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G-Energy Service Line W 5W-30 
Full-szintetikus prémium motorolaj 
 
A G-Energy Service Line W 5W-30 egy teljesen szintetikus motorolaj, amely hosszú élettartamot és hatékonyságot 
biztosít dízel és benzin meghajtású járművek esetében is. Minden körülmény közt a legjobb teljesítményt és a lehető 
legnagyobb védelmet biztosítja.  A G-Energy Service Line W 5W-30 motorolajat kifejezetten modern gyártmányú VW, 
Audi, Seat és Skoda gyártmányú motorokhoz fejlesztették, legyen szó akár benzines, vagy dízel kivitelről.   
 
Alkalmazások 

 Dízel vagy benzines kivitelű, modern gyártmányú VW, Audi, Seat és Skoda motorokhoz 
 DPF technológiával felszerelt Euro 4-es és Euro 5-ös dízel motorokhoz TWC (háromutas katalizátor) benzin 

motorokhoz  és LPG rendszerű motorokhoz 
 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Teljesen szintetikus 
Teljes körű védelem és teljesítmény, legyen szó bármilyen 
körülményről 

Hosszú olajcsere periódus Kiemelkedően hosszú teljesítmény olajlerakódás és lebomlás nélkül 

Korszerű adalékanyagok 
Speciálisan kibocsátás-csökkentő rendszerrel felszerelt 
járművekhez tervezve, mint például DPF részecskeszűrő rendszer, 
vagy a három komponensre ható katalizátor (TWC) 

Kiváló teljesítmény alacsony hőmérsékleten 
Folyamatos olajáramlás hidegindítás esetén, megfelelő kenés az 
indítást követő első másodpercektől 

Továbbfejlesztett kopásgátlás 
Minden körülmény közt megfelelő kopásgátlást biztosít, ezzel 
hosszú élettartamot garantálva a motornak és az alkatrészeknek 

Aktív tisztítószerek 
Megelőzi a lerakódásokat és az iszap felgyülemlését, tisztán tartja a 
motort és hosszú élettartamot biztosít 

 

  

Teljesíti az alábbi követelményeket: Jóváhagyások: 

 ACEA C3 
 Porsche C30 

 BMW Longlife-04 
 MB 229.51 
 VW 504.00/507.00 

 

 
Tipikus jellemzők 

Név Mérési eljárás G-Energy Service Line W 5W-30

SAE viszkozitási fokozat SAE J300 5W-30 

Kinematikai viszkozitás 40
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 69,8 

Kinematikai viszkozitás 100
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 11,6 

Viszkozitási Index ASTM D2270 169 

Teljes bázisszám (TBN), mg KOH/g ASTM D2896 6,6 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 234 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -42 

Sűrűség 15
o
C-on, kg/m

3
 ASTM D4052 853 

 

 
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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