
 

FEL SAE 5W-30 

Для двигателя 

Синтетическое легкотекучее низкозольное моторное масло 

для легковых бензиновых и дизельных моторов. Удлиненные 

интервалы замены. Минимизирует износ двигателя. 

Продлевает срок службы DPF фильтров. 
 

Specifications 

API SN/CF, ACEA C2 

Approvals 

JASO DL-1 (D049RAV111) 

Practice and tested in aggregates with filling 

PSA B71 2290, Fiat 9.55535-S1, HONDA i-DTEC / i-CTDi, MAZDA MZR-CD /MZ-CD/ CiTD, 
Mazda 183419 / 183418, TOYOTA 08880-83389 / 08880-83388, IVECO 18-1811 CLASSE 
SC1, SUBARU Boxer Diesel, SUZUKI 

RAVENOL FEL SAE 5W-30 – полностью синтетическое легкотекучее моторное 

масло со средним содержанием зольности mid SAPS, изготовленное с 

применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и 

дизельных двигателей с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. 

Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, вследствие чего 

уменьшается эмиссия вредных веществ в атмосферу. Удлиненные 

интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей. 

Содержит комплекс присадок с пониженным содержанием золы, подходит 

для применения в бензиновых и дизельных двигателях современных 

легковых автомобилей, обладает хорошими свойствами при «холодном» 

пуске, низким расходом масла, а также сниженным вредным воздействием на 

окружающую среду. Увеличивает срок службы DPF фильтров и трех 

компонентных катализаторов TCW. HTHS > 2,9 mPa.s. Позволяет экономить 

топливо при использовании в двигателях класса EURO 4, EURO 5 с 

нормальными или удлиненными интервалами замены (от 50 000 км или до 2 

лет). 

Имеет высокий индекс вязкости благодаря специальной рецептуре. 

мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на 

стадии «холодного пуска». 

Является универсальным моторным маслом, обеспечивающим экономию 

топлива, для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без 

турбонадува и прямым впрыском топлива. Увеличивает срок службы 

сажевых фильтров. Благодаря специальной рецептуре RAVENOL FEL SAE 5W- 

30 выполняет требования большинства ведущих ОЕМ. 

 

Применение FEL SAE 5W-30 обеспечивает: 
 Экономию топлива при средних и высоких нагрузках 

 Прекрасную защиту от износа и высокий индекс вязкости 

даже при высоких скоростных режимах эксплуатации, 

увеличивая срок службы двигателя 

 Прекрасные свойства при «холодном» пуске, даже при низких 

температурах ниже -35°C 

 Прочную масляную пленку при высоких рабочих 

температурах Низкий расход масла за счет низкой скорости 

испарения 

 Отсутствие отложений в камере сгорания, в зоне поршневых 

колец и вентилей 

 Нейтральность к уплотнительным материалам 

 Удлиненные интервалы замены, бережное отношение к 

окружающей среде



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Плотность при 20°C кг/м³ 850 DIN EN ISO 12185 

Цвет 
 

коричневый 
 

Вязкость при 100°C мм²/с 10,2 DIN 51562 

Вязкость при 40°C мм²/с 55,7 DIN 51562 

Индекс вязкости 
 

174 DIN ISO 2909 

Вязкость при -30°C мПа*с 4 110 ASTM D5293 

Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) 
мПа*с 11 011 ASTM D4684

 

при -35°C    

Температура застывания °C -42 DIN ISO 3016 

Тест на испаряемость (NOAK) % 11,1 ASTM D5800/b 

Температура вспышки °C 228 DIN EN ISO 2719 

Щёлочное число мг КОН/г 5,6 DIN ISO 3771 

Сульфатная зольность % 0,53 DIN 51575 



Технічні характеристики

API SN/CF, ACEA C2

Схвалення

JASO DL-1 (D049RAV111)

Практика і випробування в заповнювачах із заповненням

PSA B71 2290, Fiat 9.55535-S1, HONDA i-DTEC / i-CTDi, MAZDA MZR-CD /MZ-CD/ CiTD, 
Mazda 183419 / 183418, TOYOTA 08880-83389 / 08880-83388, IVECO 18-1811 CLASSE
SC1, SUBARU Boxer Diesel, SUZUKI

FEL SAE 5W-30
Для двигуна

Синтетична легкотекуча низькозольна моторна олива для 
легкових бензинових і дизельних моторів. Подовжені 
інтервали заміни.  Мінімізує зношування двигуна.
Продовжує термін служби DPF фільтрів.

RAVENOL FEL SAE 5W-30 - повністю синтетична легкотекуча моторна олива 
із середнім вмістом зольності mid SAPS, виготовлена із застосуванням
технології CleanSynto® для легкових бензинових і дизельних двигунів з
безтурбонаддувом і прямим упорскуванням палива. Мінімізує тертя,
зношування, дає змогу економити пальне, внаслідок чого зменшується емісія
шкідливих речовин в атмосферу. Подовжені інтервали заміни згідно з
вимогами автовиробників.

Містить комплекс присадок зі зниженим вмістом золи, підходить для
застосування в бензинових і дизельних двигунах сучасних легкових
автомобілів, володіє хорошими властивостями під час "холодного"
запуску, низькою витратою оливи, а також зниженим шкідливим впливом на
навколишнє середовище. Збільшує термін служби DPF фільтрів і трьох
компонентних каталізаторів TCW. HTHS > 2,9 mPa.s. Дає змогу економити
паливо під час використання в двигунах класу EURO 4, EURO 5 з
нормальними або подовженими інтервалами заміни (від 50 000 км або до 2
років).

Має високий індекс в'язкості завдяки спеціальній рецептурі. миттєве
змащування всіх критичних вузлів і деталей двигуна на стадії "холодного
пуску".

Є універсальною моторною оливою, що забезпечує економію пального, для
легкових бензинових і дизельних двигунів без турбонаддуву та з прямим
впорскуванням пального. Збільшує термін служби
сажових фільтрів. Завдяки спеціальній рецептурі RAVENOL FEL SAE 5W-30
виконує вимоги більшості провідних ОЕМ.

Застосування FEL SAE 5W-30 забезпечує:
• Економію палива при середніх і високих навантаженнях
• Прекрасний захист від зносу і високий індекс в'язкості 

навіть за високих швидкісних режимів експлуатації, 
збільшуючи термін служби двигуна

• Прекрасні властивості під час "холодного" пуску, навіть за 
низьких температур нижче -35°C

• Міцну масляну плівку за високих робочих умов
температурах Низька витрата оливи за рахунок низької 
швидкості випаровування

• Відсутність відкладень у камері згоряння, у зоні поршневих 
кілець і вентилів

• Нейтральність до ущільнювальних матеріалів
• Подовжені інтервали заміни, дбайливе ставлення до 

навколишнього середовища

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


Параметр Од. виміру Дані Метод 
випробування

Щільність при 20°C кг/м³ 850 DIN EN ISO 12185

Колір коричневий

В'язкість при 100°C мм²/с 10,2 DIN 51562

В'язкість при 40°C мм²/с 55,7 DIN 51562

Індекс в'язкості 174 DIN ISO 2909

В'язкість при -30°C мПа*с 4 110 ASTM D5293

В'язкість прокачування низькотемпературна (MRV) мПа*с 11 011 ASTM D4684
при -35°C

Температура застигання °C -42 DIN ISO 3016

Тест на випаровуваність (NOAK) % 11,1 ASTM D5800/b

Температура спалаху °C 228 DIN EN ISO 2719

Лужне число мг КОН/г 5,6 DIN ISO 3771

Сульфатна зольність % 0,53 DIN 51575
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