LISTY

AGIP 7004
AGIP 7004 je plně syntetický motorový olej velmi vysoké kvality vyvinutý k mazání automobilů a lehkých
užitkových automobilů s dieselovým motorem jak s přirozeným sáním, tak s turbo plněním, speciálně ty
s jednoduchou vstřikovací jednotkou. Může být také používán v benzínových motorech.

JAKOSTNÍ PARAMETRY
AGIP 7004

SAE 5W-40
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Viskozitní index

163

Hustota při 15 C

kg.m

856

Bod varu COC

°C
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Bod tuhnutí

°C
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VLASTNOSTI
- Syntetické komponenty pomáhají utvořit olejový film, který pevně přilne ke kovovému povrchu jak v případě, že byl motor nějakou dobu mimo provoz, tak v podmínkách stálého vysokého zatížení. Tím zajišťuje
snadné nastartování a podstatně snižuje opotřebení motoru a prodlužuje životnost motoru.
- Syntetický olej má přirozeně vysoký index viskozity. Tím bylo možné snížit množství VI-zlepšujících aditiv,
která jsou více vystavena znehodnocení v provozu.
- Dobré detergentně-dispergační vlastnosti minimalizují tvorbu laků a úsad, stejně jako nečistot a dalších
usazenin v motoru. Z těchto důvodů olej zabraňuje slepování kroužků a udržuje písty čisté a brání potenciální tvorbě usazenin v suspenzi.
- AGIP 7004 je velmi odolný k znehodnocování, které je způsobováno oxidací vyplývající z prodlouženého
vystavení oleje vysokým teplotám za přítomnosti vzduchu a dalších činitelů.
- Má zlepšené vlastnosti, které poskytují účinnou ochranu proti korozi ve vlhkém a kyselém prostředí, tvořící se při spalování.
- Zajišťuje dlouhou životnost všech pohyblivých částí a podstatně snižuje potřebu servisu a oprav motoru.
- Jeho protipěnivostní vlastnosti zabraňují tvorbě vzduchových bublin, které by mohly nepříznivě působit na
kvalitu mazacího filmu.
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AGIP 7004
Agip 7004 je schválen a splňuje požadavky následujících výrobců motorů :

SPECIFIKACE
VW 505.01
VW 500.00+505.00
API SJ/CF
ACEA A3, B3.
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