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MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 18021619 SYNTIUM 800 EU -  10W40 L 1 LTR.
0399 18024019 SYNTIUM 800 EU - 10W-40 L 4  LTR.
0399 18021310 SYNTIUM 800 EU - 10W-40 S 60 LTR.
0399 18021100 SYNTIUM 800 EU - 10W-40 S 200 LTR.
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MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 18051619 SYNTIUM 3000 E 5W-40 L 1 LTR.
0399 18054019 SYNTIUM 3000 E 5W-40 L 4  LTR.
0399 18051100 SYNTIUM 3000 E 5W-40 S 200 LTR.
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www.pli-petronas.com 
 

Fordelsark for produkt 
Revideret: 2015/08/04 (version 1.0) 

PETRONAS Syntium 3000 FR 5W-30 
Designet med °CoolTech™-teknologi for at bekæmpe for 
stor motorvarme 

Moderne kørselsforhold, såsom stop-start-kørsel, tomgangskørsel i byen, kørsel med tung last, acceleration på motorveje, 
kørsel op ad stejle bakker og meget mere, udsætter motorer for masser af stress, der kan føre til kraftig varmeudvikling. 
Stor varmeproduktion i motorer er ikke begrænset til et bestemt land eller kørselsmønster; det er et almindeligt problem, 
som motorer har over hele kloden. 

Beskrivelse og anvendelse 

PETRONAS Syntium 3000 FR 5W-30 er designet med °CoolTech™ til at modvirke for stor motorvarme. °CoolTech™ er 
målrettet mod områder med kritisk varme, såsom motordele der har for stor varme inde i motoren, og vil effektivt optage 
og flytte varmen og regulere temperaturen, hvilket beskytter motorens kritiske komponenter mod skader og tab af 
ydeevne. 

PETRONAS Syntium 3000 FR 5W-30 er velegnet til alle typer af personbiler, såsom Ford og Renault motorer. Den er 
velegnet til både benzin- og dieselmotorer og de nyeste højtydende biler, udstyret med brændstofindsprøjtning, multiple 
ventiler, turboladere eller superladere, der køres under de mest krævende forhold. 

De erfaringer som PETRONAS har høstet på F1 banerne ved de vigtigste motorsportsbegivenheder og konkurrencer har 
muliggjort udviklingen af PETRONAS Syntium: en serie af højteknologiske smøremidler der er i stand til at opfylde de 
behov der stilles af den nye generation af motorer, både på banen og på vejen. 

Bemærk: Tjek altid din brugermanual for at finde de anbefalede viskositeter og specifikationer for dit køretøj 

Funktioner og fordele 

Største fordel(e) 
• Enestående iltningskontrol ved høje temperaturer, som giver smøringsstabilitet og forhindrer at biler bryder 

sammen 

Giver også: 
• Er modstandsdygtig over for fordampningstab for smøremidler ved høje temperaturer, hvilket forhindrer for tidlig 

termisk nedbrydning, hvilket igen hjælper med at forhindre motorskader fra slitage. 
• Fantastisk brændstoføkonomi, som overskrider de europæiske standarder ACEA A5/B5. 
• Bedre reduktion af aflejringer og slid i motoren, som giver maksimeret reaktionsevne fra motoren. 
• Øjeblikkelig smøring ved opstart. 

Specifikationer og godkendelser 

PETRONAS Syntium 3000 FR 5W-30 er et fuldt syntetisk smøremiddel, der opfylder og overgår følgende præstationer 

Opfylder eller overgår kravene for: 

API SN/CF  

ACEA A5/B5  
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MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 18071310 SYNTIUM 3000 FR 5W-40 L 1 LTR.
0399 18071619 SYNTIUM 3000 FR 5W-40 L 4  LTR.
0399 18074019 SYNTIUM 3000 FR 5W-40 S 200 LTR.



www.pli-petronas.com 

Fordelsark for produkt 
Revideret: 2015/08/10 (version 1.0) 

PETRONAS Syntium 3000 AV 
5W-40 
Designet med °CoolTech™-teknologi for at bekæmpe for 
stor motorvarme 

Moderne kørselsforhold, såsom stop-start-kørsel, tomgangskørsel i byen, kørsel med tung last, acceleration på motorveje, 
kørsel op ad stejle bakker og meget mere, udsætter motorer for masser af stress, der kan føre til kraftig varmeudvikling. 
Stor varmeproduktion i motorer er ikke begrænset til et bestemt land eller kørselsmønster; det er et almindeligt problem, 
som motorer har over hele kloden. 

Beskrivelse og anvendelse 

PETRONAS Syntium 3000 AV 5W-40 er designet med °CoolTech™ til at modvirke for stor motorvarme. °CoolTech™ er 
målrettet mod områder med kritisk varme, såsom motordele der har for stor varme inde i motoren, og vil effektivt optage 
og flytte varmen og regulere temperaturen, hvilket beskytter motorens kritiske komponenter mod skader og tab af 
ydeevne. 

PETRONAS Syntium 3000 AV 5W-40 er en SAPS motorolie på mellemniveau, der er velegnet til alle typer af personbiler 
med benzin- og dieselmotorer (udstyret med udstødningssystemer til efterbehandling) og de nyeste højtydende biler, 
udstyret med brændstofindsprøjtning, multiple ventiler, turboladere eller superladere, der køres under de mest krævende 
forhold. Den er også velegnet til biler der kører på biobrændstoffer. 

