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    ENEOS Premium Ultra 5W30 
Visiškai sintetinė  LongLife  variklių alyva, skirta VW 504/507 

 
 
ENEOS  Premium  Ultra  5W30 - tai ultra moderni visiškai sintetinė variklių alyva, skirta benzininiams ir dyzeliniams 

Volkswagen-Audi Group (V.A.G.) varikliams, reikalaujantiems LongLife (ilgo tarnavimo) 504 00 specifikacijos benzininiams 

varikliams arba 507 00 specifikacijos dyzeliniams varikliams. Volkswagen LongLife specifikacija pritaikyta naujausios kartos 

varikliams, kai nėra nustatomas techninės priežiūros režimas, o naudojama WiV sistema - techninė priežiūra turi būti 

atliekama priklausomai nuo vairavimo stiliaus ir sąlygų, kuriomis eksploatuojamas automobilis. Apie tai, kada reikalinga 

techninė priežiūra, informuoja prietaisų skydelyje esantis indikatorius. Šiuose varikliuose naudojami įmontuoti jutikliai, 

nuolatos tikrinantys alyvos kokybę ir lygį, todėl galima atsipalaiduoti ir mėgautis važiavimu daugiausiai iki 20 000 mylių (32 

187 km) arba 24 mėnesius (atsižvelgiant į tai, kas pirmiau). Visi nauji (nuo 2006.01.01) V.A.G. automobiliai (išskyrus 

VW„Fox“) aptarnaujami LongLife techninės priežiūros režimu. 

* YPATYBĖS 
 

1. Visiškai sintetinė LongLife variklių alyva 

Po to, kai 2005 m buvo nustatytos lengvųjų 

automobilių emisijų ribos, reikalaujančios išmetamųjų 

dujų apdorojimo įrenginių, V.A.G.  atnaujino LongLife 

specifikacijas į 504 00 benzininiams ir 507 00 

dyzeliniams varikliams. ENEOS  Premium  Ultra  5W30 

alyva atitinka Volkswagen LongLife specifikaciją. Tai 

visiškai sintetinė padidinto atsparumo degradavimui 

nuo aukštos temperatūros alyva.   

 
2. Mažos dalelių emisijos 

Atitinkanti naująsias Volkswagen specifikacijas, ši alyva 

sukurta dirbti su naujausiomis emisijų kontrolės 

sistemomis ir išmetamųjų dujų apdorojimo įrenginiais, 

tokiais kaip kietųjų dalelių filtrai (DPF).  Naudojant šią 

alyvą, galima padvigubinti DPF tarnavimo laiką, 

lyginant su įprastomis alyvomis, atitinkančiomis 

ankstesnes specifikacijas. 
 

3. Sumažėjusios eksploatavimo išlaidos  
Kuro taupymas 

Ši alyva sukurta pagal naujausias technologijas, 
naudojant visiškai sintetinę bazinę alyvą, todėl 
užtikrina geresnį kuro ekonomiškumą, lyginant su 
įprastomis alyvomis.  Ji taip pat pastebimai mažina 
išlaidas šiais aspektais: 

*   retesni apsilankymai automobilių servise dėl 
ilgesnių alyvos keitimo intervalų; 
* mažesnės išlaidos remontui ir 
techninei priežiūrai; 
* mažiau utilizuojamos tepalai - mažesnė 
žala aplinkai, kuro taupymas. 

 

* EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ LYGIAI 
* ACEA C3 (10) 

* VOLKSWAGEN: 504 00/507 00 

* MERCEDES-BENZ: MB 229.51 

* BMW LongLife 04 

* Porsche C30 
 

 
* TINKAMA AUTOMOBILIAMS 

Su Volkswagen- Audi  grupės varikliais, 
reikalaujančiais LongLife specifikacijų 504 00 / 507 
00. 

Taip pat tinkama šiuolaikiniams Mercedes 
Benz, BMW ir Porsche varikliams. 

* TAROS 

1 l, 4 l, 60 l, 200 l ir 1000 l vidutinės talpos konteineris 
 
* TIPINĖS SAVYBĖS 
         
         SAE klampumo klasė                                   5W-30 

Tankis  (20°C), g/cm
3                                    0,850 

Pliūpsnio temperatūra (COC), °C                254 

Kinematinė klampa (40°C), mm2/s 70,0 

(100°C), mm2/s 12,0 

Klampumo rodiklis                                  169 

Stingimo temperatūra (COC), °C                -42 
 

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. 


