
LAV FRIKTION
Supreme 9003 er en fuldsynte  sk, 
trykforstærket lavfrik  onsolie af
højeste kvalitet i fl ere viskositeter. 
Specielt  l GM og Ford samt andre 
højtydende benzin- og ethanolmoto-
rer.

KRAFTIG OLIEFILM
Supreme 9003 indeholder det kra  ige 
frik  onsreducerende grænselagssmø-
remiddel Micron Moly®, en fl ydende 
type synte  sk molybdendisulfi d som 
coater metaloverfl ader og former en 
glat, tæt og meget stærk overfl ade af 
et fastsmøremiddel, der kan modstå 
tryk op  l 35.000 kg / cm2  og som 
besky  er i perioder, hvor smørefi l-
men er minimal eller ikke eksiste-
rende.

NUL SLITAGE
Supreme 9003 indeholder desuden 
det frik  onsreducerende stof PTFE, 
der i kombina  on med Micron Moly® 
vil besky  e og holde motorer som 
nye i lang  d ved hårde dri  sforhold.

BRÆNDSTOFBESPARENDE
Supreme 9003 er en topmoderne  
motorolie med en ultralav frik  ons-
koeffi  cient og med høje brændstofre-
ducerende egenskaber.

ANVENDELSESOMRÅDER
Højtydende benzin- og ethanolmoto-
rer med eller uden katalysator. Frem-
ragende  l 4-takts ATV'er og Jetscoo-
tere med eller uden turbo.

FORDELE
• Brændsto  esparende
• Lav frik  onskoeffi  cient 
• Trykforstærket med Micron Moly® 

og PTFE
• Enestående koldstartsegenskaber  
• Excep  onel oxida  onsstabilitet 
• Fremragende termiskstabilitet
• Højt viskositetsindex
• Høj varmeafl edning
• Enestående skruestabilitet
• Høj skumningsresistens
• Ekstra slitagebesky  else for     

ven  llø  ere og knastaksler
• Forhindrer cylinderpolering
• Forlængede olieintervaller 

OVERHOLDER / OVERSTIGER:
API SN Plus; CID A-A-52039B, MIL-PRF-
46152E; Resource Conserving ILSAC GF-5, 
GM dexos1®Gen 2 compliant, GM 6094M; 
Crysler MS-6395Q, Ford WSS-M2C945-A, 
M2C946-A M2C947-A, M2C929-A, 
M2C930-A; Toyota og Honda spec.

#370 Supreme 9003 er en fuldsynte  sk motorolie fra standard
 l højtydende benzin- og ethanolmotorer. Den metalbehand-

lende addi  vteknologi med Micron Moly® og PTFE giver ultralav 
frik  on, forhindrer metalkontakt og holder motorer som nye i 
lang  d under meget hårde dri  sbe  ngelser. 
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