
STRENGTH TO PERFORM
FREEDOM TO DRIVE

recommends Castrol EDGE Professional



ONTWIKKELD MET  ŠKODa
Castrol heeft al 5 jaar wereldwijd een strategische samenwerking met Škoda en 
deze werd onlangs met minstens 5 jaar verlengd.

We werken nauw samen met Škoda om technologische innovaties te ontwikkelen en smeermiddelen samen te 
stellen. de daaruit voortvloeiende formules zijn perfect aangepast aan de allernieuwste motortechnologieën en 
zijn specifiek ontwikkeld om aan de unieke technologische eisen van Škoda te voldoen. 

Een van de voornaamste doelstellingen van onze samenwerking bestaat uit het brandstofbesparende en 
Co2-reducerende potentieel van onze research te maximaliseren, zowel voor brandstof als motorolie en 
transmissievloeistof. als technologische partners zullen Škoda en Castrol toekomstige uitdagingen, zoals de 
ontwikkeling van toekomstscenario’s voor individuele mobiliteit, samen aangaan.

daarom keurt Škoda de producten van Castrol Professional niet alleen goed, maar worden ze ook als  
enige aanbevolen. dat zien we terug op de vuldop en in de handleiding van elke nieuwe Škoda.

om deze exclusieve aanbeveling van Škoda te krijgen gaat Castrol EdGE 
Professional verder dan de standaardgoedkeuringen en specificaties, dat  
betekent dat klanten de allerbeste olie voor hun wagen krijgen.

ŠKODa RECOMMENDS 
CaSTROL EDGE PROFESSIONaL





CaSTROL EDGE PROFESSIONaL
Castrol EDGE Professional met Fluid Strength Technology TM is de sterkste en 
meest adaptieve motorolie van Castrol ooit. De unieke sterkte zorgt ervoor dat bij 
alle toerentallen het contact tussen de metalen onderdelen afneemt waardoor de 
wrijving vermindert en de motor maximale prestaties levert.  

WIST U DaT?
•  Vandaag moet de motoroliefilm veel sterker zijn omdat de werkdruk in  

motoren de afgelopen 10 jaar verdubbeld is

•  Niet alle motoroliën hebben dezelfde filmsterkte-eigenschappen

•  Castrol EdGE Professional werd onderworpen aan tests die veel verder gaan dan  
de standaard aCEa normen en de Škoda-specificaties

•  Als u in alle omstandigheden maximale motorprestaties wil, dan moet  
de motorolie in staat zijn zich constant aan te passen aan de  
veranderende druk en temperatuur in de motor 

FLUID STRENGTH TECHNOLOGY TM

Castrol EDGE Professional met Fluid Strength TechnologyTM is de allernieuwste  
Castrol-innovatie met een gepatenteerd technologiesysteem achter onze  
meest geavanceerde motorolie.   

Fluid Strength TechnologyTM bevat exclusieve en zeer geavanceerde  
ingrediënten en wordt voor elke toepassing op maat geformuleerd.  
Fluid Strength TechnologyTM is gebaseerd op een unieke  
dynamische technologie die op een actieve manier de oliefilm  
sterker maakt. Zodat ze in alle rijomstandigheden permanent  
aan alle behoeften van de meest veeleisende 
motor beantwoordt.

STRENGTH TO PERFORM, 
FREEDOM TO DRIVE





UP TO 60% STRONGER aT REDUCING  
METaL TO METaL CONTaCT

VERbETERDE MOTOREFFICIËNTIE
Castrol EDGE Professional zorgt voor een sterkere oliefilm bij  
alle toerentallen en verhoogt de efficiëntie.
Met oog op een maximale motorefficiëntie en een lagere uitstoot zonder verlies aan maximumvermogen en prestaties, 
moeten motoren vandaag de dag harder werken en krijgen ze hogere temperaturen en druk te verwerken. 

Dankzij een sterkere oliefilm minimaliseert Castrol EDGE Professional het contact tussen metalen onderdelen  
onderling en verlaagt het de wrijving tussen de motoroppervlakken. 

