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Dodatkowe komponenty wydłużają żywotność silnika
Samochody o przebiegu powyżej 100.000 km mają inne potrzeby i zachowują się inaczej niż samochody nowe. Valvoline to
pierwszy producent, który wprowadził oleje silnikowe stworzone z myślą o przedłużeniu żywotności pojazdów o dużym przebiegu.

MaxLife Service Center Właściwy wybór dla
niezależnych warsztatów

Zdobywająca nagrody rodzina produktów MaxLife to m. in. niezamarzający płyn do chłodnic, płyny do czyszczenia elementów
silnika oraz płyn do przekładni automatycznych. Każdy z tych produktów zawiera dodatkowe składniki, które przeciwdziałają
starzeniu się najważniejszych części silnika, narażonych na największe ryzyko zużycia po przejechaniu dużej liczby kilometrów.

Valvoline to więcej niż tylko znakomita
technologia tworzenia olejów, smarów i innych
produktów chemii samochodowej. Dajemy
Ci dostęp do programów i usług, byś mógł
rozwijać własną firmę.
Dzięki Programowi MaxLife Service Center
możesz:
• Oferować lepsze usługi w oparciu o unikalne
produkty MaxLife
• Poprawiać wizerunek własnej firmy
• Wdrażać programy zwiększające liczbę
klientów
• Uzyskać dostęp do profesjonalnego
wsparcia handlowego

Olej Silnikowy MaxLife®
W miarę starzenia się silników kruche
i łamliwe uszczelki powodują spalanie
oleju, przecieki i tworzenie się osadów.
Zużycie pierścieni i cylindrów prowadzi do
gęstnienia oleju, utraty mocy i zwiększa
ryzyko dalszego zużycia elementów silnika.

Olej Silnikowy MaxLife:
> Specjalne komponenty regenerujące
uszczelki pomagają obniżyć zużycie oleju
> Dodatkowe składniki czyszczące
zmniejszają ilość osadów
> Unikalne modyfikatory tarcia pomagają
zapobiegać zużyciu elementów silnika
> Certyfikat TÜV Nord (MaxLife 10W-40)

Płyn do Chłodnic
MaxLife® Coolant
W miarę starzenia się pojazdów tworzące
się osady powodują zmniejszenie
skuteczności układu chłodzenia. Przewody
i uszczelki stają się kruche i łamliwe,
zwiększając ryzyko powstania awarii.

Płyn do Chłodnic MaxLife Coolant:
> Gotowy do użycia płyn chłodniczy
> Dodatkowe inhibitory usuwają osady i
zapobiegają powstawaniu nowych
> Specjalne dodatki odświeżają przewody,
uszczelki i części niemetalowe
> Zapewnia lepszy transfer ciepła i utrzymanie
odpowiednich temperatur pracy
> Mieszalny z wszystkimi płynami
chłodniczymi

Dodatki MaxLife®
Fuel System Cleaners
W silnikach z dużym przebiegiem tworzy
się większa ilość osadów w układzie
paliwowym. Osady na zaworach i
wtryskiwaczach utrudniają dopływ
powietrza i wtrysk paliwa do komory
spalania silnika, powodując zmniejszenie
wydajności paliwa i spadek mocy silnika.

Dodatki MaxLife Fuel System Cleaners:
> Specjalne dodatki usuwają osady z
zaworów i wtryskiwaczy
> Wnikają głębiej i redukują osady w
komorze spalania oraz obniżają poziom
emisji spalin
> Zwiększają moc i wydajność paliwa
> Dostępne do silników benzynowych i
Diesla

Płyn Przekładniowy
MaxLife® ATF
Przekładnie automatyczne o większym
przebiegu potrzebują odmiennego
traktowania. Uszczelki często twardnieją
i pękają powodując wycieki. Osady i
powstawanie laków mogą powodować
zużycie, poślizgi i trudności w zmianie biegów.

Płyn Przekładniowy MaxLife ATF:
> Specjalne składniki chronią uszczelki
zmniejszając ryzyko powstania wycieków
> Modyfikatory tarcia o wydłużonej
żywotności poprawiają i utrzymują
płynność zmiany biegów
> Dodatkowe komponenty zapobiegają
zużyciu elementów przekładni
> Do zastosowania w przekładniach nowych
i po regeneracji
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