
Meijeritie 1 A 17, 04600 MÄNTSÄLÄ,
puh. 040 837 2872, 040 5838 500

nousurakenne@kolumbus.fi, www.nousurakenne.fi
Alv. rek. 1108130-1

Pakkasnestettä, GM longlife Coolant 

Nykyaikainen punainen  
pakkasneste, 100 % tiiviste  
joka on sekoitettavissa kaikkien  
muiden nesteiden kuin  
bionesteen kanssa  
(väri keltainen).  

Öljyt ja pakkasnesteet nyt myös kotisivuillamme.
ks. yritysesittelymme www.nousurakenne.fi 
kotisivuillamme on nyt erilliset sivut öljyille ja pakkasnesteille. 
Hinnastoon salasana tukku. 
opel-osat erikoisliikkeen palveluna. 
Tuomme itse maahan Opel-pakattuja osia sekä vaihtoehtoisia valmistajan laatuluokituksen 
mukaisia osia. Yleisimmät osat heti varastosta ja muut lyhyellä toimitusajalla.  
Kauttamme kolariosat sekä mekaaniset osat. Kysy ehtojamme.
Vinkki. Talleta yhteystietomme puhelimen muistiin joko sanalla 
Öljy tai Opel

täyden palvelun varaosaliike 
merkki kuin merkki -periaatteella
Meiltä saatte osat edullisesti kaikkiin autoihin:

Merkkikohtaiset auton valmistajan laatu- 
vaatimukset täyttävät osat 3 v. takuulla
Tutustu takuuehtoihin oheisesta esitteestä tai www.3vtakuu.fi 
Nopeat toimitukset koko maahan. Voit helposti itse katsoa tietokoneellasi KAHAN www.autoluettelo.fi sivuilta, 
mikä osa sopii työkohteena olevaan autoon. Auton rekisterinumeron avulla tunnistat oikean osan. Mikäli vaihtoehtoja 
on useita, sivuilta löydät kuvat ja tuotteiden mitat. samalla näet osan ohjehinnan ja saatavuuden. Tilaukset meille 
joko puhelimitse tai sähköpostina. Toki voit soittaa, niin katsomme ko. osat. autoluettelo.fi tarvitsee salasanan. 
ota yhteyttä, niin toimitamme sen Teille. saatavana myös teknistä koulutusta. ollaan yhteydessä.

Saatavissa  
205 l astioissa 2,41/l         

495 €
  

 
 

toimitukset.Täsmälliset toimitukset kaikkialle Suomessa Postin, Matkahuollon ja  
Postenlogisticin rekoissa. Nousurakenteelta ja Auto-Muovilta tilatut tuotteet toimitetaan  
yhtenä lähetyksenä.

Meijerintie 1 A 17, 04600 MÄNTsÄLÄ, puh. 040 837 2872, 040 5838 500, fax 042 5838 500  
email: nousurakenne@kolumbus.fi

www.nousurakenne.fi

www.kahaexpo.fi

AUTOVARAOSA- JA LISÄVARUSTELUMESSUT
Tampereen Messukeskus 26.-27.10.2013

EXP

Hankasuontie 7, 00390 HELSINKI,  
vaihde 020 712 0500  
info@automuovikem.fi, www.automuovi.fi
Alv. rek. 0759646-8

Tilaukset
Tilaa tarvitsemasi tuotteet puhelimitse tai 
sähköpostitse, vaihde 0207 120 500,
info@automuovikem.fi. Vesa Seppälä  
040 837 2872, nousurakenne@kolumbus.fi.

Ota yhteys täyden palvelun varaosaliikkeisiimme. Olemme asiantuntijoita ja palvelu pelaa

Tuotekuvaus
Optima Vimax 5W-40 on täyssynteettinen perusöljy ja sisältää uusinta saatavilla olevaa 
lisäaineteknologiaa. Tuloksena on tehokas ja vaativaakin autoilua kestävä voitelu. Nopeampi 
öljynkierto parantaa moottorin kylmäkäynnistysominaisuuksia ja hyvä voitelevuus vähentää 
sisäistä kitkaa. Sen seurauksena kitka on pienempi kuin standardin mineraalipohjaisilla öljyillä.

