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778
“Type II”
syntetiske
motorolje
• Annen generasjons helsyntetisk olje
gir uovertruffen ytelse.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Meget lav friksjon - gir høy
sikkerhet mot motorskjæring.
• Gir lange skiftintervaller.
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SPESIELLE FORDELER

778

OMEGA 778 “Type II”syntetisk motorolje

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 778 «Type II» syntetisk motorolje er oljen som
overgår andre syntetiske oljer med hensyn til lav friksjon og
slitasje.

• Omega 778 er en annen generasjon syntetisk olje fremstilt
for å gi uovertruffen ytelse under selv de mest krevende
driftsforhold.
• Omega 778 har utvidet andelen av slitasjereduserende
tilsetninger, som gir høy sikkerhet mot motorskjæring.
• Omega 778 gir forlengede skiftintervaller.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 778 er den syntetisk oljen som:

• Gir en merkbar forbedret drift ved tomgang, akselerasjon,
retardasjon og konstant hastighet.
• Reduserer motorvibrasjoner og kamakselstøy. Reduserer
dødtid som følge av reparasjon og vedlikehold.
• Forlenger levetiden for dyre katalysatorer ved å redusere
oljedampen i eksosen og gir lavere oljeforbruk.
• Gir forbedret drivstofføkonomi ved å minske friksjonen.

BRUKSOMRÅDER
Omega 778 er en «Type II» annen generasjon motorolje som
overvinner begrensningene første generasjon syntetoljer har når
det gjelder høye ytelser og høye belastninger .
Omega 778 innehar spesielle helsyntetiske komponenter for å
overgå selv de beste mineraloljer og ordinære førstegenerasjons
syntetiske oljer .
Omega 778 sørger for problemfri ytelse, også i høytytende
turboladede motorer – med temperaturtopper over 325°C.
Omega 778 kan trygt brukes i alle personbiler med høytytende
motorer.
Omega 778 møter og overgår følgende spesifikasjoner:
API: SJ, SH og CF. ACEA: A3, B3.
Viskositet: SAE 10W60.
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