
Popis
Apollo C3 LL je syntetický motorový olej vhodný pro benzínové, 
LPG a naftové motory, s přeplňováním i bez, a rovněž pro ty, jenž 
jsou vybaveny systémy likvidace škodlivin ve výfukových plynech 
(filtry pevných částic pro Euro IV). Tento olej byl vyvinut zvláště 
pro osobní automobily a dodávky vyrobené skupinou VAG (Volkswagen, 
Audi, Seat a Škoda) a je vhodný pro prodloužené výměnné intervaly 
(až 30 000 km pro benzínové a až 50 000 km pro naftové motory).

Toto plně syntetické mazivo při studených startech garantuje rychlé 
vytváření stabilního olejového filmu, který zůstává stabilním i při 
vysokých provozních teplotách, zatímco omezuje tření a podporuje 
hospodárnost provozu.

Apollo C3 LL je vyvinuto za použití speciální aditivační technologie, 
která obsahuje méně fosforu, síry a sulfátového popela, čímž 
zamezuje zanášení systémů likvidace škodlivin ve výfukových 
plynech (částicových filtrů a katalyzátorů). Mimo to se tento olej 
vyznačuje vynikající oxidační stabilitou a ochrannými vlastnostmi 
proti opotřebení, aby mohl motor maximálně chránit během dlouhých 
výměnných intervalů.

Apollo C3 LL byl vyvinut tak, aby plnil specifikace VW 504.00 a 
507.00, ale také aby mohl být používán v motorech, ve kterých 
jsou předepsány starší specifikace (VW 503.00, 506.00, 506.01, 
505.01, 502.00, 500.00, 501.01 a 505.00). Tento olej není vhodný 
pro naftové motory R5 a V10.

Benefits
• Nižší spotřeba paliva

• Velmi vysoký viskozitní index a vynikající odolnost proti 
střihové degradaci

• Výborné nízkoteplotní vlastnosti usnadňující studené 
starty a vedoucí k nižšímu opotřebení z důvodu stabilního 
mazacího filmu

• Vynikající disperzantní a detergentní účinky zaručující čistý 
provoz

• Velmi dobrý mazací film při velmi vysokých pracovních 
teplotách

• Velmi dobré protioděrové, protikorozní a protipěnivostní 
vlastnosti
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Výkonnostní úroveň
• ACEA C3

• VW 504.00/507.00

• BMW LL-04

• MB 229.51

• Porsche C30
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Typické vlastnosti

SAE 5W/30 

Code LUB003002

Hustota 15 °C kg/m3 847

Viskozita 40 °C St 71

Viskozita 100 °C cSt 11.7

Viskozita CCS -30°C cP <6600

Viskozitní index 158

Bod tekutosti °C -42

Bod vzplanutí Cleveland °C 210

TBN mg KOH/g 6.6

Sulfátový popel %wt 0.7

Provozní teplota °C -30/150


