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Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht 
gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale 
vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen. 

Eurol Elance FE 0W-20 is een volledig synthetische mid SAPS-motor 
olie, die speciaal is geformuleerd om te voldoen aan de RN 17 FE-
specificatie. Deze olie is toepasbaar op bepaalde benzinemotoren en op 
dieselmotoren (Euro 6d vanaf medio 2018) van Renault en Dacia. Deze 
motorolie is ook geschikt voor voertuigen waarvoor ACEA C5 is 
voorgeschreven. Let op: deze olie is NIET achterwaarts compatibel met 
andere Renault-specificaties zoals RN 17, RN 17 RSA, RN 700, RN 710 
en RN 720. 
Eurol Elance FE 0W-20 is een motorolie met een lage viscositeit, die 
bijdraagt aan het brandstofverbruik zonder afbreuk te doen aan de 
slijtagebescherming, zelfs bij hoge temperaturen tijdens langere 
verversingsintervallen. Verder zorgt deze olie voor een snelle smering 
onder koude weersomstandigheden en bij start-stopsituaties.
Eurol Elance FE 0W-20 biedt een uitstekende bescherming tegen 
afzettingen en sludge gedurende zijn levensduur. Uitstekende 
thermische- en oxidatiestabiliteit voorkomen dat de olie verandert. 
Katalysatoren en roetfilters worden goed beschermd door deze 
uitgebalanceerde mid-SAPS-olie.
Eurol Elance FE 0W-20 is een shear stabiele motorolie met een lage 
verdamping en een goede koude start.
Voor bepaalde toepassingen, zoals frequente korte ritten (taxi's, 
koeriers) en zware belastingen, moeten de verversingsintervallen 
worden gereduceerd, hetgeen in sommige fabrikantenvoorschriften 
vermeld staat. Als de benodigde kwaliteit voor een voertuig niet vermeld 
staat onder "performance", dient men de toepasbaarheid van deze olie 
eerst te checken in het voorschrift van de fabricant, of op de Eurol 
Product Advisor op www.eurol.com.

Fysische eigenschappen

Prestatieniveau
 ACEA C5
 Renault RN17 FE

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kleur amberkleurig   
Dichtheid bij 20°C 0.84  kg/l ASTM D 4052 
Viscositeit, kinematisch bij 40°C 39  cSt ASTM D 445 
Viscositeit, kinematisch bij 100°C 8.2  cSt ASTM D 445 
Viscositeitsindex 190  ASTM D 2270 
Basegetal 8.7  mg 

KOH/g 
ASTM D 2896 

Vlampunt 220  °C ASTM D 93 
Pour point -48  °C ASTM D 97 

Omschrijving

Eurol Elance FE 0W-20
Brandstofbesparende motorolie voor bepaalde Renault-modellen


