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Eurol Synergy 0W-30 to w pełni syntetyczny olej silnikowy do 
stosowania w samochodach osobowych i lekkich pojazdach 
dostawczych. Olej ten może być stosowany w samochodach z 
turbodoładowaniem silnikach wyposażonych w katalizatory i silnikach 
wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem paliwa.

Eurol Synergy 0W-30 zapewnia niezwykle szybki i stabilny film olejowy 
przy rozruchu zimnego silnika i utrzymuje doskonałą smarowność w 
wysokich temperaturach.

Olej ten zapewnia bardzo wysoką odporność na utlenianie oraz ochronę 
przed zużyciem podczas długiej eksploatacji. Silnik nawet podczas 
długotrwałego okresu między wymianami oleju pozostaje czysty i w 
doskonałęj kondycji (do 30.000 km).

Eurol Synergy 0W-30 zapewnia oszczędność w spalaniu paliwa i ze 
względu na swoje właściwości może być mieszany z olejami silnikowymi 
zarówno syntetycznymi jak i mineralnymi, chociaż mieszanie go z innymi 
olejami nie pozwoli na skorzystanie w pełni z doskonałej jakości 
produktu jakim jest Eurol Synergy 0W30.

Eurol Synergy 0W-30 spełnia wymagania specyfikacji MB 229.5 i może 
być wykorzystany do intensywnego i długotrwałego użytkowania w w/w 
marce pojazdów.

Właściwości fizyczne

Approved
 API SL
 Volvo 95200356

Performance level
 ACEA A3/B4
 VW 502.00
 MB 229.5
 MB 229.3
 Renault RN0710
 Renault RN0700
 VW 505.00

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Barwa brunatna   
Masa właściwa w 20°C 0.841  kg/l ASTM D 4052 
Lepkość, kinematyczny w 40°C 68.2  cSt ASTM D 445 
Lepkość, kinematyczny w 100°C 12.2  cSt ASTM D 445 
Wskaźnik lepkości 179  ASTM D 2270 
Lepkość, dynamiczna (CCS)  5150  cP ASTM D 5293 
Popioły siarczanowe 1.1  wt% ASTM D 874 
Temperatura zapłonu 194  °C ASTM D 93 
Temperatura płynięcia -54  °C ASTM D 97 

Olej silnikowy do samochodów osobowych - Fully Synthetic

Opis

Eurol Synergy 0W-30
Wysokiej jakości olej silnikowy klasy long life MB 229.5