Uit een test waarbij metaal-op-metaalcontact werd gemeten bij verschillende toerentallen bleek, dat  
Castrol EDGE Professional een oliesterkte biedt waaraan een toonaangevende concurrent niet kan tippen.

Metal  to metal contact
(normalised)





UP TO 35% STRONGER FOR LONGER  
UNDER EXTREME DEMaNDS

VERbETERDE MOTORPRESTaTIES
Castrol EDGE Professional werd in een onafhankelijk testlabo tot het uiterste  
getest zodat u er zeker van kunt zijn dat uw motor ten volle zal presteren  
wanneer het echt nodig is.

Het is ons doel om olie te ontwikkelen die verder gaat dan de norm en de Škoda-specificaties. Wij testen Castrol  
EDGE Professional tot het uiterste, zodat we weten hoe ver we staan met onze olie en hoe sterk ze is.  
Wij testen met het oog op perfectie. 

Castrol EDGE Professional wordt door een onafhankelijk testlaboratorium in de meest extreme omstandigheden getest 
en beantwoordt in alle omstandigheden aan de extreme behoeften van de motor. Castrol EDGE Professional  
overtreft steeds opnieuw in deze tests een toonaangevende concurrent en blijkt tot 35% langer sterk.

MAXIMUM
ENDURANCE

TEST





CaSTROL EDGE PROFESSIONaL 
LONGLIFE III 5W-30

Draagt bij tot lagere onderhoudskosten  
voor uw ŠKODa
Gezamenlijk ontwikkeld en speciaal aangepast aan het  

LongLife-onderhoudsinterval van Škoda’s.

blijvende motorefficiëntie
Het vermogen en het koppel van de motor blijven stabiel tussen  
onderhoudsbeurten omdat de olieviscositeit behouden blijft.

beter voor het milieu
de Clean Performance Technology™ van Castrol behoudt de  
efficiëntie van het uitlaatsysteem om de emissies te verminderen.





EXCLUSIEF VOOR DE WERKPLaaTSEN  
VaN DE aUTOFabRIKaNTEN
Een verbeterd kenmerk van Castrol EDGE Professional is de microfiltratietechnologie. 
Wij gebruiken die filtratietechnologie voor de olie die wij ook terug vinden  
bij de ‘first fill’ van de meeste toonaangevende autofabrikanten

Als een teken van professionele kwaliteit wordt er aan Castrol EDGE Professional een fluorescerende kleur  
toegevoegd die zichtbaar wordt als er met UV-licht op de olie wordt geschenen. Dit UV-licht toont als  
het ware de “handtekening” van Castrol EDGE Professional en is een manier om uw klanten en  
het personeel van uw werkplaats het bewijs te leveren dat er gebruik wordt gemaakt van  
het professionele oliemerk, dat exclusief werd ontwikkeld voor werkplaatsen van autofabrikanten.

MICRO FILTERED WITH 
FLUORESCENT SIGNaTURE COLOUR 
EXCLUSIVE TO   
CaR MaNUFaCTURER WORKSHOPS





DE ENIGE OLIE DIE DOOR  
ŠKODa WORDT aaNbEVOLEN 
Het bewijs is echt en verbluffend, net als het vermogen van Castrol EDGE  
Professional LongLife III 5W-30 met Fluid Strength TechnologyTM om meer  
te halen uit uw ŠKODa-werkplaats en klantenrelaties op te bouwen waar  
uw business beter van wordt.

•    Kracht om te presteren, vrijheid om te rijden

•    Tot 60% minder metaal-op-metaalcontact*

•    Verbeterde motorefficiëntie*

•    Verbeterde motorprestaties**

•    Ongeëvenaarde bescherming bij alle motortoerentallen

•    Ontwikkeld in samenwerking met ŠKODa

•    Exclusief voor ŠKODa-werkplaatsen

•    Gemicrofilterd met fluorescerende kleur als “handtekening”

PERFORMaNCE  INNOVaTION   
bY,  WITH  aND  FOR  EXPERTS

*  getest tegen 5W30 van de marktleider     ** duurtest





Castrol Lubricants  
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