
Shell Helix Diesel Plus VA 5W-30       
Максимално почистване на двигателя. Освежава и защитава 
вашият дизелов автомобил 
 
Shell Helix Diesel Plus VA 5W-30 е първокласно, полусинтетично масло 
научно разработено за да осигури максимален почистващ ефект със 
специални почистващи компоненти, които активно и непрекъснато 
блокират и отмиват вредните замърсявания и утайки. 
Shell Helix Diesel Plus VA представлява смес от синтетични 
въглеводороди, които усигуряват превъзходна защита на работещия 
двигател.  
Предназначено за по-старите дизелови двигатели на VW с 
инжекционна помпа, изискващ спецификация 505.01.  

 
Приложение   

 Двигатели без свръхпълнене, 
инжекциони, свръхпълнене, 
многоклапанни дизелови автомобили, 
одобряващи използването на 5W-30. 

 Предназначено за дизелови двигатели на 
VW с инжекционна помпа изискващ 
спецификация VW 505.01 и 
спецификация на Ford WSS-M2C-917A 

 
Експлоатационни характеристики 
и предимства на продукта 

 Максимален почистващ ефект  
Активно и продължително предпазва 
двигателя от вредни замърсявания и 
утайки. 

 Максимална защита и дълъг живот 
на двигателя 
При всякакви условия на шофиране 
включващи чести спирания и тръгване в 
градски условия, както и при екстремни 
форсирания на всякакви типове 
дизелови двигатели. Двигателя се 
запазва по-дълго, отколкото с 
конвенционални масла. 

 

 Икономия на гориво и улеснено 
стартиране 
Ниския вискозитет, бързото достигане 
на маслото до всички части на 
двигателя и намаленото триене 
позволяват да се реализира икономия 
на гориво и по-добро стартиране на 
двигателя. 

 Ниска консумация на масло 
Използването на подбрани синтетични 
базови масла ограничава изпарението 
им, а оттам и разхода на масло. 

 Изключително ниско съдържание 
на хлор 
Съдейства за минималното вредно 
влияние върху околната среда при 
диспозиция на продукта. 

 Превъзходна защита за турбо и 
многоклапанни дизелови 
автомобили 

Надвишава промишлените стандарти 

 
Спецификации и одобрения на 
производители   

Shell Helix Diesel Plus VA 5W-30 превишава 
изискванията на водещи автомобилни 
производители и покрива следните 
спецификации: 
 
ACEA  - B3/B4 
API  - SL/CF 
VW   - 502.00/505.00/505.01 
FORD  - M2C-917A 

 
Съвети  

Съвети по всички аспекти на приложението 
на продукта, които не са засегнати в тази 
листовка, можете да получите от  
представителя на Shell за региона.  
 
Мерки за безопасност 

Подробно описание на мерките за 
безопасност може да намерите в съответния 



Информационен лист за безопасност 
на продукта, който се предоставя от 
представителя на Shell за региона. 

Пазете околната среда 

Предавайте използваното масло в 
оторизиран за целта събирателен пункт. Не 
го изхвърляйте в канализационната мрежа, 
в почви и водни басейни. 

 

Типични физични характеристики 
Shell Diesel Plus VA  5W-30 
Вискозитетен клас SAE 5W-30 
Кинематичен вискозитет 
  при  40°C,                                                     mm2/s 
  при 100°C,                                                    mm2/s 

ASTM D 
445 

 
67,9 
11,8 

Вискозитетен индекс ISO 2909 170 
Плътност при 15°C,                                        кg/m3 D 4052 0,848 
Температура на течливост,                              С ISO 3016 -39 
 
Посочените по-горе характеристики са типични за текущото производство. Макар че бъдещото производство ще 
съответства на спецификацията на Shell, може да възникнат различия в посочените характеристики. 
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