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Optymalny wybór za każdym razem

Optymalny Wybór Dla Twojej
Firmy
Valvoline to więcej niż tylko znakomita
technologia tworzenia olejów i smarów.
Dajemy Ci dostęp do programów i usług,
byś mógł rozwijać własną firmę.

Wybór odpowiedniego oleju silnikowego stał się prostszy niż kiedykolwiek przedtem. Produkty Valvoline HD zostały podzielone
na trzy kategorie: ProFleet, All-Fleet i Valvoline HD. Każda z tych grup została opracowana z myślą o określonych warunkach
eksploatacji lub technologii wykonania silnika, sprawiając, że bez względu na stawiane wymagania, Valvoline zawsze zaoferuje
idealne rozwiązanie.

ProFleet - Valvoline Ultra Premium
®

Oleje Valvoline ProFleet zostały stworzone dla nowoczesnych
silników wysokoprężnych i silników nowej generacji by
pomóc im sprostać coraz trudniejszym zastosowaniom
i podwyższanym poziomom emisji spalin, optymalizując
jednocześnie koszty eksploatacji.
ProFleet dzięki najnowocześniejszej technologii produkcji
łączącej syntetyczną bazę z zaawansowanymi dodatkami
pozwala na utrzymanie w czystości silnika i układu recyrkulacji
spalin (EGR/SCR). Zaawansowana technologia dodatków
uszlachetniających umożliwia utrzymanie wydajności oleju przez
cały wydłużony czas pracy między przeglądami, zapewniając
najlepsze osiągi silnika i niższy poziom emisji spalin.

Znakomita wydajność
obniża koszty eksploatacji

ProFleet®
> Zmniejsza zużycie paliwa
> Kompatybilny z systemami EGR, SCR i DPF
> Pomaga zredukować poziom emisji spalin
> Utrzymuje w czystości układy recyrkulacji spalin (EGR/SCR)
> Obniża koszty eksploatacji
> Jakość przewyższająca wymogi producentów dotyczące
wydłużonego okresu eksploatacji między wymianami oleju

All-Fleet - Valvoline Premium
®

Oleje Valvoline All-Fleet stworzono z myślą o skróceniu
okresów przestojów serwisowych, wydłużeniu żywotności
silnika i zaoferowaniu najniższego kosztu operacyjnego.
Te półsyntetyczne i mineralne oleje silnikowe chronią przed
gromadzeniem się sadzy i zanieczyszczeń, umożliwiając
użytkownikom eksploatację silników w dłuższych okresach
między przeglądami i wymianami oleju.
Dzięki doskonałym właściwościom ochrony przed korozją,
powstawaniem osadów i rozpraszaniu sadzy, All-Fleet
przewyższają zalecenia producentów dotyczące wydłużonych
okresów eksploatacji między wymianami oleju i zapewniają
wysoki poziom ochrony w każdych warunkach użytkowania.

Ekstra trwałość
dla wydłużenia okresu eksploatacji

All-Fleet®
> Wydłużony okres eksploatacji
> Lepsza ochrona antykorozyjna
> Zaawansowana ochrona przed gromadzeniem się sadzy
> Redukcja zużycia elementów silnika przy zmniejszonym
zużyciu oleju

Valvoline HD (Heavy Duty)

Silnikowe oleje mineralne Valvoline HD potwierdziły
swoje właściwości podczas wielu milionów przejechanych
kilometrów. Dzięki formule opartej na dodatkach
uszlachetniających wysokiej jakości oleje Valvoline HD
zapewniają najwyższy poziom ochrony i wydajności we
flotach mieszanych.
Wysokiej klasy składniki chemiczne pozwalają na wydłużenie
okresów eksploatacyjnych między wymianami oleju, obniżenie
poziomu zużycia elementów silnika oraz zużycia oleju,
zapobiegają gromadzeniu się sadzy i aktywnie czyszczą silnik.

Sprawdzone wyniki
w warunkach większego obciążenia

Valvoline HD
> Pełna oferta dla pojazdów użytkowych i sprzętu budowlanego
> Niższe zużycie elementów silnika
> Ochrona przed powstawaniem czarnego szlamu
> Do stosowania we flotach mieszanych

Zapytaj przedstawiciela Valvoline o:
• Program analizy oleju POST™
• Optimum Choice™ – program optymalizacji
kosztów eksploatacji silnika
• Szkolenie – Program Certyfikacji
Specjalistycznej z zakresu produktów
Heavy Duty
• Wsparcie w zakresie marketingu wartości
dodanej
• I wiele więcej
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