
HAVOLINE ULTRA 5W-40 

HAVOLINE ULTRA 5W-40 ir augstvērtīga sintētiska motoreļļa, formulēta, lai atbilstu 
ACEA: A3/ B3 specifikācijas prasībām un nodrošinātu atbilstību OEM prasībām motoru 
aizsardzībai un darbaspēju nodrošināšanai skarbos apstākļos. 

HAVOLINE ULTRA 5W-40 ir veidota no pilnīgi sintētiskas bāzes eļļas, pievienojot pēc 
visjaunākajām tehnoloģijām izstrādātu augstvērtīgu piedevu kompleksu un viskozitātes 
modifikatoru, ilgstošai motoru aizsardzībai un ilgam kalpošanas laikam. 

HAVOLINE ULTRA 5W-40 sastāvs nodrošina augstu bāzes skaitļa (TBN) stabilitāti un 
optimālu viskozitātes kontroli, sastāvā ir īpašas efektīvas mazgājošās piedevas, kuras 
nodrošina motoru aizsardzību pret dilšanu, oksidēšanās novēšanu, detaļu tīrību un skābju 
neitralizāciju. HAVOLINE ULTRA 5W-40 nodrošina mazas viskozitātes izmaiņas plašā apkārtējās 
vides temperatūras diapazonā, plūstamību zemās temperatūrās un dzinēju aizsardzību 
jebkuros braukšanas apstākļos, veido ārkārtīgi noturīgu eļļas plēvi, ievērojami samazina dzinēja 
nodilumu kritiskos „auksta starta” apstākļos un palielina kalpošanas laiku. 

HAVOLINE ULTRA 5W-40 ir augu gadu lietojama eļļa vieglo automobiļu benzīna motoru, 
bez trīsceļu katalizatora un vieglo automobiļu un furgonu dīzeļmotoru, bez dīzeļa kvēpu 
filtriem, ilgstošai aizsardzībai, to var izmantot motoros, aprīkotos ar turbīnām un tiešās 
iesmidzināšanas sistāmām. HAVOLINE ULTRA 5W-40 paredzēta izmantošanai motoros, kuros 
prasīts lietos specifikācijām ACEA: A3/ B3, A3/ B4; API: CF/ SN/ SM, kā arī novecojušām 
specifikācijām, kā: API: SL/ SH  un SG atbilstošu motoreļļu. 

HAVOLINE ULTRA 5W-40 nav saderīga ar virkni motoru. Šaubu gadījumos konsultēties 
ar pārdevēju vai skatīties lietotāja rokasgrāmatā. 

 
HAVOLINE ULTRA 5W-40 atestācijas un specifikācijas: 
izsniegtas oficiālas autoražotāju atestācijas, atbilstoši: 

•  BMW: LL-01; MB: 229.5; Porsce: A40; Renault: RN 0700/ 0710; VW: 502 00/ 505 00. 
 
izpilda vai pārsniedz sekojošu specifikāciju prasības: 

• ACEA: A3/ B4 (ieskaitot A3/ B3); API: SN/ CF; GM: GM-LL-B-025; MB: 229.3; PSA B71-
2296 motoros (Peugeot un Citroen). 

 
ieteicama lietošanai automobiļos, atbilstoši specifikācijām: 

• MB: 226.5. 
 

TEHNISKIE PARAMETRI 
Viskozitātes klase 5W-40 

Blīvums, kg/ l, pie 15°C 0,853 

Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, pie 40°C 81,3 

Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, pie 100°C 13,6 

Viskozitātes indekss (VI) 171 

Sastingšanas temperatūra, °C -39 

Uzliesmošanas temperatūra, °C 224 
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