
TIL MODERNE MOTORER
Fleet Guard er en mul  funk  onel, 
fuldsynte  sk motorolie  l hele den 
le  e køretøjsfl åde. Tilbyder høj påli-
delighed, lavere temperatur, høj ren-
hed og forbedret brændstoføkonomi 
i moderne benzin- og dieselmotorer 
med par  kelfi lter eller katalysator.

NY TEKNOLOGI
Fleet Guard er udviklet e  er den 
nyeste addi  vteknologi (Mid SAPS) 
med lave niveauer af sulfataske, fos-
for og svovl.

HØJ RENHED 
Fleet Guard har en enestående
evne  l at vedligeholde og maksi-
mere motorens renhed, forhindre 
ophobning af afl ejringer i motorer, 
turbo samt at opretholde funk  onen 
i dieselpar  kelfi lter (DPF) og kataly-
satorer med en op  meret motory-
delse som et direkte resultat heraf

ANVENDELSESOMRÅDER
Til moderne benzin og dieselmotorer 
i f.eks. biler og kassevogne med kata-
lysator eller par  kelfi lter. Overs  ger 
specifi ka  oner og krav  l lavemis-
sionsolier  l f.eks. BMW, Mercedes-
Benz og Opel. Desuden fremragende 
 l 4-takts ATV'er m.m.

#360 Fleet Guard er en fuldsynte  sk motorolie, i premium klas-
sen,  l nyere personbiler. Opfylder SAPS-kravene og er udviklet  l 
at give maksimal motorrenhed og  l at forhindre ophobning af 
afl ejringer og opretholde eff ek  viteten af   katalysatorer og par  -
kelfi ltre i benzin- og dieselbiler.

Rav
5W-30
64,7 cst
11,4 cst
172
Fuldsynte  sk PAO
-42°C
+230°C
0
0
0
205L, 20L, 4L, 1L
360 

FLEET GUARD

360360

FORDELE 
• Frik  onshæmmende egenskaber
• Brændsto  esparende egenskaber
• Forhindrer ophobning af   

olierester i par  kelfi lter  
• Høj bestandighed overfor syre
• Høj termiskstabilitet
• Enestående skuestabilitet
• Højt viskositetsindex 
• Ak  ve rengørende addi  ver redu-

cerer afl ejringer og forhindrer slam 
• Fremragende koldstartsegenska-

ber 
• Uovertruff en oxida  onsstabilitet 

ved højtemperatur
• Mulighed for forlængede olieinter-

valler 

SPECIFIKATIONER:
API SN/CF; ACEA C2/C3; BMW LL-04
GM dexos 2™; MB 226.5/229.31/
229.51/229.52; Renault RN 0700/
0710; Fiat 9.55535-S3; PSA B71 2290.

Farve :
SAE :

Viskositet 40°C :
100°C :
Index :

Baseolie :
Flydetemp : 

Flammepunkt :
Skumningstest I :

II :
III : 

Emballage :
Art.nr :

MOTOROLIE SAE 5W 30MOTOROLIE SAE 5W 30
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