
 

 

 
 

DRUH POUŽITÍ 

300V Trophy 0W-40 
Olej pro závodní vozidla 

 
100% syntetický - esterová technologie 

 

Všechny závodní benzinové nebo naftové motory s atmosférickým sáním nebo přeplňováním, se 
vstřikováním (přímým / nepřímým) nebo s karburátorem. 
Motory přizpůsobené k závodění a provozu s velkým rozpětím otáček a teplot. 

 
CHARAKTERISTIKA 

 

NORMY Převyšuje stávající normy platné pro motorsport. 
SPECIFIKACE Rallye – GT – Závody na krátké vzdálenosti 

 
Viskozita SAE 0W-40 umožňuje dokonalé proudění oleje do motoru při nastartování a rychlé vytvoření 
tlaku oleje a zároveň garantuje vysoký tlak oleje pro zajištění mimořádné ochrany a rychlejší zvýšení 
otáček motoru při vysoké teplotě. 

 
E TECHNOLOGIE 
Společnost MOTUL již po desetiletí vyvíjí vysoce výkonné syntetické oleje na bázi esterů. 
Volbou esterů před jinými vysoce výkonnými syntetickými základy a jejich kombinací se souborem 
inovativních aditiv společnost MOTUL dosáhla dokonalého synergetického účinku. 
Tato nejmodernější E technologie umožňuje maximální výkon motoru bez kompromisů, pokud jde o 
spolehlivost a opotřebení. 

 
VÝHODY 

 

Viskozita SAE 0W-40 umožňuje kompenzovat střední ředění motorového oleje nespáleným palivem a 
udržovat stabilní tlak oleje. 
Maximální odolnost olejového filmu při velmi vysoké teplotě: Snížené opotřebení motoru. Modifikátor 
tření: Maximální výkon, snížená provozní teplota. 
Nízká volatilita: Snížená spotřeba oleje. 
Vysoka stabilita ve střihu. Stabilní tlak oleje při jakýchkoli podmínkách používání. 

 
 

DOPORUČENÍ 
 

Pro zajištění optimální výkonnosti motoru je třeba se vyvarovat míchání s jinými syntetickými nebo 
minerálními oleji. Výměna oleje: Podle individuální potřeby. 

 

VLASTNOSTI 
 
Stupeň viskozity 

 
 
SAE J 300 

 
 

SAE 0W-40 
Hustota při 20°C (68°F) ASTM D1298 0,848 
Viskozita při 40°C (104°F) ASTM D445 75,7 mm²/s 
Viskozita při 100°C (212°F) ASTM D445 13,6 mm²/s 
HTHS viskozita při 150°C (302°F) ASTM D4741 3,9 mPa.s 
Index viskozity ASTM D2270 186 
Teplota tuhnutí ASTM D97 -51°C / -59,8°F 
Teplota vzplanutí ASTM D92 222°C / 431,6°F 
TBN ASTM D2896 8,25 mg KOH/g 
Vyhrazujeme si právo m�nit obecné charakteristiky produkt�, abychom našim zákazník�m mohli nabídnout nejnov�jší výsledky technického vývoje. Specifikace produktu je 
definitivní od objednávky, která musí být v souladu se všeobecnými podmínkami a zárukami.  
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