
SAE API*
ILSAC ACEA BMW MB VW PORSCHE GM/OPEL FORD VOLVO JLR RENAULT PEUGEOT/ 

CITROËN FIAT

8100 Eco-Lite 0W20 SN
GF-5

8100 Eco-Lite 5W30 SN
GF-5 dexos1®

8100 Eco-clean + 5W30 C1 934 B ST JLR 
03.5005

8100 Eco-clean 0W30 SN C2 950 A 9.55553 - 
GS1 / DS1

8100 X-clean + 5W30 C3 LL - 04 MB 229.51 504 00 / 507 00 C30

8100 X-clean 5W40 SN C3 LL - 04 MB 229.51 502 00 / 505 00
/ 505 01 A40 dexos2® 917 A RN0710 -

0700
9.55535 - 

S2

8100 X-clean FE 5W30 SN C2 / C3 MB 229.51 502 00 / 505 00
/ 505 01 dexos2® B71 2290 9.55535 - 

S1 / S3

8100 X-clean EFE 5W30 SN C2 / C3 LL - 04 MB 
229.52 dexos2® 9.55535 - 

S1 / S3

8100 Eco-nergy 0W30 SL A5 / B5 VCC  
95200377

8100 Eco-nergy 5W30 SL A5 / B5 913 D ST JLR 
03.5003 RN0700

8100 X-max 0W40 SN A3 / B4 LL - 01 MB 229.5 502 00 / 505 00 A40 937 A

8100 X-cess 5W40 SN A3 / B4 LL - 01 MB 229.5 
MB 226.5 502 00 / 505 00 A40 LL B-025 RN0710 -

0700 B71 2296 9.55535 -
H2,M2,N2,Z2

8100 X- Power 10W60 SN A3 / B4

MOTUL Sport 5W50 SM

SPECIFIC
504 00 - 507 00 5W30 C3 504 00 / 507 00

SPECIFIC 
505 01 - 502 00 5W40 C3 505 01 / 502 00

/ 505 00 917 A

SPECIFIC 
506 01/00 - 503 00 0W30 506 01 / 506 00

/ 503 00

SPECIFIC
508 00 - 509 00 0W20 A1 / B1 508 00 / 509 00

SPECIFIC LL - 04 5W40 SM C3 LL - 04

SPECIFIC LL-12 FE 0W30 C2 LL-12 FE

SPECIFIC LL-14 FE + 0W20 A1 / B1 LL-14 FE+

SPECIFIC dexos 2® 5W30 SN C3 dexos2®

SPECIFIC 913D 5W30 A5 / B5 913 D

SPECIFIC 948B 5W20 A1 / B1 948 B ST JLR 
03.5004

SPECIFIC 0720 5W30 C4 MB  
226.51 RN0720

SPECIFIC 2312 0W30 C2 B71 2312

SPECIFIC 229.52 5W30 SN C3 MB 
229.52

SPECIFIC  
RBS0 - 2AE 0W20 A1 / B1 VCC 

RBS0-2AE

SPECIFIC 5122 0W20 A1 / B1 ST JLR 
51.5122

6100 Synergie + 10W40 SN A3 / B4 MB 229.3 502 00 / 505 00 RN0710 -
0700 B71 2300

4100 Turbolight 10W40 SN A3 / B4 MB 229.1 501 01 / 505 00 RN0700 B71 2300

4100 Power 15W50 SL A3 / B4 MB 229.1 501 01 / 505 00

StandardS ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Οι αναλυτικές περιγραφές και τα δελτία τεχνικών δεδομένων των προϊόντων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα motul.com
* Συμβατότητα με προγενέστερα πρότυπα API

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Τα λιπαντικά σήμερα συγκαταλέγονται 
μεταξύ των βασικών σχεδιαστικών στοιχείων 
στους σύγχρονους κινητήρες εσωτερικής 
καύσης. 
Σήμερα, όταν ένας κατασκευαστής οχημάτων 
αναπτύσσει ένα νέο σύστημα μετάδοσης, 
το λιπαντικό εμπλέκεται από την αρχή στην 
διαδικασία ανάπτυξης. 
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές 
προσπάθειες στην ανάπτυξη λιπαντικών 
χαμηλής περιεκτικότητας σε θειική τέφρα, 
όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στους σύγ-
χρονους κινητήρες Euro-4, -5 και -6. 
Η σύνθεση αυτή πρέπει να διασφαλίζει με-
γάλη διάρκεια ζωής των φίλτρων σωματιδίων 
και των καταλυτικών μετατροπέων. 

Επιπλέον, η συμβατότητα με βιο-καύσιμα 
και η ικανότητά τους να διαχειρίζονται τους 
ρύπους εντός του κινητήρα, αποτελούν ση-
μαντικό παράγοντα κυρίως στους κινητήρες 
πετρελαίου. 
Οι κατασκευαστές οχημάτων συνεχίζουν 
να επικεντρώνονται στη μείωση των εκπο-
μπών CO2, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση 
καυσίμου, η οποία επηρεάζεται μεταξύ άλλων 
από το λιπαντικό του κινητήρα και το υγρό 
μετάδοσης. 
Τα λιπαντικά χαμηλού ιξώδους HTHS χρησι-
μοποιούνται όλο και πιο συχνά σε κινητήρες 
σύγχρονου σχεδιασμού, ελαχιστοποιώντας 
τις απώλειες λόγω μηχανικών τριβών και κατ’ 
επέκταση την κατανάλωση καυσίμου.