Sovellukset
Optima Vimax 5W-40 soveltuu vapaastihengittäviin ja turboahdettuihin bensiini- ja 
dieselmoottoreihin henkilöautoissa ja kevyissä pakettiautoissa ja sopii kaikkiin ajo-olosuhteisiin. 
Se sekoittuu synteettisten ja mineraalipohjaisten moottoriöljyjen kanssa.

Optima Vimax 5W-40

Uudet huippuöljyt korjaamollenne.
Meiltä edullisesti tukkuhintaan!

Oikea öljy joka autoon. Tutustu valikoimaamme.

 

Issue: 4, May 2013 Page 2 of 3 Optima Vimax 5W-40 Product Title 

 

TECHNICAL 
DATA SHEET 

Optima Vimax 5W-40 

Fully synthetic passenger car engine oil  
Product code: M091 
 

Product Description: 
 
Optima Vimax 5W-40 is manufactured from fully synthetic base stocks and the latest additive technology available, 
providing a lubricant with outstanding performance and durability for the most demanding motorist. It offers quicker 
oil circulation for improved cold starting properties and higher lubricity for reduced internal friction compared with 
standard mineral based engine oils. 
 
 
Benefits: 
 

 Excellent high and low temperature stability 
 Provides very high engine cleanliness 
 Exceptional anti wear characteristics 
 High temperature protection against ring sticking 
 Reduced oil consumption and emissions 
 Excellent sludge control  
 Fuel efficient multigrade 

 
 
Applications: 
 
Optima Vimax 5W-40 is suitable for normally aspirated and turbocharged petrol and diesel engines in passenger cars 
and light commercials and is suitable for all driving conditions. It is miscible with all synthetic and mineral based 
engine oils. 
 
 
Product Specification: 
 

API SL/CF 
ACEA A3/B3, A3/B4 
VW  502.00, 505.00 
MB  229.3 
GM LL-B-025 
BMW Longlife-98 
Renault RN0700, RN0710 
Porsche A40 

 
 
 
 

RAHTI- 
VAPAASTI  
koko Suomeen! 

205 l (2,83e/l)

580e
 Sis alv. 24 % 



Meijeritie 1 A 17, 04600 MÄNTSÄLÄ,
puh. 040 837 2872, 040 5838 500

nousurakenne@kolumbus.fi, www.nousurakenne.fi
Alv. rek. 1108130-1

Pakkasnestettä, GM longlife Coolant 

Nykyaikainen punainen  
pakkasneste, 100 % tiiviste  
joka on sekoitettavissa kaikkien  
muiden nesteiden kuin  
bionesteen kanssa  
(väri keltainen).  

Öljyt ja pakkasnesteet nyt myös kotisivuillamme.
ks. yritysesittelymme www.nousurakenne.fi 
kotisivuillamme on nyt erilliset sivut öljyille ja pakkasnesteille. 
Hinnastoon salasana tukku. 
opel-osat erikoisliikkeen palveluna. 
Tuomme itse maahan Opel-pakattuja osia sekä vaihtoehtoisia valmistajan laatuluokituksen 
mukaisia osia. Yleisimmät osat heti varastosta ja muut lyhyellä toimitusajalla.  
Kauttamme kolariosat sekä mekaaniset osat. Kysy ehtojamme.
Vinkki. Talleta yhteystietomme puhelimen muistiin joko sanalla 
Öljy tai Opel

täyden palvelun varaosaliike 
merkki kuin merkki -periaatteella
Meiltä saatte osat edullisesti kaikkiin autoihin:

