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MOTOROVÝ OLEJ TOURING HIGH TECH HD 30 
Touring High Tech HD 30 

POPIS Minerální jednorozsahový motorový olej do klasických motorů a agregátů, pro 
které jejich výrobci předepsali použití mírně legovaného motorového oleje. Zabra-
ňuje vzniku černých kalů. Obzvláště při extrémních provozních podmínkách za-
bezpečuje stabilní mazací film. Obsahuje zvýšený podíl komponentů pro ochranu 
před opotřebením. 

VLASTNOSTI - testovaný v motorech s katalyzátory 
 - vysoký mazací účinek 
 - použitelný v benzinových i dieselových motorech s i bez přeplňování 
 - velmi dobré disperzní vlastnosti 
 - optimální odolnost vůči stárnutí 
 - vysoká spolehlivost mazání 
 - mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji 
 - dobré vlastnosti pro studené starty motoru 
 - vysoká střihová stabilita 

- výborný čisticí účinek 
- vysoká ochrana proti opotřebení 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ ACEA E2 ● API CF ● API CF-4 ● API SJ  

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou 
požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů: 
MAN 270 ● MB 228.0 ● Volvo VDS  

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity oleje SAE (motorové) : 30  SAE J300 
 Hustota při +15 °C : 0,875 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 90,0 mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 11,6 mm2/s ASTM D 7042-04 
 Index viskozity : 115   DIN ISO 2909 
 Bod tuhnutí : -33 °C  DIN ISO 2592 
 Ztráta odpařením (Noack) : 6,8 %  ASTM D 5800-08 B  

Bod vzplanutí : +230 °C  DIN ISO 3016 
Číslo celkové alkality : 11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771 

 Sulfátový popel : 1,2 g/100 g DIN 51575 
 Barevné číselné označení (ASTM) : 4,0   DIN ISO 2049 

OBLAST POUŽITÍ  Vysoce výkonný motorový olej pro benzinové i dieselové motory (atmosfé-
rické i přeplňované turbodmychadlem). Zvláště vhodný při dlouhých intervalech 
výměny oleje a extrémních provozních podmínkách. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l  plastový kanystr Obj. č. 1265 D-GB-I-E-P 
 20 l  plastový kanystr Obj. č. 1267 D-GB 
 60 l plechový sud Obj. č. 1263 D-GB 
 205 l plechový sud Obj. č. 1269 D-GB 
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