
 
 

 
 

CASTROL EDGE 5W-30 
 

Най-добро изпълнение на Castrol 

 

 

Описание на продукта 
Castrol са с доказан опит повече от 100 години в 

маслопреработвателната индустрия. Castrol EDGE е най-

пълната гама от най-добрите автомобилни масла на 

Castrol, които са с отлични показатели за защита на 

двигателя. 

CASTROL EDGE 5W-30 е напълно синтетичен лубрикант 

за най-взискателните шофьори, любители на машините. 

Castrol EDGE 5W-30 е разработено съвместно с VW 

Group. 

Това масло поставя нови стандарти в индустрията по 

отношение на чистотата на двигателя, като намалява 

вредните емисии, и по този начин спомага за опазване на околната среда. 

Технологията заложена в Castrol EDGE 5W-30 също така намалява риска от бъдещо 

блокиране и удължава живота на филтъра за твърди частици (DPF). 

 

Особености и преимущества 
Castrol EDGE 5W-30 е разработен, за да: 

 Премине най-тежките тестовете за масла на VW и да защити всички части на 

двигателя; 

 Отговори на най-новите стандарти на системите за контрол на емисиите; 

 Се пребори с отлаганията чрез уникална FSI клапанна защита; 

 Осигури силна защита против износване за модерните FSI, TDI и турбо 

двигатели. 

 

Приложение 
CASTROL EDGE 5W-30 е подходящо за използване в автомобилни бензинови и 

дизелови двигатели, където производителят препоръчва ACEA C3 5W-30 лубрикант 

включително такива, оборудвани с филтър за твърди частици. CASTROL EDGE 5W-30 

е одобрено за употреба в превозните средства на VW Group, включително тези с 

променлив интервал на сервизно обслужване, изискващи лубрикант VW 504 00/507 00. 

CASTROL EDGE 5W-30 също така отговаря на изискванията за масло, одобрено от 

предходната VW 503 01 спецификация. CASTROL EDGE 5W-30 е одобрено за 

използване в съвременните бензинови и дизелови двигатели на BMW и Mercedes, 

включително такива оборудвана с DPF, които изискват BMW Longlife-04 или MB-

Approval 229.51 спецификации.  
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Спецификации 
Стандарти ACEA C3 

Одобрения 

BMW Longlife-04 

MB-Approval 229.31/ 229.51 

Porsche C30 

VW 504 00/ 507 00, предишна версия VW 503 01 

 

Технически характеристики 
Величина Метод Стойност 

Вискозитетен клас Viscosity grade SAE 5W-30 - 

Съдържание на сулфатна 

пепел 
Sulphated ash content ASTM D874 0.64 % wt 

Плътност при 15 °C Density at 15°C ASTM D4052 0.8513 g/ml 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 70 

mm²/s 

(cSt) 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 12 

mm²/s 

(cSt) 

Динамичен вискозитет със 

симулатор на студено 

стартиране при -30°C (5W) 

Viscosity, CCS at -30°C (5W) ASTM D5293 5800 
mPa.s 

(cP) 

Индекс на вискозитета Viscosity index ASTM D2270 169 - 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D93 202 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 -42 °C 

 

Съхранение 
Опаковката трябва да се съхраняват на закрито. Ако съхранението на открито е 

неизбежно, тубата трябва да се постави хоризонтално, за да се избегне евентуалното 

влизане на вода и заличаване на маркировката. Продуктът не трябва да се съхранява 

при температура над 60°С или отрицателни температури, не трябва да се излага на 

пряка слънчева светлина. 

 

 


