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EUROL MAXENCE RC 10W‐60
Teljesen szinte kus motorolaj
Alkalmazási terület
Az Eurol® Maxence RC 10W‐60 egy teljesen szinte kus,
kiemelten nagyteljesítményű motorolaj
benzin‐, LPG és dízelüzemű, rövid és hosszútávon
üzemelő gépjárművekhez.
Speciális adalék‐összetételnek köszönhetően az olaj
megfelelő versenyszintű alkalmazáshoz például rally
és más versenyágazatok álltal támaszto
rendívűl nehéz üzemi körülményekhez.
Csökken az égésmaradék lerakódását,
valamint a kopás mértékét, továbbá magasabb leado
teljesítményt tesz lehetővé.
Eurol Maxence RC 10W‐60 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.

Eurol Maxence RC 10W‐60 az
Eurol speciális saját fejlesztésű
OPT adaléktechnológiának
köszönhetően gyors és nagyon stabil
ﬁlmréteget képez, megvédve az összes
mozgó alkatrészt a kopástól, akár
nagy terheléssel járó körülmények
közö is. A speciális adalékoknak
köszönhetően kiváló hő‐ és oxidációs
stabilitás jellemzi.

Eurol Maxence RC 10W‐60 felhasználható mindazon
benzin‐ és dízelüzemű motorban, ahol SAE 10W‐60‐as
viszkozitási osztályú és ACEA A3/B4 vagy API SM/CF
teljesítményszintű motorolaj használatát engedélyezi a
gépgyártó.

Speciﬁkációk és jóváhagyások
API SM/CF
ACEA A3/B4‐08
VW 500.00
VW 505.00
MB 229.1
Fiat 9.55535‐H3

Minőségi jellemzők
Sűrűség 20°C‐on
Kinema kai viszkozitás 40°C‐on
Kinema kai viszkozitás 100°C‐on
Viszkozitási Index
CCS dinamikai viszkozitás
Szulfáthamu tartalom
Lobbanáspont
Folyáspont

0.855 kg/l
176.4 cSt
25.1 cSt
176
4810 cP
1.22 súly%
201 °C
‐39 °C
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Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban
sem kifejeze , sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell
győződnie arról, hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége.
A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Amennyiben további információra van szüksége, szívesen tájékoztatjuk.
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