
MIDLAND CRYPTO3 5W30 504/507 4L
W pełni syntetyczny olej silnikowy, z unikalnym składem dodatków.
Technicznie zaawansowany olej typu Longlife, który powstał z myślą
o autach z grupy VAG(Volkswagen, Audi, Seat i Skoda) i zapewnia
doskonałą ochronę w każdej temperaturze. Zapewnia czystość
silnika i zmniejsza zużycie paliwa oraz emisję spalin.

Technologia low SAPS redukuje osady popiołu co gwarantuje dłuższą żywotność filtra DPF. Odporny na ścinanie
filmu olejowego ze względu na świetną charakterystykę HTHS.
ZALETY:
Łatwy rozruch i doskonała ochrona w szerokim zakresie temperatur
Niższe zużycie oleju ze względu na wysoką stabilność nawet przy wysokim obciążeniu
Zredukowana emisja spalin ze względu na low SAPS
Zwiększona czystość silnika
Świetna ochrona na zrywanie filmu olejowego
Wydłużone interwały serwisowe w autach VW, Audi, SEAT i Skoda, włączając auta z silnikami Diesla i filtrem DPF
Crypto3 5W30 może być również stosowany tam gdzie wymagana jest norma ACEA A3/B3/B4

SPECYFIKACJE:
ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
Chrysler MS 11106, 6395
FIAT 9.55535-G1, -S3
Ford M2C917-A
GM/Opel Dexos 2
Porsche C30
MB Approval 229.51
Renault RN0700
VW 504.00/507.00



TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI:
Klasyfikacja SAE: 5W30
Lepkość cSt przy -30˚C: 5950
Lepkość cSt przy 40˚C: 67
Lepkość cSt przy 100˚C: 11,7
Indeks lepkości (VI): 171
Punkt płynięcia (˚C): -42
Punkt zapłonu (˚C): 230
Ciężar właściwy (kg/L): 0,848
 

Niedostępny
Produkt chwilowo niedostępny.
Kliknij w przycisk pod ceną i pozostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię niezwłocznie o przewidywanym terminie
dostawy.

Opis producenta

Marka MIDLAND jest własnością firmy Oël Brack A. G. Firma Oël Brack A. G. jest wielopokoleniową firmą o ponad 125
letniej tradycji w produkcji olejów i smarów. Oël Brack od 1938 roku reprezentowała w Europie amerykański koncern
olejowy Quaker State Corporation - najstarszą firmę olejową na świecie i numer jeden w rynku środków smarnych
w USA. W latach 90 szwajcarskiej firmie Oël Brack A. G. powierzono produkcję i dystrybucję Quaker State w Europie.


