
Produkt -
I N F O R M A C E

PM 6 - 06.96 chyba! číslo nemůže být v zadaném formátu
reprezentováno.

TITAN GT je širokorozsahový motorový olej nejmo-
dernější koncepce.

TITAN GT je určen pro moderní velmi výkonná vozi-
dla, která jsou provozována jak při plném výkonu, tak i
v městském provozu (Stop-and-Go).

TITAN GT se v praxi osvědčil a byl vyzkoušen v
agregátech s předepsanou náplní:

• CCMC D4/PD2/G4
• API SG/CD

Přednosti

• TITAN GT poskytuje i při nepříznivém zatížení
dokonalé mazání, což vysoce snižuje tření a opo-
třebení.

• TITAN  GT umožňuje udržovat motory čisté, bez
usazenin, karbonů a laků.

 
 
 
 

 
 
 
• TITAN GT má navíc vynikající ochranné antiko-

rozní vlastnosti, vyznačuje se velmi nízkou spotře-
bou, nenapadá těsnící prvky jako například těsnící
kroužky hřídele. Umožňuje plné využití přípustných
intervalů výměny oleje a filtrů, předepsané výrobci
motorů.

• TITAN GT je viskozitně stabilní. Tento motorový
olej nejvyší výkonnosti si zachovává svůj  široko-
rozsahový charakter (třídu SAE) po celou dobu
nasazení i při nejvyšším zatížení.

• TITAN GT zamezuje tvorbě tak zvaného „černého
kalu“ a je také samozřejmě vhodný pro vozidla s
katalyzátory.

Pokyny pro použití

• TITAN GT je doporučen pro osobní a nákladní
vozidla, autobusy a pracovní stroje.

• Přechod na olej TITAN GT je možný i u starších
typů motorů. Proplach není nutný.

• TITAN GT je mísitelný a snášenlivý se všemi
značkovými jednorozsahovými a širokorozsaho-
vými motorovými oleji.

TITAN  GT PI 6-0076

Super motorový olej SAE 20W-50 s velmi vysokou výkonnostní rezervou

Charakteristika

Vlastnosti Jednotka Údaje Zkouška dle

Třída SAE - 20W-50 -
Hustota při 15 °C kg/m3 891 DIN 51 757
Bod vzplanutí °C 234 DIN ISO 2592
Viskozita při   40 °C mm2/s 155 DIN 51 562

při 100 °C mm2/s 17 DIN 51 562
Bod tuhnutí °C - 27 DIN ISO 3016
Viskozitní index - 117 DIN ISO 2909


