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Popis 
 
TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 je špičkový synte-
tický motorový olej pro moderní motorová vozidla se 
vznětovým motorem vybaveným systémy pro úpravu 
výfukových plynů jako jsou filtry částic nebo CRT. Byl 
testován u vozidel s turbodmychadlem i bez. Receptu-
ra oleje TITAN GT1 PRO C-1 je založena na moderní 
technologii přísad ve spojení se syntetickými prvotříd-
ními základovými oleji.  
 
Tento vysoce výkonný lehkoběžný olej viskozitní třídy 
SAE 5W-30 lze používat celoročně. TITAN GT1 PRO 
C-1 se vyznačuje prokazatelně vyšší úsporou pohon-
ných hmot ve srovnání s konvenčními motorovými 
oleji. Tuto výhodu lze využít u všech vozidel, pro která 
se doporučují motorové oleje ACEA C1. 
 
Vedle nízké spotřeby pohonných hmot nabízí TITAN 
GT1 PRO C-1 rychlé promazání motoru a tím snižuje 
opotřebení a tření. Dobré čisticí účinky oleje TITAN 
GT1 PRO C-1 udržují motor čistý a zajišťují tak vý-
konné promazání všech částí motoru.  
 
TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 lze využívat u vozi-
del se specifikací: 

• ACEA  C1 

• ACEA  A5/B5 

• JASO  DL-1 

• Ford  M2C-934A 

• Mazda 

 

 

 

Přednosti používání 
 

• Prodlužuje životnost filtrů částic.  

• Vynikající startování za studena. 

• Optimální úspora pohonných hmot při částečném i 
plném zatížení. 

• Velmi nízký protitlak výfukových plynů. 

• Velmi dobrá odolnost vůči stárnutí.  

• Nízká spotřeba oleje. 

• Efektivní ochrana před opotřebením přináší vyšší 
výkon a delší životnost motoru. 

 

Pokyny při používání 
 

• Používání oleje TITAN GT1 PRO C-1 snižuje 
spotřebu pohonných hmot a šetří filtr částic a mo-
tor. 

• Doporučujeme dodržovat pokyny výrobců a plá-
nované intervaly výměny oleje; tím bude dosaže-
no nejlepší hospodárnosti a životnosti. 

• TITAN GT1 PRO C-1 je mísitelný a snášenlivý se 
všemi značkami jednostupňových motorových ole-
jů a olejů pro celoroční použití. Plné výkonnosti je 
dosaženo pouze u nesmíchaných olejů. 
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Špičkový syntetický olej určený pro moderní osobní a dodávkové automobily s/bez prodlouženým 
intervalem údržby. Speciálně vyvinuto pro modely Ford a Mazda s úpravou výfukových plynů a 
turbodmychadlem. Optimální vlastnosti při startování za studena, nízká spotřeba oleje, jakož i 
nižší emise škodlivých látek.  
    