Η ανωτερότητα των προϊόντων της Motul είναι στενά συνδεδεμένη με 
την τεχνολογία εστέρων, όπως αποδεικνύεται από τις εξαιρετικές επιδόσεις 
των λιπαντικών Motul, ακόμη και κάτω από ακραίες συνθήκες και φορτία, 
όπως αυτές των αγώνων. 
Η Motul έχει καταφέρει να αναπτύξει μία σειρά προϊόντων με εξαιρετικές 
ιδιότητες χρησιμοποιώντας καινοτόμες πρακτικές και διαδικασίες παραγωγής 
για την επίτευξη της ιδανικής λίπανσης: προσκόλληση σε μεταλλικές επιφά-
νειες, εξαιρετική ροή σε χαμηλές θερμοκρασίες με ταυτόχρονη αντοχή σε 
υψηλές θερμοκρασίες, αντοχή στη διάτμηση και τη διατήρηση του ιξώδους.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΤΕΡΩΝ

Άμεση, αξιόπιστη και ενημερωμένη εφαρμογή: 

O Σύμβουλος Λίπανσης της Motul  για αυτοκίνητα, οχήματα μεσαίου 
και μεγάλου κυβισμού, φορτηγά / λεωφορεία, αγροτικά μηχανήματα, 
μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής και κλασσικά / ιστορικά οχήματα. 

motul.com             

Κ. Χαμπής Α.Ε.
Αθήνα: 
Μ.Ψελλού 2, Ίλιον Αττικής • Tηλ.: 210 5769108 • e-mail: motul_ath@hambis.gr
Θεσσαλονίκη: 
Ακαδήμου 37, Εύοσμος • Tηλ.: 2310 778123 • e-mail: motul@hambis.gr

        motul.greece                  

        @motul                                   motul

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ MOTUL

Μία online εφαρμογή που προσδίδει σιγουριά στην 
επιλογή των λιπαντικών για κάθε τύπου οχήματος, 
με βάση την κατηγορία, τον κατασκευαστή 
και το μοντέλο και ταυτόχρονα πληροφορίες 
για τα επιλεγμένα προϊόντα. 

Από την κεντρική σελίδα της Motul www.motul.com 
έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες 
από οπουδήποτε και κάθε στιγμή. 

Τα λιπαντικά σήμερα αποτελούν βασικό σχεδιαστικό στοιχείο  
των σύγχρονων κινητήρων εσωτερικής καύσης. 

Πρόσφατες τεχνολογικές προκλήσεις είναι η ανάπτυξη λιπαντικών 
κινητήρων με μειωμένα όρια θειικής τέφρας και φωσφόρου, με 
αυξημένη προστασία κινητήρα και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.

Η τεχνολογία λιπαντικών επίσης επικεντρώνεται στην συμβατότητα 
των λιπαντικών με βιο-καύσιμα σε κινητήρες diesel και την ικανότητά 
τους στη διαχείριση των ρύπων εντός του κινητήρα, καθώς και 
στη μείωση των εκπομπών CO2 και συνεπώς, των επιπέδων της 
κατανάλωσης καυσίμου.

Ο Οδηγός Λίπανσης της Motul απευθύνεται στους επαγγελματίες 
επισκευαστές και αποτελεί ένα ‘εργαλείο’ επιλογής λιπαντικών και 
ενημέρωσης για τις νέες προδιαγραφές των κατασκευαστών.



ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
SN Αυστηρότερες απαιτήσεις από λιπαντικά κινητήρων συγκριτικά με την 

API SM, ως προς την αντοχή στη γήρανση, τη διατήρηση του ιξώδους, 

την οικονομία καυσίμου, την καθαριότητα του κινητήρα, καθώς και τη 

συμβατότητα με συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων και με ευέλικτα 

(flexible) διαστήματα συντήρησης. Σε ισχύ από το 2010.

SM Αυστηρότερες απαιτήσεις από λιπαντικά κινητήρων συγκριτικά με την API SL, 

ως προς την αντοχή στη γήρανση, τη διατήρηση του ιξώδους, την προστασία 

του κινητήρα, τους ρύπους καυσαερίων και την καθαριότητα του κινητήρα, 

κυρίως για εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης. Σε ισχύ από το 2005.

SL Αυστηρότερες απαιτήσεις από λιπαντικά κινητήρων συγκριτικά με την 

API SJ, ως προς την αντοχή στην γήρανση, την διατήρηση του ιξώδους, 

την οικονομία καυσίμου και την καθαριότητα του κινητήρα, κυρίως για 

εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης. Σε ισχύ από το 2001.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ
FA-4 Σε ισχύ από το Δεκέμβριο 2016. Για σύγχρονους κινητήρες πετρελαίου 

και για όρια ρύπων σε εφαρμογή από το 2017, για on-highway οχήματα. 

Λιπαντικά για χρήση με καύσιμο diesel με περιεκτικότητα σε θείο έως 15 

ppm (0.0015%). Απαιτείται ο έλεγχος συμβατότας με τον κινητήρα μέσω 

του κατασκευαστή. Για χρήση σε κινητήρες με συστήματα επεξεργασίας 

καυσαερίων DPF1) ή άλλα εξελιγμένα συστήματα. Αυξημένη αντοχή στην 

οξείδωση και τη διατήρηση του ιξώδους σε συνθήκες αυξημένης διάτμησης. 

Μη συμβατή με προηγούμενες προδιαγραφές CJ-4, CI-4, CH-4. 