De erfaringer som PETRONAS har høstet på F1 banerne ved de vigtigste motorsportsbegivenheder og konkurrencer har 
muliggjort udviklingen af PETRONAS Syntium: en serie af højteknologiske smøremidler der er i stand til at opfylde de 
behov der stilles af den nye generation af motorer, både på banen og på vejen. 

Bemærk: Tjek altid din brugermanual for at finde de anbefalede viskositeter og specifikationer for dit køretøj 

Funktioner og fordele 
Største fordel(e) 
• Enestående iltningskontrol ved høje temperaturer, som giver smøringsstabilitet og forhindrer at biler bryder 

sammen. 

Giver også: 
• Har fantastisk aflejringskontrol ved høje temperaturer, som giver bedre køreegenskaber og forbedrer motoren 

• Er modstandsdygtig over for fordampningstab for smøremidler ved høje temperaturer, hvilket forhindrer for tidlig 
termisk nedbrydning, hvilket igen hjælper med at forhindre motorskader fra slitage. 

• Giver uovertruffen ydeevne for motoren. 

• Øjeblikkelig smøring ved opstart. 

Specifikationer og godkendelser 
PETRONAS Syntium 3000 AV 5W-40 er et fuldt syntetisk smøremiddel, der opfylder og overgår følgende præstationer: 
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MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 18281619 SYNTIUM 3000 AV 5W-40 L 1 LTR.
0399 18054019 SYNTIUM 3000 AV 5W-40 L 4  LTR.
0399 18281310 SYNTIUM 3000 AV 5W-40 S 60 LTR.
0399 18281100 SYNTIUM 3000 AV 5W-40 S 200 LTR.

Opfylder eller overgår kravene for:
API SN a
ACEA C3 a
MB-Approval 229.51 a
BMW Longlife 04 a
VW 502 00 / 505 00 / 505 01 a
Porsche A40 a
Renault RN0700 / RN0710 a

Opfylder eller overgår følgende producentkrav:
Dexos 2 a
Ford WSS-M2C917-A a
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Fordelsark for produkt 
Revideret: 2015/08/10 (version 1.0) 

PETRONAS Syntium 5000 RN 
5W-30 
Designet til optimal ydelse for miljøvenlige motorer 
 
Beskrivelse og anvendelse 

PETRONAS Syntium 5000 RN 5W-30 er specielt designet til at opfylde krav for udstødningssystemer til 
efterbehandling for både benzin- og dieselmotorer, der kører under ekstreme og krævende kørselsforhold. Det er 
designet gennem vores omfattende erfaringer med samarbejdet med store bilproducenter, kombineret med 
teknologierne for syntetiske smøremidler der opfylder Renault-koncernen motorkrav for at opretholde en effektiv 
efterbehandling for udstødningssystemer og give god brændstoføkonomi. 
PETRONAS Syntium 5000 RN 5W-30 er en SAPS motorolie på mellemniveau, der er velegnet til alle typer af 
personbiler specielt for Renault-koncernens motorer, hvor Renault RN0720 og hvor ACEA C4 er specificeret. 
De erfaringer som PETRONAS har høstet på F1 banerne ved de vigtigste motorsportsbegivenheder og konkurrencer 
har muliggjort udviklingen af PETRONAS Syntium: en serie af højteknologiske smøremidler der er i stand til at 
opfylde de behov der stilles af den nye generation af motorer, både på banen og på vejen. 
Bemærk: Tjek altid din brugermanual for at finde de anbefalede viskositeter og specifikationer for dit køretøj 
 
Funktioner og fordele 
 
Giver: 
• Effektiviteten af efterbehandlingen for udstødningssystemer i både diesel- og benzinmotorer, overgår 

de europæiske standarder ACEA C4 
• Fantastisk brændstoføkonomi. 
• Fuld kompatibilitet med Renault partikelfiltre. 
• Længere olieskiftekapacitet op til maksimum, som anført af producenter 
• Fremragende termisk stabilitet, kan bekæmpe induceret oxidation ved høje temperaturer. 
• Øjeblikkelig smøring ved opstart 
•  
Specifikationer og godkendelser 
 
PETRONAS Syntium 5000 RN 5W-30 er et fuldt syntetisk smøremiddel, der opfylder og overgår følgende 
præstationer: 
 
Opfylder eller overgår kravene for: 
ACEA C4  

 

Har følgende godkendelser fra producenter: 
MB-godkendelse 229.51, MB-godkendelse 226.51  

Renault RN0720  

 
* Alle tekniske data er kun beregnet som reference. 

 www.pli-petronas.com 
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MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 18321619 SYNTIUM 5000 RN 5W-30 L 1 LTR.
0399 18324019 SYNTIUM 5000 RN 5W-30 L 4  LTR.
0399 18321310 SYNTIUM 5000 RN 5W-30 S 60 LTR.
0399 18321100 SYNTIUM 5000 RN 5W-30 S 200 LTR.
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www.pli-petronas.com 

Fordelsark for produkt 
Revideret: 2015/08/04 (version 1.0) 

PETRONAS Syntium 5000 CP 5W-30 
Designet med °CoolTech™-teknologi for at bekæmpe for 
stor motorvarme 

 
Moderne kørselsforhold, såsom stop-start-kørsel, tomgangskørsel i byen, kørsel med tung last, acceleration på 
motorveje, kørsel op ad stejle bakker og meget mere, udsætter motorer for masser af stress, der kan føre til kraftig 
varmeudvikling. Stor varmeproduktion i motorer er ikke begrænset til et bestemt land eller kørselsmønster; det er 
et almindeligt problem, som motorer har over hele kloden. 

