
 

 

 

ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30 

 
 

 

Описание на продукта 
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30 е високоефективно 

моторно масло със синтетичен синтез, предназначено за 

всички бензинови и дизелови автомобилни двигатели, 

което оказва благоприятно въздействие върху разхода на 

гориво. 

 

Приложение 
Всички бензинови и дизелови двигатели: Препоръчва 

се за всички бензинови двигатели (с мултиклапан, 

турбокомпресор, със или без каталитичен неутрализатор) 

и всички дизелови двигатели (със или без 

турбокомпресор), в леки автомобили и лекотоварни 

превозни средства. 

Директно впръскване: Особено препоръчително за специфичните нужди на 

дизеловите двигатели с директно впръскване. 

Най-тежки пътувания: Подходящ за всички видове пътувания (градско, по шосетата и 

автомагистралите) и особено в екстремни условия. 

Енергично управление: За всички техники на управление, особено при активно и 

бързо шофиране. 

За целогодишна употреба. 
* Ръководството на превозното средство трябва да се провери преди да се използва продукта. 

 

Спецификации 

Стандарти 
ACEA : A5/B5 

API: SL/CF 

Одобрения 

RENAULT RN0700 

(без 2.0 16V Renault Sport, 2.0 T Renault Sport, V6 Renault Sport) 

FORD WSS-M2C913-D (предходно FORD WSS-M2C913-C) 

JAGUAR STJLR 03.5003 

 

Особености и преимущества 
Спестява гориво: Подобрения за икономия на гориво. 

Много високо ниво на експлоатационни качества: Изключителна защита на 

двигателя особено срещу износване. 

Удължаване на живота на двигателя: Изключителна термична стабилност и 

устойчивост на окисляване, предпазва от повреди, дори в много тежки условия. 

Удължен срок на експлоатация: ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30 е проектирано 

съобразено с изискванията на производителите на автомобили от гледна точка на по-

дълги интервали на източване на маслото. 

  

http://maslo1.com/


 

 

 

Технически характеристики 
Величина Метод Стойност 

Вискозитетен клас Viscosity grade SAE J300 5W-30 - 

Плътност при 15°C Density at 15°C ASTM D1298 857 kg/m3 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 55,6 

mm²/s 

(cSt) 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 9,9 

mm²/s 

(cSt) 

Индекс на вискозитета Viscosity index ASTM D2270 170 - 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D92 230 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 -36 °C 

Обща алкалност Total Base Number (TBN) ASTM D2896 10 mgKOH/g 

 