CK-4 Σε ισχύ από το Δεκέμβριο 2016. Για σύγχρονους κινητήρες πετρελαίου και 

για όρια ρύπων σε εφαρμογή από το 2017, για on-highway οχήματα, καθώς 

και για όρια ρύπων Tier 4 non-road. Επίσης σε χρήση και σε κινητήρες πριν 

το 2017. Λιπαντικά για χρήση με καύσιμο diesel με περιεκτικότητα σε θείο 

έως 500 ppm (0.05%). Για χρήση σε κινητήρες με συστήματα επεξεργασίας 

καυσαερίων DPF1) ή άλλα εξελιγμένα συστήματα. Αυξημένη αντοχή 

στην οξείδωση και στη διατήρηση του ιξώδους σε συνθήκες αυξημένης 

διάτμησης. Υπερκαλύπτει τις προηγούμενες προδιαγραφές CJ-4, CI-4, CH-4. 

CJ-4 Σε ισχύ από το 2006. Για υψηλής απόδοσης 4-χρονους κινητήρες πετρελαίου 

για τα όρια ρύπων σε εφαρμογή από το 2010 για on-highway οχήματα. Ειδικά 

για συστήματα επανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR) και για χρήση καυσίμου 

diesel με περιεκτικότητα σε θείο μεταξύ 15 ppm (0.0015%) και 500 ppm 

(0.05%). Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 και CI-4 Plus.

CI-4  Σε ισχύ από το 2002. Για υψηλής απόδοσης 4-χρονους κινητήρες 

πετρελαίου για τα όρια ρύπων που εισήχθησαν το 2002 και εφαρμόστηκαν 

το 2014. Ειδικά για συστήματα επανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR), για 

εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης και για χρήση καυσίμου diesel με 

περιεκτικότητα σε θείο έως 0.5%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές CD-, CE-, 

CF-4, CG-4, CH-4.

CH-4  Σε ισχύ από το 1998. Για υψηλής απόδοσης 4-χρονους κινητήρες πετρελαίου 

για τα όρια ρύπων σε εφαρμογή από το 1998 και σχεδιασμένα για χρήση 

με καύσιμο diesel με περιεκτικότητα σε θείο έως 0.5%. Υπερκαλύπτει τις 

προδιαγραφές CD-, CE-, CF-4, CG-4.

BAΛΒΟΛΙΝΕΣ
GL-1 Για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων με χαμηλά φορτία, ειδικά για κλασσικά 

οχήματα. Μη έγκυρη προδιαγραφή.

GL-2 Για άξονες κίνησης με μεσαία φορτία και ατέρμονες κοχλίες. Μη έγκυρη 

προδιαγραφή.

GL-3 Για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και άξονες κίνησης με χαμηλά φορτία και 

ήπια κράματα μετάλλων. Μη έγκυρη προδιαγραφή.

GL-4 Για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων με υψηλά φορτία και υποειδείς άξονες με 

χαμηλά φορτία.

GL-5 Για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων με υψηλά φορτία και για υποειδείς άξονες.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Α1* Λιπαντικά οικονομίας καυσίμου με μειωμένο ιξώδες HTHS. 

Α2* Προδιαγραφή για συμβατικά λιπαντικά κινητήρων χαμηλού 

ιξώδους. 

A3 Προδιαγραφή για συμβατικά λιπαντικά κινητήρων χαμηλού 

ιξώδους με αυστηρότερες απαιτήσεις από την προδιαγραφή A2. 

Υπερβαίνει την Α2, ως προς τη μείωση του όγκου του λιπαντικού 

λόγω εξάτμισης, την αντοχή στην οξείδωση και την καθαριότητα 

εμβόλου.

Α5 Πληροί αυστηρότερες απαιτήσεις ως προς την αντοχή στη 

γήρανση, τη διατήρηση του ιξώδους του, την οικονομία καυσίμου, 

τους ρύπους καυσαερίων, την προστασία και την καθαριότητα 

του κινητήρα κυρίως σε εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης. 

Το χαμηλό ιξώδες HTHS επιτρέπει τη μειωμένη κατανάλωση 

καυσίμου.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL
Β1* Λιπαντικά οικονομίας καυσίμου με μειωμένο ιξώδες HTHS.

Β2* Προδιαγραφή για συμβατικά λιπαντικά κινητήρων χαμηλού ιξώδους. 

Β3 Προδιαγραφή για συμβατικά λιπαντικά κινητήρων χαμηλού 

ιξώδους με αυστηρότερες απαιτήσεις από την προδιαγραφή 

B2. Υπερβαίνει την B2, ως προς την προστασία από μηχανικές 

φθορές του εκκεντροφόρου, την καθαριότητα του εμβόλου και τη 

διατήρηση του ιξώδους τους σε συνθήκες υψηλής ρύπανσης. 

Β4 Αυξημένες απαιτήσεις ως προς τις καθαριστικές και 

διασκορπιστικές ιδιότητες του λιπαντικού, καθώς και αυξημένη 

σταθερότητα ιξώδους σε συνθήκες ρύπανσης από σωματίδια 

αιθάλης, κυρίως για κινητήρες πετρελαίου άμεσου ψεκασμού, με 

εξαίρεση τους κινητήρες με μπεκ ψεκασμού PD (Pumpe Düse).

B5 Πληροί αυστηρές απαιτήσεις ως προς την αντοχή στη γήρανση, 

τη διατήρηση του ιξώδους του, την οικονομία καυσίμου, τους 

ρύπους καυσαερίων, την προστασία και την καθαριότητα του 

κινητήρα κυρίως σε εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης. 

