
 

 

 

ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 
 

 

Описание на продукта 
Моторно масло, спомагащо икономията на гориво, 

базирано на синтетична технология на ELF, 

предназначено за двигатели на леки автомобили. ELF 

EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 е специално 

формулирано за пълна съвместимост със системи за 

третиране на вторичните газове. 

 

Приложение 
Най-новите високотехнологични двигатели: 
Препоръчително по-специално за дизелови двигатели, 

които са съобразени с EURO IV и EURO V норми за 

намаляване на емисиите. 

Адаптирано за дизелови филтри за твърди частици: 
По-специално пригодено за последните най-нови модели превозни средства на Renault, 

оборудвани с филтър за твърди частици. 

Активно шофиране, всесезонно: За всички видове шофиране, особено енергично, 

активно и на високи скорости. 
* Ръководството на превозното средство трябва да се провери преди да се използва продукта. 

 

Спецификации 
Стандарти ACEA : C4, C3 

Одобрения 
RENAULT RN0720 

MERCEDES-BENZ MB-Approval 226.51 

 

Особености и преимущества 
Отлична чистота и защита на двигателя: Осигурява максимална чистота на 

двигателя, благодарение на изключителните си почистващи и дисперсионни свойства. 

Предоставя на двигателя отлична цялостна защита срещу износване, благодарение на 

високотехнологични добавка. 

Защита на филтър за твърди частици (DPF): Благодарение на ниските нива на сяра, 

пепел и фосфор (low SAPs) удължава живота на устройствата за обработка на 

изгорелите газове, по-специално на DPF, което позволява редуцирането на вредните 

емисии. 

Намаляване на разхода на гориво (Fuel Economy): Специална формула, позволяваща 

икономия на гориво, благодарение на намаляване на триенето. С 2,1% при тест M111 

FE на ACEA (минимум 1%). 

Увеличени на интервали на смяна: Допринася за увеличаване на интервалите между 

източването на маслото. Периодът на експлоатация достига до 30 000 km. 

Намаляване на консумацията на масло: Намалена консумация на масло, 

благодарение на използването на синтетични базови масла с ниска летливост. 

Гарантирано изпълнение и качеството на смазката с течение на времето: 
Осигурява изключително дълголетие на двигателя, благодарение на много висока 

устойчивост на окисляване.  

http://maslo1.com/


 

 

 

Технически характеристики 
Величина Метод Стойност 

Вискозитетен клас Viscosity grade SAE  5W-30 - 

Плътност при 15°C Density at 15°C ASTM D1298 855 kg/m3 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 72,8 

mm²/s 

(cSt) 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 12,2 

mm²/s 

(cSt) 

Динамичен вискозитет със 

симулатор на студено 

стартиране при -30°C 

Viscosity, CCS at -30°C ASTM D5293 6 450 mPa.s  

Вискозитет на изпомпване 

при -35°C 
MRV at -35°C ASTM D4684 24 850 mPa.s  

Индекс на вискозитета Viscosity index ASTM D2270 165 - 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D92 240 °C 

Обща алкалност Total Base Number (TBN) ASTM D2896 7,4 mgKOH/g 

 