Merkkikohtaiset auton valmistajan laatu- 
vaatimukset täyttävät osat 3 v. takuulla
Tutustu takuuehtoihin oheisesta esitteestä tai www.3vtakuu.fi 
Nopeat toimitukset koko maahan. Voit helposti itse katsoa tietokoneellasi KAHAN www.autoluettelo.fi sivuilta, 
mikä osa sopii työkohteena olevaan autoon. Auton rekisterinumeron avulla tunnistat oikean osan. Mikäli vaihtoehtoja 
on useita, sivuilta löydät kuvat ja tuotteiden mitat. samalla näet osan ohjehinnan ja saatavuuden. Tilaukset meille 
joko puhelimitse tai sähköpostina. Toki voit soittaa, niin katsomme ko. osat. autoluettelo.fi tarvitsee salasanan. 
ota yhteyttä, niin toimitamme sen Teille. saatavana myös teknistä koulutusta. ollaan yhteydessä.

Saatavissa  
205 l astioissa 2,41/l         

495 €
  

 
 

toimitukset.Täsmälliset toimitukset kaikkialle Suomessa Postin, Matkahuollon ja  
Postenlogisticin rekoissa. Nousurakenteelta ja Auto-Muovilta tilatut tuotteet toimitetaan  
yhtenä lähetyksenä.

Meijerintie 1 A 17, 04600 MÄNTsÄLÄ, puh. 040 837 2872, 040 5838 500, fax 042 5838 500  
email: nousurakenne@kolumbus.fi

www.nousurakenne.fi

www.kahaexpo.fi

AUTOVARAOSA- JA LISÄVARUSTELUMESSUT
Tampereen Messukeskus 26.-27.10.2013

EXP

Hankasuontie 7, 00390 HELSINKI,  
vaihde 020 712 0500  
info@automuovikem.fi, www.automuovi.fi
Alv. rek. 0759646-8

Tilaukset
Tilaa tarvitsemasi tuotteet puhelimitse tai 
sähköpostitse, vaihde 0207 120 500,
info@automuovikem.fi. Vesa Seppälä  
040 837 2872, nousurakenne@kolumbus.fi.

Ota yhteys täyden palvelun varaosaliikkeisiimme. Olemme asiantuntijoita ja palvelu pelaa

Tuotekuvaus
Optima Vimax PD 5W-40 on täyssynteettinen perusöljy, jossa on korkean suorituskyvyn 
lisäainetekniikka. Se suojaa erinomaisesti moottoria ja kestää vaativaakin autoilua. Öljy 
kiertää nopeasti alhaisissakin lämpötiloissa, mikä nopeuttaa kylmäkäynnistystä. Sen hyvä 
voitelevuus vähentää sisäistä kitkaa jolloin kitka on pienempi kuin standardin mineraalipohjaisilla 
moottoriöljyillä.

Sovellukset
Optima Vimax PD 5W-40 soveltuu vapaasti hengittäviin ja turboahdettuihin bensiini- ja 
dieselmoottoreihin henkilöautoissa ja kevyissä pakettiautoissa ja sopii kaikkiin ajo-olosuhteisiin. 
Se sekoittuu synteettisten ja mineraaliöljypohjaisten moottoriöljyjen kanssa.

Optima Vimax PD 5W-40

Uudet huippuöljyt korjaamollenne.
Meiltä edullisesti tukkuhintaan!

Oikea öljy joka autoon. Tutustu valikoimaamme.
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TECHNICAL 
DATA SHEET 

Optima Vimax PD 5W-40 

Fully synthetic passenger car engine oil  
Product code: M411 
 
Product Description: 
 

Optima Vimax PD 5W-40 is manufactured from fully synthetic base stocks and high performance additive technology 
which combine to form a lubricant which offers outstanding engine protection and durability for the most 
demanding motorist. It provides quick oil circulation at low temperatures for improved cold starting and its high 
lubricity reduces internal friction compared with standard mineral oil based engine lubricants. 
 

