
20146                                                                                                                                                          Stav ke dni:  
06.06.2013 

 

 
 

Informace o produktu 
 
HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-FO 
 
Vysoce výkonný motorový olej extrémně snižující spotřebu paliva speciálně vyvinutý pro modely Ford, které vyžadují olej 
podle WSS-M2C 913-C nebo 913-D. 

 

Charakteristika 
 
HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-FO je motorový olej 
složený z vybraných HC-syntetických základových olejů 
speciálně vyvinutý pro moderní benzinové a dieselové 
motory Ford. Splňuje požadavky nejnovějších specifikací 
motorových olejů společnosti Ford WSS-M2C 913-D. 
 

Použití 
 
HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-FO splňuje striktní po-
žadavky nejnovějších specifikací společnosti Ford  
WSS-M2C913-D pro lepší snášenlivost s bionaftou a naftou 
s vysokým obsahem síry, pro lepší ochranu primárního 
rozvodového řemene a pro kompatibilitu s materiály řeme-
nů. Je plně kompatibilní se staršími specifikacemi WSS-
M2C913-A, 913-B a 913C a je předepsaný pro modely 
Transit s 2.2 L Duratorq-TDCI (od 04/2012). Pro většinu 
jiných dieselových motorů (bez KA 2009 a 1.9L TDI (VW-
motor)) je důrazně doporučen. 
 
Kvalitativní rovnocennost podle evropského práva 
na základě následujících klasifikací / specifikací: 

 ACEA A1/B1; A5/B5 

 API SN/CF 

 ILSAC GF-3/-4 

 Ford WSS-M2C913-D (pokrývá 913-A/-B/-C) 

 Renault RN 0700 

 

 

  

Přednosti 
 

 speciální formulace pro lepší účinnost paliva a redukci 
tvorby CO2. 

 úspora paliva do 3% (CEC L-054-96) 

 vylepšená absorpce sazí 

 velmi dobrá odolnost vůči bionaftě (B7) a naftě 
s vysokým obsahem síry 

 dobrá snášenlivost s těsněními a řemeny 

 velmi dobré vlastnosti pro start za studena a rychlé 

promazání motoru 

 plně kompatibilní se staršími specifikacemi  

WSS-M2C913-A, 913-B a 913C 

 nejvyšší oxidační stabilita díky speciálním HC-
syntetickým základovým olejům 

 pro celoroční provoz díky dobrému viskozitně-teplotnímu 

chování a stabilitě ve střihu 

 nižší spotřeba oleje díky velmi nízké ztrátě odpařováním 

 mísitelnost a snášenlivost s motorovými oleji od jiných 

výrobců (za účelem plného využití všech předností 

produktu HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-FO 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 0,855 54 9,7 >195 

 

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. 


