ESSO ULTRA 5W-30
Predĺžené intervaly výmeny / Úspora paliva pre osobné autá PSA
POPIS

KVALITATÍVNE ŠTANDARDY

ESSO ULTRA 5W-30 je vysoko
hodnotný ľahkobežný olej pre
osobné automobily. Vysoko výkonné
aditíva
spolu
s
vybranými
syntetickými základovými olejmi
dovoľujú predĺžené intervaly výmeny
oleja a zaručujú úsporu paliva
špeciálne v automobiloch PSA.

·
·
·

VÝHODY:
·

POUŽITIE
ESSO ULTRA 5W-30 bol vyvinutý
špeciálne v spolupráci s Peugeot
S.A. pre nasadenie v benzínových a
naftových motoroch podľa konceptu
"Energy-Economy-Fluid". Preto je
odporučený pre modely Peugeot
406 od 04/1999 a pre všetky ostatné
modely od 07/1999. U týchto
vozidiel bol tento špeciálny olej
použitý ako prvonáplň.

Peugeot S.A. Gasoline E-99
Peugeot S.A. Diesel D-99
Peugeot S.A. Eco-99 MA3

·
·

·
·

Predĺžené intervaly výmeny oleja pre
osobné a ľahké užitkové automobily
koncernu PSA
Po spoločnom vývoji ESSO a
Peugeot vydal Peugeot S.A. na tento
olej povolenie "Energy-Economy"
Polosyntetická formulácia zaručuje
vysokú termickú stabilitu a vynikajúcu
tekutosť pri nízkych teplotách a
uľahčuje štartovanie a ochranu pred
opotrebovaním pri studenom štarte.
Produkty s nízkou viskozitou zvyšujú
spotrebu energie, umožňujú úsporu
paliva a znižujú emisie.
Znížené opotrebovanie zaručuje
optimálny výkon a dlhú životnosť
motora.
Skúšobná metóda

Technické parametre

ESSO ULTRA 5W-30
Kinematická viskozita
Pri 100 °C
Pri 40 °C
Dynamická viskozita pri -20 °C
Hustota pri 15 °C
TBN
Bod vzplanutia
Bod tuhnutia
Popol (síranový)

DIN 51 562

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

10,1
58,5
2930
860
9,0
225
-42
1,28

DIN 51 398
DIN 51 757
DIN ISO 3016
DIN ISO 2592
DIN ISO 3016
DIN 51 575

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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