
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANNOL Longlife 504/507  
7715 
Innowacyjny, uniwersalny, bisyntetyczny olej silnikowy premium (na bazie 
PAO) dla nowoczesnych 
silniki benzynowe i wysokoprężne samochodów grupy VW (w tym wtrysk 
bezpośredni) z i 
bez turbodoładowania, w tym wyposażone w pompowtryskiwacze (Pumpe- 
Duse). 
Właściwości produktu: 
- Dzięki zawartym składnikom estrowym ma doskonałe właściwości 
przeciwzużyciowe, ekstremalne 
właściwości dociskowe i przeciwcierne, co zapewnia długą i bezawaryjną pracę 
działanie układu pompa-dysza i całej dystrybucji gazu 
mechanizm zmniejszający zużycie krzywki; 
- Dzięki doskonałym właściwościom dyspergowania detergentów i wysokiej 
stabilność oksydacyjna, skutecznie zwalcza wszelkiego rodzaju osady i 
konserwuje silnik 
części czyste przez cały okres między wymianami; 
- Oszczędza paliwo dzięki optymalnym właściwościom przeciwciernym; 
- Składniki estrowe wraz z bazą bi-syntetyczną zapewniają niski poziom 
temperatury krzepnięcia (-45°C i poniżej) i gwarantują łatwe 
temperatura rozruchu silnika dzięki wyjątkowej zwrotności i zdolności 
pompowania, 
co znacznie zmniejsza zużycie silnika przy rozruchu; 
- Ma optymalną lepkość w szerokim zakresie temperatur, co zapewnia 
stabilność 
działanie we wszystkich trybach pracy, w tym w trybie miejskim i pod 
przeciążeniem 
warunki; 
- Ze względu na wysoką stabilność termiczno-oksydacyjną skutecznie 
przeciwdziała starzeniu; 
- Kompatybilny ze wszystkimi systemami neutralizacji spalin, DPF, TWC, EGR i 
SCR poprzez zastosowanie technologii Mid SAPS; 
- Stosowany w silnikach o wydłużonych okresach między wymianami oleju 
(Long Life do 30 tys 
km) i konwencjonalne; 
- Nadaje się do silników napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG) i 
gazem ropopochodnym 
(LPG). 
Przeznaczony do silników benzynowych i Diesla z szerokiej floty EURO IV i 
EURO V 
pojazdów (samochodów osobowych, lekkich SUV-ów, furgonetek i lekkich 
ciężarówek) VW nakłada dodatkowe opłaty 
wymagania dotyczące olejów silnikowych zgodnie ze specyfikacjami 504 
00/507 
00 i poprzednie. 
Olej nie nadaje się do stosowania w ciężkich samochodach ciężarowych i 
podobnych pojazdach! 
 
 



Specyfikacja 
SAE 5W-30 
API SN 
ACEA C3 
MB 229.51 
VOLKSWAGEN TL 52 195 
BMW Longlife-04 
PORSCHE C30 
Aprobata 
VOLKSWAGEN 504 00 Approval 
VOLKSWAGEN 507 00 Approval 
Rekomendacja 
 
Opakowania 
5L MN7715-5 Plastic 
1000L MN7715-IBC Pallet tank 
208L MN7715-DR Drum 
60L MN7715-60 Drum 
20L MN7715-20 Plastic 
10L MN7715-10 Plastic 
MN7715-5ME 
MN7715-4 
1L MN7715-1 Plastic 20 pcs/box 
1L MN7715-1ME Plastic 20 pcs/box 
4L MN7715-4 Plastic 4 pcs/box 

 


