Havoline ProDS Full Synthetic
Motor Oil SAE 5W-30
®

Синтетично моторно масло с първокласно
качество
Описание на продукта

Акценти за продукта

Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-30 е
напълно синтетично моторно масло с първокласно
качество с удължен интервал на смяна, проектирано за
трудно градско шофиране при високи температури и
постоянно тръгване и спиране, в комбинация с
нискотемпературна течливост, която спомага за
осигуряване на бърза защита при студено стартиране
на двигателя.

• Проектиран да защитава при условия на високи
температури

Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-30
предлага подобрена икономия на гориво и защита
срещу корозия и отлагане на лакове по буталата при
условия на висока температура в двигатели с
турбокомпресор и такива, работещи при големи
натоварвания.

Предимства за клиента
• Съвременна присадкова технология, проектирана да
предоставя защита срещу корозия и отлагане на
лакове по буталата при високотемпературни условия
на шофиране

• Доказана ефективност при икономията на гориво
• Предлага защита при студени стартирания на
двигателя
• Доказана защита от ниско скоростно
предварително запалване
• Подпомага защитата на двигателя като го
поддържа чист
• Формулиран за дълъг експлоатационен живот
с ниска променливост
Избраните спецификации и стандарти включват:
API

Chrysler

Fiat

Ford

GM

Honda

ILSAC

• Доказана ефективност при икономията на гориво,
демонстрирана при стандартни изпитвания за
промишлеността
• Първокласните присадкови технологии предлагат
защита срещу износване на частите при студени
стартирания на двигателя
• Доказано е чрез най-новите промишлени изпитвания,
че предотвратява „чукането“ на двигателя причинено
от ниско скоростно предварително запалване. (LSPI)

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на
съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Havoline® ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-30 ─ Продължава
• Надеждната технология за поддържане на
двигателя чист предлага защита срещу натрупване
на отложения и утайки, като спомага за
поддържане на икономията на гориво

Одобрения, спецификации и
препоръки

• Проектирано да намали консумацията на масло
чрез модерна синтетична формулация, която
предлага дълъг експлоатационен живот на маслото
и ниска променливост

• GM

Приложения

• API

SN Plus/RC

• Chrysler

MS-6395

• Fiat

9.55535-CR-1

• Ford

WSS-M2C946-A

• GM

4718M

• GM

6094M

• Honda

HTO-06

• ILSAC

GF-5

• Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-30 е
подходящо за двигатели Acura, Chrysler, FCA, Ford,
GM, Honda, Mazda, Nissan и Toyota, при които се
изисква масло от този клас
Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-30 не
е подходящо за някои двигатели. В случай на
съмнение, направете справка с наръчника или
ръководството на собственика.

Одобрения
dexos 1 Gen 2
(Лиценз: D10168GJ089)

Спецификации

Типични резултати от изпитване
Изпитване

Методи за изпитване

Вискозитетен клас

Резултати
5W-30

Срок на съхранение: 60 месеца от датата на пълнене, посочена върху продукта
Плътност, 15 °C, kg/l

ASTM D4052

0.850

Кинематичен вискозитет при 40 ºC, mm²/s

ASTM D445

62.1

Кинематичен вискозитет при 100 ºC, mm²/s

ASTM D445

10.7

Вискозитетен индекс

ASTM D2270

165

Температура на течливост, ºC

ASTM D97

-45

Пламна температура COC, ºC

ASTM D92

233

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и
може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящето заменя и отменя всички
предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този
продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовите спецификации.
Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да
предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в
Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или
чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете
необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.
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