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Eurol Syntence FS 0W-30 jest wysokiej jakości syntetycznym olejem 
silnikowym o wysokiej wydajności do stosowania silnikach benzynowych 
wyposażonych również w LPG i Diesla samochodów osobowych oraz 
lekkich dostawczych wyposażone również w filtry cząstek stałych.

Eurol Syntence 0W-30-FS został opracowany specjalnie dla 
samochodów osobowych i lekkich dostawczych grupy VAG 
(Volkswagen, Audi, Seat i Skoda). Nadaje się do wydłużonych okresów 
między wymianami oleju, do 30.000 km dla silników benzynowych i 
50.000 km dla silników Diesla.

Eurol Syntence FS 0W-30 przewyższa wymagania normy VW związznej 
z efektywnością zużycia paliwa o 10% (VW PV 1451 testy zużycia 
paliwa jako część testów normy VW 504.00 / 507.00 ).

Eurol Syntence FS 0W-30 zapewnia niezwykle stabilny film olejowy przy 
zimnym starcie silnika i zapewnia wysoką stabilność termiczną w mocno 
zróżnicowanych warunkach pracy pojazdu. Dzięki zastosowaniu 
unikalnego pakietu dodatków oraz olejów bazowych produkt doskonale 
smaruje części silnika w krytycznych warunkach pracy zapewniając 
jednocześnie jego optymalną ochronę.

Eurol Syntence FS 0W-30 został opracowany w technologii Eurol z 
dodatkami OPT, dzięki czemu zawiera mniej fosforu, siarki i fosforanów 
niż 0,8% wagowo. Niska zawartość SAPS zapobiega uszkodzeniom 
części układów wydechowych (filtry cząstek stałych oraz katalizatory) 
oraz blokowaniu zwiększając jednocześnie ich żywotność.

Eurol Syntence FS 0W-30 szczególnie polecany jest do stosowania w 
pojazdach wymagających ACEA C3 (2012) oraz klasie lepkości 0W-30.

Właściwości fizyczne

Approved
 VW 504.00
 VW 507.00

Performance level
 ACEA C3
 MB 229.52
 BMW Longlife-04
 Porsche C30

Recommended for use
 VW 503.00
 VW 506.01
 MB 229.51

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Barwa brunatna   
Masa właściwa w 20°C 0.841  kg/l ASTM D 4052 
Lepkość, kinematyczny w 40°C 65.3  cSt ASTM D 445 
Lepkość, kinematyczny w 100°C 12.4  cSt ASTM D 445 
Wskaźnik lepkości 192  ASTM D 2270 
Lepkość, dynamiczna (CCS)  6116  cP ASTM D 5293 
Liczba zasadowa 8.3  mg 

KOH/g 
ASTM D 2896 

Popioły siarczanowe 0.78  wt% ASTM D 874 
Temperatura zapłonu 197  °C ASTM D 93 
Temperatura płynięcia -48  °C ASTM D 97 

Olej silnikowy do samochodów osobowych - Fully Synthetic

Opis

Eurol Syntence FS 0W-30
Olej silnikowy (Low SAPS) klasy long life 504.00/507.00


