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Informace o produktu 
 
HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C1 
 
Extrémně úsporný vysoce výkonný motorový olej speciálně vyvinutý pro modely s následným zpracováním výfukových plynů, 
částicovým filtrem a přeplňováním. 

 

Charakteristika 
 
HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C1 je motorový olej 
na bázi vybraných HC syntetických olejů speciálně 
vyvinutý pro moderní benzinové a dieselové motory. 
Mimo jiné splňuje požadavky na specifikaci ACEA C1, 
s nízkým obsahem síranového popela a sníženou HTHS 
viskozitou. 
 

Použití 
 
HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C1 chrání částicový 
filtr díky redukovanému obsahu síranového popela a 
nabízí zároveň vysokou úsporu paliva díky extrémně 
lehkému chodu a snížené HTHS viskozitě.  
HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C1 je podle předpisů 
výrobce pro použití do vozidel s benzinovými a 
dieselovými motory s a bez přeplňování a s částicovým 
filtrem. 
 
Kvalitativní rovnocennost podle evropského práva 
na základě následujících klasifikací / specifikací: 

 ACEA C1/C2 

 ACEA A5/B5-04 

 Ford WSS-M2C934-B 

 Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 

 
Mimoto je HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C2 
doporučován a vyhovuje požadavkům dle: 

 JASO DL-1 

 Mazda 

  

Přednosti 
 

 úspora paliva až do 3% (CEC L-054-96) 

 nízký obsah síranového popela, nízký obsah fosforu a 

síry šetří filtry pevných částic a katalyzátory 

 velmi dobrý start za studena a rychlé promazání motoru 

 výjimečně vhodný pro motory s přeplňováním 

 spolehlivě zabraňuje zalepení a zanesení sazemi 

(válce, písty, ventily, turbodmychadlo) 

 zajišťuje celoroční provoz díky výjimečnému  

viskozitně-teplotnímu chování  

a vysoké stabilitě ve střihu 

 také při vysokých teplotách oleje a vysokém zatížení 

tvoří stabilní mazací film 

 vysoká ochrana proti oxidaci díky vybraným  

HC-syntetickým olejům a speciálním aditivům 

 spolehlivě chrání proti tvorbě usazenin 

 nižší spotřeba oleje díky 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-C1 je  však 

přesto doporučována kompletní výměna oleje) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typické parametry: 
 

vlastnost metoda jednotka hodnota 
hustota při 15°C ASTM D-7042 g/ml 0,845 
kinematická viskozita KV 40 ASTM D-7042 mm2/s 58,4 
kinematická viskozita KV 100 ASTM D-7042 mm2/s 10,1 
viskozitní index ASTM D-7042 - 161 
bod vzplanutí ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 238 
bod tekutosti ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -35 
CCS ASTM D-5293 cP @ °C 5050 @ -30 
TBN (číslo kyselosti) DIN 51639-1 mgKOH/g 6,1 

 

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. 


