
 

 

 
 
 
 

FE 5W-20 A1/B1 

Synthetische motorolie 
 
 
Beschrijving Dit is een geavanceerde, uitermate brandstof besparende high-performance synthetische motorolie 
 die voldoet aan de vereisten van de nieuwe Ford EcoBoost-benzinemotoren. De olie beschikt over 

uitstekende koude start eigenschappen en biedt een zeer betrouwbare werking.  
 Argos Oil FE 5W-20 A1/B1 is een sterk en zeer geavanceerde motorolie van Argos. Het unieke 

krachtige aanpassingsvermogen vermindert metaal op metaal contact onder verschillende 
rijomstandigheden. Argos Oil FE 5W-20 A1/B1 verlaagt de wrijving en maximaliseert de prestaties 
van de motor. 

 
Toepassing Argos Oil FE 5W-20 A1/B1 is geschikt voor gebruik in de benzinemotoren waar de fabrikant 

een ACEA A1/B1, ACEA C5, API SN, ILSAC GF-5 of oudere specificaties 5W-20 A1/B1 smeermiddel 
adviseert. Het product voldoet aan de vereisten van de Ford WSS-M2C948-B-specificatie, verplicht 
voor Ford EcoBoost 1,0 3-cilindermotoren en is vereist voor andere EcoBoost-benzinemotoren.  

 
Prestatieniveau API SN 

ACEA A1/B1-12 
 ACEA C5-16 

Ford WSS-M2C948-A/B 
 ILSAC GF-5 
 Jaguar / Landrover STJLR.03.5004 

  
Typische  
standaardanalyses Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,851 

Viscositeit -30 °C, mPa.s 5500 
Viscositeit 40 °C, mm²/s 42,3 
Viscositeit 100 °C, mm²/s 7,9 
Viscositeitindex 162 
Vlampunt COC, °C 220 
Vloeipunt, °C -39 
Total Base Number, mgKOH/g 7,6 
Sulfaatasgehalte, % 0,8   
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De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van 
onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van 
kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, 
met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel 
veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.  


