
  

 

 

Informacija apie gaminį 
 
 
 
 
 
 
 

ENEOS Premium Ultra S 0W30 C2 
Visiškai sintetinė, ilgai tarnaujanti dyzelinių variklių alyva 

 
 
 

ENEOS Premium Ultra S 0W30 C2 - tai pažangi, visiškai sintetinė variklių alyva, užtikrinanti geriausias šiuolaikinių 
europietiškų, japoniškų ir korėjietiškų benzininių bei dyzelinių variklių, kuriems reikia 0W30 C2 specifikacijos alyvos, 
savybes. Sukurta užtikrinti mažesnes degalų sąnaudas, nepriekaištingą variklio švarą ir apsaugą nuo dėvėjimosi, kol 
variklis šaltas. ENEOS visiškai sintetinės alyvos gamybos technologija viršija naujausius mažų emisijų sistemų 
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 Long-Life tipo alyvos 
gamyboje minimaliai naudojama sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros, todėl ji tinka naujausiems benzininiams ir 
dyzeliniams varikliams su išmetamų teršalų emisijų mažinimo sistemomis. 

 

 

● YPATYBĖS 
 

1. Mažesnės degalų sąnaudos ir mažesnė emisija  
Šios mažo klampumo alyvos gamyboje naudojama 
geriausių eksploatacinių savybių visiškai sintetinė 
bazinė alyva su kruopščiai atrinktų priedų mišiniu, 
leidžiančiu padidinti variklio efektyvumą ir sumažinti 
degalų sąnaudas, viršijant degalų ekonomiškumo (FE) 
standartus bei mažinant kenksmingas emisijas. Ši alyva 
užpilama į japoniškų automobilių dyzelinius variklius 
gamyklose, kad užtikrintų griežčiausius emisijų 
reikalavimus. 

 
2. Visiškai sintetinė variklių alyva su nuosėdų 

kontrolės formule ir skirta naudoti ilgesniais alyvos 
keitimo intervalais 
Ypač rekomenduojama naujausių japoniškų 
automobilių dyzeliniams varikliams su suodžių filtrais, 
norint išvengti filtrų užsikimšimo. Pagerina dyzelino 
dalelių filtro veikimą ir pailgina jo tarnavimo laiką 
išvengiant ankstyvo užsikimšimo. Ši naujos kartos 
alyva su mažu sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros kiekiu 
užtikrina išskirtinį variklių ilgaamžiškumą ir itin ilgus 
alyvos keitimo intervalus dėl išskirtinio atsparumo 
oksidacijai. 

 
3.    Pranašesnė šalto variklio apsauga, tobula 

švara ir ilgesnis variklio tarnavimo laikas 
Unikali ENEOS Premium Ultra S 0W30 formulė 
suteikia nepralenkiamą apsaugą, užvedant šaltą variklį 
net pačiomis šalčiausiomis aplinkos sąlygomis. Ši 
apsauga - greitai ir pastebimai sumažina variklio 
dėvėjimąsi. Mažo klampumo alyvos sudėtis užtikrina  
nepriekaištingą temperatūrinį stabilumą, kuris 
garantuoja puikų ir ilgalaikį variklio tepimą bei švarą 
bet kokiam vairavimo stiliui bet kokiomis sąlygomis. 

 

● EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ LYGIS 

 
    ACEA C2 (10) 

 
 
● TINKAMA AUTOMOBILIAMS 
Rekomenduojama naujausių lengvųjų automobilių, miesto 
visureigių ir lengvesnių komercinių automobilių dyzeliniams 
varikliams su katalizatoriais, dyzelino dalelių filtrais, suodžių 
filtrais ar be jų, tarp jų - ir galingiems turbininiams varikliams 
su tiesioginio įpurškimo sistemomis arba daugiavožtuviniu 
įpurškimu. Rekomenduojama naudoti ilgesniais alyvos keitimo 
(Long-Life) intervalais. 
 
● TAROS 

1 l, 4 l, 60 l, 200 l  
 
● TIPINĖS SAVYBĖS 
 
 

SAE klampumo klasė                               0W-30 

Tankis,(20°C),g/cm3                                0,847 
Pliūpsnio temperatūra (COC), °C               228 
Kinetinė klampa (40°C), mm2/s 52,41 

(100°C), mm2/s 10,97 
Klampumo rodiklis (VI)                 207 
Stingimo temperatūra, °C                         -45.0 

 
Pastaba: tipinės savybės gali būti keičiamos be įspėjimo. (2014 
m. rugsėjo mėn.) 