Beskrivelse og anvendelse 

PETRONAS Syntium 5000 CP 5W-30 er designet med °CoolTech™ til at modvirke for stor motorvarme. °CoolTech™ er 
målrettet mod områder med kritisk varme, såsom motordele der har for stor varme inde i motoren, og vil effektivt 
optage og flytte varmen og regulere temperaturen, hvilket beskytter motorens kritiske komponenter mod skader og 
tab af ydeevne. 

PETRONAS Syntium 5000 CP 5W-30 er en SAPS motorolie på mellemniveau, der er velegnet til alle typer af 
personbiler med benzin- og dieselmotorer (udstyret med udstødningssystemer til efterbehandling) og de nyeste 
højtydende biler, udstyret med brændstofindsprøjtning, multiple ventiler, turboladere eller superladere, der køres 
under de mest krævende forhold. Den er også velegnet til biler der kører på biobrændstoffer. 

De erfaringer som PETRONAS har høstet på F1 banerne ved de vigtigste motorsportsbegivenheder og konkurrencer 
har muliggjort udviklingen af PETRONAS Syntium: en serie af højteknologiske smøremidler der er i stand til at 
opfylde de behov der stilles af den nye generation af motorer, både på banen og på vejen. 

Bemærk: Tjek altid din brugermanual for at finde de anbefalede viskositeter og specifikationer for dit køretøj 

Funktioner og fordele 

Største fordel(e): 
Enestående iltningskontrol ved høje temperaturer, som giver smøringsstabilitet og forhindrer at biler 

bryder sammen. 

Giver også: 
• Har fantastisk aflejringskontrol ved høje temperaturer, som giver bedre køreegenskaber og forbedrer motoren 

• Er modstandsdygtig over for fordampningstab for smøremidler ved høje temperaturer, hvilket forhindrer for 
tidlig termisk nedbrydning, hvilket igen hjælper med at forhindre motorskader fra slitage. 

• Fremragende beskyttelse for udstødningssystemer til efterbehandling. Overgår kravene for efterbehandling af 
dieseludstødningssystemers kompatibilitet på PSA-koncernen motorer. 

• Fantastisk brændstoføkonomi. 
• Længere olieskiftekapacitet op til maksimum, som anført af producenter. 
• Øjeblikkelig smøring ved opstart. 

Specifikationer og godkendelser 

PETRONAS Syntium 5000 CP 5W-30 er et fuldt syntetisk smøremiddel, der opfylder og overgår følgende 
præstationer: 
  

 

PETRONAS 

 

 

Opfylder eller overgår kravene for:
API SN/CF a
ACEA C2 a

Opfylder eller overgår følgende producentkrav:
PSA B71 2290 a
RENAULT RN0700 a
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MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 18311619 SYNTIUM 5000 CP 5W-30 L 1 LTR.
0399 18314019 SYNTIUM 5000 CP 5W-30 L 4  LTR.
0399 18311310 SYNTIUM 5000 CP 5W-30 S 60 LTR.
0399 18311100 SYNTIUM 5000 CP 5W-30 S 200 LTR.
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Fordelsark for produkt 
Revideret: 2015/08/10 (version 1.0) 

PETRONAS Syntium 5000 XS 
5W-30 
Designet med °CoolTech™-teknologi for at bekæmpe for stor 
motorvarme 
 
Moderne kørselsforhold, såsom stop-start-kørsel, tomgangskørsel i byen, kørsel med tung last, acceleration på 
motorveje, kørsel op ad stejle bakker og meget mere, udsætter motorer for masser af stress, der kan føre til kraftig 
varmeudvikling. Stor varmeproduktion i motorer er ikke begrænset til et bestemt land eller kørselsmønster; det er et 
almindeligt problem, som motorer har over hele kloden. 

Beskrivelse og anvendelse 

PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 er designet med °CoolTech™ til at modvirke for stor motorvarme. °CoolTech™ er 
målrettet mod områder med kritisk varme, såsom motordele der har for stor varme inde i motoren, og vil effektivt 
optage og flytte varmen og regulere temperaturen, hvilket beskytter motorens kritiske komponenter mod skader og 
tab af ydeevne. 

PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 er en SAPS motorolie på mellemniveau, der er velegnet til alle typer af 
personbiler med benzin- og dieselmotorer (udstyret med udstødningssystemer til efterbehandling) og de nyeste 
højtydende biler, udstyret med brændstofindsprøjtning, multiple ventiler, turboladere eller superladere, der køres 
under de mest krævende forhold. Den er også velegnet til biler der kører på biobrændstoffer. 

De erfaringer som PETRONAS har høstet på F1 banerne ved de vigtigste motorsportsbegivenheder og konkurrencer 
har muliggjort udviklingen af PETRONAS Syntium: en serie af højteknologiske smøremidler der er i stand til at 
opfylde de behov der stilles af den nye generation af motorer, både på banen og på vejen. 

Bemærk: Tjek altid din brugermanual for at finde de anbefalede viskositeter og specifikationer for dit køretøj 

Funktioner og fordele 

Største fordel(e): 
Enestående iltningskontrol ved høje temperaturer, som giver smøringsstabilitet og forhindrer at biler 

bryder sammen. 

