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TRYSK SPEED 5W-30 
SAE 5W-30 

MOTOROVÝ OLEJ PRO 
OSOBNÍ AUTOMOBILY 

 
 

 
Popis: 
Motorový olej TRYSK SPEED 5W-30 je špičkový 
plně syntetický lehkoběžný motorový olej typu Long-
life. Byl vyvinut na bázi nejmodernějších vědeckých 
poznatků. Obsahuje vyvážené složení velmi účinných 
přísad a snížený obsah kovů, které zajišťují jeho op-
timální vlastnosti. 
 
 
Užití: 
Motorový olej TRYSK SPEED 5W-30 je určený pro 
nejvýkonnější přeplňované i nepřeplňované benzíno-
vé i naftové motory vybavené katalyzátory výfuko-
vých plynů včetně modifikací s filtry pevných částic 
osobních a dodávkových automobilů. Je vhodný pro 
dlouhodobé výměnné lhůty podle doporučení výrob-
ce motoru i pro motory na ekologická alternativní pa-
liva (LPG a CNG). Jeho složení splňuje požadavky 
na techniku sportovních a závodních motorů. 

 

Klasifikace, specifikace: 
API SM/CF/EC 
VW 504.00/507.00 
 
 
Charakteristické vlastnosti: 
• zaručená startovatelnost i při teplotách nižších 

než -35 °C; 
• okamžité mazání všech míst motoru; 
• úspora paliva a snížení emisí; 
• prodloužení životnosti všech částí katalyzátoru; 
• vynikající odolnost proti tvorbě kalů a úsad; 
• vysoká termická stabilita; 
• snížený sulfátového popela; 
• prodloužená životnost oleje. 
 

 
 

 
                 
 

Charakteristické parametry 

Parametr Jednotka Hodnota Norma 

Barva ISO - 1,5 ČSN 65 6076 

Hustota při 15 °C kg/m3 852 ČSN EN ISO 12185 

Kinematická viskozita při 100 °C mm2 /s 9,5 až 12,5 ČSN EN ISO 3104 

Viskozitní index - 157 ČSN ISO 2909 

Bod vzplanutí °C 214 ČSN EN ISO 2592 

Bod tekutosti °C -42 ČSN ISO 3016 

Sulfátový popel %hm 0,62 ČSN EN ISO 6245 

TBN mg KOH/g 6,0 ČSN 65 6069 

Odparnost podle Noacka %hm 8,7 DIN 51 581 
 

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaže-
ny v TN 23-193 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu.                                                                                                                    
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný dle z. č. 350/2011 Sb. (nebezpečný pro životní prostředí - R52/53). 
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