
ZIC SD 5000/ 5000 Gold 

Серія моторних олив для дизельних двигунів 
 
Опис 
ZIC SD 5000 – мінеральна олива для дизельних двигунів середніх та великих 

об’ємів, що обладнані системами турбонаддуву. Олива виготовлена на основi базової 
оливи YUBASE VHVI (Дуже Високий Індекс В’язкості) за технологією каталітичного 
гідрокрекінгу і містить ефективний пакет високоякісних присадок, що забезпечує 
необхідні експлуатаційні властивості.  

ZIC SD 5000 Gold – високоякісна мінеральна моторна олива з покращеними 
в’язкісно-температурними та експлуатаційними властивостями для дизельних двигунів 
середніх і великих об’ємів усіх типів, у тому числі двигунів новітніх конструкцій, що 
обладнані системами турбонаддуву. Збалансована композиція має відмінні миючі, 
антиокиснювальні та протизношувальні властивості, що сприяє максимальному захисту 
двигуна навіть за максимальних температур та навантажень.    

Оливи адаптовані до дизельного палива українських стандартів.  
 
ОСНОВНI ХАРАКТЕРИСТИКИ  

• забезпечує легкий запуск двигуна за низьких температур і його надійне змащення 
з перших секунд роботи; 

• запобігає утворенню смолистих і лакових відкладень на внутрішніх поверхнях 
двигуна та нагару на стінках циліндрів і поршнів; 

• ефективна нейтралізація кислих сполук запобігає корозійному зношуванню 
двигуна навіть при використанні дизельного палива з підвищеним вмістом сірки, що 
подовжує інтервал заміни моторної оливи;   

• забезпечує максимальну потужність двигуна завдяки високим антифрикційним 
властивостям;  

• знижує витрати палива та зменшує шкідливі викиди в атмосферу.  

 
Специфікації/допуски  
ZIC SD 5000 
Відповідає вимогам: API CH-4, ACEA E2/B3. 
ZIC SD 5000 Gold  
Відповідає  вимогам API CI-4. 
Схвалено KOMATSU HEAVY INDUSTRY для автотракторної техніки «Комацу» (KES 

07.801.3), ВАТ «КАМАЗ» та ЯМЗ (ВАТ «Автодизель») для двигунів  стандарту EuroII (РД 
37.319.034-06). 

 

Технічні вимоги  
Наведені фізико-хімічні показники є довідковими і не можуть бути необхідними технічними 

умовами при виробництві та продажі.   

Назва показника Метод 
ZIC SD 
5000 

ZIC SD 5000 
Gold 

Клас SAE - 15W-40 15-W40 



Густина за температури 15 °С, г/см3 
ASTM D 

1298 
0,8708 0,8676 

Кін. в’язкість за температури 40 °С, 
мм2/с 

ASTM D 
445 

114,6 114,1 

Кін. в’язкість за температури 100 °С, 
мм2/с 

ASTM D 
445 

15,81 15,99 

Індекс в’язкості 
ASTM D 

2270 
147 150 

Температура спалаху у відкритому 
тиглі, °С 

ASTM D 
92 

226 234 

Температура втрати плинності,°С 
ASTM D 

97 
-37,5 -32,5 

Лужне число, мг КОН/г 
ASTM D 

2896 
10,2 9,51 

Упаковано (у літрах) - 1/4/6/20/200 20/200 

 
У зв’язку з можливою модифікаціє продукту дана інформація може бути змінена без 

повідомлення Для отримання останньої інформації необхідно звернутися в технічний відділ 
корпорації ІОІ. 

 
 

 


