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Informace o produktu 

 
HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 
 

Vysoce výkonný motorový olej, vyvinutý speciálně jako racionalizační produkt pro automobily 
BMW, Mercedes-Benz a VW s dodatečnou úpravou výfukových plynů, turbodmychadlem 
a prodloužením intervalu údržby.   

 

Charakteristika 
 
HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 byl vyvinutý 
speciálně pro moderní zážehové a dieselové motory 
v osobních automobilech s dodatečnou úpravou 
výfukových plynů (DPF = filtr pevných částic), 
turbodmychadlem a prodloužením intervalu údržby. 
Motorový olej je založený na speciální matrici 
základových olejů ze syntetických HC olejů a plně 
syntetických PAO olejů v kombinaci s nejmodernější 
aditivní technologií s nízkým obsahem popela. 
 

Použití 
 

HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 je 
dle předpisů výrobce možné použít v automobilech 
s benzínovým a dieselovým motorem. 
V automobilech BMW je zpětně kompatibilní 
s předchozí specifikací BMW Longlife-01/98. 
V automobilech z koncernu VW může být motorový 
olej použit jako racionalizační produkt v téměř 
všech benzínových a dieselových modelech 
s programem Longlife-Service i bez něj. 
 
HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 je 
kvalitativně rovnocenný podle evropského práva 
na základě následujících klasifikací / specifikací: 

 

 ACEA C3, ACEA A3/B4-04 

 API SM/CF 

 BMW Longlife-04* 

 MB 229.51* 

 Porsche C30 

 VW 504 00*/507 00* 

* jmenovité uvolnění k dispozici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přednosti 
 

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

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

 podpora existence co nejdelších výměnných 
intervalů (až k 50 000 km, závislost na konkrétním 
modelu, nutnost sledování indikátoru údržby) 

 úspora pohonných hmot díky lehkoběžné 
charakteristice motorového oleje 

 nejvyšší oxidační stabilita díky speciální matici 
základových olejů ze syntetických HC olejů a plně 
syntetických PAO olejů 

 jistější celoroční provoz díky vynikajícímu a vysoce 
stabilnímu viskozitnímu a teplotnímu chování 

 stabilní olejový film a nejlepší ochrana proti 
opotřebení také v případě horkého oleje 
a extrémního zatížení 

 spolehlivá ochrana proti korozi a tvorbě usazenin 
 nižší spotřeba oleje díky opravdu minimálním 

ztrátám při odpařování 

 mísitelnost a snášenlivost s konvenčními 
i syntetickými motorovými oleji od jiných výrobců 
(za účelem plného využití všech předností 
HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 je však 
přesto doporučována kompletní výměna oleje) 

 

 
 

 
Typické parametry: 

 

Vlastnosti Hustota při 
15 °C 

Viskozita při 

40 °C 

Viskozita při 
100 °C 

Bod tuhnutí Bod vzplanutí 

Metoda DIN 51 757 DIN 51 562 DIN 51 562 ISO 3016 ISO 2592 

Jednotka g/ml mm²/s mm²/s °C °C 

Hodnota 0,850 73,4 11,9 <-33 >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. 


