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LUPROMAX Oil dengan Heat Activated Technology™ diformulasikan khusus untuk meningkatkan daya 
LUbrikasi, PROteksi dan me-MAXimalkan performa mesin kendaraan anda. 

LUPROMAX Oil diciptakan untuk memberikan sensasi tenaga maksimum dan kenyamanan dalam 
berkendara.  

LUPROMAX AEGLE MATIC 10W-30 dirancang 
khusus untuk pengendara scooter matik yang 
menyukai sensasi berkendara dalam hal 
peningkatan tenaga, torsi dan akselerasi sejak 
tuas gas diputar.

LUPROMAX AEGLE MATIC 10W-30 dengan 
Heat Activated Technology™ mengandung 
teknologi sintetik LUPROMAX yang telah 
teruji dalam memberikan perlindungan 
maksimum terhadap mesin, mengurangi 
gesekan serta membuat suara mesin menjadi 
lebih halus yang dirancang khusus untuk 
kenyamanan dalam berkendara.

LUPROMAX AEGLE MATIC 10W-30 dirancang 
untuk mengoptimalkan kinerja dan 
perlindungan scooter matik dimana JASO 
MB2 (dan dibawahnya) direkomendasikan.

LUPROMAX AEGLE MATIC 10W-30 sangat 
direkomendasikan sebagai pelumas untuk 
mesin scooter matik.

DESKRIPSI

TYPICAL PROPERTIES

APLIKASI
LUPROMAX AEGLE MATIC 10W-30 tersedia 
dalam kemasan 0,8 Liter dan 1 Liter.

APLIKASI

Hindari kulit dari kontak yang lama dan berulang 
terhadap pelumas yang telah digunakan. Jika 
terkena kulit, cuci segera dengan air dan sabun.

PERHATIAN

• Menjaga mesin tetap bersih dan secara 
berkesinambungan mencegah pembentukan 
kotoran dan endapan pada mesin.

• Teruji dan terbukti mampu meningkatkan 
tenaga dan akselerasi sejak tuas gas diputar.

• Melindungi mesin dari keausan dan korosi 
pada temperatur tinggi.

• Memperhalus perpindahan kopling, gear dan 
mencegah terjadinya slip. 

• Mengurangi gesekan dan membuat suara 
mesin menjadi lebih halus untuk kenyamanan 
dalam berkendara.

Buanglah limbah pelumas dengan benar.
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NATO STOCK NUMBER: 6850320879449

Properties Method
LUPROMAX AEGLE

MATIC 10W-30 

SAE Viscosity Grade

Kinematic Viscosity

Kinematic Viscosity

Viscosity Index

TBN

Flash Point

Pour Point

Density

@40oC

@100oC

@15oC

cSt

cSt

mgKOH/g

oC

oC

kg/l

SAE J 300

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D2896

ASTM D92

ASTM D97

ASTM D4052

10W-30

67.32

10.98

155

6.73

218

-33

0.859

SYNTHETIC


