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Eurol Evolence obejmuje w pełni syntetyczną gamę olejów silnikowych 
dla silników benzynowych w samochodach osobowych. Olej ten może 
być stosowany w samochodach wyposażonych w katalizatory spalin, 
silniki z turbosprężarką i bezpośredni układ wtryskowy, gdzie API SN (-
RC) (jak również SJ, SL i SM) lub ILSAC GF-5 (jak również GF-2 , -3 i-4) 
jest wymagany.

Eurol Evolence, wyprodukowany został z dodatkami OPT Eurol i oferuje 
niezwykle wysoki poziom ochrony, także dla turbosprężarek, w dłuższych 
okresach między wymianami.

Eurol Evolence kontroluje utlenianie w wysokich temperaturach oraz 
zapobiega powstawaniu osadów spełniając najwyższe standardy 
amerykańskie od 2010 dla ochrony przed zużyciem silnika.

Eurol Evolence oferuje zwiększoną oszczędność w spalaniu paliwa i 
obniżenie emisji spalin. Ponadto jest kompatybilny z silnikami 
benzynowymi zasilanymi w 85% (E85). Eurol Evolence nadaje się do 
nowoczesnych samochodów hybrydowych dla marek samochodów jak 
Toyota, Honda i Lexus.

Eurol Evolence mogą być stosowane tam, gdzie GM 6094M, Chrysler MS 
6395 i Ford WSS-M2C-945A lub 946A jest wymagany, natomiast Eurol 
Evolence 0W-20, 0W-30, 5W-20 i 5W-30 spełnia również wymagania GM 
dexos1.

Dla niektórych bardziej wymagających zastosowań, takich jak stop-and-
go lub ciężkich warunków eksploatacyjnych, okresy międzywymianowe 
powinny zostać znacznie zredukowane konsultując się z producentem 
pojazdu.

Właściwości fizyczne

Approved
 API SP

Performance level
 API SP-RC
 ILSAC GF-6A
 GM dexos 1 Gen 2

Recommended for use
 API CF
 Chrysler MS 6395
 Ford WSS-M2C-947A

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kolor bursztynowa   
Masa właściwa w 20°C 0.842  kg/l ASTM D 4052 
Lepkość, kinematyczny w 40°C 45.1  cSt ASTM D 445 
Lepkość, kinematyczny w 100°C 8.6  cSt ASTM D 445 
Wskaźnik lepkości 172  ASTM D 2270 
Lepkość, dynamiczna (CCS)  5049  cP ASTM D 5293 
Liczba zasadowa 7.2  mg 

KOH/g 
ASTM D 2896 

Popioły siarczanowe 0.72  wt% ASTM D 874 
Temperatura zapłonu 228  °C ASTM D 93 
Temperatura płynięcia -39  °C ASTM D 97 

Olej silnikowy do samochodów osobowych - Fully Synthetic

Opis

Eurol Evolence 0W-20
Fully synthetic long-life motor oil


