
 

 
 

Opis produktu 

Havoline Energy SAE 5W-30 to wysokiej jakości , 

syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy w lepkości  

5W-30 ograniczający zużycia  paliwa. Przeznaczony do 

stosowania w nowoczesnych samochodach osobowych 

napędzanych silnikami  benzynowymi ,wysokoprężnymi 

oraz w  lekkich pojazdach  ciężarowych. 

Havoline Energy SAE 5W-30 został zestawiony przy użyciu  

syntetycznych olejów bazowych połączonych z wysokiej 

jakości dodatkami uszlachetniającymi, włączając w to 

modyfikatory tarcia .Odpowiedni dobór dodatków zapewnia 

zwiększenie trwałość silnika i okresu jego e ksploatacji, 

ochronę przed zużyciem, bardzo dobrą płynność  w niskich 

temperaturach, oraz ograniczenie emisji spalin i 

zmniejszenie  zużycia paliwa. 

Havoline Energy SAE 5W-30 posiada certyfikat zgodny z 

wymaganiami ACEA European Oil Sequence A5/B5 i 

A1/B1, dotyczący wymagań niskiego tarcia i  niskiej 

lepkości olejów silnikowych stosowanych podczas obsługi  

serwisowej w przypadku silników benzynowych i 

wysokoprężnych samochodów osobowych oraz  lekkich 

pojazdów ciężarowych . 

Korzyści dla klienta 

• Ulepszona charakterystyka lepkościowa zapewnia  

zmniejszenie zużycia oleju oraz zapobiega zużyciu części 

silnika  

• Syntetyczne oleje bazowe o niskiej lotności pomagają 

ograniczyć straty oleju w wyniku odparowania 

• Zapewnia niższy poziom emisji spalin, oraz zużycia oleju 

i wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa w okresie 

eksploatacji pojazdu 

• Doskonała płynność w niskiej temperaturze zapewnia 

szybki obieg oleju podczas rozruchu silnika w niskich 

temperaturach, co przekłada się na zwiększenie ochrony 

elementów silnika 

 

• Zaawansowany technologicznie olej syntetyczny 
zapewnia wyższą  wydajność i ochronę silnika 

• Zmniejsza zużycie paliwa 

• Zapewnia niezawodną ochronę przed zużyciem części 
silnika 

• Przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin 

• Zapewnia doskonałą ochronę silnika w niskich 
temperaturach  

• Zapewnia doskonałą ochronę silnika w wysokiej 
temperaturze 

Zgodność z wybranymi normami technicznymi, 
włączając: 

ACEA API 

Ford Jaguar Land Rover 

Renault  

 

  

Havoline
®

 Energy SAE 5W-30 
Wysokiej jakości energooszczędny syntetyczny olej 
silnikowy 

Zalety produktu 



 Havoline® Energy SAE 5W-30 ─ ciąg dalszy 

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiekolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym 
w Karcie Produktu. 
Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł 
powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę 
internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska 
naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów. 
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• Zapewnia zwiększoną ochronę przed zużyciem i 

korozją w ciężkich warunkach pracy i w wysokich 

temperaturach, przy dużej prędkości i w warunkach 

jazdy po mieście z częstym zatrzymywaniem się i 

ruszaniem 

• Zapewnia niezawodną ochronę przed tarciem przy 

rozruchu oraz obciążeniem termicznym, zapobiegając 

tworzeniu się szkodliwej substancji smołowo-asfaltowej 

w wyniku utleniania się oleju oraz zapobiega tworzeniu 

się szlamu i osadu 

Zastosowania 

• Havoline Energy SAE 5W-30 jest przeznaczony do 

stosowania podczas wydłużonych okresów między 

wymianami  oleju w wysokoobciązonych  silnikach 

benzynowych i silnikach wysokoprężnych o małej 

mocy, stosowanych w samochodach osobowych i 

vanach. Havoline Energy 5W-30 jest przystosowany   

do współpracy z silnikami  wymagającymi  olejów 

silnikowych  o niskim tarciu *.  

• Havoline Energy SAE 5W-30 został specjalnie 

opracowany zgodnie  wymogami  normy Ford  

WSS-M2C-913D, WSS-M2C-913C, Havoline Energy 

SAE 5W-30 spełnia wymagania wcześniejszych norm  

Ford WSS-M2C-913B i WSS-M2C-913A  

* W razie wątpliwości należy odnieść się do książki serwisowej 

pojazdu. 

 

 

Normy i Zatwierdzenia 

Zatwierdzenia 

Olej Havoline Energy SAE 5W-30 posiada następujące 

zatwierdzenia 

• Ford   WSS-M2C913-C  

WSS-M2C913-D 

• Renault  RN 0700 

Normy 

 oraz spełnia następujące standardy : 

• ACEA  A5/B5, A1/B1 

• API   SL, CF 

• Ford    WSS-M2C913-B 

WSS-M2C913-A  

Zalecenia 

• Jaguar Land Rover STJLR 03.5003 

Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Klasa lepkości  SAE 5W-30 

Gęstość w teperaturze  15°C, kg/l ASTM D4052 0,85 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm²/s ISO 3104 51,0 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C, mm²/s ISO 3104 9,5 

Wskaźnik lepkości ISO 2909 174 

Temperatura krzepnięcia, °C ISO 3016 -45 

Temperatura zapłonu COC, °C ISO 2592 224 

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach 
dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje 

wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje. 


