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PRISTA® ULTRA FE 5W-30 
ВИСОКАЧЕСТВЕНИ МОТОРНИ МАСЛА ЗА ЛЕКИ 

АВТОМОБИЛИ

Описание и приложение                                                                                  

Prista Ultra FE 5W-30 е синтетично всесезонно моторно масло на основата на прецизно селектирани базови 
масла с много високо качество, специално разработено да удовлетворява изискванията на спецификациите 
Ford WSS-M2C913-C/D. Продуктът се отличава със значително подобрена смазочна способност и подпомага 
икономията на гориво (>3%). Маслото замества продуктите, отговарящи на спецификации M2C-913-A/B.   

Prista Ultra FE 5W-30 става задължителен за всички модели двигатели на Ford (бензинови и дизелови, в т.ч. 
и тези с DPF филтри) от 2009 г. нататък. Същият се изисква и за автомобили с двигатели тип 2,2 Duratorq TDCI, 
и е изцяло обратно съвместим с всички съвременни дизелови двигатели на Ford, без моделите с помпа дюза 
(Galaxy I en II ) и Ford KA (дизелови и бензинови от 2009).

 
Предимства                                                                                    

− Икономия на гориво – превъзходна икономия 
на гориво и намаляване на CO2 

− Цялостна защита на двигателя – способства за 
поддържане на двигателя чист 

− Студен старт – отлична течливост при ниски 
температури 

 
 

 

Спецификации                                                                                       

 SAE 5W-30 

ACEA A5/B5 

API SL 

FORD WSS-M2C913-D 

RENAULT RN 0700 

Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003 

 

 
Типични характеристики           

Показател Метод за изпитване Типична стойност 

Плътност при 20°C, g/ml EN ISO 3675 0.848 

Кинематичен вискозитет при 100°C, mm2/s  EN ISO 3104 9.95 

Кинематичен вискозитет при 40°C, mm2/s EN ISO 3104 55.0 

Вискозитетен индекс ISO 2909 170 

Пламна температура в отворен тигел, °C EN ISO 2592 210 

Температура на течливост, °C ISO 3016 -39 

Сулфатна пепел, % EN ISO 3987 1.0 
Важна забележка: типичните стойности не представляват спецификация, а са показателни за текущото производство и могат да се 

влияят от допустими производствени толеранси. Запазва се правото на промени.  

 
Здраве и безопасност при работа 
На база на текущата информация, не се очаква продуктът да окаже неблагоприятно влияние, когато се 
използва по предназначение. 
Повече информация относно ИЛБ на продукта, условия и срок на съхранение, можете да намерите на: 
www.prista-oil.com.  
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