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Molygen New Generation 5W-40

Опис

Високотехнологічна моторна олива з хорошими 
антифрикційними властивостями з низькою 
в'язкістю та високою стабільністю до зсуву. У 
комбінації з інноваційною технологією присадок та 
спеціальною присадкою Molygen. Надійно 
перешкоджає утворенню відкладень, знижує втрати 
двигуна на тертя та оптимально захищає від 
зношування. Це веде до економії палива та збільшує 
термін служби двигуна.

Властивості
- чудова чистота двигуна
- відмінна поведінка при високих температурах
- знижує тертя та знос
- оптимальна стабільність до старіння
- відмінний захист від зношування
- може змішуватися з усіма наявними у продажу   
   моторними оливами
- відмінна стійкість змащувальної плівки
- висока стабільність
- перевірено на каталізаторах та турбонагнітачах
- швидке прокачування при низьких температурах

LIQUI MOLY рекомендує цей продукт 
додатково для транспортних засобів або 
агрегатів, для яких потрібні такі специфікації 
або номери оригінальних запасних частин
ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • BMW Longlife-01 (up to 
2018)* • Fiat 9.55535-H2 • Fiat 9.55535-N2 • Fiat 
9.55535-Z2 • MB 229.5 • Opel GM-LL-B-025 • Porsche 
A40 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710 • VW 502 00
• VW 505 00

5W-40 
SAE J 300

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

Температура застигання

Температура спалаху

0,850 g/cm³ 
DIN 51757
90,0 mm²/s 
ASTM D 7042-04
14,5 mm²/s 
ASTM D 7042-04
< 60000 mPas 
ASTM D 4684
<= 6600 mPas 
ASTM D 5293
170 
DIN ISO 2909
>= 3,5 mPas 
ASTM D 5481
-39 °C
DIN ISO 3016
220 °C
DIN ISO 2592

10,0 Gew.-%
DIN 51581
11,3 mg KOH/g 
DIN ISO 3771
1,0 - 1,6 g/100g 
DIN 51575
зелений, 
флуорисцентний

Технічні дані
Втрати на випарування 
по Noack
Загальне лужне число

Сульфатна зола

Колір/зовнішній вигляд

Сфера застосування
Оптимально для сучасних бензинових та дизельних 
двигунів з турбонаддувом та без нього. Для захисту 
та збереження вартості двигуна при тривалих 
інтервалах заміни масла та високих навантаженнях.
Застосування
Необхідно дотримуватися приписів з експлуатації 
виробників автомобілів та двигунів. Можна 
змішувати з усіма моторними оливами, що є у 
продажу. Повна ефективність лише у незмішаному 
стані.

Наявна упаковка
1 л пластикова каністра 8576

BOOKLET
1 л пластикова каністра 9053

D-RUS-UA
4 л пластикова каністра 8578

BOOKLET
4 л пластикова каністра 9054

D-RUS-UA
5 л пластикова каністра 8536

BOOKLET
5 л пластикова каністра 9055

D-RUS-UA
20 л пластикова каністра 21329

D-GB-I-E-P
9056
D-GB

60 л металева бочка 

205 л металева бочка 9057
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