Benefits: 
 

 Excellent high and low temperature stability 
 Provides high degree of engine cleanliness 
 Exceptional anti wear characteristics 
 High temperature protection against ring sticking 
 Reduced oil consumption and emissions 
 Excellent sludge control  
 Highly durable, stay-in-grade formulation 

 
Applications: 
 

Optima Vimax PD 5W-40 is suitable for normally aspirated and turbocharged petrol and diesel engines in passenger 
cars and light commercials and is suitable for all driving conditions. It is miscible with all synthetic and mineral oil 
based engine oils. 
 

Product Specification: 
 

API SN/CF 
ACEA A3/B3, A3/B4 

VW  502.00, 505.00, 501.01 
505.01* 

MB  229.5, 229.3 
GM LL-B-025 
BMW Longlife-01 
Renault RN0700, RN0710 
Porsche A40 
PSA B71 2296 

 

*Recommended for the VW 505.01 specification, pre low SAPS version. Not suitable for use in vehicles fitted with 
diesel particulate filters. 

RAHTI- 
VAPAASTI  
koko Suomeen! 

205 l (3,05e/l)

625e
 Sis alv. 24 % 

*Ei sovellu autoihin joissa partikkelisuodatin



Meijeritie 1 A 17, 04600 MÄNTSÄLÄ,
puh. 040 837 2872, 040 5838 500

nousurakenne@kolumbus.fi, www.nousurakenne.fi
Alv. rek. 1108130-1

Pakkasnestettä, GM longlife Coolant 

Nykyaikainen punainen  
pakkasneste, 100 % tiiviste  
joka on sekoitettavissa kaikkien  
muiden nesteiden kuin  
bionesteen kanssa  
(väri keltainen).  

Öljyt ja pakkasnesteet nyt myös kotisivuillamme.
ks. yritysesittelymme www.nousurakenne.fi 
kotisivuillamme on nyt erilliset sivut öljyille ja pakkasnesteille. 
Hinnastoon salasana tukku. 
opel-osat erikoisliikkeen palveluna. 
Tuomme itse maahan Opel-pakattuja osia sekä vaihtoehtoisia valmistajan laatuluokituksen 
mukaisia osia. Yleisimmät osat heti varastosta ja muut lyhyellä toimitusajalla.  
Kauttamme kolariosat sekä mekaaniset osat. Kysy ehtojamme.
Vinkki. Talleta yhteystietomme puhelimen muistiin joko sanalla 
Öljy tai Opel

täyden palvelun varaosaliike 
merkki kuin merkki -periaatteella
Meiltä saatte osat edullisesti kaikkiin autoihin:

Merkkikohtaiset auton valmistajan laatu- 
vaatimukset täyttävät osat 3 v. takuulla
Tutustu takuuehtoihin oheisesta esitteestä tai www.3vtakuu.fi 
Nopeat toimitukset koko maahan. Voit helposti itse katsoa tietokoneellasi KAHAN www.autoluettelo.fi sivuilta, 
mikä osa sopii työkohteena olevaan autoon. Auton rekisterinumeron avulla tunnistat oikean osan. Mikäli vaihtoehtoja 
on useita, sivuilta löydät kuvat ja tuotteiden mitat. samalla näet osan ohjehinnan ja saatavuuden. Tilaukset meille 
joko puhelimitse tai sähköpostina. Toki voit soittaa, niin katsomme ko. osat. autoluettelo.fi tarvitsee salasanan. 
ota yhteyttä, niin toimitamme sen Teille. saatavana myös teknistä koulutusta. ollaan yhteydessä.

Saatavissa  
205 l astioissa 2,41/l         

495 €
  

 
 

toimitukset.Täsmälliset toimitukset kaikkialle Suomessa Postin, Matkahuollon ja  
Postenlogisticin rekoissa. Nousurakenteelta ja Auto-Muovilta tilatut tuotteet toimitetaan  
yhtenä lähetyksenä.

