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Моторні оливи для легкових авто

DynaPower Premium C3 SAE 5W-40 

Технічний аркуш 

DynaPower Premium C3 SAE 5W-40 – синтетична моторна олива найвищого класу для найсучасніших 

двигунів легкових авто, як бензинових, так і дизельних, в тому числі з сажовим фільтром DPF. 

Формула продукту підібрана таким чином, щоб відповідати широкому спектру останніх специфікацій 

та актуальних допусків європейських виробників.  

Продукт відноситься до категорії низькозольних олив, так званої Mid-SAPS, що вказує на сумісність 

складу присадок з фільтрами твердих частинок DPF, якими оснащуються майже всі сучасні дизельні 

двигуни легкових та комерційних авто для відповідності нормам Euro IV та Euro V. Застосування 

"звичайних" олив старої технології в таких двигунах не допускається не лише через те, що наявні в 

присадках фосфор, сірка та інші елементи призводять до виходу фільтрів з ладу, а відтак і виходу 

двигунів за рамки обмежень Euro IV та Euro V, а й через те, що блокування фільтрів призводить до 
зменшення потужності.  

Олива DynaPower Premium C3 SAE 5W-40 дає прекрасний захист від зносу, неперевершену чистоту 

двигуна, протидію утворенню нагару та відкладенням, легкий старт взимку та економію палива на

холодній фазі роботи двигуна. Також характеризується високою міцністю масляної плівки та 

стабільністю в'язкості впродовж довгих інтервалів заміни.  

Фізико-хімічні параметри: 

Параметр Значення Стандарт 
Густина при 15°С 0,849 г/мл DIN 51757 

В'язкість при 40°С 79,4 мм²/с DIN 51562 
 при 100°С 13,6 мм²/с DIN 51562 

Індекс в'язкості 176 DIN ISO 2909 

Температура застигання - 42 °C DIN ISO 3016 
Температура спалаху 232 °C DIN ISO 2592 

Лужне число 7,8 мгKOH/г DIN ISO 3771 

Стандарти якості:  
ACEA C3 
API SN/CF 
Mercedes-Benz 229.51 / 229.31 / 226.5 
BMW Longlife-04 
VW 502.00 / 505.00 / 505.01 

Допуски виробників (рівень):  
Porsche A40 
Renault RN0710 / RN0700 
Fiat 9.55535-S2 
Ford WSS-M2C 917-A 
GM dexos2®, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 
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