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“

Θυμηθείτε 

Προστασία

κατά της 

φθοράς

Προστασία

στο 

τούρμπο

Οικονομία

καυσίμου

Πλήρως συν-
θετικό λιπαντι-
κό κινητήρων; 
ειδικά για με-
γάλα διαστή-
ματα σε MB, VW, 
Renault & GM

SYN ULTRA SAE 5W-30

Το MAGMA SYN ULTRA SAE 5W-30 είναι ένα πλήρως συνθετικό, υψηλής απόδοσης 
λιπαντικό κινητήρων επιβατικών και ελαφρού τύπου επαηηελματικών οχημάτων, ειδικά 
σχεδιασμένο για να παρέχει υψηλά επίπεδα προστασίας και καθαρότητα του κινητήρα. 
Βασισμένο σε premium ποιότητας συνθετικά βασικά και ένα προχωρημένο πακέτο κατά 
της φθοράς, είναι ένα σταθερό στη διάτμηση λάδι που εγγυάται συνολική προστασία 
και μακράς διάρκειας προστασία της μηχανής, σημαντικά μειωμένη κατανάλωση λαδιού 
και ένα βελτιωμένο προφίλ οικονομίας καυσίμου. Το MAGMA SYN ULTRA SAE 5W-30 
εγγυάται εξαιρετική απόδοση εκεί όπου ένα συμβατικό λάδι μπορεί να ‘σπάσει’.

OEM Approved

VW

Audi

Skoda

SEAT 

502.00/505.00

API SL/CF

ACEA A3/B4-12

Daimler MB 229.5/229.3

Renault RN0700

RN0710

GM LL-B-025

LL-A-025

Επίπεδο απόδοσης:

API SN

FIAT 9.55535.G1 

BMW LL-01



 



 



 Πλήρως συνθετικό λάδι επιβατικών κινητήρων ; SAE 5W30

Με TriboACT® Formula. 

 Ανώτερη καθαρότητα κινητήρα, λόγω του απορρυπαντικού/ 
διασκορπιστικού συστήματος προσθέτων του, το οποίο 
αντιμετωπίζει όποιες ανησυχίες λόγω της αυξημένης χρήσης 
βιοντήζελ και των αυξημένων θερμοκρασιών λειτουργίας των 
κινητήρων. 

 Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής άνω των 20,000 χιλιομέτρων. 
 Συνιστάται για χρήση από όλους τους κύριους κατασκευαστές που 
απαιτούν ένα ‘μακράς ζωής’, λεπτόρευστο λιπαντικό επιπέδου API
SN.

Κατάλληλο για κινητήρες των γκρουπ VW, Opel, Mercedes-Benz & FIAT

Αποδεδειγμένη καθαρότητα εμβόλων: Τεστ VW TDI (CEC-L-078-99) 

Ανταγωνιστικό λάδι επιπέδου VW 502.00/505      MAGMA SYN ULTRA 5W-30  
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TriboACT® Formula

H νέα φόρμουλα “τριβολογικής 

δράσης” της  LPC, αναπτύχθηκε 

για να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις της αγοράς 

λιπαντικών ενώ, την ίδια στιγμή, 

υπερκαλύπτει  τις αυστηρές και 

συνεχώς εξελισσόμενες 

απαιτήσεις λίπανσης των 

κατασκευαστών κινητήρων 

οχημάτων.

Τι είναι;

Η τεχνολογία TriboACT® 
στηρίζεται σε ένα καινοτόμο 
“σύστημα” προσθέτων το οποίο, 
λόγω της διαφορετικής 
πολικότητας των συστατικών 
του, ενεργοποιεί ισχυρές χημικές 
αλληλεπιδράσεις, ενισχύοντας 
έτσι στο μέγιστο βαθμό την 
προστασία που παρέχει το 
λιπαντικό στον κινητήρα.

Πως λειτουργεί; 

Η ισχυρή και συνεργιστική 
δράση των συστατικών του 
TriboACT® ενισχύει τα κρίσιμα 
τριβολογικά χαρακτηριστικά του 
λιπαντικού:

• Τη συνεκτικότητα της 
λιπαντικής μεμβράνης στις 
βαλβίδες,

• Τον έλεγχο της φθοράς στην 
περιοχή των εμβόλων και των 
ελατηρίων,

• Την καθαριστική ικανότητά 
του λιπαντικού στην περιοχή 
του υπερσυμπιεστή (τούρμπο),

• Tην εξοικονόμηση καυσίμου.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
TriboACT® είναι το αποτέλεσμα 
35 ετών εμπειρίας, σημαντικών 
επενδύσεων και στρατηγικών 
συνεργασιών με στόχο τη 
δημιουργία προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας και προστιθέμενης 
αξίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

LPC Α.Ε.
Λεωφορος Μεγαρίδος 124. Ελλάδα-
19300
τηλεφωνικό κέντρο
t: +30 210 8093900
παραγγελίες
t: +30 210 8093949
customerservice@cyclon.gr
εξαγωγές
t: +30 210 8093903
exports@lpc.gr
Τεχνικά θέματα/υπηρεσίες
t: +30 210 8093929
technical@cyclon.gr

www.cyclon-lpc.com

“TriboACT” & “TriboACT Formula” are registered 
® trademarks of LPC S.A. 

SYN ULTRA SAE 5W-30

Το CYCLON MAGMA SYN ULTRA SAE 5W-30 έχει αναπτυχθεί με σκοπό την υψηλή
απόδοση σε κινητήρες που απαιτούν ένα λιπαντικό επιπέδου MB 229.5.

Είναι ειδικά ανεπτυγμένο με πολύ υψηλής ποιότητας συνθετικά βασικά για υψηλής 
απόδοσης κινητήρες βενζίνης/πετρελαίου γενιάς Euro 3+, με τούρμπο ή χωρίς, 
εξοπλισμένους με καταλύτη και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα πολυβάλβιδα συστήματα 
ψεκασμού.

Το SYN ULTRA SAE 5W-30 έχει υποβληθεί σε πολύ απαιτητικά τεστ και 
στάνταρντς. Αποδίδει άριστα σε δοκιμές ελέγχου της λάσπης (sludge), κυρίως, δε, 
στα τεστ M271SL (sludge) & OM646LA της Mercedes-Benz (και άρα υπερκαλύπτει 
τις απαιτήσεις του MB sheet no. 229.5), αλλά και στη δοκιμή Sequence VG 
ξεπερνώντας με άνεση τις απαιτήσεις απόδοσης της προδιαγραφής API SN.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΛΑΣΠΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ACEA A3/B4-12MB 229.5SYN ULTRA SAE 5W-30