Giver også: 
• Har fantastisk aflejringskontrol ved høje temperaturer, som giver bedre køreegenskaber og forbedrer motoren 

• Er modstandsdygtig over for fordampningstab for smøremidler ved høje temperaturer, hvilket forhindrer for 
tidlig termisk nedbrydning, hvilket igen hjælper med at forhindre motorskader fra slitage. 

• Fremragende beskyttelse for efterbehandling for udstødningssystemer på op til 20% reduktion af askeophobning. 
• Fantastisk brændstoføkonomi. 
• Længere olieskiftekapacitet op til maksimum, som anført af producenter. 
• Øjeblikkelig smøring ved opstart. 

Specifikationer og godkendelser 

PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 er et fuldt syntetisk smøremiddel, der opfylder og overgår følgende 
præstationer: 
 
 

www.pli-petronas.com
  

 

PETRONAS
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MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 18141619 SYNTIUM 5000 SX 5W-30 L 1 LTR.
0399 18144019 SYNTIUM 5000 SX 5W-30 L 4  LTR.
0399 18141310 SYNTIUM 5000 SX 5W-30 S 60 LTR.
0399 18141100 SYNTIUM 5000 SX 5W-30 S 200 LTR.

Opfylder eller overgår kravene for:
API SN/CF a
ACEA C3 a

Har følgende godkendelser fra producenter:
MB-Approval 229.51 a
BMW Longlife-04 a

Opfylder eller overgår følgende producentkrav:
Dexos 2 a
MB-229.31 a
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Fordelsark for produkt 
Revideret: 2015/08/10 (version 1.0) 

PETRONAS Syntium 5000 AV 
5W-30 
Designet til optimal ydelse for miljøvenlige motorer 

Beskrivelse og anvendelse 

PETRONAS Syntium 5000 AV 5W-30 er specielt designet til at give fremragende beskyttelse for de motorer, der er 
udstyret med udstødningssystemer til efterbehandling, der kører under de mest ekstreme og krævende 
kørselsforhold. Det er designet gennem vores omfattende samarbejde med store europæiske bilproducenter, 
kombineret med fuldt syntetisk og miljøvenlig SAPS smøremiddelteknologi på mellemniveau for optimal stabilitet af 
varme og oxidering. Det giver god brændstofsøkonomi og beskytter alligevel effektivt udstødningssystemer til 
efterbehandling på dine biler. 

PETRONAS Syntium 5000 AV 5W-30 er en SAPS motorolie på mellemniveau, der er velegnet til alle typer af 
personbiler, såsom Volkswagen og Mercedes-Benz, herunder benzin- og dieselmotorer (udstyret med 
udstødningssystemer til efterbehandling) og de nyeste højtydende biler, SUV'er og mindre varevogne udstyret med 
emissionsbegrænsende anordninger såsom dieselpartikelfiltre og katalysatorer, brændstofindsprøjtning, multiple 
ventiler, turboladere eller superladere, der køres under de mest krævende forhold. Den er også velegnet til biler der 
kører på biobrændstoffer. 

De erfaringer som PETRONAS har høstet på F1 banerne ved de vigtigste motorsportsbegivenheder og konkurrencer 
har muliggjort udviklingen af PETRONAS Syntium: en serie af højteknologiske smøremidler der er i stand til at 
opfylde de behov der stilles af den nye generation af motorer, både på banen og på vejen. 

Bemærk: Tjek altid din brugermanual for at finde de anbefalede viskositeter og specifikationer for dit køretøj 

Funktioner og fordele 

• Fremragende beskyttelse for udstødningssystemer til efterbehandling. 
• Fremragende termisk stabilitet og evne til at beskytte mod slam, lak og aflejringer induceret ved høje 

temperaturer for optimal motoreffekt og renhed af motoren. 
• Fantastisk brændstoføkonomi. 
• Enestående forskydningsstabilitet til at sikre optimal filmtykkelse ved alle temperaturer og miljøer. 
• Øjeblikkelig opstartssmøring - minimerer friktion og slitage ved opstart. 

Specifikationer og godkendelser 

PETRONAS Syntium 5000 AV 5W-30 er et fuldt syntetisk smøremiddel, der opfylder og overgår følgende 
præstationer: 

Opfylder eller overgår kravene for: 

ACEA A3/B4  
 

www.pli-petronas .com 
 

Opfylder eller overgår kravene for:
ACEA A3/B4 a

Har følgende godkendelser fra producenter:
MB-Approval 229.51 a
BMW Longlife-04 a
Porsche C30 a
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MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 18131619 SYNTIUM 5000 AV 5W-30 L 1 LTR.
0399 18134019 SYNTIUM 5000 AV 5W-30 L 4  LTR.
0399 18131910 SYNTIUM 5000 AV 5W-30 S 20 LTR.
0399 18131310 SYNTIUM 5000 AV 5W-30 L 60 LTR.
0399 18131100 SYNTIUM 5000 AV 5W-30 S 200 LTR.
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www.pli-petronas .com 

Fordelsark for produkt 
Revideret: 2015/08/04 (version 1.0) 

PETRONAS Syntium 7000 0W-20 
Designet med °CoolTech™-teknologi for at 
bekæmpe for stor motorvarme 

Moderne kørselsforhold, såsom stop-start-kørsel, tomgangskørsel i byen, kørsel med tung last, acceleration på 
motorveje, kørsel op ad stejle bakker og meget mere, udsætter motorer for masser af stress, der kan føre til kraftig 
varmeudvikling. Stor varmeproduktion i motorer er ikke begrænset til et bestemt land eller kørselsmønster; det er et 
almindeligt problem, som motorer har over hele kloden. 