Το χαμηλό ιξώδες HTHS επιτρέπει τη μειωμένη κατανάλωση 

καυσίμου.

C1 Low SAPS, χαμηλό ιξώδες HTHS (2.9-3.5 mPa*s) και χαμηλό ιξώδες 

SAE (0WX, 5WX). Παρόμοιες ιδιότητες με την προδιαγραφή A5/

B5, αλλά με αυστηρά όρια φωσφόρου (≤ 0.05%), θείου (≤ 0.2%) και 

θειικής τέφρας (≤ 0.5%).

C2 Mid SAPS, χαμηλό ιξώδες HTHS (2.9-3.5 mPa*s) και χαμηλό ιξώδες 

SAE (0WX, 5WX). Παρόμοιες ιδιότητες με την προδιαγραφή A5/B5, 

αλλά με υψηλότερα όρια φωσφόρου (0.07-0.09%), θείου (≤ 0.3%) 

και θειικής τέφρας (≤ 0.8%) σε σύγκριση με την ACEA C1.

C3 Mid SAPS, υψηλό ιξώδες HTHS (≥ 3.5 mPa*s) και χαμηλό ιξώδες 

SAE (0WX, 5WX). Παρόμοιες ιδιότητες με την προδιαγραφή A5/B5, 

αλλά με υψηλότερα όρια φωσφόρου (0.07-0.09%), θείου (≤ 0.3%) 

και θειικής τέφρας (≤ 0.8%) σε σύγκριση με την ACEA C1.

C4 Low SAPS, υψηλό ιξώδες HTHS (≥ 3.5 mPa*s) και χαμηλό ιξώδες 

SAE (0WX, 5WX). Παρόμοιες ιδιότητες με την προδιαγραφή A3/

B4, αλλά με υψηλότερα όρια φωσφόρου σε σύγκριση με την C1 

(≤ 0.09%), θείου (≤ 0.2%) και θειικής τέφρας (≤ 0.5%). Μειωμένες 

απώλειες λιπαντικού λόγω εξάτμισης. 

C5 Mid SAPS και πολύ χαμηλό ιξώδες HTHS (≥ 2.6 & < 2.9 mPa*s) για 

ακόμη μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου, καθώς και χαμηλό ιξώδες 

SAE (0WX, 5WX). Υψηλότερα όρια φωσφόρου (0.07-0.09%), θείου 

(≤ 0.3%) και θειικής τέφρας (≤ 0.8%) σε σύγκριση με την ACEA C1.

* Μη έγκυρη προδιαγραφή από Δεκέμβριο 2016 (ACEA-16)

2.8 V6, Ford Focus RS και Ford Ka με έτος κατασκευής μετά το 2009. 

Συμβατή με WSS M2C 913B, 913A, 912 A1. Μειωμένο ιξώδες HTHS, 

βελτιωμένη ικανότητα διαχείριση των ρύπων εντός του κινητήρα και 

συμβατότητα με βιο-καύσιμα.

WSS M2C 913D  Για κινητήρες πετρελαίου της Ford Europe με DPF1) (Euro-4/ -5) με έτος 

κατασκευής 2012 και μετά. Προτείνεται για Ford Transit (04/2012) και 

Ford Ranger με κινητήρα 2.2 TDCi Duratorq. Συμβατή με WSS M2C 

913C, 913B and 913A. Μειωμένο ιξώδες HTHS, βελτιωμένη ικανότητα 

διαχείριση των ρύπων εντός του κινητήρα και συμβατότητα με βιο-

καύσιμα.

WSS M2C 917A Για κινητήρες Ford Galaxy πετρελαίου 1.9 TDI με αντλία 

έγχυσης, κινητήρες βενζίνης 2.8 V6 (1995-2006) και κινητήρες 

βενζίνης και πετρελαίου Ford Ka με έτος κατασκευής από το 

2009 και μετά. Υψηλό ιξώδες HTHS.

WSS M2C 925B Ειδικά σχεδιασμένο για νέους κινητήρες βενζίνης Land Rover 

και Jaguar (5.0 V8, έτος κατασκευής 2010), αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας Euro-5. Πολύ χαμηλό ιξώδες 5W20 και μειωμένο 

ιξώδες HTHS για χαμηλές τριβές και κατανάλωση καυσίμου.  

WSS M2C 934B Ειδικά σχεδιασμένο για νέους κινητήρες βενζίνης Land Rover 

και Jaguar (2.2 του 2011, 2.7, 3.0 V6 του 2010), αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας Euro-5 με φίλτρο σωματιδίων DPF1). Low SAPS με 

πολύ χαμηλά επίπεδα θείου, φωσφόρου και θειικής τέφρας. 

Μειωμένο ιξώδες HTHS. 

WSS M2C 937A Αυξημένες απαιτήσεις σε ότι αφορά την σταθερότητα 

κάτω από συνθήκες υψηλής διάτμησης, ειδικά ως προς την 

αντοχή της λιπαντικής μεμβράνης καθ’ όλη τη διάρκεια του 

διαστήματος συντήρησης, ακόμη και κάτω από ακραία θερμικά 

και μηχανικά φορτία. Ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες 

υψηλής απόδοσης, όπως Ford Focus RS 2.5 Duratec από έτος 

κατασκευής 2009 και μετά.

WSS M2C 948B Προδιαγραφή για νέους κινητήρες EcoBoost (1.0, 1.6 του 2012), 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro-5. Πολύ χαμηλό ιξώδες 

SAE 5W20 σε συνδυασμό με χαμηλό ιξώδες HTHS για χαμηλές 

τριβές και κατανάλωση καυσίμου.

