Syntetic All Fleet Long Drain Engine Oil
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Motorolja
Synthetic All Fleet
Bra kvalitet, prestanda, livslängd, pris,
- till nästan alla fordon... - är möjligt
• Överträffar många kända fabriksstandards
• Utvecklad till förlängda bytesintervall
• För fordon i alla klimat
• Minskar bränsleförbrukningen
• Otroligt universell i många sammanhang
• Ökar kraftigt maskinens livslängd
• Hög drifts och lönsamhetspotential
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Omicron 756 Syntetic all fleet long-drain engine oil ingår i en speciell grupp.
- Hi-tech Allround
En grupp som kraftigt reducerar ditt företags behov av olika motoroljor.

Omicron 756
Motoroljan som utvecklats att överträffa extremt många kända fabriksstandarder. Inte för
prestigens skull utan för säkerhet, flexibilitet och driftekonomi.
Att nå upp till instruktionsbokens fabriksstandard kräver höga krav på smörjmedlet. Vårt
mål är att ...överträffa många krav och bibehålla nivån under lång tid !!!
Att nå dit, till 756:ans klass kräver - flexibilitet och kvalitet, här är 756 max laddad.
Med en suveränt högpresterande syntetisk paraffinolja och superavancerad teknik uppfylls
de många höga krav, framförallt - våra egna.
Kvalitet ger klass och livslängd. Den komplicerade kvalitetsvetenskapen heter duglighet.
Teorin är mycket avancerad men verkligheten lika enkel som den är logisk.. och grunden är
att ”så länge det finns ett skydd så skyddar det”.
Duglighetsvetenskapligt betyder det ...”smörjmedel som håller kravet dubbelt så länge ger
ett dubbelt så bra skydd” och så vidare.
Omicron 756 ger klart starka oljefilmer. Maskinen blir mer tät - får mer kompression - mer
vridmoment - mer verkningsgrad. Med mer, klarar maskinen samma arbete med lägre varvtal
och bränslekostnaden faller för den är starkt varvtalsberoende.
Omicron 756 är speciell, framförallt är den universell dessutom Longlife och bränslebesparande därför kallas den också klassen ”Hi-tech allround”.
Visst är 756 ett utmärkt exempel som visar vad avancerad teknik gör. Dessutom gör den livet lättare - och framförallt ...plånboken tyngre.

FAKTA
Omicron 756 en allround multigrade motorolja med starka long-life egenskaper för
alla typer av dieslar och bensin motorer. Utvecklad för att överträffa många världens
kravspecifikationer även sk energibesparande.
Omicron 756 är utmärkt till gasol, diesel och bensin motorer, för såväl turbo som kompressormatade, vid vanliga som förlängda bytesintervaller.
Omicron 756 överträffar i princip alla kända tillverkar specifikationer,
API, ACEA, EURO 2, 3, 4 liksom mängder av fordons specifika krav API: SL/CI-4 plus/ CI-4/
CH-4/CG-4/CF-4/CF; ACEA: A3/B4 och E7 (08); Global DHD-1, DLD-1 och DLD-3; Volkswagen 500.00/505.00; MB: 228.3 ,228.1, 229.1; Volvo: VDS-2/VDS-3; MAN: 3275 och 271;
Iveco Long Drain; Jaso DH-1; AllISOn: C-4; MTU Type 2; DDC Oil Category 2; Cummins
20071/2/6/7/8, (20077 & 20078); Renault RD, RLD, RLD-2; ZF TE-ML 02C/03A/04B/04C/07C;
Mack: EO/M PLUS; Cat ECF-1/ECF-2; Deutz DQC III-05; Skoda-Liaz 258-3

DATA
SAE
Temperaturvidd ºC
º
Basoljevisk cSt 40 C
Färg
Förpackning
1 L 20 L
Övrigt

10W-40
-36 +215
99,7
60 L 205 L 1000 L
-
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