Beskrivelse og anvendelse 

PETRONAS Syntium 7000 0W-20 er designet med °CoolTech™ til at modvirke for stor motorvarme. °CoolTech™ er 
målrettet mod områder med kritisk varme, såsom motordele der har for stor varme inde i motoren, og vil effektivt 
optage og flytte varmen og regulere temperaturen, hvilket beskytter motorens kritiske komponenter mod skader og 
tab af ydeevne. 

PETRONAS Syntium 7000 0W-20 er velegnet til alle typer personbiler og de nyeste højtydende biler, udstyret med 
emissionsbegrænsende anordninger, brændstofindsprøjtning, multiple ventiler, turboladere eller superladere, der 
køres under de mest krævende forhold. Den er også velegnet til biler der kører på biobrændstoffer. 

De erfaringer som PETRONAS har høstet på F1 banerne ved de vigtigste motorsportsbegivenheder og konkurrencer 
har muliggjort udviklingen af PETRONAS Syntium: en serie af højteknologiske smøremidler der er i stand til at opfylde 
de behov der stilles af den nye generation af motorer, både på banen og på vejen. 

Bemærk: Tjek altid din brugermanual for at finde de anbefalede viskositeter og specifikationer for dit køretøj 

Funktioner og fordele 

Største fordel(e): 
• Enestående iltningskontrol ved høje temperaturer, som giver smøringsstabilitet og forhindrer at biler bryder 

sammen 

Giver også: 
• Er modstandsdygtig over for fordampningstab for smøremidler ved høje temperaturer, hvilket forhindrer for tidlig 

termisk nedbrydning, hvilket igen hjælper med at forhindre motorskader fra slitage. 
• Enestående brændstoføkonomi. 
• Optimal viskositet under alle forhold, selv under vanskelige driftsforhold. 
• Den ultimative beskyttelse af motoren under alle kørselsforhold. 
• Øjeblikkelig opstartssmøring - minimerer friktion og slitage ved opstart. 
• Længere skiftekapacitet. 

Specifikationer og godkendelser 

PETRONAS Syntium 7000 0W-20 er et fuldt syntetisk smøremiddel, der opfylder og overgår følgende 
præstationer: 

Opfylder eller overgår kravene for: 

API SN V 

ILSAC GF-5 V 

 
  

 

Opfylder eller overgår kravene for:
API SN a
ILSAC GF-5 a
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MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 18364019 SYNTIUM 7000  0W-40 L 1 LTR.
0399 18361310 SYNTIUM 7000  0W-40 S 60  LTR.
0399 18361100 SYNTIUM 7000  0W-40 S 200 LTR.
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Fordelsark for produkt 
Revideret: 2015/08/10 (version 1.0) 

PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 
Designet til optimal ydelse for miljøvenlige motorer 

Beskrivelse og anvendelse 

PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 er specielt designet til at give fremragende beskyttelse for de motorer, der er 
udstyret med udstødningssystemer til efterbehandling, der kører under de mest ekstreme og krævende 
kørselsforhold. Det er designet gennem vores omfattende samarbejde med store europæiske bilproducenter, 
kombineret med fuldt syntetisk og miljøvenlig SAPS smøremiddelteknologi på mellemniveau for optimal stabilitet af 
varme og oxidering. Det giver god brændstofsøkonomi og beskytter alligevel effektivt udstødningssystemer til 
efterbehandling på dine biler. 

PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 er en SAPS motorolie på mellemniveau, der er velegnet til alle typer af 
personbiler, såsom Mercedes-Benz, herunder benzin- og dieselmotorer (udstyret med udstødningssystemer til 
efterbehandling) og de nyeste højtydende biler, SUV'er og mindre varevogne udstyret med emissionsbegrænsende 
anordninger såsom dieselpartikelfiltre og katalysatorer, brændstofindsprøjtning, multiple ventiler, turboladere eller 
superladere, der køres under de mest krævende forhold. Den er også velegnet til biler der kører på biobrændstoffer. 

De erfaringer som PETRONAS har høstet på F1 banerne ved de vigtigste motorsportsbegivenheder og konkurrencer 
har muliggjort udviklingen af PETRONAS Syntium: en serie af højteknologiske smøremidler der er i stand til at 
opfylde de behov der stilles af den nye generation af motorer, både på banen og på vejen. 

Bemærk: Tjek altid din brugermanual for at finde de anbefalede viskositeter og specifikationer for dit køretøj 

Funktioner og fordele 

Giver: 
• Fremragende beskyttelse for udstødningssystemer til Mercedes motorer 
• Bedre reduktion af aflejringer og slid i motoren, som giver maksimeret reaktionsevne fra motoren 
• Fremragende termisk stabilitet og evne til at beskytte mod slam og lak induceret ved høje temperaturer for 

optimal motoreffekt og renhed af motoren. 
• Fantastisk brændstoføkonomi. 
• Længere olieskiftekapacitet op til maksimum, som anført af producenter. 
• Øjeblikkelig opstartssmøring - minimerer friktion og slitage ved opstart. 