Meijerintie 1 A 17, 04600 MÄNTsÄLÄ, puh. 040 837 2872, 040 5838 500, fax 042 5838 500  
email: nousurakenne@kolumbus.fi

www.nousurakenne.fi

www.kahaexpo.fi

AUTOVARAOSA- JA LISÄVARUSTELUMESSUT
Tampereen Messukeskus 26.-27.10.2013

EXP

Hankasuontie 7, 00390 HELSINKI,  
vaihde 020 712 0500  
info@automuovikem.fi, www.automuovi.fi
Alv. rek. 0759646-8

Tilaukset
Tilaa tarvitsemasi tuotteet puhelimitse tai 
sähköpostitse, vaihde 0207 120 500,
info@automuovikem.fi. Vesa Seppälä  
040 837 2872, nousurakenne@kolumbus.fi.

Ota yhteys täyden palvelun varaosaliikkeisiimme. Olemme asiantuntijoita ja palvelu pelaa

Tuotekuvaus
Optima LSX 5W-40 on uuden sukupolven täyssynteettinen matalan SAPS:n moniasteöljy, joka on 
kehitetty käyttämällä parasta tietämystä uusimmasta nykyaikaisesta lisäaineiden kemiasta. Tämä 
tuote asettaa uudet standardit moottoriöljyn suorituskyvylle.

Optima LSX 5W-40 tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn lisäksi päästöjen rajoitus- ja 
käsittelyjärjestelmien täydellisen yhteensopivuuden. Low SAPS (sulfaattituhkan, fosforin ja rikin) 
lisäainetekniikka mahdollistaa näiden järjestelmien kuten hiukkassuodattimien optimaalisen 
suorituskyvyn. Tehokkaana jatkuva saastuttamisen valvonta minimoi päästöt.

Sovellukset
Optima LSX 5W-40 soveltuu VW-pumppuruiskusuutinmoottoreille sekä GM dexos2 -luokituksen 
vaativille moottoreille.

Optima LSX 5W-40

Uudet huippuöljyt korjaamollenne.
Meiltä edullisesti tukkuhintaan!

Oikea öljy joka autoon. Tutustu valikoimaamme.

 

Issue: 9, February 2015 Page 3 of 3 Optima LSX 5W-40 

 

TECHNICAL 
DATA SHEET 

Product Specification: 
 
API SN/CF 
ACEA C3 
MB 229.51 

VW 502.00 
505.01 

GM dexos 2 
Ford WSS-M2C917-A  
Renault RN0700/RN0710 
BMW LL-04 
Porsche A40 
Fiat 9.55535-S2 
 
 
Typical Test Data: 
 
Kinematic Viscosity @ 100°C (cSt) 14.2 
Kinematic Viscosity @ 40°C (cSt) 85.3 
Viscosity Index 169 
Flash Point (Closed) (°C) 225 
TBN (mg KOH/g) 7.2 
Sulphated Ash (% wt) 0.78 
Pour Point (°C) -38 
 
 
Health & Safety: 
 
Please refer to the relevant health and safety data sheet, a copy of which is freely available to all of our customers.  
 
 
Availability: 
 
Optima LSX 5W-40 is available in bulk road tanker deliveries, 205 litre barrels and 25 litre drums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAHTI- 
VAPAASTI  
koko Suomeen! 

205 l (3,35e/l)

686e
 Sis alv. 24 % 



Uudet huippuöljyt korjaamollenne.
Meiltä edullisesti tukkuhintaan!

Oikea öljy joka autoon. Tutustu valikoimaamme.

Meijeritie 1 A 17, 04600 MÄNTSÄLÄ,
puh. 040 837 2872, 040 5838 500

nousurakenne@kolumbus.fi, www.nousurakenne.fi
Alv. rek. 1108130-1

Pakkasnestettä, GM longlife Coolant 

Nykyaikainen punainen  
pakkasneste, 100 % tiiviste  
joka on sekoitettavissa kaikkien  
muiden nesteiden kuin  
bionesteen kanssa  
(väri keltainen).  