WSS M2C 950A Καθορίζει τις απαιτήσεις λιπαντικών κινητήρων για ευέλικτα 

διαστήματα (flexible service intervals) έως 30,000km ή 

24 μήνες. Βασισμένη στην προδιαγραφή ACEA C2, ειδικά 

σχεδιασμένη για σύγχρονους κινητήρες πετρελαίου Euro-6 

(π.χ. 1.5, 1.6, 2.0). Δεν είναι συμβατή, ούτε υπερκαλύπτει τις 

προδιαγραφές FORD WSS M2C 913D, C, B, A.

JAgUAr / LAnD rOvEr
Από το 2014, η Jaguar και η Land Rover έχουν υιοθετήσει το δικό 

τους σύστημα προδιαγραφών λιπαντικών.  Οι προδιαγραφές που 

χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν έχουν πλέον αντικατασταθεί από νέες.

STJLR.03.5003 Ορίζεται για όλα τα μοντέλα Jaguar και Land Rover, που μέχρι 

πρόσφατα απαιτούσαν την έγκριση WSS M2C 913 C. Συμβατό με 

κινητήρες που απαιτούσαν έως τώρα την έγκριση Ford WSS M2C 913B.

STJLR.03.5004 Ορίζεται για όλα τα μοντέλα Jaguar και Land Rover, που μέχρι 

πρόσφατα απαιτούσαν την έγκριση WSS M2C 925A και WSS M2C 

925B αντίστοιχα. Λιπαντικά με υψηλές απαιτήσεις σε ότι αφορά το 

ιξώδες, την αντοχή στη γήρανση και στη διατήρηση του ιξώδους 

τους, οικονομία καυσίμου, ιξώδες HTHS (≥ 2.6 mPa*s), προστασία από 

μηχανικές φθορές, καθαριότητα κινητήρα, ειδικά για σύγχρονους 

υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες Jaguar και Land Rover 5.0L V8.

STJLR.03.5005 Ορίζεται για κινητήρες πετρελαίου Jaguar και Land Rover, 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro-5 (2.2L, 2.7L και 3.0L V6). Συμβατό 

με κινητήρες πετρελαίου με φίλτρο σωματιδίων DPF, που απαιτούσαν 

έως τώρα την έγκριση Ford WSS M2C 934B.

\

BMW
Special oil  Λιπαντικό χαμηλού ιξώδους για κινητήρες βενζίνης με έτος 

κατασκευής έως το 1998. 

LL-98  Λιπαντικό για κινητήρες βενζίνης με έτος κατασκευής από 1998 έως 

09/2001 με εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης.

LL-01  Λιπαντικό για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου με εκτεταμένα 

διαστήματα συντήρησης και έτος κατασκευής από τον Σεπτέμβριο του 

2001 και μετά.

LL-04  Λιπαντικό για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου με φίλτρα σωματιδίων 

DPF1), αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro-4/5, με εκτεταμένα 

διαστήματα συντήρησης και με έτος κατασκευής από 2004 και μετά. 

LL-12 FE Ειδικό λιπαντικό με ιξώδες 0W30 για συγκεκριμένους κινητήρες 

βενζίνης και για τους κινητήρες πετρελαίου Nx7K1, Nx7U1, Nx7O1 από 

έτος κατασκευής 2013 και μετά. Δεν είναι κατάλληλο για κινητήρες με 

2 ή 3 turbo.

LL-14 FE + Ειδικό λιπαντικό με ιξώδες HTHS = 2.6 mPa*s και για συγκεκριμένους 

κινητήρες βενζίνης: N20, Bx8, με έτος κατασκευής 2014 και μετά. Δεν 

είναι κατάλληλο για κινητήρες πετρελαίου.

DAIMLEr
MB 226.5 Για συγκεκριμένους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου CDI, χωρίς 

φίλτρο σωματιδίων DPF1) και για εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης - 

Assyst Plus.

MB 226.51 Για συγκεκριμένους κινητήρες πετρελαίου CDI, χωρίς φίλτρο 

σωματιδίων DPF1) και για εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης - Assyst 

Plus.

MB 229.1  Για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου. Δεν μπορεί πλέον να 

χρησιμοποιηθεί σε σύγχρονους κινητήρες.

MB 229.3  Για κινητήρες βενζίνης (συμβατό με μηχανικούς συμπιεστές - 

compressors) και για κινητήρες πετρελαίου CDI χωρίς φίλτρα 

σωματιδίων DPF1) και κανονικά διαστήματα συντήρησης - Assyst Plus.

MB 229.31  Για κινητήρες πετρελαίου CDI με φίλτρο σωματιδίων DPF1) και για 

κανονικά διαστήματα συντήρησης – Assyst Plus.

MB 229.5  Για κινητήρες βενζίνης (συμβατό με συμπιεστές - compressors) και 

για κινητήρες πετρελαίου CDI χωρίς φίλτρα σωματιδίων DPF1) και 

εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης - Assyst Plus. Προτείνεται σε 

συγκεκριμένα μοντέλα AMG σε συνδυασμό με ιξώδες 5W40.

MB 229.51  Για κινητήρες πετρελαίου CDI με φίλτρο σωματιδίων DPF1) και 

εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης – Assyst Plus.

