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Gulf Formula FS 5W-30
Szintetikus személyautó motorolaj
A Gulf Formula FS 5W-30 a legújabb generációjú szintetikus személyautó motorolaj, amit azon összes Ford járműre
vonatkozó szigorú előírásoknak történő megfelelőségre terveztek, melyek megfelelnek a jelenlegi EURO 4 és EURO 5
emissziós normáknak és a legújabb Ford WSS-M2C913-C specifikáció által jóváhagyott minőségű olajokat igényelnek. A
továbbfejlesztett összetételű Gulf Formula FS 5W-30 kiemelkedő védelmet nyújt a kopás, a lerakodás és az iszapképződés ellen továbbá üzemanyag megtakarítást biztosít.
A Gulf Formula FS 5W-30 kiemelkedő hőoxidációs stabilitással rendelkezik, ami lassítja az olaj oxidációját, így lehetővé
teszi a megnövelt olajcsere intervallumot. A súrlódásmódosítókkal kiegészített továbbfejlesztett összetétel kitűnő üzemanyag-megtakarítás biztosít, és a csökkentett káros anyag kibocsátás miatt környezetbarát. A csökkentett lerakódás és
iszapképződés a motorban és a turbófeltöltőben biztosítja a névleges teljesítményt és nyomatékot, illetve a kiváló kopásvédelmi technológia magasabb kopás elleni védelemhez vezet. A kivételes Stay-in-Grade teljesítmény megbízható kenőképességet biztosít még nagyobb terhelés és magasabb működési hőmérsékletek esetén is, és a kiemelkedő alacsony
hőmérsékleti folyékonyság segíti a hidegindítást, és már beindításkor védelmet nyújt a kopások ellen.
A Gulf Formula FS 5W-30 a legújabb Ford modellekhez alkalmas, melyek Ford WSS-M2C913-C minőségű olajokat
igényelnek, és azon személyautók és könnyű járművek benzin és dieselmotorjaihoz, melyek kifejezetten úgy lettek kialakítva, hogy képesek legyenek az ACEA A5/B5-nek megfelelő alacsony súrlódású és alacsony viszkozitású olajok használatra.
Megjegyzés: A Gulf Formula FS 5W-30 NEM megfelelő a közvetlen befecskendezéses diesel motoroknál, melyek VW
505 01-nek és/vagy WSS-M2C917-A-nak megfelelő olajokat igényelnek.

Tulajdonságok:
SAE viszkozitási osztály
Sűrűség @ 15°C
Viszkozitás @ 40°C
Viszkozitás @ 100°C
Viszkozitás CCS @ -30°C
Viszkozitási index
Lobbanás (COC)
Dermedéspont
TBN
Szulfáthamu tartalom

Szabványok:
SAE J300
ASTM D4052
ASTM D7042
ASTM D7042
ASTM D5293
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D2896
ASTM D874

Paraméterek:
5W-30
843 kg/m3
50.7 mm2/s
9.4 mm 2/s
3790 cP
172
233°C
-39°C
8.5 mgKOH/g
0.8 wt %

Jóváhagyások:
Megfelelt:
ACEA A5/B5
Ford M2C 913-C

A Gulf Oil International fenntartja a jogot termékeinek és specifikációinak
előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására.
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