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Wolver HighTec  0W-20

VERPACKUNG

208 л |60 л |20 л | 5 л | 4 л | 1 л

WOLVER HighTec SAE 0W-20 - синтетична моторна олива з низьким коефіцієнтом тертя і економією палива, створена
для сучасних двигунів легкових автомобілів з турбонаддувом і без нього, а також з прямим уприскуванням. Зводить до
мінімуму тертя, знос і витрату палива, а також підходить для збільшених інтервалів заміни оливи відповідно до
інструкції виробника.

WOLVER HighTec SAE 0W-20 забезпечує відповідність оливи класу в'язкості протягом усього інтервалу заміни. Чудові
характеристики холодного пуску забезпечують оптимальне змащування і гарантують значну економію палива.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
SAE 0W-20
API SN
ILSAC GF-5,
ACEA A1/B1

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ:
Ford WSS-M2C947-A
Honda/Acura HTO-6 • Nissan
Chrysler MS-6395 • GM 6094 M •
Mitsubishi • MAZDA
Suzuki • Toyota • Jaguar Land Rover
STJLR.51.5122

Характеристики

Високий захист від зносу при будь-яких умовах експлуатації●

Прекрасні в'язкісно-температурні характеристики ●

Мінімальні втрати на тертя●

Дуже висока очищувальна здатність ●

Низькі втрати при випаровуванні ●

Висока стійкість до окислення та температури ●

Вплив

Оптимальний довготривалий захист для усіх двигунів ●

Знижує витрату топлива та викиди вихлопних газів●

Прекрасні властивості при холодному пуску - швидка доставка до усіх точок змащування ●

Дуже добра експлуатаційна надійність●
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Оптимальна чистота двигуна●

Низька витрата оливи●

Високий запас продуктивності та висока стабільність продукту навіть при збільшених інтервалах заміни оливи ●

Цілорічна робота ●

Оптимальний тиск оливи●

Використання 

Високопродуктивні та звичайні чотирьохтактні бензинові двигуни  ●

з багатоклапанною технологією●

з турбонаддувом●

з каталітичною технологією●

Утилізація

WOLVER HighTec SAE 0W-20  відноситься до 2-ї категорії відпрацьованих олив і тому підлягає утилізації  у спеціально●

відведених місцях. 

Змішуваність

Моторна олива WOLVER HighTec SAE 0W-20  повністю сумісна зі звичайними оливами HD і може бути змішана при●

необхідності.  Однак для того, щоб повністю відчути переваги WOLVER HighTec SAE 0W-20,  рекомендуєтся постійне
використання WOLVER HighTec SAE 0W-20.

Таблиця даних

СВОЙСТВА ОД. ВИМ ТИПОВІ ПОКАЗНИКИ

Густина при 15 ° C кг / м³ 841

В'язкість при -35 ° C сП 6200

В'язкість при 40 ° C сСт 45,5

В'язкість при 100 ° C сСт 8,6

Індекс в'язкості  167

Температура спалаху COC ° С 240  

Точка застигання ° С -51  


