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Top Tec 4300 5W-30

Опис
Тор Tec 4300 - НС-синтетична сучасна, малозольна 
моторна олива вищого класу для цілорічного 
використання. Є комбінацією НС-синтетичних базових 
олив і новітнього комплексу присадок, гарантує 
відмінний захист від зношування, знижене 
споживання палива та зменшену витрату масла. 
Забезпечує відмінне прокачування по масляній 
системі двигуна та довготривале функціонування 
сажового фільтру (DPF). Залежно від інструкції 
виробника можна реалізувати інтервали заміни до 
40.000 км. Тор Tec 4300 чудово підходить для 
використання в автомобілях, переобладнаних під 
використання природного та зрідженого газу (CNG/LPG).
Властивості
- висока надійність змащення
- довгий термін життя двигуна
- оптимальний тиск масла за всіх умов застосування
- знижує споживання палива
- швидке прокачування при низьких температурах
- висока стабільність
- легкий хід двигуна
- відмінний захист від зношування
- перевірено на каталізаторах та турбонагнітачах
- знижує викиди шкідливих речовин
- чудова чистота двигуна
- оптимальна стабільність до старіння
- оптимальна ефективність у незмішаному стані

Класифікації та допуски
ACEA C2 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2290
LIQUI MOLY рекомендує цей продукт 
додатково для транспортних засобів або 
агрегатів, для яких потрібні такі специфікації 
або номери оригінальних запасних частин
Fiat 9.55535-S1 • Honda • Hyundai • Infiniti • Kia • 
Lexus • Mitsubishi • Nissan • Subaru • Suzuki • Toyota

5W-30 
SAE J300

Технічні дані
Клас в'язкості по SAE 
(моторні оливи)
Густина при 15°C

В'язкість при 40°C

В'язкість при 100°C

В'язкість при -35 °C (MRV)

В'язкість при -30 °C (CCS)

Індекс в'язкості

HTHS при 150 °C 

0,855 g/cm³  
DIN 51757
60,5 mm²/s 
ASTM D 7042-04
10,3 mm²/s 
ASTM D 7042-04
< 60000 mPas 
ASTM D4684
≤ 6600 mPas 
ASTM D5293
159 
DIN ISO 2909
≥ 2,9 mPas 
ASTM D5481

-39 °C
DIN ISO 3016
9,7 %
CEC-L-40-A-93
230 °C
DIN ISO 2592
7,4 mg KOH/g 
DIN ISO 3771
≤ 0,8 g/100g  
DIN 51575
L2,5 
DIN ISO 2049

Технічні дані
Температура застгання

Втрати на випарування             
(по Noack)
Температура спалаху

Загальне лужне число

Сульфатна зола

Колір по шкалі (ASTM)

Сфера застосування
Оптимально для найсучасніших дизельних двигунів 
та багатоклапанних двигунів внутрішнього згоряння 
з турбонагнітанням та інтеркулером, а також без них, 
з дизельним сажовим фільтром (DPF). Поряд із 
використанням у різних транспортних засобах із 
сімейства Peugeot, Сітроен, Хонда, Тойота та Fiat 
може використовуватися в автомобілях, що 
вимагають моторні оливи такої специфікації.

Застосування
Звертайте увагу на розпорядження виробників 
транспортних засобів. Не рекомендується змішувати 
з іншими моторними оливами.

Наявна упаковка
1 л пластикова каністра 2323

BOOKLET
1 л пластикова каністра 8030

D-RUS-UA
5 л пластикова каністра 2324

BOOKLET
5 л пластикова каністра 8031

D-RUS-UA
20 л пластикова каністра 3742

D-GB-I-E-P
3743
D-GB

60 л металева бочка 

205 л металева бочка 3744
D-GB

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

Товариство з обмеженою відповідальністю
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4 89081 Ulm-Lehr

п/с 2829
89018 Ulm
Німеччина

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервісна гаряча лінія: 0800/8323230 
технічна гарячая лінія: +49(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de




