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Produkt nummer: SCMHPO5W301L

DKK 96,11

DKK 372,98

Original Schmiedmann HPO High Performance Longlife-04 oil SAE 5W-30 opfylder alle de samme 
specifikationer som BMWs originale olie! spar penge uden at gå på kompromis!

Når kun det bedste er godt nok til din BMW! 
• Hjælper til at beskytte high performance motorer imod kraft- og ydelsesreducerende aflejringer.
• Beskytter udstødningssystemet ved at holde diesel partikelfiltre rene.
• Hjælper til at give en fremragende oxidationsbeskyttelse igennem olieskiftsintervallerne.
• Fremragende lav-temperatur ydelse sikrer hurtigere olie-gennemstrømning og hurtigere   
 motoropvarmning.
• Lav viskositet og lav friktion for bedre brændstoføkonomi.
• Lav fordampningsformel sikrer mindre olieforbrug.

Kvalitetsgaranti! 
Bedste kvalitet garanteret af Schmiedmann Gruppen: Alle former for motorskade, som beviseligt 
er forårsaget af denne motorolie ved korrekt anvendelse og i overensstemmelse med BMWs 
instruktioner angående viskositet m.v., vil blive dækket af Schmiedmann Gruppen (Værneting i 
Danmark).

HPO Longlife-04 Oil SAE 5W-30 til BMW diesel og benzin 
motorer (ikke M-Power).

Produkt nummer: SCMHPO5W305L

HPO Longlife-04 Oil SAE 5W-30 til BMW diesel og benzin 
motorer (ikke M-Power).
Med integreret tragt for nem opfyldning.

Se din instruktions bog om olien passer til din BMW, eller spørg vores salgspersonale hav 
venligst de 7 sidste tegn af dit stelnr. parat!

Brugt motorolie er potentielt skadeligt for helbredet og miljøet. Undgå længerevarende eller 
gentaget kontakt med huden i forbindelse med håndtering af alle typer brugt motorolie. 
Beskyt miljøet. Brugt motorolie er farligt affald og skal afskaffes korrekt. Sikkerhedsdatablad 
er tilgængelig for alle brugere ved henvendelse til Schmiedmann Odense A/S, Herluf Trolles 
Vej 15, 5220 Odense SØ Tel. +45 65941545, eller direkte på www.schmiedmann.dk. 

Godkendt af Schmiedmann Gruppen.

ACEA C3, API SN, BMW Longlife 04
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