
 
 

 

MOTUL 8100 ECO-NERGY 5W-30 
 

Синтетично моторно масло за бензинови и дизелови двигатели, което 

стимулира икономията на гориво 
 

 

Приложение 
Моторно масло за пестене на гориво 100% синтетика, 

специално проектирано за най-новите автомобили, 

задвижвани от бензинови или дизелови двигатели, с 

турбокомпресор или с обикновено всмукване, индиректно 

или директно впръскване, които изискват употребата на 

смазка с нисък коефициент на триене и нисък HTHS 

(вискозитет при висока температура и натоварване). 

Подходящ за новите високотехнологични двигатели, 

захранвани с турбо дизелови или бензинови двигатели, 

изискващи смазочни материали за икономия на гориво: 

стандарти ACEA A1/B1 или A5/B5. Съвместим с 

каталитични конвертори. Подходящ за всички видове 

горива: оловен или безоловен бензин, етанол, LPG 

(втечнен нефтен газ), дизелово гориво и биогорива. Преди 

употреба винаги да се преглежда ръководството на 

собственика или наръчника на превозното средство.  

 

Спецификации 

Стандарти 
ACEA A5 / B5 

API SERVICES SL / CF 

Одобрения 

FORD WSS M2C 913D 

JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003 

RENAULT RN0700 sous n° RN700-10-69 

 

Особености и преимущества 
ACEA A5/B5 изисква от смазката реална икономия на гориво и ниски показатели на 

емисиите от мощни двигатели: MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 съдържа синтетични 

базови масла и добавени специфични модифициращи молекули, които въздействат за 

намаляване на коефициент на триене, в комбинация те осигуряват изключителна 

устойчивост на масления филм, намаляват триенето в двигателя, поддържат налягането 

на маслото, и като цяло намаляват вътрешната работна температура. MOTUL 8100 Eco-

nergy 5W-30 е с изключителни технически показатели, като например защита срещу 

износване и устойчивост на висока температура за по-нисък разход на масло, заедно с 

до 10% икономия на гориво по време на стартиране и при кратки пътувания из града (в 

сравнение с 15W-40 масло). Благоприятно за околната среда, този тип масло позволява 

намаляване на разхода на гориво и следователно намалява парниковите газове (CO2). 

Специално разработен, за да отговори на най-новите технически изисквания на 

бензиновите и дизеловите двигатели на FORD, при които се изисква лубрикантът да 

задоволява FORD WSS M2C 913 D. Стандартът FORD WSS M2C 913 D е с пълна 

обратна съвместимост с предходните спецификации FORD WSS M2C 913 А, 913 Б и 

913 C. JLR «03.5003» стандартите са огледални на FORD WSS M2C 913 C 
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спецификация и обхващат много от бензиновите и дизеловите двигатели на JAGUAR и 

LAND ROVER. В комбинация с ACEA A5/B5, MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 

осигурява реално енергийното спестяване (до 3% допълнителна икономия на гориво), 

за да отговори на изискването на FORD за намаляване на CO2. Спецификацията 913D 

изисква също и висококачествен предпазен маслен филм, за да се гарантират отлични 

качества на вискозитет през целия период на използване на маслото. Тази 

характеристика е особено съществена в контекста на все по-нарастващата употреба на 

биогорива, като биодизел. Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 гаранира невероятни 

показатели, като устойчивост на износване при използване на биодизел в съотношение 

микс от 7% (Биодизел - B7). Спецификацията FORD WSS M2C 913D също така 

включва по-висок капацитет за борба със саждите в сравнение с 913C. MOTUL 8100 

Eco-nergy 5W-30 със своята уникална формула от дисперсанти не позволява 

изграждането на черна утайка и сажди от остатъците от горенето, и запазва отличните 

стойности на вискозитет. Ето защо, високата устойчивост на температура и високата 

устойчивост на окисление, са гарантирани в продължение на цялата употреба на 

маслото и двигателят е напълно защитен. 

Нормата RN0700 на RENAULT се прилага за смазочни материали, които са в състояние 

да отговорят на изискванията за висока термична стабилност и изключителна 

устойчивост при високи температури. RN0700 се използва при всички бензинови 

двигатели с естествено атмосферно всмукване на RENAULT Group – RENAULT, 

DACIA и SAMSUNG, с изключение на Renault Sport. Стандартът RN0700 се прилага и 

за всички дизелови автомобили на RENAULT, оборудвани с двигател 1.5 dCi без 

филтър за прахови частици (DPF), които са с мощност под 100 к.с. и с  20 000 км или 

една година интервал на източване на маслото. 

 

Технически характеристики 

Величина Метод Стойност 
Вискозитетен клас Viscosity grade SAE J300 5W-30 - 

Съдържание на сулфатна 

пепел 
Sulphated ash content ASTM D874 1.07 % wt 

Плътност при 20°C Density at 20°C ASTM D1298 0.847 g/ml 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 57.6 

mm²/s 

(cSt) 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 10.1 

mm²/s 

(cSt) 

Вискозитет при 150°C (висока 

температура и натоварване) 
HTHS at 150°C ASTM D4741 3.2 

mPa.s 

(cP) 

Индекс на вискозитета Viscosity index ASTM D2270 163 - 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D92 226 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 -36 °C 

Обща алкалност Total Base Number (TBN) ASTM D2896 10.2 mgKOH/g 

 

Препоръки 
Интервал на източване: според препоръките на производителя и в зависимост от 

индивидуалните нужди. 

MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 може да се смесва със синтетични и минерални масла. 

Преди употреба винаги да се преглежда ръководство на потребителя или наръчника на 

превозното средство. 


