
 

 
 

Descrierea produsului 

Havoline ProDS V SAE 5W-30 este un lubrifiant sintetic 
low-SAPS de performanță premium pentru motoare special 
formulat cu aditivi de tehnologie avansată pentru a îndeplini 
cerințele exigente ale specificațiilor OEM cu privire la 
lubrifierea motorului, inclusiv Volkswagen-Audi 
504.00/507.00. 

Havoline ProDS V SAE 5W-30 este adecvat atât pentru 
autoturisme cu motoare pe benzină și diesel și vehicule 
comerciale ușoare cu motoare diesel, fiind compatibil  atât 
cu sistemele de post-tratare a gazelor de eșapament cu 
filtru de particule diesel (DPF) cât și a catalizatorului cu  
trei căi (TWC) pentru benzină. 

Avantajele utilizatorului 

• Formularea low-SAPS premium asigură emisii de noxe 
reduse, performanțe și durată de viață extinsă a filtrului 
DPF și catalizatorului TWC 

• Structura sintetică avansată contribuie la protecția 
motorului în condițiile unor intervale de schimb extinse, 
asigurând timpi de întreținere reduși și costuri reduse  

• Formulat pentru fluiditate fezabilă la temperaturi scăzute, 
circularea rapidă a uleiului și protecție fiabilă a motorului 
în cursul pornirii la rece  

• Tehnologia eficientă a aditivilor de curățare contribuie  
la reducerea formării de depuneri și nămol nocive, 
asigurând o durată de viață extinsă a motorului 

• Formularea robustă a uleiurilor de bază sintetice asigură 
o volatilitate redusă a uleiului de motor și contribuie la 
minimizarea consumului de ulei 

• Performanțele de curățare superioare contribuie la 
asigurarea unei economii de combustibil îmbunătățite  
și minimizarea emisiilor de noxe 

 

 

• Asigură o durată de viață extinsă a filtrului DPF și 
catalizatorului TWC 

• Contribuie la protecția motorului 

• Formulat pentru protecția în cursul pornirii la rece  
a motorului  

• Contribuie la reducerea formării de depuneri și nămol 

• Contribuie la minimizarea consumului de ulei 

Specificaţiile şi aprobările fabricanţilor originali de 
echipamente (OEM) includ: 

ACEA  API   

BMW Chrysler 

Mercedes Benz Porsche 

VW  

 

  

Havoline® ProDS V  
SAE 5W-30 

Lubrifiant sintetic low-SAPS de performanță 
premium pentru motoare (fostul Havoline Ultra V SAE 5W-30) 

Calităţile produsului 



 Havoline® ProDS V SAE 5W-30  ─ Continuare 

Responsabilitate Chevron nu acceptă nici o responsabilitate pentru nici o pierdere sau pagubă suferită rezultat al utilizării acestui produs pentru orice altă 
aplicaţie decât aplicaţiile specificate în fişa de produs. 
Sănătate, siguranţă, depozitare şi mediu Având la bază informaţiile curente valabile, acest produs nu se aşteaptă să producă efecte adverse asupra sănătăţii 
când este utilizat pentru aplicaţiile corespunzătoare şi în concordanţă cu recomandările furnizate în fişa de securitate. Fişele de securitate sunt valabile la 
cerere prin intermediul birourilor noastre de vânzări locale sau prin internet. Acest produs nu trebuie să fie utilizat pentru alt scop decât cel recomandat. La 
colectarea uleiului protejaţi mediul şi respectaţi legislaţia locală. 
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Aplicaţii 
• Havoline ProDS V SAE 5W-30 este adecvat pentru  

o gamă extinsă de autoturisme cu motoare pe benzină 
și diesel și furgonete cu motoare diesel ale Grupului 
Volkswagen/Audi - cu sau fără turbocompresoare; 
special conceput pentru intervalele de schimb extinse 
valabile în Europa și obligatoriu pentru motoarele 
diesel VW/Audi cu DPF. 

• Havoline ProDS V SAE 5W-30 este recomandat pentru 
autovehicule ce necesită un ulei de motor aprobat 
conform specificațiilor VW 504.00, VW 507.00, 
denumite în practică și uleiuri VW Longlife III, și  
este compatibil cu specificațiile VW/Audi mai vechi, 
încă aplicabile referitoare la uleiurile de motor. 

Havoline ProDS V SAE 5W-30 nu este adecvat  
pentru unele motoare. Consultați manualul sau ghidul  
de utilizare în caz de nelămuriri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobări, performanță si 
recomandări 
Aprobări 

• BMW Longlife-04 

• Mercedes Benz MB-Approval 229.51  

• VW Standard 504.00/507.00  
    („ulei Longlife III”) 

Performanţe 

• ACEA C3 

• API  SN 

• Chrysler MS-11106  

• Mercedes Benz MB 229.31 

• Porsche  C30 

Recomandări 

Adecvat pentru utilizarea în: 

• Motoare VW  502.00/505.01 

• Motoare VW  503.00 și VW 503.01  
                            (specificații înlocuite) 

• Motoare ACEA C2* 

* Rețineți faptul că utilizatorul nu va beneficia de 
economii de combustibil 

Date tipice 

Test Metoda de testare Rezultat 

Termen de valabilitate: 60 de luni de la data umplerii indicată pe produs 

Clasa de vâscozitate  5W-30 

Densitate, 15°C,  kg/l ASTM 4052 0,852 

Vâscozitate cinematică, 40°C,  mm2/s ASTM D445 66 

Vâscozitate cinematică, 100°C,  mm2/s ASTM D445 11,8 

Indice de vâscozitate ASTM D2270 175 

Punct de curgere, °C ASTM D5950 -47 

Punct de inflamare COC, °C ASTM D92 236 

Valorile indicate pentru datele tehnice tipice nu constituie o specificaţie tehnică, ci o indicaţie bazată pe rezultatele producţiei curente şi pot fi afectate de 
toleranţele permise din procesul de producţie. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor informaţii. Această ediţie înlocuieşte toate ediţiile 
precedente şi informaţiile conţinute în acestea. 


