင်ထားသည့်

seal

အများစုနှင့် အဆင်ေြပစွာအသုံးြပုနိုင်ြခင်း စသည့် အကျ ိုးေကျးဇူး

Modula GT ကိုသုံးစွဲြခင်းြဖင့် မိမိတို၏
2
ကားအင်ဂျင်များအတွင်း

များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

ပွတ်စားမှုများကို အထိေရာက်ဆုံး ကာကွယ်ေပးြခင်း၊ အြမင့်မားဆုံး
စွမ်းေဆာင်ရည်ကရ
ို ရှိေစြခင်း စသည့် အကျ ိုးေကျးဇူးများကို ရရှိေစ
ပါသည်။ အထူးေဖာ်စပ်ထားေသာ ေဖာ်ြမူလာများြဖင့် အချ ိုးအစား
မှန်ကန်စွာ

ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသည့်

Modula

GT

အားသာချက်များ

သည်

အင်ဂျင်အတွင်းရှိ အနည်များ၊ အမှုန်များကို ဖယ်ရှားရာတွင် အြခားေသာ
အင်ဂျင်ဝိုင်များထက် ပိ၍
ု ထိေရာက်မှုရှိပါသည်။ မိမိတို2 ကားအင်ဂျင်၏
သက်တမ်းကို စွမ်းရည်အြပည့် ြဖင့် အချိန်Mကာြမင့်စွာ သုံးစွဲလိုသူများ၊

•

ဆီစားနှုန်းကို သက်သာေစပါသည်

•

တာဗိုချာဂျာကို အေကာင်းမွန်ဆုံး ကာကွယ်ေပးပါသည်

•

မီးခိုးထုတ်လွှတ်မှုကို ထိန်းချုပ်သည့် စနစ်များစွာနှင့်
ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်

ဆီစားနှုန်းကို အထိေရာက်ဆုံး ေချွတာလိုသူများအတွက် Modula GT

•

သည် အမှန်ကန်ဆုံး ေရွ းချယ်စရာ အင်ဂျင်ဝိုင်ြဖစ်ပါသည်။ Modula GT

အီသေနာပါဝင်မှုအဆင့် E85 ရှိေသာ ေလာင်စာဆီများကို
သုံးစွဲလျက်ရှိေသာ အင်ဂျင်များအတွက် ထိေရာက်သည့်

ကို သုံးစွဲြခင်းြဖင့် ြမင့်မားသည့်အပူချိန်ြဖင့် လည်ပတ်ေနစP်အတွင်း

အကာအကွယ်ေပးြခင်း

ပစ်စတင်ဆီသို2 အနည်များေရာက်ရှိြခင်းကို ထိေရာက်စွာ ထိန်းချုပ်

ေအာက်ပါ specification များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
•

API SN / CF

•

ACEA A3 / B3 - 08

•

ACEA A3 / B4 - 08

•

ACEA C3 - 08

•

MB p229.31, p229.51

•
•

VW 502.00, 505.00
BMW Longlife - 04

•

GM Dexos 2

•

Porsche (ACEA A1/B1 – 08, A5/B5 – 08, C2 – 08)

Modula GT ၏ သွင်ြပင်နှင့် ဂုဏ်သတ?ိများ

Appearance
Colour

Test Method

SAE 10W40

Visual

Bright

D 1500

L 3.5

Density at 30° C

Kg/L

D 4052

0.8630

Viscosity at 40°C

mm²/s

D 445

96.63

Viscosity at 100°C

mm²/s

D 445

14.60

-

D 2270

157

°C

D 92

228

Viscosity Index
Flash Point Cleveland
Pour Point
TBN-E

°C

D 97

-33

mgKOH/g

D 2896

7.98
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