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MOTOROVÝ OLEJ SNOWMOBIL 0W-40 
Snowmobil Motoroil 0W-40 

POPIS Plně syntetický lehkoběžný motorový olej. Zaručuje nejrychlejší promazání motoru 
a optimální mazání už od jeho prvních otáček. Nízkou viskozitou a vysokou střiho-
vou stabilitou mazacího filmu disponuje olej díky obsahu syntetických základových 
olejů a použití nejpokrokovější aditivní technologie. Spolehlivě zabraňuje vzniku 
usazenin, snižuje ztráty třením v motoru a přispívá k maximálnímu snížení opotře-
bení. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů. 

VLASTNOSTI - excelentní ochrana proti opotřebení 
- extrémně vysoká teplotní stabilita 

 - výborná bezpečnost mazání 
 - rychlý rozvod oleje při nízkých teplotách 
 - extrémně nízká ztráta odpařením 

- výtečná čistota v motoru 
- testovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů 
- optimální tlak oleje za všech provozních podmínek 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ ACEA A3 ● ACEA B4 ● API CF ● API SM 

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity oleje SAE (motorové) : 0W-40  SAE J300 
 Hustota při +15 °C : 0,845 g/cm3 DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 81,0   mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 14,0   mm2/s ASTM D 7042-04 
 Viskozita při -40 °C (MRV) : < 60000  mPa.s ASTM D 4684 
 Viskozita při -35 °C (CCS) : ≤ 6200  mPa.s ASTM D 5293 

Index viskozity : 179  DIN ISO 2909 
 Viskozita HTHS při +150 °C : ≥ 3,5 mPa.s ASTM D 5481 
 Bod tuhnutí : -48  °C DIN ISO 3016 
 Ztráta odpařením (Noack) : 10,0 % CEC-L-40-A-93 
 Bod vzplanutí : +230 °C DIN ISO 2592 

Číslo celkové alkality : 10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771 
 Sulfátový popel : 1,0 – 1,6 g/100 g DIN 51575 
 Barevné číselné označení (ASTM) : L 3,5  DIN ISO 2049 

OBLAST POUŽITÍ  Speciálně přizpůsobený motorový olej pro použití ve čtyřtaktních motorech sněž-
ných skútrů. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce sněžného skútru nebo motoru. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastový kanystr  Obj. č. 7520 D-RUS-GB 
 4 l plastový kanystr  Obj. č. 2261 D-RUS-GB 
 205 l plechový sud  Obj. č. 9048 D-GB 
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