MB 229.52  Για νέους κινητήρες BlueTec (π.χ. OM 642), αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας Euro-6, με πολύ πιο αυστηρές απαιτήσεις για μεγάλη 

διάρκεια ζωής και κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με την 

προδιαγραφή MB 229.51. Για κινητήρες πετρελαίου CDI με φίλτρο 

σωματιδίων DPF1) και φίλτρα επιλεκτικής κατάλυσης SCR2), καθώς και 

για εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης – Assyst Plus.

POrSchE 
A40  Για οχήματα με έτος κατασκευής από 1994 και μετά και όλους τους 

βενζινοκινητήρες Porsche στις σειρές 911, Cayman, Cayenne, Boxster 

και Panamera, καθώς και για τους κινητήρες Cayenne V6, χωρίς 

εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης.

C30  Για κινητήρες πετρελαίου με φίλτρα σωματιδίων DPF1) Cayenne 3.0 TDI, 

καθώς και για τους κινητήρες Cayenne V6, με εκτεταμένα διαστήματα 

συντήρησης. Συγκρίσιμη με την προδιαγραφή VW 504 00 και 507 00.

rEnAULT
RN0700  Για κινητήρες βενζίνης του Group Renault (Renault, Dacia και Samsung) 

χωρίς υπερσυμπιεστή και για οχήματα με κινητήρες 1.5 dCi και 

κάτω από 100 hp, χωρίς φίλτρο σωματιδίων DPF1). Για διαστήματα 

συντήρησης έως 20,000 km ή κάθε 12 μήνες. Για μοντέλα με έτος 

κατασκευής από 2008 και μετά.

RN0710  Ειδικά για κινητήρες πετρελαίου 2.2 dCi με φίλτρο σωματιδίων DPF και 

κινητήρες βενζίνης με υπερσυμπιεστές, συμπεριλαμβανομένων των 

αγωνιστικών μοντέλών της Renault και κινητήρες πετρελαίου χωρίς 

φίλτρο σωματιδίων DPF, εκτός από τους κινητήρες κάτω από 100hp. 

Για διαστήματα συντήρησης έως 20,000 km ή κάθε 12 μήνες. Για 

κινητήρες με έτος κατασκευής από το 2008 και μετά. 

RN0720  Λιπαντικά με σύνθεση low SAPS – χαμηλά επίπεδα θείου, φωσφόρου 

και θειικής τέφρας. Ειδικά σχεδιασμένα για νέους κινητήρες 

πετρελαίου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro-4/-5/-6 με φίλτρα 

σωματιδίων DPF, εκτός των κινητήρων πετρελαίου 2.2 dCi με DPF. 

Για διαστήματα συντήρησης έως 30,000 km. Για κινητήρες με έτος 

κατασκευής από το 2008 και μετά. 

PSA grOUP (PEUgEOT & cITrOEn)
Σύστημα προδιαγραφών για κινητήρες του Group PSA με έτος κατασκευής από το 2009.

B71 2295 Βασισμένο στην προδιαγραφή ACEA A2/B2 με ιξώδες 15W40 για 

παλαιότερους κινητήρες.

B71 2294 Βασισμένο στις προδιαγραφές ACEA Α3/Β3 ή Α3/Β4 με επιπλέον 

απαιτήσεις της PSA, π.χ. ιξώδες 10W40 για παλαιότερους κινητήρες.

B71 2296 Λιπαντικό κινητήρων βασισμένο στις προδιαγραφές ACEA A3/B4 

και A5/B5 με επιπλέον απαιτήσεις της PSA, π.χ. ιξώδες 5W40 για 

πρόσφατους κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου. 

B71 2290 Λιπαντικό Mid SAPS, βασισμένο στην προδιαγραφή ACEA C2 και 

με επιπλέον απαιτήσεις της PSA, με ιξώδες 5W30 για πρόσφατους 

κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου με φίλτρα σωματιδίων. Μειωμένο 

ιξώδες HTHS για χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Η σύνθεση μειωμένης 

τέφρας επιτρέπει μεγάλα διαστήματα συντήρησης των φίλτρων 

σωματιδίων. 

B71 2300 Βασισμένο στις προδιαγραφές ACEA Α3/Β3 με επιπλέον απαιτήσεις της 

PSA, π.χ. ιξώδες 10W40 για παλαιότερους κινητήρες βενζίνης (1.8, 2.0, 

2.2).

B71 2312 Λιπαντικό low SAPS, βασισμένο στις προδιαγραφές ACEA C1/C2, 

με μειωμένο ιξώδες HTHS, και ιξώδες SAE 0W30 για μειωμένη 

κατανάλωση καυσίμου. Σχεδιασμένο για την πρόσφατη σειρά 

κινητήρων πετρελαίου “BlueHD”.

OPEL / gEnErAL MOTOrS
GM-LL-A-025 Για κινητήρες βενζίνης με σύστημα Ecoflex-Service για μοντέλα με 

έτος κατασκευής από 2002 και μετά, και για διαστήματα συντήρησης 

έως 30.000 km ή 24 μήνες. Μη έγκυρη προδιαγραφή από Δεκ 2012.

GM-LL-B-025  Για κινητήρες πετρελαίου με σύστημα Ecoflex-Service για μοντέλα με 

έτος κατασκευής από 2002 και μετά, και για διαστήματα συντήρησης 

έως 30.000 km ή 24 μήνες. Μη έγκυρη προδιαγραφή από Δεκ 2012.