Specifikationer og godkendelser 

PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 er et fuldt syntetisk smøremiddel, der opfylder og overgår følgende 
præstationer: 

Opfylder eller overgår kravene for: 

API SN  

ACEA C3  
 

www.pli-petronas..com 

 

 

Opfylder eller overgår kravene for:
API SN a
ACEA C3 a

Har følgende godkendelser fra producenter:
MB-Approval 229.52 a
MB-Approval a

Opfylder eller overgår følgende producentkrav:
Renault RND700 a
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MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 18341619 SYNTIUM 7000 DM 0W-30 S 1 LTR.
0399 18144019 SYNTIUM 7000 DM 0W-30 L 4  LTR.
0399 18341310 SYNTIUM 7000 DM 0W-30 S 60 LTR.
0399 18341100 SYNTIUM 7000 DM 0W-30 S 200 LTR.
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Fordelsark for produkt 
Revideret: 2015/08/10 (version 1.0) 

PETRONAS Syntium 7000 0W-40 
Designet med °CoolTech™-teknologi for at bekæmpe 
for stor motorvarme 

Moderne kørselsforhold, såsom stop-start-kørsel, tomgangskørsel i byen, kørsel med tung last, acceleration på motorveje, kørsel op ad stejle bakker og 
meget mere, udsætter motorer for masser af stress, der kan føre til kraftig varmeudvikling. Stor varmeproduktion i motorer er ikke begrænset til et 
bestemt land eller kørselsmønster; det er et almindeligt problem, som motorer har over hele kloden. 

Beskrivelse og anvendelse 

PETRONAS Syntium 7000 0W-40 er designet med °CoolTech™ til at modvirke for stor motorvarme. °CoolTech™ er målrettet mod områder med kritisk 
varme, såsom motordele der har for stor varme inde i motoren, og vil effektivt optage og flytte varmen og regulere temperaturen, hvilket beskytter 
motorens kritiske komponenter mod skader og tab af ydeevne. 

PETRONAS Syntium 7000 0W-40 er velegnet til alle typer af personbiler, inklusive benzin- og dieselmotorer der ikke er udstyret med dieselpartikelfiltre og 
de nyeste højtydende biler, udstyret med brændstofindsprøjtning, multiple ventiler, turboladere eller superladere, der køres under de mest krævende 

forhold. Den er også velegnet til biler der kører på biobrændstoffer. 

De erfaringer som PETRONAS har høstet på F1 banerne ved de vigtigste motorsportsbegivenheder og konkurrencer har muliggjort udviklingen af 
PETRONAS Syntium: en serie af højteknologiske smøremidler der er i stand til at opfylde de behov der stilles af den nye generation af motorer, både på 
banen og på vejen. 

Bemærk: Tjek altid din brugermanual for at finde de anbefalede viskositeter og specifikationer for dit køretøj 

Funktioner og fordele 

Største fordel(e) 
• Enestående iltningsmodstand ved høje temperaturer, som giver smøringsstabilitet og forhindrer at biler bryder sammen. 

Giver også: 
• Har fantastisk aflejringskontrol ved høje temperaturer, som giver bedre køreegenskaber og forbedrer motoren 

• Er modstandsdygtig over for fordampningstab for smøremidler ved høje temperaturer, hvilket forhindrer for tidlig termisk nedbrydning, hvilket igen 
hjælper med at forhindre motorskader fra slitage. 
• Øjeblikkelig smøring ved opstart. 

Specifikationer og godkendelser 

PETRONAS Syntium 7000 0W-40 er et fuldt syntetisk smøremiddel, der opfylder og overgår følgende præstationer: 

Opfylder eller overgår kravene for: 
API SN  
ACEA A3/B4  
 

 

Opfylder eller overgår kravene for:
API SN a
ACEA A3/B4 a

Har følgende godkendelser fra producenter:
MB-Approval 229.5 a
BMW Longlife-01 a
VW 502 00 / 505 00 a
Porsche A40 a
RN0700 / RN0710 a
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MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 18381619 SYNTIUM 7000 0W-40 S 1 LTR.
0399 18384019 SYNTIUM 7000 0W-40 S 4  LTR.
0399 18381310 SYNTIUM 7000 0W-40 L 60 LTR.
0399 18381100 SYNTIUM 7000 0W-40 S 200 LTR.
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Omfattede varer 
Revideret: 2016/11/28 (version 1.0) 

 

PETRONAS Sprinta T900  
Designet til exceptionel ydeevne for 2-takts motorcykler  

 

 

Motorcykelryttere stoler meget på deres motorcykler til arbejde eller fritid. Motorcyklerne kan let udsættes for 
belastning inden for kort tid, selv under normale kørselsforhold. Dette skyldes, at motorcykelmotorer generelt arbejder 
hårdere end bilmotorer og udsættes derfor for enorm belastning!  

 

 Beskrivelse og anvendelse 

 
PETRONAS Sprinta T900 er specielt formuleret med afbalancerede syntetiske væsker med særdeles god ester og 
optimal ydeevne med Low Ash-teknologi for at gøre ekstreme og krævende kørselsforhold mulige. Det giver 
exceptionel ydeevne og motorbeskyttelse, der overgår de konventionelle to-takts smøremidler. Dette giver bedre ture 
til dig og en længere levetid til din motorcykel.  
 
