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Texaco Havoline Energy EF SAE 5W‐30  
Gennemtestet brændsto esparende synte sk motorolie 

Karakteris k 
Havoline Energy EF SAE 5W‐30 er en gennemtestet brændsto esparende synte sk motorolie formuleret med en avanceret addi‐

vteknologi for at imødegå kravene l seneste ACEA C1/C2 specifika on og kravene l Ford WSS‐M2C‐934B og Land Rover ST 
JLR.03.5005 . 

Havoline Energy EF SAE 5W‐30 er en ”low SAPS” motorolie og kan beny es l benzin– og dieseldrevne person ‐og le e varevogne,  
monteret med DPF (dieselpar kelfilter) eller TWC (3‐vejskatalysator). 

Kundefordele 

Minimere stand d ‐ avanceret besky else af motor og e erbehandlingssystem, selv ved lange olieski intervaller. 

Reducere udledningen af emissioner ‐ ”low SAPS” formuleringen besky er e erbehandlingssystemet såsom DPF 
(dieselpar kelfilter) eller katalysator. 

Forbedret motorbesky else ‐ hur g oliecirkula on ved lave temperaturer bidrager l op mal slidbesky else. 

”Keep‐clean” egenskaber ‐ oliens avanceret addi vteknologi bidrager l en minimering af aflejringer og opbygning af slamdan‐
nelse, hvilket forlænger motorens leve d. 

Bibeholder brændstoføkonomien ‐ avanceret renholdelse af motoren bidrager l brændsto esparelse og motorydelse. 

Reduceret olieforbrug ‐ oliens synte ske baseolie fremmer fordampningstab, hvilket bidrager l lavt olieforbrug.  

Anvendelse 

Havoline Energy EF SAE 5W‐30 er anvendelig for smøring af benzin– og dieseldrevne person ‐og le e varevogne, monteret med 
DPF (dieselpar kelfilter) eller TWC (3‐vejskatalysator). Olien kombinere specifika onen ACEA C1 – den populære motoroliespeci‐
fika on i Europa, og ACEA C2 – den anden kendte motorolienorm fra motorfabrikanterne.         

Havoline Energy EF SAE 5W‐30 er rekommanderet for køretøjer, hvor der foreskrives en Ford WSS‐M2C934‐B og Jaguar Land 
Rover ST JLR.03.5005 godkendt motorolie. 

Havoline Energy EF SAE 5W‐30 kan ikke beny es i alle motorer. Ved tvivl henvises l gældende instruk onsbog. 

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger 
Godkendelser 

Ford WSS‐M2C‐934‐B 

Jaguar Land Rover ST JLR.03.5005 

Ydeevne 

ACEA C1 

ACEA C2 
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Informa oner, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifika on, men er en indika on på løbende produk on indenfor acceptable produk onstolerancer. Ret l ændringer forbe‐
holdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle dligere udgivelser og den deri indeholdte informa on. 
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Informa oner, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifika on, men er en indika on på løbende produk on indenfor acceptable produk onstolerancer. Ret l ændringer forbe‐
holdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle dligere udgivelser og den deri indeholdte informa on. 
 
Ansvarsfraskrivelse 
Uno‐X Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af de e produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad. 
 
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø 
Baseret på de nuværende lgængelige informa oner anses de e produkt ikke for at give u lsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes e er forskri erne og i overensstemmelse 
med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes e er anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via interne et. De e produkt må ikke anven‐
des l andre formål, end det er beregnet l. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes. 

Test Testmetode Resultat 

Viskositetsgrad    5W‐30 

Væg ylde v/15°C, kg/l. ASTM D4052 0,849 

Viskositet, kinema sk (cSt)   

 mm2/s v. 40°C ASTM D445 52,6 

mm2/s v. 100°C ASTM D445 9,46 

Viskositetsindeks ASTM D2270 166 

Flydepunkt, °C ASTM D97 ‐ 39 

Flammepunkt COC, °C ASTM D92 224 

Ar kelkode  01373 

Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på e ke en   


