
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANNOL Legend Extra 0W-30  
7919 
Innowacyjny uniwersalny syntetyczny (PAO+estry) olej silnikowy klasy 
premium do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych z 
turbodoładowaniem i bez. 

Właściwości produktu: 
- Wyjątkowa oszczędność paliwa uzyskana dzięki zmniejszonej lepkości 
HTHS i optymalnym właściwościom przeciwtarciowym; 
- Dwusyntetyczna baza o niskiej lepkości (PAO+estry) i wysokowydajny 
pakiet dodatków uszlachetniających zapewniają stały rozruch na zimno 
w najtrudniejszych warunkach, zmniejszając w ten sposób zużycie 
rozruchowe silnika; 
- W przypadku silników turbodoładowanych z bezpośrednim wtryskiem 
unikalna formuła oleju całkowicie niweluje efekt LSPI (Low Speed Pre-
Ignition); 
- Dzięki doskonałym właściwościom czyszcząco-dyspergującym oraz 
najwyższej stabilności termooksydacyjnej skutecznie zwalcza 
wszelkiego rodzaju osady (w tym lakier, szlam i osady 
wysokotemperaturowe) oraz utrzymuje w czystości oddzielne części 
silnika i turbosprężarki przez cały okres między wymianami oleju; 
- Komponenty oleju estrowego zapewniają doskonałe właściwości 
przeciwzużyciowe dzięki wyjątkowej trwałości filmu olejowego, który w 
połączeniu z doskonałą pompowalnością znacznie wydłuża żywotność 
silnika nawet w trybach jazdy "Start-Stop". Skutecznie chroni łańcuch 
rozrządu przed zużyciem; 
- Kompatybilny ze wszystkimi układami oczyszczania spalin, DPF, TWC, 
EGR i SCR dzięki zastosowaniu technologii Mid SAPS; 
- Stosowany w silnikach o wydłużonych okresach między wymianami 
oleju (Long Life do 30 000 km) oraz w zwykłych; 
- Nowoczesny pakiet dodatków uszlachetniających w połączeniu z 
bisyntetyczną bazą pozwala zachować parametry mocy silnika przez 
cały okres między wymianami oleju. 

Przeznaczony do silników benzynowych i wysokoprężnych samochodów 
osobowych MERCEDES-BENZ, FORD, BMW itp., lekkich pojazdów 
terenowych i lekkich samochodów ciężarowych, które nakładają 
dodatkowe wymagania dotyczące olejów silnikowych zgodnie z 
wymienionymi specyfikacjami i poprzednimi specyfikacjami lub gdzie 
wymagany jest poziom osiągów API SP lub niższy i ACEA C2/C3 danej 
klasy lepkości. 

 
 



Specyfikacja 
SAE 0W-30 
API SN Plus 
API SP 
ACEA C2 
Aprobata 
Rekomendacja 
ACEA C3 
BMW LL-12FE 
MB 229.61 
FORD WSS-M2C950-A 
OPEL OV0401547 
PSA B71 2290 
PSA B71 2312 
 
Opakowania 
5L            MN7919-5  
1000L      MN7919-IBC  
208L        MN7919-DR 
60L          MN7919-60  
20L          MN7919-20  
10L          MN7919-10  
4L            MN7919-4  
1L            MN7919-1 


