SUPREME 8000

ENERGY SAVING

FULDSYNTETISK 5W 30
#371 Supreme 8000 5W-30 er en mul funk onel, fuldsynte sk
motorolie med en avanceret addi vteknik. En stabil motorolie
med ultralav frik on og høje brændsto esparende egenskaber.
MULTIFUNKTIONEL
Supreme 8000 er en fuldsynte sk
lavfrik onsolie af højeste kvalitet
med høje brændsto esparendeegenskaber. En motorolie l nu dens
nye diesel- og benzinmotorer i le e
køretøjer med par kelﬁlter eller katalysator. ligeledes kompa bel med alle
ældre bilmotorer.
MID SAPS
Med den seneste addi vteknologi og
det lave indhold af aske garanteres
maksimal renhed i motorer. En ny
teknologi som skåner miljøet og øger
funk onaliteten i par kelﬁlter og
katalysatorer.

HIGH PERFORMANCE
Supreme 8000 er udviklet l ekstreme dri forhold og længere ski eintervaller.
FORHINDRER OLIELÆKAGE
Supreme 8000 rekondi onerer
O-ringe og pakdåser i motorer og minimerer på den måde oliespild samt
uønskede repera onsomkostninger.

FORDELE
• Lav frik onskoeﬃcient
• Brændsto esparende
• Trykforstærket med Moly & PTFE
• Extreme koldstartsegenskaber
• Eksep onel oxida onsstabilitet
• Eksep onel besky else mod
BESKYTTER VED START
termisk nedbrydning
Supreme 8000 minimerer slidtage
• Højt viskositetsindex
ved hjælp af hur g oliecirkula on,
• Høj varmeaﬂedning
specielt i en motors opvarmningsfase
• Udsøgt skruestabilitet
hvilket llader maksimal belastning
• Skumningsresistent
og giver en excep onel høj beskyt• Ekstra slidtagebesky else if. ventelse mod slidtage
llø ere og knastaksler
• Forhindrer cylinderpolering
STÆRK SMØREFILM
• Længere olieintervaller
Supreme 8000 indeholder specielle
frik onshæmmere bestående af
OVERHOLDER OG OVERSTIGER:
ﬂydende molybdendisulﬁd, PTFE og
ACEA C3-2012; API SN/CF; BMW
zink. Disse emner giver ultralav frikLong Life-04; Chrysler MS-11106;
on i alle bevægelige dele og modstår GM dexos®-2 compliant; MB 229.31
meget høj belastning og holder derfor / 229.51; Porsche A40; VW 502.00 /
motorer som nye i lang d.
505.00 / 504.00 / 507.00.
Iht. anbefalede OEM olieintervaller.
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SAE :
VISKOSITET 40°C :
100°C :
VISKOSITETSINDEX :
FLAMMEPUNKT :
FLYDEPUNKT :
SKUMTEST I :
II :
III :
ZINK INDHOLD:
EMBALLAGE :

5W-30
75 cst
12,4 cst
165
+224°C
-42°C
0
0
0
970 ppm
IBC, 208, 20, 4
og 1 L