Öljyt ja pakkasnesteet nyt myös kotisivuillamme.
ks. yritysesittelymme www.nousurakenne.fi 
kotisivuillamme on nyt erilliset sivut öljyille ja pakkasnesteille. 
Hinnastoon salasana tukku. 
opel-osat erikoisliikkeen palveluna. 
Tuomme itse maahan Opel-pakattuja osia sekä vaihtoehtoisia valmistajan laatuluokituksen 
mukaisia osia. Yleisimmät osat heti varastosta ja muut lyhyellä toimitusajalla.  
Kauttamme kolariosat sekä mekaaniset osat. Kysy ehtojamme.
Vinkki. Talleta yhteystietomme puhelimen muistiin joko sanalla 
Öljy tai Opel

täyden palvelun varaosaliike 
merkki kuin merkki -periaatteella
Meiltä saatte osat edullisesti kaikkiin autoihin:

Merkkikohtaiset auton valmistajan laatu- 
vaatimukset täyttävät osat 3 v. takuulla
Tutustu takuuehtoihin oheisesta esitteestä tai www.3vtakuu.fi 
Nopeat toimitukset koko maahan. Voit helposti itse katsoa tietokoneellasi KAHAN www.autoluettelo.fi sivuilta, 
mikä osa sopii työkohteena olevaan autoon. Auton rekisterinumeron avulla tunnistat oikean osan. Mikäli vaihtoehtoja 
on useita, sivuilta löydät kuvat ja tuotteiden mitat. samalla näet osan ohjehinnan ja saatavuuden. Tilaukset meille 
joko puhelimitse tai sähköpostina. Toki voit soittaa, niin katsomme ko. osat. autoluettelo.fi tarvitsee salasanan. 
ota yhteyttä, niin toimitamme sen Teille. saatavana myös teknistä koulutusta. ollaan yhteydessä.

Saatavissa  
205 l astioissa 2,41/l         

495 €
  

 
 

toimitukset.Täsmälliset toimitukset kaikkialle Suomessa Postin, Matkahuollon ja  
Postenlogisticin rekoissa. Nousurakenteelta ja Auto-Muovilta tilatut tuotteet toimitetaan  
yhtenä lähetyksenä.

Meijerintie 1 A 17, 04600 MÄNTsÄLÄ, puh. 040 837 2872, 040 5838 500, fax 042 5838 500  
email: nousurakenne@kolumbus.fi

www.nousurakenne.fi

www.kahaexpo.fi

AUTOVARAOSA- JA LISÄVARUSTELUMESSUT
Tampereen Messukeskus 26.-27.10.2013

EXP

Hankasuontie 7, 00390 HELSINKI,  
vaihde 020 712 0500  
info@automuovikem.fi, www.automuovi.fi
Alv. rek. 0759646-8

Tilaukset
Tilaa tarvitsemasi tuotteet puhelimitse tai 
sähköpostitse, vaihde 0207 120 500,
info@automuovikem.fi. Vesa Seppälä  
040 837 2872, nousurakenne@kolumbus.fi.

Ota yhteys täyden palvelun varaosaliikkeisiimme. Olemme asiantuntijoita ja palvelu pelaa

RAHTI- 
VAPAASTI  
koko Suomeen! 

205 l (4,60e/l)

944e
 Sis alv. 24 % 

Tuotekuvaus
Optima LS 5W-30 on uuden sukupolven täyssynteettinen matalan SAPS:n (sulfaattituhkan, 
fosforin ja rikin) moniastemoottoriöljy, joka on jalostettu käyttämällä uusinta synteettistä 
teknologiaa ja uusinta lisäainekemiaa. Lopputulos asettaa uudet standardit moottoriöljyn 
suorituskyvylle. Hyviä tuloksia saadaan mm. moottorin puhtaudesta ja polttoainetaloudesta. 
Mainiot arvot ovat mahdollisia vain käyttämällä päästöjen valvonnan lisäksi täysin yhteensopivia 
päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmiä, esim. dieselhiukkassuodattimia. LOW SAPS lisäainatekniikka 
takaa tiukan ja jatkuvan päästöjen valvonnan, mikä minimoi ympäristövahingot.