GM dexos 2TM Για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου με φίλτρα σωματιδίων DPF1) και 

σύστημα Ecoflex-Service, για Ευρωπαϊκά μοντέλα με έτος κατασκευής 

από 2010 και μετά, και για διαστήματα συντήρησης έως 30.000 km 

ή 12 μήνες. Σύνθεση μειωμένης τέφρας για βέλτιστη συμβατότητα 

με εναλλακτικά καύσιμα και βελτιωμένη ικανότητα διαχείρισης ρύπων 

εντός του κινητήρα. Συμβατή με GMLL- A-025 και B-025.

FOrD & PrEMIEr AUTOMOTIvE grOUP
WSS M2C 913C Για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου της Ford Europe, 

συμπεριλαμβανομένου τους κινητήρες TDCi, με DPF1) (Euro-4/-5) για 

μοντέλα έως 2012, εκτός Ford Galaxy 1.9 TDI και κινητήρες βενζίνης 

vOLkSWAgEn 

VW 501 01  Συμβατικά πολύτυπα λιπαντικά για κινητήρες βενζίνης και ατμοσφαι-

ρικούς κινητήρες πετρελαίου με σταθερά διαστήματα συντήρησης 

(fixed intervals), κάθε 15,000 km ή 12 μήνες. Υψηλό ιξώδες HTHS.

VW 502 00  Για κινητήρες βενζίνης με έτος κατασκευής από το 1996 και μετά και με 

σταθερά διαστήματα συντήρησης (fixed intervals), κάθε 15,000 km ή 12 

μήνες. Υψηλό ιξώδες HTHS.

VW 503 00  Για κινητήρες βενζίνης με ευέλικτα διαστήματα συντήρησης (flexible 

intervals), κάθε 30,000 km ή 24 μήνες. Μειωμένο ιξώδες HTHS.

VW 503 01  Για υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες βενζίνης και ευέλικτα 

διαστήματα συντήρησης (flexible intervals), κάθε 30,000 km ή 24 

μήνες. Υψηλό ιξώδες HTHS.

VW 504 00  Για κινητήρες βενζίνης με ευέλικτα διαστήματα συντήρησης (flexible 

intervals), κάθε 30,000 km ή 24 μήνες. Συμβατό με τις εγκρίσεις VW 

502 00, 503 00, 503 01. Υψηλό ιξώδες HTHS.

VW 505 00  Για κινητήρες πετρελαίου με ή χωρίς υπερσυμπιεστή, χωρίς σύστημα 

έγχυσης καυσίμου και χωρίς φίλτρο σωματιδίων DPF. Διαστήματα 

συντήρησης κάθε 15,000 km ή 12 μήνες. Υψηλό ιξώδες HTHS.

VW 505 01  Για κινητήρες πετρελαίου με ή χωρίς υπερσυμπιεστή, με σύστημα 

έγχυσης καυσίμου, χωρίς DPF. Διαστήματα συντήρησης κάθε 15,000 

km ή 12 μήνες. Υψηλό ιξώδες HTHS.

VW 506 00  Για κινητήρες πετρελαίου με ευέλικτα διαστήματα συντήρησης (flexible 

intervals) κάθε 30,000 km ή 24 μήνες, χωρίς σύστημα έγχυσης 

καυσίμου και χωρίς φίλτρο σωματιδίων DPF. Μειωμένο ιξώδες HTHS.

VW 506 01  Για κινητήρες πετρελαίου με ευέλικτα διαστήματα συντήρησης (flexible 

intervals) κάθε 30,000 km ή 24 μήνες, με σύστημα έγχυσης καυσίμου 

και χωρίς φίλτρο σωματιδίων DPF. Μειωμένο ιξώδες HTHS.

VW 507 00  Για κινητήρες πετρελαίου με ευέλικτα διαστήματα συντήρησης (flexible 

intervals) κάθε 30,000 km ή 24 μήνες, με σύστημα έγχυσης καυσίμου 

ή κοινής τροφοδοσίας (common rail) και με φίλτρο σωματιδίων 

DPF. Συμβατή με τις εγκρίσεις VW 505 00, 505 01, 506 00, 506 01. 

Εξαίρεση: R5 και V10 TDi με σύστημα έγχυσης καυσίμου έως έτος 

κατασκευής 12/2006. Υψηλό ιξώδες HTHS.

VW 508 00 509 00 Συνδυασμός προδιαγραφών (508 00 για κινητήρες βενζίνης και 509 

00 για κινητήρες πετρελαίου) για λιπαντικά με ιξώδες 0W20, που 

προσφέρουν οικονομία καυσίμου και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

του λιπαντικού. Μη συμβατές με προηγούμενες προδιαγραφές VW. 

Προτείνεται για τους νέους κινητήρες VW/Audi 2.0 TFSI 140 kW και 3.0 

TDI CR 160 kW.  Πολύ χαμηλό ιξώδες HTHS (≤ 2.6 mPa.s).

vOLvO
VCC 95200377  Για κινητήρες βενζίνης (Β5…, Β6…, Β8…) και κινητήρες πετρελαίου 

(D5…), καθώς και υβριδικούς κινητήρες (D8. PEHV) με έτος 

κατασκευής από 2005. Ταυτόχρονα το λιπαντικό πρέπει να πληροί 

υψηλές απαιτήσεις ως προς την αντοχή στη γήρανση, τους ρύπους 

καυσαερίων, τη διατήρηση του ιξώδους του, την οικονομία καυσίμου, 

την προστασία από μηχανικές φθορές και την καθαριότητα του 

κινητήρα. 

