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Specifikációk és jóváhagyások

Az Eurol® Synergy 0W‐30 egy teljesen szinte�kus, 
kiemelten nagy teljesítményű motorolaj benzin‐, LPG 
rövid és hosszútávon üzemelő korszerű, személy‐ és 
3,5 t ala� kishaszonjárművekhez. 

A SAE 0W‐30‐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. A motorban minden üzemállapotban 
kedvező belső súrlódást biztosít, így számo�evően 
mérsékli az üzemanyag fogyasztást.

A szinte�kus olajokra jellemző kiváló oxidációs 
stabilitása folytán tartósan magas motorikus 
hőmérsékletek esetén is megőrzi erede� tulajdonságait.

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.

ACEA A3/B4 API SL/CF
MB 229.5 és MB 229.3

 (motorgyártói jóváhagyással)Volvo 95200356
Renault RN0710 és Renault RN0700
VW 505.00 és VW 502.00

Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C‐on 0.84  kg/l
Kinema�kai viszkozitás 40°C‐on 68.2 cSt
Kinema�kai viszkozitás 100°C‐on 12.2 cSt
Viszkozitási Index 179
CCS dinamikai viszkozitás 5150 cP
Szulfáthamu tartalom 1.09 súly%
Lobbanáspont 194 °C
Folyáspont ‐54 °C

Eurol Synergy 0W‐30 az
Eurol speciális saját fejlesztésű
OPT adaléktechnológiának 
köszönhetően és viszkozitási 
tulajdonságai révén még ala� is  ‐50°C 
kellően folyékony, így rendkívüli 
hidegben is gyors átolajozást és 
tökéletes motorvédelmet 
biztosító motorolaj. Ez megóvja a 
motort és megnöveli annak éle�artamát 
a teljes szervizciklus ala�.

Alkalmazási terület

Eurol Synergy 0W‐30 felhasználható mindazon 
benzin‐ és dízelüzemű motorban, ahol SAE 0W‐40‐es 
viszkozitási osztályú és API SN vagy ACEA A3/B4
teljesítményszintű motorolaj használatát engedélyezi a 
motorgyártó.

Web: www.lavina.hu
Webshop: http://lavinaolaj.frsoft.hu/


	Oldal 3