Sovellukset
Optima LS 5W-30 sopii bensiini- ja dieselmoottoreille, kuten turboahdettuihin, ja se on kehitetty 
vastaamaan suorituskyvyltään VW/Audi vaatimuksia VW 504.00 ja VW 507.00 jotka kattavat 
moottorien korkeat päästöjenvalvonta- ja suojaluokitukset. Lisäksi Optima LS 5W-30 sopii 
käytettäväksi monenlaisissa henkilöautoissa ja kevyissä hyötyajoneuvoissa, esim. useissa 
Honda-, Hyundai-, Kia-, Nissan-, Subaru- ja Toyota-malleissa, joilla on nämä vaatimukset.

Optima LS 5W-30
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TECHNICAL 
DATA SHEET 

Product Specification: 
 
ACEA C3 
API SN 
VW 504.00/507.00 
BMW LL-04 
MB 229.51 
Porsche C30 
 
Optima LS 5W-30 may be used in applications requiring ACEA C2 performance (excluding fuel economy benefits). 
 
Typical Test Data: 
 
Kinematic Viscosity @ 100C (cSt) 11.8 
Kinematic Viscosity @ 40C (cSt) 72.3 
Viscosity index 160 
CCS @ -30C (cP) 6080  
Sulphated Ash (% w/w) 0.60 
Flash Point COC (C) 212 
TBN (mg KOH / g) 6.00 
 
Health & Safety:  
 
Please refer to the relevant health and safety data sheet, a copy of which is freely available to all of our customers.  
 
Availability: 
 
Optima LS 5W-30 is available in bulk road tanker deliveries, 205 litre barrels and 25 litre drums. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Meijeritie 1 A 17, 04600 MÄNTSÄLÄ,
puh. 040 837 2872, 040 5838 500

nousurakenne@kolumbus.fi, www.nousurakenne.fi
Alv. rek. 1108130-1

Pakkasnestettä, GM longlife Coolant 

Nykyaikainen punainen  
pakkasneste, 100 % tiiviste  
joka on sekoitettavissa kaikkien  
muiden nesteiden kuin  
bionesteen kanssa  
(väri keltainen).  

Öljyt ja pakkasnesteet nyt myös kotisivuillamme.
ks. yritysesittelymme www.nousurakenne.fi 
kotisivuillamme on nyt erilliset sivut öljyille ja pakkasnesteille. 
Hinnastoon salasana tukku. 
opel-osat erikoisliikkeen palveluna. 
Tuomme itse maahan Opel-pakattuja osia sekä vaihtoehtoisia valmistajan laatuluokituksen 
mukaisia osia. Yleisimmät osat heti varastosta ja muut lyhyellä toimitusajalla.  
Kauttamme kolariosat sekä mekaaniset osat. Kysy ehtojamme.
Vinkki. Talleta yhteystietomme puhelimen muistiin joko sanalla 
Öljy tai Opel

täyden palvelun varaosaliike 
merkki kuin merkki -periaatteella
Meiltä saatte osat edullisesti kaikkiin autoihin:

Merkkikohtaiset auton valmistajan laatu- 
vaatimukset täyttävät osat 3 v. takuulla
Tutustu takuuehtoihin oheisesta esitteestä tai www.3vtakuu.fi 
Nopeat toimitukset koko maahan. Voit helposti itse katsoa tietokoneellasi KAHAN www.autoluettelo.fi sivuilta, 
mikä osa sopii työkohteena olevaan autoon. Auton rekisterinumeron avulla tunnistat oikean osan. Mikäli vaihtoehtoja 
on useita, sivuilta löydät kuvat ja tuotteiden mitat. samalla näet osan ohjehinnan ja saatavuuden. Tilaukset meille 
joko puhelimitse tai sähköpostina. Toki voit soittaa, niin katsomme ko. osat. autoluettelo.fi tarvitsee salasanan. 
ota yhteyttä, niin toimitamme sen Teille. saatavana myös teknistä koulutusta. ollaan yhteydessä.

