
UDVIKLET TIL RACING
Racing Comp er baseret på en kom-
bina  on af de bedste paraffi  nske, 
synte  ske og mineralske olier samt 
en frik  onsreducerende addi  vtek-
nologi  l ultralav frik  on og ekstreme 
høj  ryks egenskaber, som besky  er 
racingmotorer under alle forhold.

KRAFTIG OLIEFILM
Racing Comp indeholder tre frik  ons-
reducerende midler: PTFE, zink og 
det kra  ige grænselags smøremid-
del Micron Moly®, en fl ydende type 
molybdendisulfi d, der coater metalo-
verfl ader og opbygger et glat, tæt og 
meget stærkt fastsmøremiddel, der 
modstår tryk op  l 35.000 kg / cm2 og 
besky  er i perioder, hvor smørefi lmen 
er minimal eller ikke eksisterende.

BESKYTTER LEJER
Racing Comp udviser usædvanligt høj
stabilitet, skumningsresistens og
forhindrer lu  bobler i olien under 
stress, hvilket forhindrer lejeskade
under ekstreme forhold og høje om-
drejninger.

NUL SLITAGE
Kombina  onen af frik  onshæmmere 
skumningsresistens og viskositetssta-
biliteten holder motorer i nye i lang  d 
under ekstreme forhold.

FORDELE
• Trykforstærket med Micron 

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

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

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

ANBEFALINGER:
Benzin og dieselmotorer med 
eller uden turbo og kompressor. 

OVERHOLDER / OVERSTIGER:
ACEA A3/B3; API SM/CF; Ford; 
GM; Chrysler; JASO JIS K2215, 
JASO MA-2 spec; MB 228.3, 228.31, 
228.5, 229.1, 229.5.

#378 Racing Comp er en semisynte  sk motorolie  l racermotorer. 
Den metalbehandlende addi  vteknologi med Micron Moly® og 
PTFE giver ultralav frik  on, forhindrer metalkontakt og holder 
benzin-, diesel- og ethanolmotorer som nye i lang  d under de 
mest belastende dri  sforhold
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