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SPECIFIC 948 B 
5W-20 
Олива для бензинових двигунів FORD  

100% синтетика 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 
100% синтетична енергоощадна моторна олива з високими експлуатаційними властивостями. 
Спеціально розроблена для двигунів FORD та інших автовиробників, які вимагають 
використання малов’язких олив (HTHS ≥ 2.6 МПа·c): FORD, JAGUAR, LAND ROVER, JEEP.  
Використовується в бензинових двигунах і дизелях останнього покоління, атмосферних чи з 
турбонагнітанням, з прямим та передкамерним впорскуванням. Для автомобілів, які 
відповідають екологічним нормам EURO 4, EURO 5 чи EURO 6, для яких регламентовані 
моторні оливи стандарту ACEA C5, з дуже низькою динамічною в’язкістю HTHS (≥ 2.6 і < 2.9 
мПа.с) та зниженим вмістом сульфатної золи (≤ 0.8%), фосфору (0.07 ≤ x ≤ 0.09%) і сульфуру 
(≤ 0.3%) – «Mid SAPS». 
Використовується у всіх бензинових двигунах, які вимагають від моторних олив 
енергоощадності і відповідності стандартам АCEA С5 чи API SN і клас в’язкості 5W-20. 
Сумісна з каталітичними нейтралізаторами 
Підходить для роботи на бензинові та біопаливі. 
Перед використанням звіритись з керівництвом по експлуатації автомобіля. 
 
СТАНДАРТИ/СХВАЛЕННЯ 
 
СТАНДАРТИ   ACEA С5 
    Відповідність вимогам стандарту API SN 
СХВАЛЕННЯ   FORD WSS M2C 948 B (Перекриває 913 А, 913 В і 913 С, 925 А і 925 В) 
       JAGUAR LAND ROVER – STJLR.03.5004 

   100% синтетична моторна олива. Спеціально розроблена для сучасних 
бензинових двигунів FORD, окрім Ford Ka 2009 (08/2008) який вимагає стандарту 917 А, Ford 
Focus ST 2.5L Duratec (2004) який вимагає стандарту 913 D, Ford Focus RS (2004) який вимагає 
стандарту 937 А та інші 1.3L, 1.6L і 1.8L Duratec які вимагають стандарту 913 D. 
 
Сецифікація FORD WSS M2C 913 D також використовується для 1.0L EcoBoost 3-циліндрового 
бензинового двигуна, також сумісна з іншими бензиновими двигунами FORD. Таким чином, 
специфікація FORD WSS M2C 948B використовується для більшості бензинових двигунів: 
FORD, WSS M2C 913A, 913B, 913C, 925A, 925 B в тому числі для JAGUAR і LAND ROVER. 
 
В комбінації із стандартом ACEA A1/B1, Motul Specific 948B 5W-20 забезпечує високу паливну 
економічність (>3,3%). Одночасно зберігається чи покращується надійність у відповідності до 
стандарту 913С. Це забезпечує енергоощадні властивості і низький рівень шкідливих речовин, 
що відповідає вимогам виробників техніки по зниженню викидів CO2. 
 
Motul Specific 948B 5W-20 володіє відмінною стійкістю оливної плівки, що зменшує тертя і 
робочу температуру двигуна, забезпечує необхідний тиск оливи, особливо при 
низькотемпературних запусках. 
 
Мастильні властивості Motul Specific 948B 5W-20 забезпечують високий рівень 
протизношувальних характеристик і термоокисну стабільності, що зменшує витрату оливи на 
згоряння. Володіє протизношувальними, антикорозійними, протипінними властивостями. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Інтервал заміни оливи обирається згідно до рекомендацій автовиробника і може бути змінений 
на власний розсуд, зважаючи на умови експлуатації автомобіля. 
Не змішувати з оливами, які не відповідають вимогам специфікації WSS M2C 948B 
Перед використанням обов’язково звіритись з керівництвом по експлуатації автомобіля. 
 
 
 
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
 
Клас в’язкості  SAE J 300 SAE 5W-20 
Густина при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.847 
В’язкість при  40°C (104°F) ASTM D445 46.1 мм2/с 
В’язкість при  100°C (212°F) ASTM D445 8.2 мм2/с 
Індекс в’язкості  ASTM D2270 153 
В’язкість HTHS при 150°C (302°F) ASTM D4741 2.6 МПа·с 
Температура застигання  ASTM D97 -39°C/-38°F 
Температура спалаху ASTM D92 228°C/442°F 
Сульфатна зола ASTM D874 0.80 % маси 
Лужне число ASTM D2896 8.0 мг КОН/г 
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