Gulf Formula GVX
POPIS VÝROBKU:
Gulf Formula GVX 5W-30 je nejnovější nízkoemisní syntetický motorový olej s osvědčením o úspoře paliva
vyvinutý exkluzivně pro potřeby celého spektra osobních automobilů značky Volkswagen. Je složen ze tří
základních syntetických olejů s pokročilou aditivní technologií splňující střední SAPS (síranový popel, fosfor a
síra) požadavky, aby byl zcela kompatibilní s nejmodernějšími dieselovými částicovými filtry (DPF) a
benzinovými katalyzátory. Gulf Formula GVX 5W-30 napomáhá prodloužení životnosti a udržování
výkonnosti zařízení pro následnou úpravu výfukových plynů používaných v nejnovější generaci benzinových a
dieselových automobilů. Gulf Formula GVX 5W-30 byl navržen pro poskytování výjimečné výkonnosti spolu
s úsporou paliva pro prodloužené výměnné intervaly.

VLASTNOSTI, VÝHODY:







Nízký obsah popelovin snižuje tvorbu částic v částicových filtrech DPF a pomáhá prodloužení
obnovných intervalů.
Technologie střední SAPS snižuje znečištění a degradaci katalyzátorů a prodlužuje životnost zařízení
pro následnou úpravu.
Vynikající termo-oxidační stabilita snižuje hromadění sedimentů a nečistot a napomáhá prodloužení
životnosti oleje.
Výjimečná tekutost při nízkých teplotách pomáhá při studeném startu a chrání před opotřebením při
startování.
Výborné vlastnosti proti opotřebení chrání před opotřebením motoru a napomáhají prodloužení
životnosti motoru.
Vylepšené třecí vlastnosti vedou k dlouhotrvající úspoře paliva.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
Gulf Formula GVX 5W-30 je doporučen pro všechny benzinové a dieselové osobní automobily Volkswagen
včetně nejnovějších vozů splňujících emisní normy Euro 4 a 5 vyžadující nejpokročilejší oleje kvality VW 504
00/507 00 pro dlouhotrvající životnost. Gulf Formula GVX 5W-30 se velice doporučuje pro nejnovější
generace vysoce výkonných benzinových a dieselových motorů u osobních automobilů a dodávek, které jsou
vybaveny úpravnými zařízeními jako jsou částicové filtry, katalyzátory, recirkulace výfukových plynů (EGR)
atd., vyžadující oleje s vlastností ACEA A3/B4, MB 229.51 a BMW Longlife -04.

PŘEKONÁVÁ:
ACEA C3; BMW Longlife-04; MB 229.51; VW 504.00/ 507.00; Porsche oil category C30
VLASTNOSTI
Kód výrobku:
SAE viskozitní třída
Kinematická viskozita při 100°C:
Index viskozity
Bod vznícení (COC):
Bod tuhnutí:
Hustota při 15°C:
Roztáčející viskozita při -30°C:
Siranový popel
Fosfor
Síra

Aktualizace: 02/14

ZKUŠEBNÍ METODA

ASTM D7042
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D4052
ASTM D5293
ASTM D874
D 4927
D 4927
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TYPICKÉ VLASTNOSTI:
1205
5W30
11.64 mm2/s
169
234°C
-45°C
850 kg/m3
6200 mPa.s
0.68 wt%
0.076 wt%
0.224 wt%

www.gulf.cz

