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Informace o produktu 
 
HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-GM 
 
Vysoce výkonný motorový olej pro moderní osobní automobily s benzinovým nebo dieselovým motorem,  
s turbodmychadlem i bez něj. Speciálně vyvinut podle požadavků vozů Opel a GM. 

 

Charakteristika 
 
HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-GM je vysoce 
výkonný motorový olej na bázi HC-syntetických 
základových olejů a speciálních aditiv. Splňuje požadavky 
níže uvedených specifikací motorových olejů společnosti 
Opel/GM. 
 

Použití 
 
HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-GM byl speciálně vyvi-
nut pro motory Opel/GM, je lehkoběžný a má dobré vlast-
nosti při startu za chladu. Použití v souladu se specifika-
cemi výrobce pro benzinové a dieselové motory koncernu 
GM a mnohých dalších značek. Jeho moderní složení 
umožňuje širokou oblast použití a zajišťuje bezpečný pro-
voz při všech provozních podmínkách. 
 
Kvalitativní rovnocennost podle evropského práva 
na základě následujících klasifikací / specifikací: 

 ACEA A3/B4-04 

 API SL/CF 

 Opel GM-LL-A-025 (B-040-2095) 

 Opel GM-LL-B-025 (B-040-2098) 

 

 

  

Přednosti 
 

 široká oblast použití do benzinových a dieselových 
motorů, speciálně do vozů Opel/GM 

 jistý start i za velmi nízkých teplot 

 zajišťuje celoroční provoz díky výjimečnému viskozitně-
teplotnímu chování a vysoké stabilitě ve střihu 

 také při vysoké teplotě oleje a extrémním zatížení 
zajišťuje stabilní mazací film a nejlepší ochranu proti 
opotřebení 

 výjimečně vhodný pro motory s turbodmychadlem 

 spolehlivě zabraňuje zalepení a zanesení sazemi 

(válce, písty, ventily, turbodmychadlo) 

 velmi nízká spotřeba oleje díky velmi nízké ztrátě 

odpařováním 

 nejvyšší oxidační stabilita díky vybraným HC-

syntetickým olejům a speciálním aditivům 

 spolehlivá ochrana vůči korozi a tvorbě usazenin 

 mísitelnost a snášenlivost s motorovými oleji od jiných 

výrobců (za účelem plného využití všech předností 

produktu HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-GM 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 0,848 62 10,5 >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. 


