
KULLANIM YÖNTEMİ

Katalitik konvertörler ve Dizel Partikül Filtreleri (DPF) ile donatılmış en son nesil VOLVO "DRIVE-E" Benzinli (VEP) ve Dizel

(VED) için özel olarak tasarlanmış Yüksek Performanslı % 100 Sentetik Yakıt Tasarrufu öncelikli motor yağı.

Düşük sürtünmeli, Yakıt tasarrufu öncelikli ve çok düşük HTHS (Yüksek Sıcaklık Yüksek Kesme) viskoziteli yağa sahip

0W-20 motor yağı gerektiren OEM'ler (≥ 2.6 mPa.s).

ACEA A1 / B1 standardı ve 0W-20 gerektiren benzinli motorlar için de uygundur.

Katalitik konvertörlerle uyumlu.

Kullanmadan önce daima aracın kullanım kılavuzuna bakın.

PERFORMANS

STANDARTLAR ACEA C5

ONAYLAR VOLVO VCC RBS0-2AE (DRIVE-E serisi motorlar ile uyumlu)

%100 Sentetik olarak üretilmiş bu motor yağı, en yeni nesil VOLVO “DRIVE-E” Benzinli (VEP) motorları ve Dizel (VEP)

motorları yağlamak için özel olarak formüle edilmiştir.

En son nesil VEA (4 silindirli) VOLVO motorları, Benzin (VEP) veya Dizel (VED) fark etmeksizin daha küçük ve daha hafif

oldukları için çok özel bir yağlayıcı gerektirirler. Kapsadıkları eski standartlar ile aynı performans seviyelerini sağlarken,

daha fazla efor gösterir ve artan sıcaklıklarda çalışırlar.

Standart VCC RBS0-2AE, özellikle Yakıt Ekonomisinin performansını talep eder ve ACEA A1 / B1 standartı, yağlayıcılar

için MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 önemli enerji tasarrufu performansı sağlar (15W-40 referans yağına kıyasla

%3,4'e kadar). Bu gelişmiş yakıt ekonomisi, daha düşük düzeyde kirletici anlamına gelir ve CO2 emsiyon azaltımı için

VOLVO gibi üreticilerin taahhütlerini tam olarak yerine getirir.

MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 olağanüstü yağ filmi direnci sunar, soğuk çalıştırmayı kolaylaştırır, motordaki sürtün-

meyi azaltır, yağ basıncını korur ve motor çalışma sıcaklıklarını düşürür.

Olağanüstü yağlama özellikleri sayesinde MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 yüksek seviyede aşınma direnci, yüksek

sıcaklık direnci ve oksidasyon direnci sağlar. Kalıntı oluşumunu azaltır, aşınmayı azaltır ve yağ tüketiminin mükemmel

kontrolünü sağlar.

Aşınma, korozyon ve köpük önleyici özellikler.
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ÖNERİLER

Yağ değişim periyodu : Araç üreticinizin tavsiyelerine uyunuz.

MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 sentetik veya mineral yağlarla karıştırılabilir.

Kullanmadan önce araç kullanıcı el kitabına başvurunuz.

ÖZELLİKLER

Vizkozite seviyesi SAE J 300 0W-20

20°C (68°F) derecede yoğunluk ASTM D1298 0.841

40°C (104°F) derecede vizkozite ASTM D445 47.8 

mm²/s

100°C (212°F) derecede vizkozite ASTM D445 9.0 

mm²/s

150 ° C'de (302 ° F) HTHS viskozitesi ASTM D4741 2.8 mPa.s

Vizkozite indeksi ASTM D2270 172.0

Akma noktası ASTM D97 -48.0 °C / -54.0 °F

Kükürt külü ASTM D874 0.80 % ağırlık

TBN ASTM D2896 8.0 mg KOH/g

Alevlenme sıcaklığı ASTM D92 231.0 °C / 448.0 °F
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