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Informace o produktu 

 
HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40 
 

Multifunkční a vysoce výkonný motorový olej, speciálně vyvinutý pro moderní osobní automobily 
s/bez prodloužení intervalu údržby a se systémy dodatečné úpravy výfukových plynů.   

 

Charakteristika 
 
HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40 je vysoce 
výkonný motorový olej pro širokou oblast použití, 
vyrobený na bázi syntetických HC olejů 
a speciálních aditiv. 
 

Použití 
 

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40 byl vyvinutý 
speciálně pro potřeby moderních benzínových 
a dieselových automobilů. Splňuje požadavky řady 
jejich výrobců a zároveň odpovídá klasifikaci 
ACEA C3 pro tzv. produkty s nízkým obsahem 
popela. Dle předpisu výrobce je olej možné použít 
v automobilech se systémy dodatečné úpravy 
výfukových plynů (DPF = filtr pevných částic), 
v motorech VW se systémem čerpadlo-tryska (PD), 
i v benzínových a dieselových motorech 
s turbodmychadlem, či bez něj. 
 
HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40 je 
kvalitativně rovnocenný podle evropského práva 
na základě následujících klasifikací / specifikací: 

 

 ACEA C3 

 ACEA A3/B4-04 

 API SN/CF 

 BMW Longlife-04 (pokrývá Longlife-01/-98) 

 Fiat 9.55535-S2 

 FORD WSS-M2C917-A (VW-Motor) 

 GM Dexos 2* (pokrývá GM-LL-A/B-025) 

 MB 229.31* 

 Renault RN 0700/0710 

 VW 502 00*/505 00*/505 01* 

 PORSCHE A40 

* jmenovité uvolnění k dispozici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přednosti 
 

 prvotřídní možnosti pro racionalizaci díky 
multifunkčnímu použití v dieselových a zážehových 
motorech mnoha různých výrobců 

 kompatibilita s požadavky specifikace VW 505 01 
pro motory VW se systémem čerpadlo-tryska 

 nízká hodnota síranového popela a minimální 
obsah fosforu a síry prodlužují možnou dobu 
použití filtrů pevných částic a katalyzátorů 

 olej zamezuje tvorbě usazenin v motoru, 
čímž zajišťuje vynikající bezpečnost provozu 
a pomáhá snižovat náklady na údržbu 

 nižší spotřeba oleje díky opravdu minimálním 
ztrátám při odpařování 

 dobré vlastnosti při studeném startu a rychlé 
prostoupení motoru olejem 

 mísitelnost a snášenlivost s konvenčními 
i syntetickými motorovými oleji od jiných výrobců 
(za účelem plného využití všech předností 
HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40 je však 
přesto doporučována kompletní výměna oleje) 

 

 
 

 
Typické parametry: 

 

Vlastnosti Hustota při 
15 °C 

Viskozita při 

40 °C 

Viskozita při 
100 °C 

Bod vzplanutí 

Metoda DIN 51 757 DIN 51 562 DIN 51 562 ISO 2592 

Jednotka g/ml mm²/s mm²/s °C 

Hodnota 0,850 83 13,8 >200 
 
Tyto údaje odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a našeho vývoje. Změny jsou vyhrazeny. 
Pro uvedené parametry platí srovnatelnost a opakovatelnost příslušné zkušební metody. 


