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ENEOS Premium Ultra 0W30 
Visiškai sintetinė, ilgai tarnaujanti variklių alyva 

 
 
 

ENEOS  Premium  Ultra 0W30 - tai pažangi, visiškai sintetinė variklių alyva, užtikrinanti geriausias šiuolaikinių japoniškų 

dyzelinių ir europietiškų benzininių bei dyzelinių variklių savybes. Sukurta užtikrinti didesnį kuro ekonomiškumą, 

nepriekaištingą variklio švarą ir apsaugą nuo dėvėjimosi ir tuomet, kai variklis šaltas. ENEOS technologijos viršija 

naujausius mažų emisijų sistemų (filtrų) apsaugos reikalavimus. Ši alyva garantuoja greitą ir stabilų tepimą ir 

neįtikėtinai didelį stabilumą plačiame temperatūrų diapozone bet kokiomis važiavimo sąlygomis su ilgesniais alyvos 

keitimo intervalais. Šios alyvos gamyboje naudojama mažai sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros, todėl ji tinka 

naujausiems benzininiams ir dyzeliniams varikliams Mercedes-Benz ir BMW, taip pat visuose šiuolaikiniuose 

japoniškuose, korėjietiškuose lengvuosiuose automobiliuose su dyzeliniais varikliais. 
 

* YPATYBĖS 
 

1. Didesnis kuro ekonomiškumas ir mažesnės teršalų 

emisijos  
Šios mažo klampumo alyvos gamyboje naudojama 

geriausių eksploatacinių savybių visiškai sintetinė 

bazinė alyva su kruopščiai atrinktų priedų mišiniu, kad 

būtų galima padidinti variklio efektyvumą ir padėti 

sumažinti kuro sąnaudas, viršijant kuro ekonomiškumo 

standartus bei mažinant kenksmingas emisijas.  Ši 

alyva naudojama japoniškų automobilių su dyzeliniais 

varikliais gamyklose, kad atitiktų griežtus emisijų 

reikalavimus. 
 

2.   Visiškai sintetinė variklių alyva su nuosėdų kontrolės 

formule. Gali būti naudojama ilgesniais alyvos keitimo 

intervalais. 

Ypač rekomenduojama Mercedes Benz, BMW ir 
japoniškiems automobiliams su suodžių filtrais, norint 
išvengti filtrų užsikimšimo.  Pagerina dyzelino dalelių 
filtro veikimą ir pailgina jo tarnavimo laiką išvengiant 
ankstyvo užsikimšimo.  Naujos kartos alyva su mažu 
sulfatinių pelenų, fosforo, sieros kiekiu dėl padidinto 
atsparumo oksidacijai užtikrina išskirtinį variklių 
patvarumą ir ilgais alyvos keitimo intervalais. 

 

3.    Pranašesnė šalto variklio apsauga, nuostabi 

švara ir ilgesnis variklio tarnavimo laikas 

Unikali ENEOS Premium Ultra  0W30 formulė suteikia 

nepralenkiamą apsaugą, užvedant šaltą variklį net 

pačiomis šalčiausiomis aplinkos sąlygomis.     Ši 

apsauga - greita ir pastebimai sumažina variklio 

dėvėjimąsi.   Dėl nepriekaištingo temperatūrinio 

stabilumo mažo klampumo formulė garantuoja 

nuostabų ir ilgalaikį tepimą bei variklio švarą, 

važiuojant bet kokiu vairavimo stiliumi bet kokiomis 

sąlygomis. 

 
* EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ LYGIAI 

*        ACEA C3 (10) 
*        MERCEDES-BENZ: MB 229.51 
*        BMW LongLife 04 

 

 
* TINKAMA AUTOMOBILIAMS 

Rekomenduojama visų tipų šiuolaikiniams benzininiams ir 

dyzeliniams lengvųjų automobilių, miesto visureigių ir mažų 

apkrovų komerciniams automobiliams su ar be katalizatoriais, 

dyzelino dalelių filtrais ar suodžių filtrais, tarp jų - ir galingiems 

turbininiams varikliams su tiesioginio įpurškimo sistemomis 

arba daugiavožtuviniu įpurškimu.      Rekomenduojama 

naudoti ilgesniais alyvos keitimo intervalais. 

* TAROS 
1 l, 4 l, 60 l, 200 l ir 1000 l vidutinės talpos konteineris 

 
* TIPINĖS SAVYBĖS 
 
               
 

SAE klampumo klasė                               0W-30 

Tankis  (20°C), g/cm3                                             0,849 

Pliūpsnio temperatūra (COC), °C               225 

Kinematinė klampa (40°C), mm2/s 71,8 

(100°C), mm2/s 12,0 

Klampumo rodiklis                                       164 

Stingimo temperatūra, °C                            -42.0 

Pastaba: tipinės savybės gali būti keičiamos be įspėjimo. (2013 

m. vasaris) 
 
ŠIAME LAPE REKOMENDACIJOS IR PASIŪLYMAI PATEIKIAMI BE GARANTIJOS DĖL REZULTATŲ. ŠIO LAPO 
TURINYS PAGAL MŪSŲ TURIMAS ŽINIAS YRA TEISINGAS. SKAITYTOJAMS PATARIAME KRUOPŠCIAI  ĮVERTINTI 
GAMINIO PASIRINKIMĄ SU TIEKĖJU. MES NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS DĖL ŽALOS, PATIRTOS DĖL ŠIAME 
LAPE ESANČIOS INFORMACIJOS NEIŠSAMUMO, APLAIDUMO AR NETIKSLUMŲ. ENEOS tepalų oficiali platintoja 
Baltijos šalims UAB Interviga. Susisiekti: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, el.p.: info@eneos-baltics.lt, tel.: (8 5) 

2740440, mob.tel.: (8 611) 32141. 


