
Tuotekuvaus
Optima LSZ 5W-30 on uuden sukupolven täyssynteettinen moniaste-moottoriöljy, joka perustuu 
ajanmukaisen synteettisen teknologian ja uusimpien kemikaalien viimeisimpään kehitykseen.

Optima LSZ 5W-30 on kehitetty mahdollistamaan erinomainen suorituskyky ja tehokas 
päästöjenhallinta sekä täydellinen yhteensopivuus päästöjenhallinnan käsittelyjärjestelmien 
kanssa. Matala SAPS (sulfaattituhka, fosfori ja rikki) lisäaineteknologia takaa 
päästöjenhallintalaitteiden optimaalisen suorituskyvyn, mukaan lukien hiukkassuodattimet. 
Samalla aikaansaadaan päästöjärjestelmän pitkän aikavälin suoja. Sen seurauksena päästöjen 
valvonta on tasokasta, mikä minimoi ympäristövahinkojen synnyn.

Edut
•	 Hyväksytty	Ford-määritykselle	WSS-M2C934-B
•	 Tehokas	ympäristönsuojelu
•	 Varmistaa	voiteluaineen	suorituskyvyn	pitkien	 
 vaihtovälien aikana
•	 Tehokas	polttoainetehokkuus
•	 Erittäin	puhtaat	moottorin	puhtausvaatimukset
•	 Poikkeuksellinen	pitkäkestoinen	kulumisenesto	ja	hapettuvuus	
•	 Erinomainen	korkea	ja	matala	lämpötila
•	 Poikkeuksellinen	pitkä	pysyvyys	moottorissa

Sovellukset
Optima LSZ 5W-30 sisältää alhaisimmat sulfaattituhka-, fosfori- ja rikkijäämät. Se on suunniteltu 
parantamaan huomattavasti jälkikäsittelyjärjestelmien, kuten dieselhiukkassuodattimien 
käyttöikää. Optima LSZ 5W-30 sopii sekä turboahdettuihin että normaalisti hengittäviin diesel- ja 
bensiinimoottoreihin, jotka on suunniteltu käytettäväksi polttoainetaloudellisissa moottoreissa.

Tilaukset
Tilaa	tarvitsemasi	tuotteet	puhelimitse tai sähköpostitse,	vaihde	0207	120	500,
info@automuovikem.fi.	Vesa	Seppälä	040	837	2872,	nousurakenne@kolumbus.fi.

Optima LSZ 5W-30

Uudet huippuöljyt korjaamollenne.
Meiltä edullisesti tukkuhintaan!

Oikea öljy joka autoon. Tutustu valikoimaamme.
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Optima LSZ 5W-30 

Fully synthetic low SAPS engine oil 
Product code:  M413 
 
Product Description: 
 
Optima LSZ 5W-30 is a new generation fully synthetic multigrade engine oil formulated using the latest 
developments in synthetic technology together with the most up to date advancements in additive chemistry setting 
new standards in engine oil performance. 
 
Optima LSZ 5W-30 has been developed to enable outstanding performance to be provided along with effective 
emission control and full compatibility with emission control after treatment systems. Low SAPS (sulphated ash, 
phosphorus and sulphur) additive technology ensure optimum performance of emission control equipment including 
particulate filters, at the same time providing long term emission system protection, ensuring a high level of 
continuous pollution control thereby minimising environmental damage. 
 
Benefits: 
 

 Approved to Ford specification WSS-M2C934-B 
 Effective environmental protection 
 Ensures lubricant performance over extended drain intervals 
 Effective fuel efficiency 
 Very high standards of engine cleanliness 
 Exceptional long term anti-wear and oxidation stability 
 Excellent high and low temperature performance 
 Exceptional long term additive response 

 
Applications: 
 
Optima LSZ 5W-30 contains the lowest levels of sulphated ash, phosphorus and sulphur and is designed to greatly 
enhance the life of after treatment systems such as diesel particulate filters. Optima LSZ 5W-30 is suitable for use in 
both turbocharged and normally aspirated diesel and petrol engines designed for use with fuel economy engine oils. 
 
Product Specification: 
 
ACEA C1, C2 
Ford WSS-M2C934-B 
Jaguar / Land Rover STJLR.03.5005 
 
 


