
  
AUTOMAŠĪNU  MOTOREĻĻAS  

 
MOL Dynamic Star 5W-30  

Sintētiska motoreļļa 

Produkta priekšrocības 
- Sevišķi gari eļļas maiņas intervāli; 
- Izcilas eļļojošās/pretnodiluma aizsardzības īpašības, ilgs dzinēja kalpošanas laiks; 
- Sintētiska, degvielas patēriņu samazinoša eļļa; 
- Izcilas aukstā starta īpašības, laba plūstamība zemās temperatūrās; 
- Zema iztvaikojamība, mazs eļļas patēriņš; 
- Mazs kaitīgo izmešu daudzums un saderīga ar katalizatoru materiāliem; 
 
Pielietojums 
Mol Dynamic Star 5W-30 ir augstvērtīga degvielu ietaupoša sintētiska eļļa lietošanai mikroautobusu, vieglo un 
mazkravas automobiļu, benzīna un dīzeļa motoros ar augstām dasrbaspējām. 
Mol Dynamic Star 5W-30 radīta no sintētiskas bāzes eļļas, kombinācijā ar visjaunāko tehnoloģiju piedevām. 
Mol Dynamic Star 5W-30 droši un ilgstoši aizsargā motoru visu gadu, gan zemās temperatūrās, gan augstās termiskās 
slodzēs, neradot jebkāda veida nogulsnes. 
Mol Dynamic Star 5W-30 unikālais ķīmiskais sastāvs, atbilstoši visjaunākajām eļļošanas tehnoloģiju atziņām, reducējot 
berzi motorā, samazina visu veidu jaudas zudumus un, līdz ar to, arī degvielas patēriņu. 
Mol Dynamic Star 5W-30 samazina izplūdes gāzu kaitīgumu, jo samazina eļļas patēriņu visā eļļas kalpošanas laikā.  
Mol Dynamic Star 5W-30 ir izcila plūstamība zemās temperatūrās un ļoti plašs darba temperatūru diapazons, kas 
nodrošina visu motora mezglu nekavējošu eļļošanu un aizsardzību pret dilšanu iedarbināšanas laikā.  
Mol Dynamic Star 5W-30 īpaši paredzēta gariem eļļas maiņas intervāliem lietošanai Ford, Renault, Jaguar, Land 
Rover un arī Volvo motoros. 
 

Specifikācijas un atestācijas 
API SL/CF 
ACEA A5/B5-12 
ACEA A1/B1-12 
Ford WSS M2C913-C 

Ford WSS M2C913-D 
Renault RN0700 
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 

Produkta raksturojums 
MOL Dynamic Star 5W-30  ir augstas kvalitātes motoreļļa, kura ražota izmantojot speciālu sintētisku bāzes eļļu 
sajaukumu un modernu, kompleksu piedevu paketi (mazgājošās/šķīdinošās, pretoksidācijas, pretnodiluma, 
pretputošanas un viskozitāti izlīdzinošas piedevas). 
Pateicoties augstajam viskozitātes indeksam, eļļas plūstamības īpašības tiek salīdzinoši maz iespaidotas 
temperatūras izmaiņu gadījumā, un tiek nodrošināti piemēroti eļļošanas apstākļi dzinējā plašā darba temperatūru 
diapazonā. 
Nevainojama pretoksidācijas stabilitāte nodrošina to, ka eļļa nemaina savas īpašības pat ilgstoši darbojoties augstu 
temperatūru režīmos, un zemā iztvaikojamība samazina motoreļļas patēriņu un kaitīgo izmešu emisiju. 
 

Tipiskie parametri 

Blīvums pie 15˚ C (g/cm3) 0.850 

Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C (mm2/s) 52.5 

Kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C (mm2/s) 9.7 

Viskozitātes indekss 173 

Sastingšanas temperatūra (°C) -42 

Uzliesmošanas temperatūra (Cleveland; °C) 225 

Bāzes skaitlis [mg KOH/g]  8.5 
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