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POWER LCV  

Asian 

5W-30 
Енергоощадна олива для легкої комерційної техніки 

(LCV)  

     Technosynthese® 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Енергоощадна олива. Створена за технологією Technosynthese®.  Спеціально розроблена 
для сучасних  бензинових двигунів і дизелів, атмосферних та з турбонагнітачами, з 
безпосереднім та непрямим впорскуванням, які вимагають використання олив з особливим 
пакетом антифрикційних додатків і низькою  в’язкістю (HTHS≥2.9 МПа∙с). 
Розроблена для легкої комерційної техніки азіатського виробництва, яка оснащена 
бензиновими двигунами чи дизелями (без фільтру твердих частинок), що вимагають 
використання олив класу в’язкості 30 із забезпеченням поліпшення паливної економічності 
(стандарт API SN/CF). 
Сумісна з каталітичними нейтралізаторами. Даний тип олив може бути несумісний з деякими 
двигунами. Перед використання звіритись з інструкцією по експлуатації автомобіля.    

 
СТАНДАРТИ/СХВАЛЕННЯ 
 
СТАНДАРТИ   API SN / CF 
    ILSAC GF-5 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ BAW, DAIHATSU, FOTON HINO, HONDA, HYUNDAI, ISUZO, KIA, 

MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA… 

Стандарт API SN/CF зворотно сумісний з попереднім стандартом API SM/CF. Оливи, що 
відповідають стандарту API SN володіють високою стійкістю до окиснення, захищає від 
утворення відкладень на протязі усього міжзмінного інтервалу. Володіє кращими маючими і 
протизношувальними властивостями. Полегшений пуск двигуна за низьких температур. 
Motul Power LCV Asian 5W-30 володіє відмінними мастильними властивостями, що надає 
протизношувальний захист і стійкість до високих температур (зменшена витрата оливи на 
угар), покращене протікання оливи по системі мащення, забезпечуючи стабільний тиск оливи, 
що дозволяє двигуну швидше вийти на робочі режими. 
Даний тип оливи дозволяє знизити витрати палива, а відповідно і викиди СО2 в атмосферу. 
         
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Інтервал заміни оливи обирається згідно рекомендацій виробника техніки і може бути змінений 
на власний розсуд, зважаючи на умови експлуатації . 
Motul Power LCV Asian 5W-30 може змішуватись з оливами на синтетичній чи мінеральній 
основі. 
Перед використанням звернутись до керівництва по експлуатації автомобіля. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
 

Клас в’язкості  SAE J 300 SAE 5W-30 
Густина при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.857 
В’язкість при  40°C (104°F) ASTM D445 68.4 мм2/с 
В’язкість при  100°C (212°F) ASTM D445 11.2 мм2/с 
Індекс в’язкості  ASTM D2270 157 
В’язкість HTHS при 150°C (302°F) ASTM D4741 3.16 МПа·с 
Температура застигання  ASTM D97 -39°C/-38.2°F 
Температура спалаху ASTM D92 228°C/442.4°F 
Сульфатна зола ASTM D874 0.76% маси 
Лужне число ASTM D2896 7.25 мг КОН/г 
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