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Specifikációk és jóváhagyások

Az Eurol® Syntence 5W‐30 egy teljesen szinte�kus,
alacsony hamutartalmú, csúcsteljesítményű motorolaj
benzin‐, LPG és dízel üzemű, rövid és hosszútávon
üzemelő személy‐ és 3,5 t ala� kishaszonjárművekhez,
amelyeket részecskeszűrővel szereltek. Megfelel az
Euro‐4 kipufogógáz kibocsátási előírásoknak. Kiválóan
használható a szűk illesztésekkel gyárto�, magas fokú
védelmet és alacsony viszkozitású motorolajat igénylő
korszerű motorok követelményeinek. Széles körben
felhasználható a legkülönbözőbb üzemi körülmények
melle�, szélsőséges hőmérsékle� tartományban is
kifogástalan védelmet biztosító motorolaj.

Az Eurol Syntence 5W‐30 rendelkezik az alábbi
gépgyártói jóváhagyásokkal.
  

Eurol Syntence 5W‐30 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 C3
VW 504.00 és VW 507.00
MB 229.51
BMW Longlife‐04
Porsche C30
Fiat 9.55535‐S3

Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C‐on 0.8504  kg/l ASTM D 1298
Kinema�kai viszkozitás 40°C‐on 69.6 cSt ASTM D 445
Kinema�kai viszkozitás 100°C‐on 12.0 cSt ASTM D 445
Viszkozitási Index 170 ASTM D 2270
CCS dinamikai viszkozitás 5590 cP ASTM D 2602
Szulfáthamu tartalom 0.67 súly% ASTM D 874
Lobbanáspont 197 °C ASTM D 93
Folyáspont ‐45 °C ASTM D 97

Eurol Syntence 5W‐30 az
Eurol speciális saját fejlesztésű
OPT adaléktechnológiának
köszönhetően kevesebb foszfort, 
ként és szulfáthamut tartalmaz, 
úgyneveze� alacsony hamutartalmú 
LOW SAPS motorolaj.
Ez megóvja a kipufogórendszer 
részeit (részecskeszűrők(DPF) és 
katalizátorok) az eltömődéstől és 
megnöveli annak éle�artamát a 
teljes szervizciklus ala�.

Alkalmazási terület

EUROL SYNTENCE 5W‐30
Teljesen szinte�kus long‐life motorolaj VW 504.00/507.00; MB 229.51

Eurol Syntence 5W‐30 felhasználható mindazon 
benzin‐ és dízelüzemű motorban, ahol SAE 5W‐30‐as 
viszkozitási osztályú és ACEA C3 teljesítményszintű 
motorolaj használatát engedélyezi a gépgyártó.

Speciálisan a VW 504.00 és 507.00 specifikációhoz fejleszte�ék ki, 

de alkalmas azoknál az autóknál is, ahol a régebbi VW előírások, 

mint az 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, 500.00, 

501.01 és 505.00 az előírt motorolaj teljesítményszint.

Ez az olaj nem megfelelő a 2007 elő� R5 és V10 motorokhoz. 

Ezekhez a motorokhoz kifejeze�en a VW 506.01 az előírás.

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

 javasolt a VAG csoport ‐ VW 504.00/507.00
(Volkswagen, Audi, Seat és Skoda) 
személyautóihoz és kishaszon‐gépjárműveihez 
a leghosszabb csereperiódus esetén is 
(benzinüzemű motorok esetén 30 000 km‐ig, 
dízelmotorok esetén 50 000 km‐ig). 

‐ MB 229.51 felhasználható minden Mercedes Benz
személyautóban és kishaszonjárműben, akár a
megnövelt „rugalmas” olaj csereperiódus esetén is.

 ajánlo� minden BMW személyautóba ‐ BMW LL‐04
normál és megnövelt olaj csereperiódus esetén is. 
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