
 
 

„SYNQRON DIESEL“ SAE 5W-30 
  

 

MIDLAND „SYNQRON DIESEL“ SAE 5W-30 е модерно, напълно 

синтетично моторно масло, което надминава и най-високите 

изисквания на модерните дизелови двигатели при товарните 

автомобили. Това е продукт с отлични качества, плод на 

дългогодишна изследователска дейност и проби. Ориентирана в 

бъдещето aдитивна технология, обединена с качествени, напълно 

синтетични базови масла, гарантират отлична защита от износване 

на двигателя. Удължените интервали за смяна, както и екстремното 

смазване на системата гарантират висока икономичност при всички 

показатели. 

 

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА 

 

 отлично смазване за по-малка употреба на гориво 

 бързото омасляване гарантира по-малко износване на всички 

части на двигателя 

 запазва качествата си при ниски температури 

 за удължени интервали на смяна на маслото 

 съвместимо с всички масла на пазара 

 гарантира абсолютно чист двигател 

 специално разработено за всички производители на най-

новите тежкотоварни автомобили 

 отлично смазване дори и при високи температури на работа 

 



СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ 

  

ACEA E4, E7 • Cummins 20077 • DAF Extended Drain • Deutz DQC 

IV-10 • Ford WSS-M2C212-A1 IVECO 18-1804 FE, TFE • Mack 

EO-N • MAN M3277 • MB Approval 228.5 • MTU Type 3 Renault 

RVI RD-2, RLD, RLD-2, RXD • SCANIA LDF-3 • VOLVO VDS-3 
 

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

  

За всички тежкотоварни автомобили с дизелови двигатели при 

всякакви условия, преди всичко при удължени интервали на смяна 

на маслото. (Непременно да се съблюдават предписанията на 

производителя!). За всякакви тежкотоварни автомобили, строителни 

машини, автобуси и селскостопански  машини. 

 

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ 

SAE Kлас                                                              5W-30 

Цвят Кафяв 

Вискозитет cp при -30°C                                     6000 

Вискозитет cst при 40°C                                      76 

Вискозитет cst при 100°C                                    12.2 

Вискозитетен индекс (VI)                                   158 

Плътност при 15°C                                               0.859 

Пламна температура °C                                       230 

Температура на течливост °C                             -43 

Сулфатна пепел g/100g                                                       1,9 

TBN                                               16.0 

 

 

ОПАКОВКИ 

  
 

1/1 варел 180 кг. /204 литра/ 

¼ варел 54 кг. /58 литра/ 

 

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ 

  

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и 

кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло 

води до заболяване на кожата. 