PETRONAS Sprinta T900 er egnet til alle typer 2-takts benzinmotorer til motorcykler, og specielt til motorer af nyere 
generation med karburator, elektronisk brændstofindsprøjtningsanlæg (EPF) og direkte brændstof injektor (DFI), og til 
racerløb, endurance, motocross, go-karts, on-road og selv off-road forhold. Det er velegnet til motorcykler fremstillet 
af førende japanske, europæiske og amerikanske producenter, til kørsel under normale til strenge forhold.  
 
Bemærk: Henvis altid til din brugervejledning for at kontrollere anbefalet viskositetskvalitet og specifikationer for dit køretøj 

 

 Funktioner og fordele 

 
Leverer: 
• Exceptionel oliefilmstyrke, der sikrer effektiv beskyttelse og ultimativ smøring ved høje temperature og 

omdr./min., hvilket giver en forbedret acceleration. 
• Exceptionel beskyttelse mod fastkoksning af stempelring og slid af motor, hjælper med at forlænge motorens 

levetid. 
• Exceptionel rengøringskontrol, der eliminerer skadelige aflejringer og beskytter mod tilstopning af 

udstødningssystemet. 
• Low Ash-teknologien reducerer førtænding og forringelse af katalysatoren effektivt, hjælper med at levere 

exceptionel motoreffektivitet og -effekt. 
• Optimal ren og effektiv brænding,der giver ekstrem lav udstødningsrøg. 
• Exceptionelt ydeevne ved lave temperature. 
• Exceptionel blanding med blyholdig og blyfri benzin. 

 

 Specifikationer og godkendelse 

 

PETRONAS Sprinta T900 er et helsyntetisk smøremiddel, der opfylder og overstiger præstationerne nedenfor:- -  

 

Opfylder eller overstiger kravene i: 

API TC √ 

JASO FD √ 
ISO EGD √ 

 

* Alle tekniske data er kun vejledende. 

 

Sundhed, Sikkerhed og Miljø 
 

Opfylder eller overstiger kravene for:
API TC a
JASO FD a
ISO EGD a
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MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 20431609 SPRINTA T900 L 1 LTR.

2-TAKTS OLIE
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Opfylder eller overstiger kravene for:
API SL a
JASO MA2 a

 

www.pli-petronas.com 
 
 

 
 
Omfattede varer 
Revideret: 2016/11/28 (version 1.0) 

 

PETRONAS Sprinta F500 10W-40 
Designet med UltraFlex™, der øger oliestabiliteten for at 
modstå motorcyklens belastning  

 

 

Motorcykelryttere stoler meget på deres motorcykler til arbejde eller fritid. Motorcyklerne kan let udsættes for 
belastning inden for kort tid, selv under normale kørselsforhold. Dette skyldes, at motorcykelmotorer generelt arbejder 
hårdere end bilmotorer og udsættes derfor for enorm belastning (høj forskydning og høj temperatur)! Motorcyklister 
bemærker belastningen i form af raslende støj på grund af høj forskydning, der resulterer i reduktion af olieviskositet. 
Træghed er et andet tegn på belastning, der primært udløses af høj driftstemperatur, der medfører aflejringsdannelse. 
En god olie til motorcykler kan klare alle de forskellige virkninger, som belastning af motorcykel kan medføre: 

 

 Beskrivelse og anvendelse 

 
PETRONAS Sprinta F500 10W-40 er formuleret med UltraFlexTM teknologi, der forbedrer oliestabiliteten for at 
modstå belastning af motorcyklen, der forårsages af høj forskydning og høj temperatur. Dette giver bedre ture til dig 
og en længere levetid til din motorcykel. 
 
PETRONAS Sprinta F500 10W-40 er egnet til alle typer 4-takts benzinmotorer til motorcykler, koblinger og 
gearkasser. Det er velegnet til motorcykler fremstillet af førende japanske, europæiske og amerikanske producenter, til 
kørsel under normale til strenge forhold.  
 
Bemærk: Henvis altid til din brugervejledning for at kontrollere anbefalet viskositetskvalitet og specifikationer for dit køretøj 

 

 Funktioner og fordele 

 
Hovedfordele: 
• Avanceret kontrol af ophobninger af aflejringer, især under høj driftstemperatur. Hjælper med at opretholde 

motorcyklens præstationer. 
 
Giver også: 
• Avanceret oxideringsmodstand og lav flygtighed, hvilket giver et potentielt forlænget dræningsinterval. 
• Hjælper med at eliminere koblingsglidning og forbedrer koblingens ydeevne, hvilket giver avanceret drivkraft. 
• Giver avanceret motor-, gear- og koblingsbeskyttelse. 

 

 Specifikationer og godkendelse 

 

PETRONAS Sprinta 10W-40 er et delvist syntetisk smøremiddel, der opfylder og overstiger præstationerne 

nedenfor:- -  

 

Opfylder eller overstiger kravene i: 

API SL √ 

JASO MA2 √ 
 

* Alle tekniske data er kun vejledende. 

 

 

 

 

Sundhed, Sikkerhed og Miljø 
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MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 204716096 Motorcykelolie 10W-40 L 1 LTR.

MOTORCYKEL OLIE
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MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 18551619 SYNTIUM 7000 SX 0W-30 S 1 LTR.
0399 18554019 SYNTIUM 7000 SX 0W-30 S 4  LTR.
0399 18551310 SYNTIUM 7000 SX 0W-30 S 60 LTR.
0399 18551100 SYNTIUM 7000 SX 0W-30 S 200 LTR.

