
Масло за бензинови и дизелови 
двигатели Euro IV и Euro V           
100% Синтетично 

                              

УПОТРЕБА 

Висококачествено 100% синтетично Горивоспестяващо масло за последно поколение 
турбодизелови  двигатели с директно впръскване или бензинови, EURO IV, EURO V, изискващи масло 
ACEA C1, намалено триене, нисък HTHS вискозитет (< 3.5 mPa.s) и ниски нива на "SAPS" с намалено 
съдържание на сулфатна пепел (≤ 0.5%), фосфор(≤ 0.05%)и сяра (≤ 0.2%). 
Подходящо за всички видове дизелови и бензинови двигатели, изискващи ,,горивоспестяващи” масла: 
ACEA C1. 
Съвместимо с каталитични конвертори и филтри за дизелови частици (DPF). 
Може да е неподходящо за употреба при някои двигатели. При съмнение винаги се консултирайте с 
наръчника или ръководството за употреба на автомобила. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТАНДАРТИ ACEA C1 - JASO DL-1 
СПЕЦИФИКАЦИИ          FORD WSS-M2C934-B 

JAGUAR STJLR.03.5005 
A с филтри за дизелови   частици (DPF) с изключение Препоръчва се за дизелови двигатели на MAZD

на SKYACTIV-D 2.2L модели от и след 2012. 

Двигателите EURO IV и EURO V са оборудвани с чувствителни системи за последваща 
обработка на отработените газове. Всъщност, сярата и фосфорът потиска работата на  
катализатора, което води до неефективна обработка на изгорелите газове. Също така, 
сулфатната пепел запушва DPF филтрите, което води до скъсяване на регенериращите цикли, 
бързо стареене на маслото, по-висок разход на гориво и загуба на мощност на двигателя.  

 
Jaguar и Land Rover въвеждат свои собствени спецификации за маслото на двигателя под 
наименованието STJLR и спецификацията Ford WSS-M2C934-B  сега вече е трансформирана за 

лм, 

 
 да се 

 

 

Jaguar и Land Rover в JAGUAR STJLR.03.5005.  
Спецификацията JAGUAR STJLR.03.5005 изисква от маслото висока устойчивост на масления фи
характеристики против окисление, износване, почистващи и диспергиращи свойства, както и 
значително намаляване разхода на гориво: най-малко 3,0% намаление на разхода на гориво в 
сравнение с масло 15W-40. Спецификацията на JAGUAR STJLR.03.5005 важи за всички JAGUAR и 
Land Rover за най-новото поколение дизелови двигатели с DPF филтър 2.2L TD4, 3.0L V6, 
произвеждани от  2012 г. и когато спецификацията Ford WSS-M2C934-B се изисква от  2006.  

Препоръките на MAZDA изискват да се използва масло с одобрение JASO DL-1 или ACEA C1, за
гарантира икономия на гориво и перфектна издръжливост за повечето от съвременните им дизелови
двигателис DPF филтър от 2005 г. нататък. За двигатели Mazda SKYACTIV-D 2.2L от 2012 нанатък се 
изисква спецификация ACEA C3 0W-30 или 5W-30 и за тях се препоръчва масло 8100 X-clean FE 
5W30. 
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Масла во и вредните та ACEA C1 са щадящи околната среда, намаляват разхода на гори
емисии (CO2), а също и постигат удължени интервали на смяна на маслото на превозните 
средства, управлявани от бордовия компютър. 
 
Интервали на смяна: по препоръка на производителя. Да не се смесва с масла, които не покриват 
стандарт ACEA C1. Преди употреба винаги се обръщайте към наръчника на автомобила. 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вискозитетен клас SAE J 300 5W-30 

Плътност при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.849 
Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445 56.7 mm2/s 
Вискозитет при 100°C (212°F) ASTM D445 10.1 mm2/s 
HTHS вискозитет при 150°C (302°F) ASTM D4741 3.2 mPa.s 
Вискозитетен индекс ASTM D2270 167
Точка на течливост ASTM D97 -39°C / -38.2°F 
Пламна точка ASTM D92 232°C / 449.6°F 
Сулфатна пепел ASTM D874 0.43% weight 
TBN /алкално число/ ASTM D2896 4.8 mg KOH/g 
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