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Delsyntetisk (SS) Super Letløbsolie Spar 1,5% brændstof
Også særdeles gennem prøvet og velegnet til Honda VFR & CX M/C
JASO: MA1 Velegnet til våd kobling
Beskrivelse Syntetisk baseret(SS) Super Letløbs motorolie, opfylder de ultimative krav, stillet af de
mest krævende arbejdsforhold under de fleste klima-forhold. Brændstofbesparende.
Særligt velegnet til brug i områder med koldt klima.
Anvendelse Sunoco Futura 10W-40 kan anvendes til alle typer 4 takt benzin-, autogas- (LPG) og
diesel-motorer, med eller uden turbo, flerventil motorer samt motorer med direkte
indsprøjtning i den nyeste generation passager biler og varebiler, samt motorcykler i
henhold til nedennævnte specifikationer.
Også velegnet til brug i områder med koldt klima. Let koldstart selv ved ÷ 20 °C.
Anvendes overalt hvor de nedenfor nævnte motorolie specifikationer er påkrævet.
JASO MA1 til MC : Del syntetisk, seneste "state-of- the-art" kvalitets multigrade
motorolie til 4-takts-motorer, som arbejder under både varierende forhold og ekstremt
høje hastigheder og/eller belastninger. Giver den super smøring som er nødvendig i
sport, konkurrence og / eller højhastighedskørsel.
Anbefalet til: HONDA, KAWASAKI, MOTO GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA m.fl..
Futura har JASO MA1 friktionsegenskaber vedr. våd kobling.
Der er rigtig mange meget tilfredse Honda VFR brugere af netop denne motorolie fra
os. Også Honda CX brugere rapporterer blødere gearskift og lettere at komme ind i
gear efter stop i frigear. Faktisk siger mange, at det er den bedste olie de har prøvet.
Futura 10W-40 er også til MC med oliesmurte koblinger der kræver JASO MA1
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Ekstremt god flyde evne, selv ved temperaturer ned til ÷20°C (Stivnepunkt ÷30°C)
Fremragende beskyttelse mod nedbrydning ved høje
temperaturer (f.eks. i turboen på personvogne)
Meget lav fordampning betyder lavt olieforbrug *
(Noack test max. 11,8 %)
Optimal beskyttelse mod slid, oxidering, beg- og rustdannelse
Holder din motor ekstremt ren indvendigt
Brændstofbesparende 1,5%, i særdeleshed interessant med mange korte ture

Specifikationer per 2008-04-02(2011-03-11)
- API :
SL / CF / EC (1,5% Brændstofbesparende)
- ACEA :
A3- B4
- Militær spec: MIL-L-2104 C og MIL-L- 46152 E
- Mercedes-Benz
229.1
- VW
500.00 og 505.00
- Saab 900 & 9000
- GM 6049 M
JASO: MA (MA-1 i dag)
- Ford SSM-2C9001AA
- Katalysator testet (lavt Fosfor indhold)
Du sparer penge vi sparer administration:
12 x 1 Liter og 4x5 Liter bestil ”ONLINE” på

mail@reinhardoil.dk
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