
#362 Pro Guard er en fuldsynte  sk, højtydende motorolie i pre-
mium klassen. Giver høj motorrenhed i benzin- og dieselmotorer 
i personbiler og le  e transportkøretøjer uden dieselpar  kelfi ltre. 
Den beny  ede addi  vteknologi giver høj pålidelighed ved brug i 
motorer med høje eff ektudtag.

MULTIFUNKTIONEL
Pro Guard er en fuldsynte  sk mul-
 funk  onel motorolie  l brug i alle 

former for le  e benzin- og dieselmo-
torer udenpar  kelfi lter (DPF).

HIGH PERFORMANCE
Pro Guard er en motorolie med høj 
stabilitet, tæthed, skumningsresistens 
og en pålidelig slitagebesky  else i 
almindelige motorer samt motorer 
med høj eff ekt.

HØJ RENHED
Pro Guard har en enestående
evne  l at opretholde og maksimere 
renheden og forhindre ophobning af 
afl ejringer i motor og turbo hvilket 
bevarer motoreff ekt, moment og 
holdbarhed. 

ANVENDELSESOMRÅDER
Til ældre benzin- og dieselmotorer
uden (DPF) dieselpar  kelfi lter.
Anbefales især  l BMW, Mercedes-
Benz, Opel, Volkswagen og andre 
højtydende benzinmotorer.

PRO GUARD

Rød
5W-40 
83,9 cst
14 cst
170
Fuldsynte  sk PAO
-39°C
+230°C
0
0
0
205L, 20L, 4L, 1L
362 

362362

MOTOROLIE SAE 5W 40MOTOROLIE SAE 5W 40

FORDELE
• Enestående syrebestandighed 
• Forlængede olieintervaller
• Udmærkede kuldeegenskaber
• Høj viskositetsstabilitet
• Udmærket slitagebesky  else
• Ak  ve  lsætninger garanterer
    maksimal renhed i motorer
• Mul  funk  onel og  l brug i de 
    fl este motorer i le  e køretøjer 

SPECIFIKATIONER
• ACEA: A3/B3/B4
• API: SN/CF
• Fiat: 9.55535 – N2/Z2 
• Opel: GM-LL-B-025
• Opel: GM-LL-B-025
• ILSAC GF-3
• PSA B71 2296 
• BMW: LL-01 
• MB: 226.5 / 229.3 / 229.5 
• PORSCHE: A40
• Renault: RN 0710 / 0700 
• VW: 502 00 / 505 00

Farve :
SAE :

Viskositet 40°C :
100°C :
Index :

Baseolie :
Flydetemp : 

Flammepunkt :
Skumningstest I :

II :
III : 

Emballage :
Art.nr :
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