LISTY

AGIP 7007
Moderní, plně syntetický motorový olej se sníženou HTHS-viskozitou, který byl speciálně vyvinut pro všechny automobily s benzínovými a naftovými motory VW Group od modelového roku 2000 s prodlouženými
intervaly výměny oleje, včetně motorů se systémem vstřikování čerpadlo-tryska.

JAKOSTNÍ PARAMETRY
AGIP 7007
jednotka

Norma

Viskozita při 100°C

mm .s

9,6

DIN 51 562

Viskozita při 40°C

mm2.s-1

52,6

DIN 51 562

Bod vzplanutí

°C

223

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

< -39

DIN ISO 3016

kg/m3

856

DIN 51757

Hustota při 15 °C
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VLASTNOSTI
Plně syntetický lehkoběžný olej nejnovější technologie, který splňuje speciální požadavky pro prodloužené
intervaly výměny oleje pro automobily VW specifikace 503.00 a 506.00 a 506.01.
Charakteristické pro tento olej je:
- extrémně dobrý proti opotřebování
- výborná tekutost při nízkých teplotách
- optimální mazání, také pro nejdelší schválené intervaly výměny oleje od VW
- snížená viskozita HTHS umožňuje maximální snížení spotřeby paliva.

POUŽITÍ
Agip 7007 byl speciálně vyvinut pro nejnovější řadu motorů VW a je schválen pro automobily VW počínaje modelovým rokem 2000 s prodlouženými intervaly výměny oleje (WIV) vč. motorů se vstřikováním
čerpadlo-tryska. Díky prodlouženému intervalu údržby je možné prodloužení intervalu výměny olejů pro
benzinové motory (VW 503.00) až do 30.000 km a pro naftové (diesel) motory (VW 506.00) až do 50.000
km případně max. do 2 let.
Upozornění: Motorové oleje VW-normy 503 00, 506 00 a 506 01 nejsou zpětně kompatibilní, v žádném
případě nesmí být plněny do motorů „ne – WIV – vozidel“.
Pro tato vozidla je k dispozici Agip 7004 s VW-uvolněním 500 00, 505 00 a 505 01.
Tento speciální motorový olej se nesmí používat univerzálně pro všechny motory.
Žádáme Vás, abyste při výběru produktu dodržovali návod výrobce motorového vozidla.
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AGIP 7007
ACEA A5/B5
VW 503.00 pro benzinové motory s WIV
VW 506.00 pro naftové motory s WIV
VW 506.01 pro motory se vstřikováním čerpadlo-tryska s WIV.
Prosíme, abyste při výběru výrobku dodržovali specifikaci výrobce.
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