
 

 

FO SAE 5W-30 

Для двигателя 

Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для 

легковых бензиновых и дизельных моторов. Минимизирует 

трение, износ, экономит топливо. Прекрасные 

низкотемпературные свойства. 
 

Specifications 

API SN (RC), ILSAC GF-5, ACEA A5/B5, Lizensiert: API SN Resource Conserving, ILSAC 
GF-5 

Practice and tested in aggregates with filling 

Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-
D, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003, MAZDA, NISSAN 

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

масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых 

бензиновых и дизельных моторов с и без турбонадува и прямым впрыском 

топлива. 

Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, обеспечивает 

прекрасные свойства при холодном пуске. Удлиненные интервалы замены 

согласно требованиям автопроизводителей. Прекрасные свойства при 

холодном пуске обеспечивают отличное смазывание. Благодаря экономии 

топлива снижает эмиссию вредных веществ в атмосферу. 

Область применения: 

RAVENOL FO SAE 5W-30 является моторным маслом, обеспечивающим 

экономию топлива, применяется для бензиновых и дизельных двигателей 

легковых автомобилей FORD, JAGUAR, MAZDA. 

 

Применение FO SAE 5W-30 обеспечивает: 
 Экономию топлива в частичной и полной нагрузке  

 Стабильность и отличную вязкость 

 Хорошую устойчивость к сдвигу  

 Хорошие пусковые качества 

 Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках  

 Явное уменьшение потери трения (HTHS <3,5 мПа.с) 

 Очень хорошую защиту от износа и коррозии, а также 

высокую устойчивость к окислению 

 Защиту от пенообразования 

 Отличные моющие и диспергирующие свойства  

 Чистоту катализаторов

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура потери текучести °C -36 DIN ISO 3016 

Температура вспышки °C 228 DIN ISO 2592 

Цвет n/a коричневый 
 

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

Индекс вязкости n/a 161 DIN ISO 2909 

Общее щелочное число мг КОН/г 9,6 DIN ISO 3771 

Сульфатная зольность % 1,1 DIN 51575 

Тест на испаряемость (NOAK) % 10,4 ASTM D5800/b 

Вязкость при 100°C мм²/с 10,15 DIN 51562 

Вязкость при -30°C мПа*с 3 731 ASTM D5293 

Вязкость при 40°C мм²/с 58,9 DIN 51562 

Вязкость прокачивания низкотемпературная при -35°C 
мПа*с

 
23 200 

 



Специфікації

API SN (RC), ILSAC GF-5, ACEA A5/B5, Lizensiert: API SN Resource Conserving,
ILSAC GF-5

Відповідність вимогам

Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-
M2C913- D, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003, MAZDA, NISSAN

FO SAE 5W-30

Для двигуна
Повністю синтетична легкотекуча моторна олива для легкових
бензинових і дизельних моторів. Мінімізує тертя, зношування,
економить пальне. Прекрасні низькотемпературні
властивості.

RAVENOL FO SAE 5W-30 - повністю синтетична легкотекуча моторна олива,
виготовлена із застосуванням технології CleanSynto® для легкових бензинових і
дизельних моторів із та без турбонадуву і прямим уприскуванням палива.

Мінімізує тертя, зношування, дає змогу економити пальне, забезпечує чудові
властивості під час холодного пуску. Подовжені інтервали заміни згідно з
вимогами автовиробників. Прекрасні властивості при холодному пуску
забезпечують відмінне змащування. Завдяки економії палива знижує емісію
шкідливих речовин в атмосферу.

Область застосування:

RAVENOLFO SAE5W-30 є моторною оливою, що забезпечує економію палива,
застосовується для бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів FORD,
JAGUAR, MAZDA.

Застосування FO SAE 5W-30 забезпечує:
• Економію палива в частковому і повному навантаженні
• Стабільність і відмінну в'язкість
• Хорошу стійкість до зсуву
• Хороші пускові якості
• Стабільну масляну плівку навіть за високих навантажень
• Явне зменшення втрати тертя (HTHS <3,5 мПа.с)
• Дуже хороший захист від зносу і корозії, а також 

високу стійкість до окислення
• Захист від піноутворення
• Відмінні мийні та диспергувальні властивості
• Чистоту каталізаторів

Параметр Од. вимірювання Дані Метод 
випробування

Температура втрати плинності °C -36 DIN ISO 3016

Температура спалаху °C 228 DIN ISO 2592

Колір н/п коричневий

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

Індекс в'язкості н/п 161 DIN ISO 2909

Загальне лужне число мг КОН/г 9,6 DIN ISO 3771

Сульфатна зольність % 1,1 DIN 51575

Тест на випаровуваність (NOAK) % 10,4 ASTM D5800/b

В'язкість при 100°C мм²/с 10,15 DIN 51562

В'язкість при -30°C мПа*с 3 731 ASTM D5293

В'язкість при 40°C мм²/с 58,9 DIN 51562

В'язкість прокачування низькотемпературна при -35°C мПа*с 23 200
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