
LUBE BM-12 - SAE 0W-30
100 % синтетично “Fuel economy” масло за дизелови и

бензинови двигатели « Mid SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
100 % синтетично масло специално разработено да покрие спецификацията BMW
LongLife-12 FE и препоръчана от BMW да подобри икономията на гориво.

Препоръчано за следните двигатели на BMW иMini:

1) 14d, 16d, 18d, 20d и 30d дизелови* двигатели от 2014г насам (с изключение на
F3x 30d, 2019г модела). За 25d, 35d, 40d и 50d двигателите, се препоръчва стандарта
BMW LL-04. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОВА SAE 0W-30 масло в E71 дизеловия двигател на
модела X6.

2) бензинови двигатели* без филтър за частици от 2002г насам, последно
поколение бензинови двигатели с филтър за частици и бензинови двигатели* без
филтър за частици оборудвани в M сериите, модели S55 или S63.

(*) Приложимо само за страните в Европейския Съюз (ЕС вкл. Норвегия, Швейцария и
Лихтенщайн).

Официални одобрения:
BMW LongLife-12 FE

Спецификации:
ACEA C2

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод Мерни
единици SAE 0W-30

Относително тегло при 20°C ASTM D4052 kg/m3 839
Кинематичен вискозитет при 40°C ASTM D445 mm2/s 54
Кинематичен вискозитет при 100°C ASTM D445 mm2/s 10
Вискозитетен индекс ASTM D2270 175
Температура на течливост ASTM D97 °C -52
Пламна температура ASTM D92 °C 222
Динамичен вискозитет при -35°C ASTM D5293 mPa.s 5400

H.T.H.S. вискозитет при 150°C CEC L-036-90 mPa.s 2.9
Съдържание на сулфатна пепел ASTM D874 % masse 0.76
Обща алкалност (T.B.N.) ASTM D2896 mgKOH/g 8

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва
да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА www.yacco-bulgaria.com

 100 % синтетично масло, официално одобрено по стандарта BMW LongLife-12
FE. Ниския вискозитетен клас SAE 0W-30 намалява консумацията на гориво, CO2 и
другите вредни емисии.
 Mid SAPS технология (ниско съдържание на Сулфатна пепел, Сяра и Фосфор) за

удължаване живота на филтъра за сажди и увеличена защита на катализаторните
системи.
 Подсилена защита против корозия, износване и формиране на отлагания.
 Моментално и оптимално смазване при студен старт, дори и при

изключително ниска температура.
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Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.

http://www.yacco-bulgaria.com

