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PRO-DX 5w30 
HOOG PERFORMANTE SYNTHETISCHE MOTOROLIE 

OMSCHRIJVING 

Deze universele motorolie werd ontwikkeld volgens de recentste technieken. De 
olie is gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën die verrijkt 
zijn met geavanceerde additieven. Zorgt voor een optimale bescherming, 
verlengde levensduur en betrouwbaarheid. Een combinatie van uitzonderlijke 
antislijtagebescherming en bestendigheid tegen hoge temperaturen met 
uitstekende koude start eigenschappen. Deze motorolie zorgt voor een 
verlengde levensduur van de roetfilter. 

VOORDELEN 

• Lager brandstofverbruik.  
• Verminderde vorming van verbrandingsresten. 
• Vlotte koude start.  
• Behoud van een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen. 
• Flexibel en toepasbaar op verlengde olieservice interval. 
• Zeer goede detergerende en dispergerende werking.  
• Sterke antislijtage, anticorrosie en antischuimvermogen. 
• Mid SAPS – DPF geschikt. 

TOEPASSING 

Een universele, brandstofbesparende synthetische motorolie, speciaal 
ontwikkeld voor pompverstuiver dieselmotoren in personenwagens. Bovendien 
is deze smeerolie uitstekend geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, 
zowel met als zonder turbo-oplading. Doordat deze olie voldoet aan de eisen 
van verschillende automobielfabrikanten heeft dit product een breed 
toepassingsgebied. Gebruik de correcte hoeveelheid olie volgens de instructies 
van de constructeur om schade aan de motor of componenten te voorkomen. 

EIGENSCHAPPEN  

Dichtheid bij 15 °C 
Viscositeit -30 °C  
Viscositeit 40 °C 
Viscositeit 100 °C 
Viscositeitsindex 
Vlampunt COC 
Vloeipunt 
Total Base Number  
Sulfaatasgehalte 

0,851 kg/l 
6136 mPa.s 
72,60 mm²/s 
12,50 mm²/s 
172 
230 °C 
-36 °C 
7,4 mgKOH/g 
0,78 % 

 

SPECIFICATIES 
ACEA C3 
API SN/CF 
GM DEXOS 2 
MB 229.31, 229.51, 229.52 
VW 502.00, 505.00, 505.01 
BMW LONGLIFE-04 

VERPAKKING 

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

 

 


