
LUBE F - SAE 0W-30
100 % синтетично “Fuel economy” масло за

дизелови и бензинови двигатели
« Mid SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
100 % синтетично висококачествено “Fuel economy” масло за дизелови и бензинови
двигатели на леки и лекотоварни превозни средства.

Специално разработено да покрие спецификациите Ford WSS M2C950-A и Jaguar
Land Rover JLR.03.5007 за дизелови двигатели.

Също така за всеки друг дизелов и бензинов двигател, за който производителя
изисква SAE 0W-30 ACEA C2 масло (напр. Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Honda, Iveco UV,
Hyundai, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota,...).

Спецификации:
WSS-M2C950-A Ford acknowledgement (признание/потвърждение)
ST JLR.03.5007 Jaguar Land Rover acknowledgement (признание/потвърждение)
ACEA C2

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод Мерни
единици SAE 0W-30

Относително тегло при 20°C ASTM D4052 kg/m3 840
Кинематичен вискозитет при 40°C ASTM D445 mm2/s 47
Кинематичен вискозитет при 100°C ASTM D445 mm2/s 9.7
Вискозитетен индекс ASTM D2270 198
Температура на течливост ASTM D97 °C -45
Пламна температура ASTM D92 °C 206
Динамичен вискозитет при -35°C ASTM D5293 mPa.s 5300
H.T.H.S. вискозитет при 150°C CEC L-036-90 mPa.s 3.0
Съдържание на сулфатна пепел ASTM D874 % masse 0.8
Обща алкалност (T.B.N.) ASTM D2896 mgKOH/g 7.6

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

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА www.yacco-bulgaria.com

 100 % синтетична SAE 0W-30 ACEA C2 формула в съответствие с изискванията на
Ford и Jaguar Land Rover. Осигурява изключителна икономия на гориво и с това
намалява 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.
 Отлична защита против износване и формиране на отлагания.
 Нисък вискозитет при ниски температури за лесен студен старт независимо от

външната температура.
 Без проблем достига удължени интервали на смяна.
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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

