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NIPPON ENERGY 0w20 
SYNTHETISCHE MOTOROLIE 
 

BESCHRIJVING 

Nippon Energy is een motorolie die werd ontwikkeld volgens de meest recente 
technieken. De olie is gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische 
basisoliën die verrijkt zijn met geavanceerde additieven. Nippon Energy werkt 
hierdoor tevens brandstofbesparend. Door de speciale samenstelling kan dit 
product uitstekend worden toegepast bij zeer lage buitentemperaturen, zoals die 
onder Arctische omstandigheden voor kunnen komen.  

EIGENSCHAPPEN 

• Lager brandstofverbruik. 

• Hoge en stabiele viscositeitsindex. 

• Goede weerstand tegen "shearing" . 

• Vlotte koude start ook bij zeer lage buitentemperaturen. 

• Veilige smeerfilm bij de bedrijfstemperaturen van de motor. 

• Zeer goede detergerende en dispergerende werking. 

• Zeer sterke antislijtage, anticorrosie en antischuimvermogen.  

TOEPASSING 

Een brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor 
benzine -, en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, zowel in 
personen-, als in bestelwagens. Door haar unieke samenstelling is deze olie 
tevens uitstekend geschikt voor Hybride en andere diverse Eco uitvoeringen 
zoals door diverse OEM's op de markt gebracht. Het biedt de nodige prestaties 
voor de recentste vereisten voor Amerikaanse en Aziatische personenwagens 
(bijv. Honda, Toyota, Mitsubishi). 

CARACTERISTIEKEN  

Densiteit bij 15 °C 0,846 kg/l 
Viscositeit bij -35 °C 4320 mPa.s  
Viscositeit bij 40 °C 46,70 mm²/s  
Viscositeit bij 100 °C 8,54 mm²/s  
Viscositeitsindex  162  
Vlampunt COC 230 °C 
Vloeipunt -48 °C 
Zuurtegraad 9,7 mgKOH/g 
Sulfaat As 1,22 % 

SPECIFICATIES 

ACEA A1/B1 
API SN/RC 
ILSAC GF-5 
CHRYSLER MS6395 
FORD M2C945-A, M2C946-A, M2C947-A 

VERPAKKING 

1L bus (12 x 1L/karton) 
5L bus (4 x 5L/karton) 
20 L vat 
60 L vat 
208 L vat 
 

 

 

 


