
Annak ellenére, hogy az itt szereplő információk és adatok jellemzőek a jelenlegi termékre és a specifikációnak megfelelőek, 
kisebb eltérések előfordulhatnak. Az információk pontosságára vagy a termék megfelelőségére vonatkozóan nem vállalunk 
kifejezett vagy hallgatólagos garanciát. Alkalmazással kapcsolatos tanácsok és további információk a műszaki 
gyfélszolgálatunkon érhetők el. E-mail: OilSupport@gazprom-neft.ru. 12/2017 
 
 

GAZPROMNEFT – LUBRICANTS, LTD. 
14/3, Krzhyzhanovskogo Street, Moscow, 117218 Russia  
Tel: +7 (495) 642-99-69 
Fax:+7 (495) 921-48-63 
  

 
Hivatalos Magyarországi forgalmazó: URT OIL TRADE KFT. Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103; Tel.: +36 1 798-3065; E-mail: info@g-energy.hu 

 

 ISO 9001  ISO 14001  ISO/TS 16949  OHSAS 18001 HITELESÍTETT 
 

 
 
 

G-Energy F Synth 5W-30 
Prémium Full-szintetikus motorolaj személygépjárművekhez 
 
A G-Energy F Synth 5W-30 full-szintetikus motorolaj a legmagasabb védelmet biztosítja nagy teljesítményű motorok 
esetében. Magas és alacsony működési hőmérsékleten hatékonyabb védelmet biztosít az átlagos motorolajoknál, 
ezzel megelőzve a szennyeződések és lerakódások kialakulását. Motorjának teljesítménye a lehető legjobb lesz. 
 
Alkalmazások 

 Turbófeltöltéses és közvetlen befecskendezéses nagy teljesítményű motorok 
 Benzin és dízel motorok részecskeszűrő nélkül (DPF) 
 Személyautók, SUV-ok, könnyű tehergépjárművek és kisbuszok 
 Országúti és városi használat 
 Normál és ritkán előforduló nagyobb igénybevételt jelentő üzemi körülményekhez 

 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Full-szintetikus 
Kiváló olajzás és kopásgátló teljesítmény a vezetési stílustól 
függetlenül 

Extra hő- és oxidációs stabilitás 
Kiemelkedő teljesítmény a gyártók által meghatározott 
olajcsere periódus során 

Kiváló hidegindítás A gyors hidegindítás növeli a motor élettartamát 

Aktív tisztítás 
Segít megelőzni a lerakódásokat a hosszú motorélettartam 
elérése érdekében 

Kiváló kopásgátlás 
Kiemelkedő kopásgátlás az autógyártók által meghatározott 
olajcsere időszakban a hosszú alkatrész- és 
motorélettartamért 

 

  

Teljesíti az alábbi követelményeket: Jóváhagyások: 

 ACEA A3/B4 
 API SL/CF 
 Fiat 9.55535-G1 
 General Motors LL-A/B-025 
 Renault RN700 

 BMW Longlife-01 

 MB 229.5 

 VW 502 00 

 VW 505 00 
 

 

 
Tipikus jellemzők 

Név Mérési eljárás G-Energy F Synth 5W-30
SAE viszkozitási fokozat SAE J300 5W-30 

Kinematikai viszkozitás 40
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 69,0 

Kinematikai viszkozitás 100
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 12,2 

Viszkozitási Index ASTM D2270 176 

Teljes bázisszám (TBN), mg KOH/g ASTM D2896 11 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 238 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -42 

Sűrűség 15
o
C-on, kg/m

3
 ASTM D4052 886 

 

 
Egészségvédelem, biztonság és környezet 
A termékekkel kapcsolatos információk a mellékelt Biztonsági Adatlapon (BA) találhatók. Az adatlap útmutatást ad a 
lehetséges veszélyekről, óvintézkedésekről és elsősegélyről, valamint a termék környezetre gyakorolt hatásairól és a 
használt termék megsemmisítéséről. A BA-k kérésre elérhetőek az értékesítési irodákban. Tilos a termék nem 
rendeltetésszerű használata. 
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