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Specifikációk és jóváhagyások

Az Eurol® Evolence 5W‐20 egy teljesen szinte�kus,
közepes hamutartalmú, nagyteljesítményű motorolaj
benzin‐, LPG rövid és hosszútávon üzemelő személy‐ 
és 3,5 t ala� kishaszonjárművekhez. Ultra üzemanyag 
takarékos, környezetbarát olaj benzines motorokhoz. 

A SAE 5W‐20‐as viszkozitásának köszönhetően 
rendkívül alacsony súrlódási veszteség és 
ez által kismértékű motorkopás érhető el.

Széles körben felhasználható a legkülönbözőbb üzemi 
körülmények melle�, szélsőséges hőmérsékle� 
tartományban is kifogástalan védelmet biztosító 
motorolaj.

Eurol Evolence 5W‐20 kiemelkedően gyors és tartós 
kenőfilmet biztosít a hidegindításnál, amelyet magas 
hőmérsékleten is megőriz, miközben a súrlódás és ezáltal a 
motorkopás minimálisra csökken a kri�kus kenési pontokon is.

API SN‐RC
ILSAC GF‐5
Ford WSS‐M2C945‐A
Ford WSS‐M2C930‐A
Fiat 9.55535‐CR1
Chrysler MS 6395
GM 6048‐M

Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C‐on 0.84  kg/l
Kinema�kai viszkozitás 40°C‐on 45.8 cSt
Kinema�kai viszkozitás 100°C‐on 8.7  cSt
Viszkozitási Index 172
CCS dinamikai viszkozitás 3431 cP
Szulfáthamu tartalom 0.85 súly%
Lobbanáspont 209 °C
Folyáspont ‐38 °C

Eurol Evolence 5W‐20 az
Eurol speciális saját fejlesztésű
OPT adaléktechnológiának 
köszönhetően kevesebb foszfort, 
ként és szulfáthamut tartalmaz, 
úgyneveze� közepes hamutartalmú 
MID SAPS motorolaj.
Ez megóvja a kipufogórendszer 
részeit (részecskeszűrők(DPF) és
katalizátorok) az eltömődéstől és 
megnöveli annak éle�artamát a 
teljes szervizciklus ala�.

Alkalmazási terület

Eurol Evolence 5W‐20 felhasználható mindazon 
benzin‐ és dízelüzemű motorban, ahol SAE 5W‐20‐es 
viszkozitási osztályú és API SN‐RC vagy ILSAC GF‐5
teljesítményszintű motorolaj használatát engedélyezi a 
motorgyártó.

Használata ajánlo� minden modern Hybrid gépjárműhöz
kiemleten a Toyota, Honda és Lexus modellekhez.
A japán, benzines motorokhoz terveze� motorolaj 
amely jól használható a hagyományos üzemanyag mellet
a 85% bioetanol (E85) tartalmú benzin használatához is. 

Ajánlo� minden normál és megnövelt olaj csereperiódus 
esetén is ahol a GM 6048‐M, Chrysler MS 6395 
és Ford WSS‐M2C‐945A/930A   vagy a Fiat 9.55535‐CR1
az előírás.
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