VCC RBS0-2AE  Λιπαντικό κινητήρων με υψηλή θερμική σταθερότητα και ταυτόχρονα 

βέλτιστη συμβατότητα με σύγχρονα συστήματα επεξεργασίας 

καυσαερίων, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro-6. Επιπλέον απαιτήσεις 

ως προς το ιξώδες σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (βελτίωση της 

εκκίνησης  του κινητήρα σε κρύες συνθήκες), καθώς και τη μείωση 

της κατανάλωσης καυσίμου έως και 3,4% συγκριτικά με λιπαντικό 

αναφοράς με ιξώδες SAE 15W40. 

1) DPF – φίλτρο μικροσωματιδίων κινητήρων πετρελαίου        
2) Scr – Φίλτρα καταλυτικής επιλεκτικής αναγωγής 
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ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΙΞΩΔΟΥΣ SAE 

Οι βαθμίδες ιξώδους για τα λιπαντικά κινητήρων ορίζονται σύμφωνα με την προδιαγραφή J300 της SAE (Society of Automotive Engineers – 
Ένωση Μηχανικών Αυτοκίνησης). 
Για παράδειγμα SAE 10W40: η βαθμίδα πριν το “W” εκφράζει το ιξώδες σε χαμηλές θερμοκρασίες. Όσο πιο χαμηλή είναι η βαθμίδα πριν το “W” 
(“Winter” – χειμώνας), τόσο πιο λεπτόρευστο είναι το λιπαντικό σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η βαθμίδα μετά το “W” εκφράζει το ιξώδες του 
λιπαντικού στους 100°C. Όσο πιο μεγάλη είναι η βαθμίδα αυτή, τόσο μεγαλύτερα τα φορτία, στα οποία μπορεί να ανταποκριθεί το λιπαντικό σε 
υψηλές θερμοκρασίες. 

ΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

ΙΞΩΔΕΣ / ΙΞΩΔΕΣ hThS

Το ιξώδες περιγράφει τις εσωτερικές τριβές των υγρών και δίνει μια ένδειξη της συμπεριφοράς ως προς τη ροή τους σε χαμηλές 
και υψηλές θερμοκρασίες. 
Το ιξώδες HTHS (High Temperature High Shear – υψηλή θερμοκρασία υψηλή διάτμηση) ή το δυναμικό ιξώδες μετριέται σε milli Pascal seconds 
(mPa*s) στους 150 °C και κάτω από συνθήκες υψηλής διάτμησης 106 s-1 και περιγράφει την συμπεριφορά του λιπαντικού 
σε συνθήκες λειτουργίας σε σημεία όπως στα ελατήρια του κυλίνδρου, στα έδρανα του διωστήρα ή στα έδρανα του στροφαλοφόρου. 

Low HTHS: 2.9-3.5 mPa*s = χαμηλό ιξώδες HTHS, για χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

High HTHS: ≥ 3.5 mPa*s = υψηλό ιξώδες HTHS, για υψηλή προστασία κινητήρα.

ΕΠΙΠΕΔΑ SAPS

SAPS  –  Ορίζει την περιεκτικότητα του λιπαντικού σε θειική τέφρα, φώσφορο και θείο.

low SAPS – Αυστηρά όρια θειικής τέφρας (≤ 0.5%), φωσφόρου (0.05%) και θείου (≤ 0.2%)

mid SAPS – Περιορισμένα όρια θειικής τέφρας (≤ 0.8%), φωσφόρου (0.07-0.09%) και θείου (≤ 0.3%)

Full SAPS  – Υψηλά όρια θειικής τέφρας, φωσφόρου και θείου 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ API

Οι κατηγορίες API (American Petroleum Institute) περιγράφουν τις απαιτήσεις και τα κριτήρια ποιότητας των λιπαντικών κινητήρων και λιπαντι-
κών μετάδοσης των Αμερικανικών κατασκευαστών ΟΕΜ.

ΒΑΘΜΙΔΕΣ AcEA

Λαμβάνοντας υπόψη τις ουσιαστικές διαφορές των συνθηκών λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά των κινητήρων μεταξύ Ευρώπης και Αμε-
ρικής, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Οχημάτων (ACEA - Association des Constructeurs Européens d’Automotobiles), εισήγαγε το δικό 
της σύστημα ταξινόμησης το 1996. Είναι βασισμένο στις κατατάξεις API, αλλά με μεγαλύτερη έμφαση αφενός στις ειδικές απαιτήσεις των 
ευρωπαίων κατασκευαστών για τα λιπαντικά των κινητήρων τους και αφετέρου στους κανονισμούς ορίων εκπομπών ρύπων EURO. Η διαδικασία 
κατάταξης συμπεριλαμβάνει τον επιτυχημένο έλεγχο σε δοκιμαστικούς ευρωπαϊκούς κινητήρες. 
Οι ισχύουσες βαθμίδες ACEA-2016 (από τον Δεκέμβριο του 2016) διαχωρίζονται στην κατηγορία Α (Α3, Α5) για λιπαντικά κινητήρων βενζίνης, 
στην κατηγορία Β (Β3, Β4, Β5) για λιπαντικά κινητήρων πετρελαίου, στην κατηγορία C (C1, C2, C3, C4, C5) για λιπαντικά με καθορισμένα όρια 
SAPS και στην κατηγορία Ε (Ε4, Ε6, Ε7, Ε9) για λιπαντικά σε κινητήρες πετρελαίου μεγάλου κυβισμού. 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (FUEL EcOnOMY - FE)

Ως λιπαντικά «οικονομίας καυσίμου» (FE) ορίζονται τα λιπαντικά εκείνα που επιτρέπουν την χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΑΘΜΙΔΕΣ AcEA ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙ


