
VX 1000 LE - SAE 5W-30
100 % синтетично “Fuel economy” масло за

бензинови и дизелови двигатели
« Mid SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
VX 1000 LE SAE 5W-30 е специално разработено да обхване широка гама от OEM
спецификации. Препоръчано за използване в Евро 4, Евро 5, или Евро 6 бензинови и
дизелови двигатели (включително такива оборудвани с филтър за твърди частици),
когато производителя изисква масло от вискозитетен клас SAE 5W-30 и някой от
упоменатите по-долу стандарти.

Също подходящо и за много видове двигатели на BMW, Fiat, GM, Honda, Hyundaï,
Kia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, P.S.A., Subaru, Suzuki, Ssangyong, Toyota, VW
Group…

Официални одобрения:
API SN, BMW Longlife-04 >2019, MB-Approval 229.52, VW 505.00/505.01

Спецификации:
ACEA C3 & ACEA C2, GM-dexos2™, Opel/Vauxhall OV0401547, MB 229.51/229.31, PSA
B71 2290-2014, надвишава изискванията на Fiat 9.55535-S1 / 9.55535-S3.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод Мерни
единици SAE 5W-30

Относително тегло при 20°C ASTM D4052 kg/m3 852
Кинематичен вискозитет при 40°C ASTM D445 mm2/s 70
Кинематичен вискозитет при 100°C ASTM D445 mm2/s 12.1
Вискозитетен индекс ASTM D2270 171
Температура на течливост ASTM D97 °C -42
Пламна температура ASTM D92 °C 224
Динамичен вискозитет при -30°C ASTM D5293 mPa.s 5000

H.T.H.S. вискозитет при 150°C CEC L-036-90 mPa.s 3.5
Съдържание на сулфатна пепел ASTM D874 % masse 0.78
Обща алкалност (T.B.N.) ASTM D2896 mgKOH/g 7

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

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА www.yacco-bulgaria.com

 Mid SAPS формулата осигурява ниски нива на Сулфатна пепел, Фосфор и Сяра и
предлага защита на системите DPF и видовете катализатори.
 ACEA C2 спецификацията предпазва околната среда чрез намаляването

консумацията на гориво, CO2 и другите вредни емисии.
 Високия вискозитет при висока температура осигурява отлична защита.
 Високи детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването

на отлагания) свойства запазват двигателя чист и позволяват лесно премахване на
депозитите при новата смяна на масло.
 Увеличена защита от износване и корозия.
 Без проблем достига удължени интервали на смяна препоръчани от

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