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Popis 
 
TITAN GT1 PRO C-4 SAE 5W-30 je špičkový motorový olej pro moderní vozidla s úpravou výfukových plynů jako 
je filtrace částic nebo CRT. Je vyzkoušen jak pro vozidla bez přeplňování, tak přeplňovaná turbodmychadlem. 
Receptura oleje TITAN GT1 PRO C-4 SAE 5W-30 je založena na nejmodernější technologii přísad ve spojení 
se speciálními syntetickými základovými oleji. 
 
Použití  
 
Tento lehkoběžný olej s vysokým výkonem a viskozitní třídou SAE 5W-30 lze používat celoročně. Olej TITAN GT1 
PRO C-4 SAE 5W-30 výrazně minimalizuje úsady ve filtrech částic pocházející z oleje. Ve srovnání s obvyklými 
motorovými oleji dále snižuje spotřebu paliva. Tuto výhodu lze využít ve všech vozidlech, která mají doporučeny 
motorové oleje ACEA C4-07. Vedle nízké spotřeby paliva nabízí olej TITAN GT1 PRO C-4 SAE 5W-30 rychlé 
promazání motoru a tak snižuje jeho opotřebení a tření. Dobré čisticí schopnosti oleje TITAN GT1 PRO C-4 SAE 5W-
30 zajišťují čistotu motoru a také účinné mazání všech jeho součástí  
 
Přednosti použití 
 
• Prodlužuje životnost filtru částic. 

• Vynikající startování za studena. 

• Úspora paliva v oblasti částečného i plného zatížení. 

• Nižší protitlak ve výfuku. 

• Velmi dobrá stabilita vůči stárnutí během celého výměnného intervalu motorového oleje. 

• Velmi nízká spotřeba oleje. 

• Účinná ochrana před opotřebením přináší vyšší výkon a delší životnost motoru. 

 
Specifikace / schválení 
 

• ACEA C4 

• RENAULT RN0720 
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Špičkový syntetický olej určený pro moderní osobní a dodávkové automobily s/bez prodlouženým intervalem 
údržby. Speciálně vyvinutý pro modely Renault s úpravou výfukových plynů a turbodmychadlem. Optimální 
vlastnosti při startování za studena, nízká spotřeba oleje, jakož i nižší emise škodlivých látek.  
    


