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Informace o produktu 
 
HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20 
 
Vysoce výkonný motorový olej na bázi HC-syntetických olejů extrémně snižující spotřebu paliva. 
Speciálně vyvinutý pro benzinové motory Ford, které vyžadují olej podle WSS-M2C948-B. 

 

Charakteristika 
 
HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20 byl vyvinut 
speciálně pro nejnovější generaci benzinových motorů 
Ford (EcoBoost). Skládá se z vybraných HC-syntetických 

základových olejů a nejmodernějších aditiv. 
 

Použití 
 
HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20 splňuje požadavky 
Ford WSS-M2C948-B a je povinně předepisovaný pro  
3-válcové motory Ford EcoBoost 1.0. Mimoto je důrazně 
doporučován pro použití do všech benzinových motorů, 
které vyžadují olej podle WSS-M2C913-B, M2C913-C  
a M2C925-B. Ve srovnání s dřívějšími produkty nabízí 
HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20 potenciální  
zlepšení úspory paliva při stejné nebo lepší ochraně proti 
opotřebení. 
 
Kvalitativní rovnocennost podle evropského práva 

na základě následujících klasifikací / specifikací: 

 API SN 

 Ford WSS-M2C948-B 

  

Přednosti 
 

 třída viskozity SAE 5W-20 pro lepší efektivitu paliva  

a sníženou produkci CO2 

 dobré vlastnosti při studeném startu  

a rychlé promazání motoru 

 zajišťuje celoroční provoz díky výjimečnému  

viskozitně-teplotnímu chování  

a vysoké stabilitě ve střihu 

 zpětně kompatibilní se specifikacemi benzinových 
motorů WSS-M2C913-B, M2C913-C a M2C925-B 

 vysoká ochrana proti oxidaci díky vybraným  
HC-syntetickým olejům 

 také při vysokých teplotách oleje a vysokém zatížení 
tvoří stabilní mazací film a dobře chrání proti opotřebení 

 snížená spotřeba oleje díky snížené ztrátě odpařováním 
 spolehlivě chrání proti korozi a tvorbě usazenin 

 mísitelnost a snášenlivost s motorovými oleji od jiných 

výrobců (za účelem plného využití všech předností 

produktu HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20 

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 44 8,2 >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. 


