
Tuotekuvaus
Optima Vimax FD 5W-30 on täyssynteettinen polttoainetta säästävä moniaste-moottoriöljy, joka on 
hyväksytty Ford-luokituksiin WSS-M2C913-D ja WSS-M2C913-C ja joka täyttää STJLR.03.5003 
Jaguar / Land Rover –vaatimukset.
Optima Vimax FD 5W-30 on täyssynteettinen moniaste-moottoriöljy, joka on valmistettu erittäin 
hienostuneista synteettisistä perusaineista hyödyntäen uusinta kehittynyttä lisäaineistusteknologiaa. 
Huolellisesti valitut komponentit yhdistyvät tarjoten paremmat polttoainetaloudelliset edut ja parem-
man polttoainetalouden autoihin, joissa käytetään enemmän biodieseliä ja joilla on paremmat noen-
käsittelyominaisuudet. Tämä erittäin vakaa, kestävä tuote mahdollistaa pitkät öljynvaihtovälit.

Edut
•	 Hyväksytty	Ford-määritykselle	WSS-M2C913-D
•	 Hyväksytty	Ford-määritykselle	WSS-M2C913-C
•	 Pitkä	vaihtoväli
•	 Täysin	yhteensopiva	WSS-M2C	913-A:n	ja	 
	 913-B:n	aiempien	vaatimusten	kanssa
•	 Stay-in-luokan	koostumus
•	 Erinomainen	alhaisen	lämpötilan	vakaus	 
 parantaa virtausnopeuksia
•	 Parempi	polttoainetehokkuus
•	 Täyssynteettinen	koostumus

Sovellukset
Optima Vimax FD 5W-30 on ihanteellinen valinta moniin tavallisiin ja turboahdettuihin bensiini- 
ja dieselmoottoreihin, jotka on suunniteltu käyttämään polttoainetta säästävää moottorin 
voiteluainetta.
Erityisesti	Optima	Vimax	FD	5W-30	voidaan	käyttää	kaikissa	Ford-dieselmoottoreissa	(paitsi	Ford	
Ka TDCi 2009 alkaen ja Galaxy 1.9 TDi 2000-2006). On erittäin suositeltavaa käyttää niissä Tran-
sit-malleissa	(2012	lähtien),	joissa	on	sellainen	2,2	Duratorq	TDCi	-moottori,	jossa	voidaan	käyttää	
vain WSS-M2C913-D-voiteluaineita.

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

Optima Vimax FD 5W-30

Uudet huippuöljyt korjaamollenne.
Meiltä edullisesti tukkuhintaan!

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

Fully synthetic, fuel saving engine oil for many Ford vehicles 
Product code: M396 
 

Product Description: 
 

Optima Vimax FD 5W-30 is a fully synthetic, fuel-efficient multigrade engine oil approved to Ford specification WSS-
M2C913-D and WSS-M2C913-C, and meeting the STJLR.03.5003 Jaguar / Land Rover specification.  
 

Optima Vimax FD 5W-30 is a fully synthetic multigrade engine oil formulated with highly refined synthetic base 
stocks and the very latest in advanced additive technology. The carefully selected components combine to provide 
the user with improved fuel economy benefits, greater robustness to fuels containing increased levels of biodiesel 
and superior soot handling properties. This highly stable, stay-in-grade product allows extended oil drain intervals to 
be achieved. 
 

Benefits: 
 

 Approved to Ford specification WSS-M2C913-D 
 Approved to Ford specification WSS-M2C913-C 
 Extended drain capability 
 Fully backwards compatible with the earlier specifications of WSS-M2C 913-A and 913-B 
 Stay-in-grade formulation 
 Excellent low temperature stability for improved flow rates 
 Improved fuel efficiency 
 Fully synthetic formulation 

 

Applications: 
 

Optima Vimax FD 5W-30 is an ideal choice in many normally aspirated and turbocharged petrol and diesel engines 
designed to use a fuel saving engine lubricant.  
 

In particular, Optima Vimax FD 5W-30 can be used in all Ford diesel engines (except Ford Ka TDCi 2009 onwards and 
Galaxy 1.9 TDi 2000-2006). It is strongly recommended for use in Transit models (2012 onwards) carrying the 2.2 
Duratorq TDCi engine where only WSS-M2C913-D lubricants can be used. 
 

Product Specification: 

ACEA A5/B5, A1/B1  
API SL/CF  
Ford WSS-M2C913-D 

WSS-M2C913-C 
 

Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003  
Renault RN0700  


