
 

 

Royal Purple's XPR (Extrém Teljesítményű Verseny) olajak 

ajánlott azoknak akik különböző versenyeken alkalmazzák, de 

a motorspotok körében is népszerű  úgy mint: NASCAR, 

NHRA, World of Outlaws and Bonneville Salt Flats. 

Royal Purple's XPR olajak nagyobb védelmet biztosítanak mint 

más versenyolajak – ásványi vagy szintetikus – beleértve 

azokat is amelyek utángyártott adalék anyagokkal kevertek. 

Profeszionális motor építők és versenyző csapatok a nagyobb 

teljesítmény és a motor hosszabb élettartama érdekében 

Royal Purple-t alkalmaznak, hogy kihasználják a Royal Purple 

szabdalmaztatott Synerlec adalék tecnológia előnyeit. 

VERSENY OLAJAK 

• XPR 0W-10 

XPR 0W-10 egy ultra könnyű viszkozitású motor olaj 

amely benzin motorokhoz drag versenyek, 

motorkerékpárok gyorsasági versenyek, stb. 

alkalmazásokhoz let kialakítva. 

• XPR 5W-20 

XPR 5W-20 egy könnyű viszkozitású motor olaj amely 

bírja a különleges üzemanyagokat, úgy mint alkohol, 

methanol és nitrous oxide (N02). Kiválló drag 

versenyekhez. 

 

• XPR 5W-30 

XPR 5W-30 jól működik különböző ovális pályákon 

bonyolított versenyeken. Különlegesen sokoldalú és kitünő 

teljesítményt produkál, miközben megakadályozza a 

kopást. 

• XPR 10W-40 

XPR 10W-40 tengeri, ovális pályájú és távolsági 

versenyekre készült. Képes elviselni hosszu időközönkénti 

extreme hőhatást, különösen hatékony alkohollal és 

methanollal. Nagyon népszerű gyorsasági auto 

versenyen, késői modeleknél és and World of Outlaws 

versenyeken. 

• XPR 20W-50 

XPR 20W-50 hosszabb idejű extreme nyomás és 

hőhatásra let kifejlesztve. Használják ovális pályályú, 

tengeri és drag versenyeken. Nagyon népszerű 

gyorsasági auto, késői modelek és teherautó húzó és 

bracket versenyeken. 

 

KEDVEZŐ TULAJDONSÁGAI 
• Indításkor nagyobb kopásvédelem 

• Tiszta, hatékony berendezések 

• megnövelt élettartam 

• Kompatibilis a hagyományos ásványi és szintetikus 

olajakkal 

• Nem habzik 

• Kiválló rozsda és korrozió védelem 

• Magas hőmérsékleten működőképesség 

 XPR 0W-10, 5W-20, 5W-30, 10W-40, 10W60, 
20W-50 

• XPR 10W60 

XPR 10W60 speciálisan nagyteljesítményű modosított és 

veresenymotorok teljesitmény és nyomaték növelésére 

alakították ki. népszerű road racing és rally cross 

versenyeken. 

ROYAL  PURPLE  EXTRÉM TELJESÍTMÉNYŰ 

VERSENY OLAJAK 

 

A termék technikai adatlapja a gyártó nyilvánosan elérhető 
adatai alapján készült. 
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