 

SYNTIUM 7000 XS    Cod. 1811

BESKRIVELSE
De erfaringer som Petronas har høstet på F1 banerne og i de vigtigste motorsportsbegivenheder og konkurrencer har 
muliggjort udviklingen af Syntium: en serie af højteknologiske smøremidler der er i stand til at opfylde behovene for ny 
generation af motorer.

Syntium 7000 XS er et fuldsyntetisk smøremiddel der tilbyder ekstrem brændstoføkonomi og lavt SAPS-teknologi
(sulfataske, fosfor og svovl) uden at påvirke motorens pålidelighed og beskyttelse.

SPECIFIKATIONER
Syntium 7000 XS kan, på grund af innovativ teknologi og 
de bedste additiver, bryste sig af en sammensætning 
der er bedre end de ydeevnekrav som er fastsat af de 
højeste internationale specifikationer, og kan tilbyde:

 Ekstreme egenskaber indenfor 
brændstoføkonomi, som langt overstiger de 
gældende standarder for ILSAC GF-4;

 Høj motorbeskyttelse mod slid, der væsentligt 
overstiger de nye API SM-standarder, også under 
ekstreme klimaforhold;

 20% reduktion af ophobning af aske i 
partikelfilteret, hvilket kan forhindre regenerering 
og deraf følgende fald i effekt;

 Forbedringer ved koldstart der resulterer i fordele i 
form af beskyttelse af komponenter og 
brændstoføkonomi;

 Forebyggelse af dannelse af aflejringer på 
stemplerne

 Reduktion af oxidation og olieforbrug.

RÅD OM ANVENDELSE
Syntium 7000 XS er sammensat for at imødekomme 
behovene hos højtydende benzin- og dieselmotorer, 
herunder motorer udstyret med DPF- og TWC-systemer.

TEKNISKE DATA
SAE 0W-30, API SN, ACEA C2, ILSAC GF-5
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MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 13581910 SYNTETISK 5W-30 L 20 LTR.
0399 13581100 SYNTETISK 5W-30 L 200 LTR.



 

URANIA DAILY LS    Cod. 1358

BESKRIVELSE
Fuldt syntetisk smøremiddel specielt til motorer af Iveco Daily køretøjer og især af den nyeste generation (Euro V), 
udstyret med partikelfiltre og turbine med variabel geometri. Dens lave SAPS sammensætning giver fremragende 
beskyttelse af partikelfiltre mod forbrændingsrester. Høje brændstoføkonomiske egenskaber. 
Den overgår IVECO 18-1811 CLASSE SC1 specifikationen med C.T.R. N I510.D09.

SPECIFIKATIONER
Urania Daily LS er udviklet i samarbejde med IVECO for 
at tilbyde højere ydeevne og den bedst mulige 
beskyttelse af motoren. Dens særlige sammensætning 
der er et resultat af tusinder af timers laboratoriearbejde, 
værksteds- og vejtest, giver produktet ekstraordinære 
funktioner:

 høj beskyttelse af partikelfilteret, takket være den 
særlige lave SAPS sammensætning;

 op til 40% længere levetid af DPF;
 dets særlige modstand mod oxidering giver bedre 

ydelse af turbinen med variable geometri, selv 
under hårde driftsbetingelser;

 total rengøring og beskyttelse af alle de smurte 
dele op til det maksimale kilometertal mellem 
olieskift specificeret af IVECO, uden nogen 
negativ indflydelse på ydeevne;

 fremragende resultater med hensyn til 
brændstoføkonomi på grund af dens særlige 
viskosimetriske graduering;

 let start og beskyttelse i al slags vejr.

RÅD OM ANVENDELSE
IVECO anbefaler brug af Urania Daily LS for de maksimalt tilladte olieskiftintervaller på sine lette køretøjer og især på 
Euro V-motorer med partikelfilter.

ANBEFALET AF
IVECO

GODKENDT AF

TEKNISKE DATA
SAE 5W-30,
IVECO 18-1811 CLASSE SC1,KONTRAKTMÆSSIG TEKNISK REF. N°I510.D09



MOTOROLIE
Gruppe nr. VARENR. BETEGNELSE EMB. STR.
0399 14911910 75W-80 L 20 LTR.



 

TUTELA TRANSMISSION GEARLITE    Cod. 1491

BESKRIVELSE
Multigrade manuel transmissionssmøremiddel for erhvervskøretøjer.

SPECIFIKATIONER

 Særlig og eksklusiv sammensætning der sikrer 
oliens stabilitet og konstante viskositet, selv ved 
høje hastigheder.

 Fremragende anti-friktionsegenskaber der øger 
kraftoverførslen.

 Den renser og beskytter de komplicerede
servokontrolkredsløb.

 Optimal varmeoverførselsegenskaber til at 
forlænge smøremidlets levetid

I betragtning af den høje kvalitet af produktet, kan 
TUTELA GEARLITE bruges i transmissionerne af alle 
kommercielle og industrielle køretøjer.

RÅD OM ANVENDELSE
Takket være sin 75W-80 kvalitet kan TUTELA CAR 
EPYX bruges på alle tider af året. Udskiftning som 
angivet af producenten.

TEKNISKE DATA
SAE 75W-80, API GL 4,
IVECO 18-1807 CLASSE MGS,KONTRAKTMÆSSIG TEKNISK REF. N°I112.F01
,
ZF TE-ML 02 SECTION 1.3
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