
BIZONYÍTOTT 1,4%-OS ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁS

CÉG: 
Waberer’s International Nyrt.

IPARÁG: 
fuvarozás-szállítmányozás

FELHASZNÁLÁS: 
haszongépjármű-motorok

TERMÉK: 
MOL Dynamic Mistral 5W-30 
dízelmotorolaj

A helyesen megválasztott kenőanyagok megnövelhetik a haszongépjárművek élettartamát 

és üzembiztonságát, ezáltal a működési költségeket is jelentősen csökkenthetik. A motorolaj 

a súrlódási veszteségek csökkentése révén üzemanyag-megtakarítást is eredményezhet.  

A MOL Dynamic Mistral 5W-30 szintetikus motorolaj üzemanyag-takarékos formulájának 

köszönhetően hozzájárul az üzemanyagköltségek csökkenéséhez. Ennek megerősítéseként 

egy nemzetközileg elfogadott teszt előírásainak megfelelően vizsgáltuk a motorolaj 

teljesítményét, hogy valós környezetben is bizonyíthassuk az elérhető üzemanyag-

megtakarítási potenciált.

Az üzemanyag-takarékossági vizsgálathoz partnerként a Waberer’s International Nyrt.-t kértük fel, 

amely Európa egyik legjelentősebb fuvarozási és szállítmányozási vállalata.  A Waberer’s International 

Nyrt. járművei éves szinten több mint 400 millió kilométert tesznek meg. Versenyképességének 

megőrzése érdekében a vállalat döntéseiben a költségracionalizáció kiemelt figyelmet kap, így a 

teszt számára is hasznos információval szolgált.

A tesztet a nemzetközileg elfogadott SAE Type I üzemanyag-megtakarítási vizsgálat előírásai alapján 

végezte a MOL-LUB csapata a Waberer’s két DAF XF 460 tehergépjárművében. Az SAE (Society of 

Automotive Engineers) által kidolgozott teszt nagymértékben kiküszöböli az üzemanyag-fogyasztást 

befolyásoló bizonytalanságokat, így valós képet ad a megtakarításokról. A vizsgálathoz a DAF 

előírásainak megfelelő alacsony hamutartalmú standard SAE 15W-40 és a szintetikus MOL Dynamic 

Mistral 5W-30 motorolajokat használtunk. A vizsgálat alatt két azonos terhelésű, azonos útvonalon, 

azonos sebességgel, azonos távolságot megtevő gépjárművek üzemanyag-fogyasztását vizsgáltuk 

váltott SAE 15W-40 és MOL Dynamic Mistral 5W-30 motorolajokkal, ugyanazzal a sofőrrel.

A fogyasztási adatok alapján a MOL Dynamic Mistral 5W-30 motorolaj használata 1,4%-os 

üzemanyag-megtakarítást eredményezett a hagyományos SAE 15W-40-es motorolajjal szemben, 

amely éves szinten járművenként akár 454 literrel kevesebb üzemanyag-felhasználást jelenthet.
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„A teszt egyértelműen bizonyítot-
ta, hogy a MOL Dynamic Mistral  
5W-30 motorolaj használata  
1,4%-os üzemanyag-meg ta ka rí-
tást jelent a hagyományos SAE  
15W-40 motor olajjal szemben.”

Lajkó Ferenc 
Waberer’s International Nyrt.
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