
Опис
Моторна олива з хорошими антифрикційними 
властивостями на основі технології синтезу. З 
інноваційною технологією захисту від зношення 
MFC та екстремально високим робочим резервом 
для максимальної ефективності. Завдяки хорошій 
здатності перешкоджати утворенню відкладень і 
здатності очищати забезпечує оптимальну чистоту 
двигуна. Це веде до економії палива і забезпечує 
працездатність, а також максимальний термін 
служби сажового фільтру (DPF) і двигуна. 
Перевершує тестові вимоги відомих виробників 
автомобілів.

Властивості
- легкий хід мотору
- відмінний захист від зношення
- відмінна змащуюча стійкість
- висока стабільність
- забезпечує тривалий термін служби двигуна 
- знижує споживання палива
- чудова чистота двигуна
- швидке прокачування при низьких температурах
- оптимальна стабільність до старіння
- оптимальний тиск оливи при всіх умовах 
застосування
- особливо придатне для автомобілів з сажовим 
фільтром
- перевірено на каталізаторах і турбонагнітачах
- може змішуватися з наявними у продажу 
моторними оливами

LIQUI MOLY рекомендує даний продукт
для автомобілів, для яких потрібні такі
специфікації або номери оригінальних
запасних частин:
ACEA C2 ∙ ACEA C3 ∙ API SN ∙ BMW Longlife-04 ∙ 
GM dexos2 ∙ Hyundai ∙ Kia ∙ MB 229.31 ∙ MB 229.51 ∙ 
MB 229.52

Технічні дані 
Клас в'язкості SAE 5W-30

SAE J 300
Густина при 15 °C 0,855 г/см³

DIN 51757
В'язкість при 40 °C 70,7 мм²/с

ASTM D 7042-04
В'язкість при 100 °C 11,9 мм²/с

ASTM D 7042-04
В'язкість при -35°C (MRV) < 60000 мПа•c

ASTM D 4684

Технічні дані 
В'язкість при -30°C 
(CCS)

<= 6600 мПа•c
ASTM D 5293

Індекс в'язкості 165
DIN ISO 2909

HTHS при 150 °C >= 3,5 мПа•c
ASTM D 5481

Температура застигання    -45 °C
DIN ISO 2909

Втрати на випаровування
(Noack)

8,8 %
CEC-L-40-A-93

Температура спалаху          236 °C
DIN ISO 2592

Лужне число 7,6 мг KOH/г 
DIN ISO 3771

Сульфатна зольність <= 0,8 %
DIN 51575

Колір/зовнішній вигляд зелений, 
флюорисцентний

Сфера застосування
Для бензинових і дизельних двигунів, в тому числі 
з технологією Common-Rail. Особливо підходить 
для автомобілів з сажовим фільтром (DPF), в тому 
числі для дообладнаних цим фільтром. 
Випробувано з турбодвигуном і каталізатором.

Застосування
Необхідно дотримуватися настанов з експлуатації 
виробників автомобілів і двигунів. Можна 
змішувати з усіма моторними оливами, наявними у 
продажу. Повна ефективність тільки у 
незмішаному стані.
Доступні фасовки
1 л пластикова каністра     21224

BOOKLET
4 л пластикова каністра     21225

BOOKLET
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Molygen New Generation 5W-30 DPF

Наша інформація базується на ретельних 
дослідженнях і вважається достовірною, 
проте вона не повинна викорисвуватися 
як обов'язкова рекомендація.
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