ESSO 505 01
SAE 5W-40
Olej odporúčaný pre vznetové motory Volkswagen
vybavené vstrekovacími jednotkami
· Intervaly výmeny oleja pre
POPIS
ostatné autá VW a Audi so
ESSO 505 01 je olej určený pre
vznetovými motormi sú podľa
vznetové motory osobných áut. Je
odporúčaní v servisnej knižke.
pripravený na báze syntetických
zložiek doplnených vyváženou
kombináciou
zušľachťujúcich Olej je odporúčaný pre všetky autá
so vznetovými motormi vyžadujúce
prísad.
olej podľa ACEA B3.
Olej ESSO 505 01 bol špeciálne
vyvinutý a schválený v spolupráci s Olej vhodne dopĺňa sortiment
automobilkou VW pre nové motorových olejov ESSO, ktoré tak
vznetové
motory
vybavené uspokoja
požiadavky
všetkých
samostatnými
vstrekovacími modelov áut VW a Audi, starých i
jednotkami pre každý valec.
nových, s bežnou i predĺženou
Tieto motory sú už vo výrobnom výmennou lehotou.
závode naplnené olejom, ktorý
spĺňa špecifikáciu VW 505 01. Olej Syntetické zložky poskytujú oleju
môže byť tiež použitý v iných vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti a
aplikáciách, podľa odporúčaní zároveň zvyšujú odlnosť oleja voči
Volkswagenu.
vysokoteplotnému namáhaniu.
POUŽITE
Olej je odporúčaný pre všetky
vznetové motory VW a Audi :
· Intervaly výmeny oleja v
motoroch
vybavených
vstrekovacími jednotkami sú
15 000 km alebo 1 rok.

Kvalitatívne štandardy:
Schválenie :
Volkswagen VW 505 01 (4/99)
VW 505 00 (1/97)
Výkonová úroveň : ACEA B3
Skúšobná metoda

Technické parametre

ESSO 505 01
Kinematická viskozita
Pri 100 °C
Pri 40 °C
Dynamická viskozita pri -25 °C
Bod vzplanutia
Bod tuhnutia
Viskozitný index
Sulfátový popol
TBN
Hustota pri 15 °C

mm2/s
mm2/s
mPa.s
°C
°C
%hm.
mg KOH/g
kg / m3

14,1
92,8

ASTM D 445

3260
239
< -51
156
1,2
9,7
857

ASTM D 5293
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2270
ASTM D 874
ASTM D 2896
IP 365

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími
podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.
Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď
karta bezpečnostných údajov.
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