Gulf Formula ULE 5W-30
VAJ MOTORЁSH PЁR MAKINA PASAGJERЁSH

Gulf Formula ULE 5W-30
Formula Gulf ULE 5W-30 është një lubrifikant
sintetik me performancë të lartë, me emetim ultra
minimal për makinat e pasagjerëve. Ky
lubrifikant është krijuar duke përdorur shtesa
kimike moderne në përputhje me kërkesat
(Mbetje sulfati, Fosfor dhe Squfur) dhe është
zhvilluar ekskluzivisht për të zgjatur jetëgjatësinë
dhe për të ruajtur efikasitetin edhe pas trajtimit të
pajiseve të përdorura në makinat e pasagjerëve
të gjeneratës së fundit, mundësuar si për
motorët me naftë edhe për ata me benzinë.
Formula Gulf ULE 5W-30 ofron aftësi pastruese
të jashtëzakonshme dhe një mbrojtje ndaj
konsumimit me performace të lartë.
Formula
Gulf
ULE
5W-30
minimizon
depozitimet në motor dhe turbo duke ndihmuar
në ruajtjen e konsumimit të vajit. Ky lubrifikant
tejkalon kërkesat më të fundit dhe më specifike
të performancës së emetimit të ulët të
prodhuesve kryesor të makinave si Daimler dhe
BMW.

Formula Gulf ULE 5W-30 ka përmbajtje të ulët
mbetjesh i cili redukton mbetjet e grimcave në
filtrat e naftës dhe stabiliteti termo-oxidues
redukton degradimin e vajit dhe mundëson zgjat
intervalet e ndërrimit të tij. Teknologjia e re
SAPS minimizon helmimin e TWC (Tre Way
Catalyst) dhe zgjat jetën e pajisjeve të përdorura,
tek makinave e pasagjerëve dhe pas trajtimit.
Gjithashtu shton vetitë e friksionit duke ofruar një
kursim të madh të karburantit. Përbërësit aktivë
të pastrimit reduktojnë depozitimet në piston
dhe mbetjet duke zgjatur jetëgjatësinë e motorit.
Vetitë e shkëlqyera në temperaturë të ulët,
ndihmojnë ndezjen e motorit në kohë të ftohtë
dhe mbron kundër veshjes në momentin e
ndezjes.
Gulf Formula ULE 5W-30 është përshtatur për
motorët e gjeneratës së fundit të makinave MB
Euro 4 me benzinë dhe naftë që plotësojnë
normat e emetimit dhe kërkojnë lubrifikantë mid
SAPS si dhe për të gjtha makinat BMW me naftë
që përdorin Euro 4 dhe plotësojnë normat e
emetimit në të gjithë botën dhe janë të pajisur
me filtra për grimcat. Gjithashtu rekomandohet
për makinat më moderne të BMW me benzinë
Euro 4, që përmbushin standartet e emetimit në
territorin e BE-së përfshirë Norvegjinë, Zvicrën
dhe Lihtenshtajnin. Po ashtu për makinat
moderne të pasagjerëve, SUVs, furgona të lehtë
dhe kamionë, i përshtatur për të dy tipet
motorëve me benzinë dhe naftë.
Ky lubrifikant mund të jetë i papërshtatshëm për
t`u përdorur në disa lloje motorësh (konsultohuni
me pronarin e mjetit ose manualin).

Gulf Formula ULE 5W-30
SPECIFIKIMET

Plotëson specifikimet e: ACEA A3/B4/C3, GM
dexos2™
Miratuar nga: API SM, MB-Miratimi 229,51,
BMW Longlife-04, VW
502.00/505.00/505.01

Karakteristika

Metodat e testit:

Vlerat tipike:

Shkalla e Viskozitetit SAE

SAE J300

5W30

Densiteti @ 15°C

ASTM D4052

852 kg/m3

Viskoziteti Kinematik @ 40°C

ASTM D445

69 mm2/s (cSt)

Viskoziteti Kinematik @ 100°C

ASTM D445

11.7 mm2/s (cSt)

Viskoziteti i boshtit motorik në temperaturë të ulët @20°C

ASTM D5293

<6600 mPa.s (cP)

Indeksi i Viskozitetit

ASTM D2270

>160

Pika e Ndezjes

ASTM D92

230°C

Pika e Derdhjes

ASTM D97

<-36°C

Numri bazë total

ASTM D2896

7.0 mgKOH/g

Mbetjet Sulfatike

ASTM D874

0.78 wt %
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