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Motorolaj Teljesen szintetikus Többfokozatú 

 
Aktív vezetéshez 

 
Tiszta motor 

 

 

 
 
 

G-Energy Synthetic Active 5W-40 
Full-szintetikus motorolaj személygépjárművekhez 

 

 
 
 
 
Benzin- és 
dízelmotorokh
oz

 

 

 
 

 

G-BASE SZINTETIKUS TECHNOLÓGIA ötvözi a legújabb fejlesztéseket, az egyedi 
megoldásokat, a világszínvonalú technológiát és a magas minőségű megoldásokat. Így 
keletkeznek nagy teljesítményű kenőanyagaink! 

 
 

G-Energy Synthetic  Active  5W-40:  egy  teljesen szintetikus motorolaj, amely kifogástalanul tesz eleget a nagy 
teljesítményű motorok követelményeinek  A G-Energy Synthetic  Active  5W-40 motorolaj, ötvözve a G-Base 
szintetikus technológiával, kifogástalan viszkozitást, súrlódást és teljesítményt biztosít, növelve a motor élettartamát.   
A full-szintetikus formula hozzájárulhat a motor hatékonyságának növeléséhez 

 
 Felhasználása 

 
 

 
 Turbófeltöltős és közvetlen befecskendezésű nagy 
teljesítményű motorokhoz 
  DPF - részecskeszűrő nélküli dízel-, és benzinmotorokhoz 
 Személyautók, SUV-ok, kisteherautók és 
furgonok 
 Országúti használathoz, és városi 
közlekedéshez is 
 Normál, időnként nehéz munkakörülményekhez 

 
 Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

  

Teljesen szintetikus 
Számos vezetési stílusnak megfelelő általános kenést és 
kopásvédelmet biztosít 

 Kifogástalan 
hidegindítás 

 

Hidegindítási teljesítménye növeli a motor élettartamát 

 Megnövelt hőstabilitás 
és oxidációs stabilitás 

Kiemelkedő teljesítményre képes a teljes 
olajcsere periódus alatt 

  

Aktív tisztítószerek 
 

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

  

Továbbfejlesztett kopásgátlás 
Az ajánlott olajcsere periódus alatt kifogástalan kopásgátlást biztosít. 
Így nő az alkatrészek és a motor élettartama. 

Megfelelőség 
 

  API SN/CF 
  ACEA A3/B4 
  MB 229.3 
  Renault RN 700/710 
  VW 502.00/505.00 
  AVTOVAZ
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Jellemző tulajdonságok 
Tulajdonságok                                                                 Módszer                         G-Energy Synthetic Active 5W- 
SAE viszkozitási osztály SAE J300 5W-40 

Kinematikus Viszkozitás @40°С, mm
2
/s ASTM D445 87,3 

Kinematikus Viszkozitás @100°С, 
mm

2
/s 

ASTM D445 14,5 

Viszkozitási index ASTM D2270 173 

Teljes bázisszám (TBN), mg KOH/g ASTM D2896 9,2 

Gyulladáspont (COC), °С ASTM D92 230 

Folyáspont, °С ASTM D97 -40 

Sűrűség @15°С, kg/m
3

 ASTM D4052 859 

 
G-Base Szintetikus Technológia előnyei 

 

 A G-Base Szintetikus Technológia magasabb teljesítményt biztosít a viszkozitás, a súrlódás 
és az illékonyság tekintetében, mint a hagyományos bázisolajok.  Nagyobb tisztaságú motort, 
hosszabb motorélettartamot, gazdaságos üzemanyag használatot, alacsonyabb 
olajfogyasztást eredményez, és csökkenti a fenntartási költségeket. 

 
Fokozott kopásgátlás 
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Ellenállás az olaj lebomlásnak 
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 3-szor jobb 
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Viszkozitás növelve (KV 40˚C), % 

 

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

 

 
A kiemelkedő oxidációs- és hőstabilitás 
segít megelőzni a lerakódásokat és az 
üledéket, növelve ezzel a motor 
tisztaságát 

 
Egészségügyi- , biztonsági- és környezetvédelmi előírások 

A termékre vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. A biztonsági adatlap segítséget és 
információt nyújt a lehetséges veszélyekről, a szükséges óvintézkedésekről, az elsősegélyről, a lehetséges 
környezeti hatásokról, valamint az elhasznált termék ártalmatlanításáról. A biztonsági adatlapot kérje az eladótól! 
A terméket csak rendeltetésszerűen használja! 
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