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Wolver UltraTec 5W-30

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver UltraTec SAE 5W-30 - вдосконалена універсальна легкотекуча всесезонна моторна олива на основі
спеціальних синтетичних базових олив новітньої технології. Ретельно відібрані високоефективні присадки надають їй
виняткові властивості.

Wolver UltraTec SAE 5W-30 є універсальною, паливозберігальною Hi Tech-легкотекучою моторною оливою, що
відповідає вимогам виробників бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів із турбонаддувом і без нього.
Використовується у двигунах з подовженим інтервалом заміни оливи, включно з машинами, обладнаними фільтрами
сажі (ACEA C3). Окрім цього, моторна олива подовжує термін служби фільтру сажі завдяки своєму винятковому
складу.

Wolver UltraTec SAE 5W-30 чудово підходить до застосування для новітніх специфікацій VW 504.00 / 507.00, так
званих VW Longlife III олив. Ця високопродуктивна моторна олива може застосовуватися і в інших двигунах VW всіх
конструкцій, крім R5-, V10 TDi з насос-форсункою або без фільтру сажі, для яких необхідні схвалення (допуски)
виробника VW 503.00, 506.00, 506.01.

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ:
SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA C3

ДОПУСКИ:
MB-Approval 229.51
VW-Norm 504.00/507.00

ВІДПОВІДАЄ:
MB 229.31
MB 229.52
PORSCHE C30
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917A

Властивості

Екстремальна зносостійкість●

Виняткова в'язкість при температурних змінах●

Швидке надходження оливи до точок змащування●

Знижує зношування циліндрів і розподільного валу●

Висока стійкість до окислення і температурна стабільність●
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Низька випаровуваність●

Дуже висока очисна здатність●

Особливо низький вміст шкідливих речовин●

Ефективність

Зниження витрат палива і викидів відпрацьованих газів●

Зменшення утворення золи (Low SAPS)●

Легкий пуск двигуна●

Оптимальна чистотa двигуна●

Значно знижує опір при пуску●

Висока надійність●

Високий запас потужності●

Подовжений інтервал заміни оливи●

Цілорічне застосування●

Застосування

VW й інші нові високопродуктивні і стандартні 4-тактні бензинові двигуни з WIV-системою і без неї●

багатоклапанні двигуни●

із турбонаддувом●

із каталізатором●

із продовженим інтервалом заміни оливи●

VW й інші нові дизельні двигуни легкових автомобілів із WIV-системою і без неї●

двигуни з насос-форсункою●

із системою фільтру сажі (DPF)●

із системою Common Rail●

із турбонагнітачем●

Утилізація відходів

Відпрацьована олива Wolver UltraTec SAE 5W-30 належить до відходів 2-ої категорії і підлягає утилізації в спеціально●

відведених місцях.

Сумісність

Wolver UltraTec SAE 5W-30 повністю сумісна зі звичайними HD-оливами і  за необхідності може бути змішаною. Для●

того, щоб повністю використовувати переваги Wolver UltraTec SAE 5W-30, рекомендується її використовувати не
змішуючи.

Таблиця даних

ПОКАЗНИК ОД. ВИМ. ТИПОВЕ ЗНАЧЕННЯ

Кінематична в’язкість при 100°C mm²/s 11.9

Індекс в’язкості - 158

Температура застигання °C -36

В'язкість CCS при -25°С mPa·s 5350

Лужне число mgKOH/g 6.3

Температура спалаху °C 224

Щільність при 15,6°C kg/m³ 849

1л - банка 4258 4260360942587
4л - банка 4093 4260360940934
20л - відро 4303 4260360943034
60л -бочка 4330 4260360943300
208л - бочка 4304 4260360943041


