RC Synthetic Energine Oil
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Motorolja
Synthetic RC
Ett nytt kraftpaket, 		
som inte anpassar sig...
• Helsyntetisk - högpresterande motorolja - utvecklad
för racingklass
• En smörjförmåga anpassad för höga varvtal
• Högt innehåll av additiv för extra skydd för rörliga
delar
• Extra tålig mot värme
• Extra hög kylförmåga
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Omicron 779 RC Synthetic Energine Oil. Vårt krav vid utvecklingen av RC motoroljan
har varit, att utveckla en motor olja som ökar förutsättningarna att vinna...
Den gamla klychan ”Att vinna är inte allt - men betydligt bättre än att komma tvåa” säger
en hel del om hur den här produkten är sammansatt - för ska man vinna gör man det
lättast med en maskin som håller till mållinjen.
Omicron 779
Är en ultramodern helsyntetisk motorolja med riktigt speciella additiv med extra hög
kvalitet med inriktning på racing och rally drift.
Viskositeten skvallrar lite om den temperatur som vi förväntar oss att motorn har dvs.
ett högt effektuttag. Pratar man om effektuttag i 60 visk så är det vanligtvis kraft under
motorhuven och det är 779:an väl dimensionerad för.
RC oljan ger en snabb och stabil oljefilm, som är utevcklad för att skydda rörliga delar
mot slitage, även under de mest krävande förhållanden. Här har vi inte änkt så mycket
på miljö och avgasrening utan additiven är prioriterade att i första hand skydda maskinens rörliga delar.
De speciella tillsatser denna olja har ger givetvis också utmärkt termisk och oxidationsstabilitet, naturligtvis minskar då även avlagringar, slitage allt för att möjliggöra ett högre
kraftuttag.
Andra egenskaper motoroljan har är ett utmärkt korrosionsskydd, stabil viskositet liksom
en mycket bra kylförmåga och då krävs lite bättre skumdämpning troligen något våra
användare redan listat ut.
Omicron 779 är m.a.o. en riktigt tuff motorolja och den är gjord för att vinna tävlingar.

FAKTA
Omicron 779 är extra temperaturresistent syntetolja för racing prestanda drifter - under
mycket hårda förhållanden.
Omicron 779 är utmärkt för alla 4-takts bensinfordon med eller utan turbo, kompressor etc.
Omicron 779 överträffar API SL/CF, ACEA: A3/B4 (08), VW 500.00/505.00, MB 229.1,
Porsche A40,
Ett litet tips... vid oljebytet - skölj ur maskinen med Omega 907 så får den nya oljan
börja arbeta i en ren fin maskin med perfekta förutsättningar.

DATA
SAE
Temperaturvidd ºC
º
Basoljevisk cSt 40 C
Färg
Förpackning

10w-60
-36 +227
185
Ljus
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
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