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MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 6300 0W-20 
Top Tec 6300 0W-20 

POPIS Prémiový lehkoběžný motorový olej na bázi syntetické technologie. Odpovídá nej-
vyšším požadavkům vyplývajících z vývoje stále menších a výkonnějších motorů 
disponujících vyšší účinností a nižšími emisemi. Speciálně byl vyvinutý podle po-
žadavků na vozidla značek Jaguar, Land Rover a Mercedes-Benz. Obzvláště při 
extrémních provozních podmínkách zajišťuje optimální mazání, výbornou stabilitu 
mazací vrstvy a rovněž minimální opotřebení a tvorbu usazenin. Výborně se hodí 
pro motory se Start-Stop systémem. Olej zaručuje maximální výkon při nízké spo-
třebě paliva. 

VLASTNOSTI - lehčí běh motoru 
- výborná čistota v motoru 

 - excelentní ochrana proti opotřebení 
 - vysoká spolehlivost mazání 
 - spoří pohonné hmoty a snižuje emise škodlivých látek 
 - vysoká odolnost vůči odstřižení mazací vrstvy  
 - optimální odolnost vůči stárnutí 
 - optimální tlak oleje při všech provozních podmínkách 
 - výtečné vlastnosti při nízkých i vysokých teplotách 
 - dlouhá životnost motoru 

- testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ ACEA C5 ● API SN ● Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122 ● MB 229.71 

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity oleje SAE (motorové) : 0W-20  SAE J300 
 Hustota při +15 °C : 0,845 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 39,5 mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 8,3 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 : 193  DIN ISO 2909 

 Viskozita HTHS při +150 °C : ≥ 2,6 mPa.s ASTM D 5481 
 Bod tuhnutí : -48 °C DIN ISO 3016 
 Bod vzplanutí : +226 °C DIN ISO 2592 
 Ztráta odpařením (Noack) : 11,9 % ASTM 5800 B  
 Číslo celkové alkality : 7,9 mg KOH/g DIN ISO 3771 
 Barva / vzhled : hnědavá 
 Sulfátový popel : 0,8 % DIN 51575 
 Barevné číselné označení (ASTM) : L 2,0  DIN ISO 2049 

OBLAST POUŽITÍ  Speciálně přizpůsobený motorový olej k vysokým požadavkům různých benzino-
vých a dieselových motorů vozidel značek Jaguar, Land Rover a Mercedes-Benz. 
Hodí se pro dlouhé intervaly výměny oleje a vysoce zatížené motory. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motoru nebo automobilu. Optimální 
účinnost je zaručena pouze při použití v nesmíšeném stavu s jiným olejem! 
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MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 6300 0W-20 
Top Tec 6300 0W-20 

NABÍDKA BALENÍ 1 l plastový kanystr Obj. č. 21210 D-F-I 
 1 l plastový kanystr Obj. č. 21216 BOOKLET 
 5 l plastový kanystr Obj. č. 21211 D-F-I 
 5 l plastový kanystr Obj. č. 21217 BOOKLET 
 20 l  plastový kanystr Obj. č. 21212 D-GB-I-E-P 
 60 l plechový sud Obj. č. 21213 D-GB 
 60 l vratný kontejner Obj. č. 21214 D-GB 
 205 l plechový sud Obj. č. 21215 D-GB 
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