MaxLife

®

Olej Silnikowy

Właściwości/korzyści:
• Stworzony z myślą o silnikach
z przebiegiem powyżej
100.000 km

• Specjalne dodatki regenerują

uszczelki i likwidują wycieki oleju

• Dodatkowe komponenty

czyszczące redukują osady

OLEJ SI LNI KOW Y
MAXL IFE

Dodatkowe komponenty
wydłużają żywotność silnika

MaxLife

®

MaxLife Diesel 10W-40
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B3

CF

x
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Ford M2C913-A/B*

TÜV-Certified

x

x

Volkswagen
502.00/505.00*

x

MaxLife 10W-40

API SL/CF

API SJ/CF

ACEA A5

ACEA A3/B4

MaxLife 5W-40

Mercedes Benz
229.3*

Gama olejów silnikowych Valvoline MaxLife została stworzona specjalnie z myślą o silnikach z większym przebiegiem. Dzięki
dodatkowym składnikom, takim jak komponenty czyszczące i chroniące uszczelki, MaxLife pomaga odmłodzić najważniejsze
elementy silnika, zapewniając mu długotrwałą żywotność.

ACEA A3/B3

Poziomy wydajności/Certyfikaty

ACEA A1/B1

Dodatkowe komponenty wydłużają żywotność silnika

x

Oleje Silnikowe MaxLife:

MaxLife Diesel 10W-40

18020

4 x 5 L (S)

4 x 5 L (SW)

4 x 4 L (2)

18047
17901

17908

x

208 L

18040

MaxLife 10W-40

60 L

MaxLife 5W-40

4 x 4 L (SW)

Oleje silnikowe MaxLife to idealne rozwiązanie dla samochodów starszych, gdyż połączone właściwości tego produktu
pomagają spowolnić proces starzenia i maksymalnie wykorzystać moc i żywotność silników o dużych przebiegach.

Numery Katalogowe
12 x 1 L (2)

MAXL IFE

* Zalecany przez Valvoline, brak certyfikatu producenta

Skuteczność MaxLife, ogłoszonego Produktem Roku przez miesięcznik Lubricant’s World, została potwierdzona przez wiodący
europejski niezależny instytut certyfikacji, TÜV Nord.

12 x 1 L (SW)

OLEJ SI LNI KOWY

Olej Silnikowy

18057

18058

17917

17918

18031

• Stworzone dla silników z przebiegiem powyżej 100.000 km

• Specjalne komponenty regenerujące uszczelki pomagają obniżyć zużycie oleju
• Dodatkowe składniki czyszczące zmniejszają ilość osadów

• Unikalne modyfikatory tarcia pomagają zapobiegać zużyciu elementów silnika

• Zaawansowane technologicznie dodatki zmniejszają do minimum proces rozkładu i

MaxLife – Korzyści

spalania oleju

Redukuje wycieki oleju
Unikalne składniki pomagają zwiększyć
elastyczność uszczelek redukując wycieki i
zużycie oleju oraz powstawanie osadów.

Mniejsze zużycie oleju
Zaawansowane technologicznie składniki
minimalizują rozkład i spalanie oleju. Co
zmniejsza potrzebę uzupełniania poziomu
oleju oraz ryzyko uszkodzeń silnika
spowodowanych niskim poziomem oleju.

Doskonała ochrona przed zużyciem
Unikalne modyfikatory tarcia i dodatki
antyzużyciowe zapobiegają zużyciu
elementów silnika i powstaniu awarii.

Minimalizacja osadów i utleniania
Dodatkowe detergenty i czynniki rozpraszające
zapobiegają tworzeniu się laku i szlamu
powodującego gęstnienie oleju.

MaxLife® 10W-40

MaxLife® Diesel 10W-40
> Lepsza kontrola powstawania sadzy w
silnikach wysokoprężnych

MaxLife® 5W-40
> W pełni syntetyczna formuła
> Dodatkowa ochrona elementów silnika
podczas zimnego rozruchu
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