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AIMOL Pro Line F 5W-30 

Ulei de motor full sintetic special dezvoltat pentru utilizarea în motoarele Ford

DESCRIERE
AIMOL Pro Line F 5W-30 este un ulei de motor full sintetic special dezvoltat pentru autoturismele Ford și Jaguar, 
precum și pentru autoutilitare ușoare. AIMOL Pro Line F 5W-30 se bazează pe tehnologia HTHS. Acest produs este 
dezvoltat special pentru a satisface cerințele Ford 913C și 913D (aprobare oficială) pentru uleiuri de motor "long-
life" și economie de motorină. Permite intervale de schimb foarte lungi (până la 30.000 km în funcție de 
recomandările OEM). De asemenea, este potrivit pentru modelele mai vechi Ford care necesită 913 A/B și toate 
automobilele care necesită ACEA A5/B5 și A1/B1 (Jaguar, Volvo etc). Acest ulei poate fi amestecat atât cu ulei de 
motor sintetic cât și mineral.

BENEFICII
Protecție excelentă la uzură;
Potrivit pentru intervale lungi de scurgere (pe bază de recomandările O.E.M.); 
Peliculă de lubrifiere foarte stabil în cazul pornirii la rece;
Bune proprietăți anti-rugina și oxidare;
Proprietăți de economisire a combustibilului

NIVELE DE PERFORMANȚĂ

AIMOL Pro Line F 5W-30 îndeplinește sau depășește următoarele niveluri / specificații de performanță:
Ford WSS-M2C-913D (aprobare oficială)
ACEA A5/B5 (08) Ford WSS-M2C-913A/B/C   ACEA A1/B1 (10) 

Ford WSS-M2C-912A 

AMBALAJE DISPONIBILE

Butoi nou 205 Litri
Canistră 20 Litri
Canistră 4 Litri 
Bidon 1 Litru 

VALORI TIPICE

Parametru Metoda testare Pro Line F 5W-30 

Densitate la 20˚C kg/m3 ASTM D1298 0.848 

Vâscozitate la 40˚C - cSt ASTM D445 53.5 

Vâscozitate la 100˚C - cSt ASTM D445 9.6 

Indice vâscozitate ASTM D2270 165 

Punct de aprindere COC ˚C ASTM D92 >200 

Punct de curgere ˚C ASTM D97 <-45 

Cenușă wt% ASTM D874 0.78 

TBN mg KOH/g ASTM D2896 10.1 

MRV at -35˚C in cP ASTM 4684 19 800 

CCS at -30˚C in cP ASTM D5293 <6 600 

Vâscozitate HTHSla 1500C, cP ASTM D4683 <3.5 

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

AIMOL Pro Line F 5W-30 nu are efecte negative asupra sănătății, cu condiția ca acesta să fie utilizat conform instrucțiunilor. 

DATE TEHNICE INFO LINE

Dacă aveți nevoie de informații sau sfaturi suplimentare despre produsele AIMOL, vă rugăm să ne contactați conform detaliilor de 

mai jos

Datele tipice indicate, pot varia în funcție de ciclul de producție și se pot schimba la alegerea producătorului. Specificațiile sunt totuși garantate. Datorită cercetării și 
dezvoltării continue a produselor, informațiile din această fișă tehnică pot fi modificate fără nicio notificare. Deși se depun toate eforturile pentru a asigura informații exacte, 
A.I.M. Bv nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere sau daună suferită cauzată de inexactitatea și / sau lacunele acestui text și ca rezultat al utilizării acestui produs 
pentru orice altă aplicație decât cea specificată explicit în această fișă tehnică.




