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PRISTA® ULTRA FE 5W-30 
BİNEK ARAÇ İÇİN YÜKSEK KALİTELİ MOTOR YAĞLARI

Tanım ve Uygulama 
Pristaâ Ultra FE 5W-30, Ford WSS-M2C913-C/D şartname gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilmiş 
olup dikkatlice seçilmiş çok yüksek kaliteli baz yağları bazında olan sentetik bütün yıl boyunca kullanılan motor 
yağıdır. Bu ürün, önemli ölçüde geliştirilmiş yağlama özelliği ile öne çıkmış olup yakıt tasarrufuna olanak sağlar 
(>%3). Motor yağı, M2C-913-A/B gereksinimlerini karşılayan ürünlerin yerine kullanılır. 
Pristaâ Ultra FE 5W-30, Ford’un 2009 yılından sonra çıkan (benzinli, dizelli ve DPF filtreli) tüm motor modelleri için 
zorunlu olmuştur. Aynı şekilde, 2,2 Duratorq TDCI motorları için de gerekli olup pompa meme sistemli modeller 
(Galaxy I, II) ve (2009 yılından itibaren dizel ve benzin) Ford KA hariç olmak üzere Ford’un tüm modern dizel 
motorları ile tamamen uyumludur. 
 
Avantajlar                                                                                    
- Yakıt tasarrufu – üstün yakıt tasarrufu ve CO2 

azaltması 
- Motorun tam temizliği - motorun temizliğini 

sağlar 
- Soğuk havalarda start - düşük sıcaklıklarda 

mükemmel akma 

Özellikler                                                                                       
 SAE 5W-30 

ACEA A1/B1-12; A5/B5-16 
API SL/CF 

FORD WSS-M2C913-C/D 
RENAULT RN 0700 

Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003 

 
Standart fiziko-kimyasal özellikler

Gösterge Deney yöntemleri Tipik değer 

20°C sıcaklığında yoğunluğu, g/ml EN ISO 3675 0.848 
100°C sıcaklığında kinetik viskozitesi, mm2/s  EN ISO 3104 9.95 
40°C sıcaklığında kinetik viskozitesi, mm2/s EN ISO 3104 55.0 
Viskozite indeksi ISO 2909 170 
Açık kap alevlenme noktası, °C EN ISO 2592 210 
Akma noktası, °C ISO 3016 - 39 
Sülfat külü, % EN ISO 3987 1.0 
 
Not: Standart özelliklerde verilen bilgi, ürünün özellikleri olmayıp şimdiki üretim seviyesinin göstergesidir ve kabul edilebilir üretim sapma 
sınırları içinde değişim gösterebilir. Değişiklik hakkı saklıdır. 

 
Emniyet, nakliye ve muhafaza ile ilgili öneriler 
Bu ürün tehlikeli olarak sınıflandırılmış olup özel etiketleme gerektirir. Bilgi fişinde verilen kullanım ve muhafaza 
gereksinim ve talimatlarına uyun. Ürünün bilgi fişini, ürünün muhafaza şartları ile son kullanım tarihiyle ilgili bilgiyi 
şu adreste bulabilirsiniz: www.prista-oil.com 

 