Saatavissa  
205 l astioissa 2,41/l         

495 €
  

 
 

toimitukset.Täsmälliset toimitukset kaikkialle Suomessa Postin, Matkahuollon ja  
Postenlogisticin rekoissa. Nousurakenteelta ja Auto-Muovilta tilatut tuotteet toimitetaan  
yhtenä lähetyksenä.

Meijerintie 1 A 17, 04600 MÄNTsÄLÄ, puh. 040 837 2872, 040 5838 500, fax 042 5838 500  
email: nousurakenne@kolumbus.fi

www.nousurakenne.fi

www.kahaexpo.fi

AUTOVARAOSA- JA LISÄVARUSTELUMESSUT
Tampereen Messukeskus 26.-27.10.2013

EXP

Hankasuontie 7, 00390 HELSINKI,  
vaihde 020 712 0500  
info@automuovikem.fi, www.automuovi.fi
Alv. rek. 0759646-8

Tilaukset
Tilaa tarvitsemasi tuotteet puhelimitse tai 
sähköpostitse, vaihde 0207 120 500,
info@automuovikem.fi. Vesa Seppälä  
040 837 2872, nousurakenne@kolumbus.fi.

Ota yhteys täyden palvelun varaosaliikkeisiimme. Olemme asiantuntijoita ja palvelu pelaa

Tuotekuvaus
Optima LSV 5W-30 on uuden sukupolven täyssynteettinen Super moniastemoottoriöljy, joka 
on jalostettu seuraamalla uusinta kehitystä ja käyttämällä synteettistä teknologiaa sekä uusinta 
lisäainekemiaa. Tuloksena on suorituskykyinen uuden standardin moottoriöljy.

Optima LSV 5W-30 on kehitetty, jotta erinomaista suorituskykyä voidaan hyödyntää tehokkaan 
päästöjen valvonnan sekä sitä täydentävien täysin yhteensopivien päästöjen valvonnan 
jälkikäsittelyjärjestelmien kanssa.

Low SAPS (sulfaattituhkan, fosforin ja rikin) lisäaine takaa päästöjä rajoittavien laitteiden kuten 
hiukkassuodattimien toiminnan ja pitkän huoltovälin. Tämä minimoi ympäristöpäästöt.

Sovellukset
Optima LSV 5W-30 on erityisesti kehitetty vastaamaan suorituskykyvaatimuksiin, parhaiten 
sellaisiin luokituksiin kuin Audi, VW, VW 504.00 ja VW 507.00, jotka kattavat korkeat 
päästönhallintalaitteiden toiminnat ja voimakkaat ajotyylin vaihtelut.

Soita meille jos, tarvitset teknistä apua ja neuvoa em. sovelluksissa.

Optima LSV 5W-30
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TECHNICAL 
DATA SHEET 

 
Product Specification: 
 
ACEA C3 
VW 504.00/507.00 (fully approved) 
BMW LL-04 
MB 229.51 
Porsche C30 
 
 
Typical Test Data: 
 
Kinematic Viscosity @ 100C (cSt) 11.8 
Kinematic Viscosity @ 40C (cSt) 72.3 
Viscosity index 160 
CCS @ -30C (cP) 6080  
Sulphated ash (% weight) 0.60 
Flash Point COC (C) 212 
TBN (mg KOH / g) 6.00 
 
 
Health & Safety:  
 
Please refer to the relevant health and safety data sheet, a copy of which is freely available to all of our customers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uudet huippuöljyt korjaamollenne.
Meiltä edullisesti tukkuhintaan!

Oikea öljy joka autoon. Tutustu valikoimaamme.

RAHTI- 
VAPAASTI  
koko Suomeen! 

205 l (5,42e/l)

1111e
 Sis alv. 24 % 


