
MULTIFUNKTIONEL 
Supreme 8000 er en fuldsynte  sk, 
trykforstærket lavfrik  onsolie af 
højeste kvalitet. Til diesel og benzin-
motorer i le  e køretøjer med par  -
kelfi lter eller katalysator og  l høje 
brændsto  esparende egenskaber.

KRAFTIG OLIEFILM
Supreme 8000 indeholder det stærkt
frik  onsreducerende grænselagssmø-
remiddel Micron Moly®, en fl ydende 
type molybdendisulfi d som coater 
metaloverfl ader og opbygger et glat, 
tæt og et meget stærkt fastsmøre-
middel, der kan modstå tryk op  l 
35.000 kg / cm2 og som besky  er i 
perioder, hvor smørefi lmen er mini-
mal eller ikke eksisterende.

NUL SLITAGE
Supreme 8000 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 8000 er en topmoderne 
motorolie med en ultralav frik  on
koeffi  cient og med høje brændstofre-
ducerende egenskaber.

HØJ RENHED 
Den nyeste addi  vteknologi (Mid 
SAPS) med lavt indhold af sulfataske, 
fosfor og svovl op  merer motorens
ydeevne og be  ngelser for maksimal 
motorrenlighed samt op  mal funk-
 on i par  kelfi ltre og katalysatorer.

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 

ANVENDELSESOMRÅDER
Diesel og benzinmotorer (4-takt).

OVERHOLDER / OVERSTIGER: 
ACEA C3 -2016; API SN / CF; BMW Long 
Life-04; Chrysler MS-11106; GM dexos®-2 
compliant; MB 229.31, 229.51, 229.52; Por-
sche C30, C40; VW 502.00, 505.00, 505.01, 
504.00, 507.00. med anbefalede OEM 
olieintervaller

#371 Supreme 8000 er en mul  funk  onel, fuldsynte  sk motorolie 
 l hele vognparken. Indeholder en særlig addi  v teknologi med 

Micron Moly® og PTFE, der holder motorer som nye i lang  d 
med høje brændsto  esparende egenskaber.
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