
 

 
Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. 
 

Produktbeskrivelse 

Havoline ProDS V SAE 0W-30 er en syntetisk motorolje 

med førsteklasses ytelse, som er spesifikt formulert med 

avansert additivteknologi for å oppfylle 

smøremiddelkravene Volkswagen-Audi 504.00/507.00 og 

Porsche C30.  

Havoline ProDS V SAE 0W-30 er egnet for bruk i bensin- 

og dieseldrevne personbiler samt lette nyttekjøretøy med 

dieselmotor. Det er en mid SAPS-olje som er kompatibel 

med dieselpartikkelfiltre og treveis katalysatorer. 

Fordeler for kunden 

• Egnet for et bredt spekter av bensin- og dieselmotorer i 

personbiler fra Volkswagen/Audi samt lette 

dieselvarebiler, med eller uten turbolader. 

• Den syntetiske formuleringen med avansert 

additivteknologi beskytter mot motorslitasje og fremmer 

ytelse og driftssikkerhet. 

• Mid SAPS-teknologi beskytter katalysatoren og 

dieselpartikkelfilteret, og bidrar til mindre eksosutslipp 

• Flyteegenskapene ved lav temperatur bidrar til rask 

oljesirkulasjon og beskytter motoren mot slitasje ved 

kaldstart 

• Rengjørende teknologi beskytter mot avleiringer og slam, 

og bidrar til optimal drivstofføkonomi 

• Utviklet med avansert syntetisk formulering for lang 

brukstid og lav oljeflyktighet 

 

 

 

 

 

 

 

• Egnet for et bredt spekter av biler fra 
Volkswagen/Audi 

• Fremmer slitasjebeskyttelse og ytelse 

• Beskytter katalysatoren og dieselpartikkelfilteret 

• Bidrar til å beskytte motoren ved kaldstart 

• Bidrar til motstand mot avleiringer og slamdannelse 

• Utviklet for lang brukstid med lav oljeflyktighet 

Utvalgte ytelsesstandarder inkluderer: 

ACEA Porsche 

VW  

 

  

Havoline® ProDS V  
SAE 0W-30 
Høytytende syntetisk motorolje   

Produktegenskaper 



Havoline® ProDS V SAE 0W-30 ─ Forts. 

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt 
angitt i produktdatabladene. 
Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det 
tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale 
salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning 
ved kassering av brukte produkter.  
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Bruksområder 

• Havoline ProDS V SAE 0W-30 er egnet for en lang 

rekke bensin- og dieseldrevne personbiler og 

dieseldrevne varebiler fra Volkswagen/Audi-gruppen, 

med eller uten turbolader 

• Spesielt utviklet for forlenget skiftintervall i Europa, og 

er obligatorisk for VW/Audi-dieselmotorer med 

dieselpartikkelfilter 

• Havoline ProDS V SAE 0W-30 anbefales til biler som 

krever VW 504.00 eller VW 507.00-godkjent motorolje, 

også kalt VW Longlife III-olje, og er bakoverkompatibel 

med andre nåværende og tidligere 

motoroljespesifikasjoner fra VW/Audi 

• I bruksområder der VW-standarden 508.00/509.00 er 

anbefalt, bør Havoline ProDS VB SAE 0W-20 brukes.  

Havoline ProDS V SAE 0W-30 (VW-standard 

504.00/507.00) kan brukes der VW tillater det, som 

angitt i førerhåndboken 

• Havoline ProDS V SAE 0W-30 er uegnet for enkelte 

motorer. Se brukerhåndboken hvis du er i tvil 

 

 

 

 

 

Godkjenninger, ytelse og 
anbefalinger 

Godkjenninger 

• VW  Standard 504.00/507.00  

• Porsche  C30 

 
Ytelse 

• ACEA  C3 
 

Anbefalinger 

Egnet for bruk i motorer som krever: 

• VW   502.00/505.01 

• VW   503.00 og VW 503.01  

   (erstattede spesifikasjoner) 

 

Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Viskositetsgrad  0W-30 

Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktet 

Tetthet ved 15 °C, kg/l ASTM D4052 0,843 

Kinematisk viskositet ved 100 ºC, mm²/s ASTM D445 61,0 

Kinematisk viskositet ved 40 ºC, mm²/s ASTM D445 12,2 

Viskositetsindeks ASTM D2270 202 

Flytepunkt, °C ASTM D97 235 

Flammepunkt COC, °C ASTM D92 -48 

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. 
Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem. 


