
UDVIKLET TIL RACING
Super Comp er baseret på forskellige 
stabile paraffi  niske baseolier samt en 
kra  ig frik  onsreducerende addi  v-
teknologi som  lbyder ekstrem lav 
frik  on og ekstreme højtryksegens-
kaber som besky  er racingmotorer 
under alle forhold.

KRAFTIG OLIEFILM
Super Comp indeholder tre frik  ons-
reducerende midler: PTFE, zink og det 
kra  ige grænselags smøremiddel Mi-
cron Moly®, en fl ydende type molyb-
dendisulfi d, der coater metaloverfl a-
der og opbygger et glat, tæt og meget 
stærkt fastsmøremiddel, der modstår 
tryk op  l 35.000 kg / cm2 og beskyt-
ter i perioder, hvor smørefi lmen er 
minimal eller ikke eksisterende.

NUL SLITAGE
Super Comp har en usædvanlig høj
stabilitet, skumningsresistens og
forhindrer lu  bobler i olien under 
stress, hvilket forhindrer lejeskader
under ekstreme forhold og høje om-
drejninger. Kombina  onen med
Micron Moly® holder motorer som 
nye i lang  dunder ekstreme forhold.

ANBEFALINGER:
Benzin, ethanol, methanol og
nitromotorer med eller uden turbo og 
kompressor. Funk  onel i 4-takts mo-
torer på motorcykler med eller uden 
våd kobling. (se specifi ka  on).

FORDELE
• Trykforstærket med Micron 

Moly®, PTFE og zink
• Lav frik  onskoeffi  cient
• Extrem høj skumningsresistens 
• Resistent mod alkoholbrændstof
• Modstår højtemperatur langvarigt
• Excep  onel modstand mod ter-

misknedbrydning ved højolietemp
• Viskositetsstabil mellem olieski  
• Giver høj tæthed i motorer
• Ekstra slitagebesky  else for ven-

 llø  ere og knastaksler
• Uovertruff en oxida  onsstabilitet
• Høj varmeafl edning

OVERHOLDER / OVERSTIGER:
API SM; MB 229.1, 229.3; Chrysler 
MS9767; CID A-A-52039B; Ford  M2C153-G, 
ESR-M2C127-B, ESR-M2C179A, SSM 29011-
A; GM; JASO JIS K2215, JASO (T903) MA-2 
spec. og MIL-PRE- 46152E. 

OBS! IKKE  l JASO NMMA FC og FC-W).

#377 Super Comp er motorolien  l fuldblods racermotorer. Den 
metalbehandlende addi  vteknologi med Micron Moly® og PTFE 
giver ultralav frik  on, forhindrer metalkontakt og holder
motorer, der beny  er benzin, ethanol, methanol eller nitrome-
than, som nye i lange perioder under ekstreme forhold.

Grøn 
30 / 50 / 20W-50
95 / 230 / 162 Cst 
12 / 19 / 20,2 Cst 
3,5 / 4 / 4,5 Cst
-18°, -6°, -33°C
102  l 125
Paraffi  nsk mineral
+241  ll +260°C
0
0
0
0
0  (+150°C)
2100 ppm
1850 ppm
208L, 20L, 4L, 1L
377

SAE 30, 20W 50 & 50SAE 30, 20W 50 & 50

SUPER COMP
HEAVY DUTY HEAVY DUTY RACING OILRACING OIL

377377

Farve :
SAE :

Viskositet 40°C :
100°C :
150°C :

Flydetemp :
Index :

Baseolie :
Flammepunkt :

Skumningstest I :
II :

III :
IV : 
V : 

Zink :
Fosfor :

Emballage :
Art.nr :
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