OLEJ E SI LNI KOWE

Oleje Silnikowe
OLEJ E SI LNI KOWE

Dzięki Valvoline właściwy wybór stał się prosty

Właściwy Wybór – Także Dla
Twojej Firmy
Valvoline zapewnia coś więcej niż tylko
znakomitą technologię smarowania – dostęp
do programów i usług pozwalających na rozwój
Twojej firmy.

Różne silniki mają różne potrzeby. Nowe technologie stosowane w konstrukcjach silników, większe przebiegi, różnorodne
warunki jazdy, wydłużone okresy między wymianami oleju – wszystkie te czynniki mają ogromny wpływ na wymagania stawiane
olejom silnikowym. Dlatego właśnie firma Valvoline wprowadziła do sprzedaży produkty, które przewyższają normy branżowe
osiągając maksymalne poziomy wydajności i zapewniając najwyższy poziom ochrony. Valvoline oferuje nowoczesny skład
olejów, a ich gama została tak dobrana, by ułatwić trudny wybór właściwych produktów do każdego zastosowania.

Lepsze osiągi
dla silników o większej mocy

Dodatkowe komponenty
wydłużają żywotność silnika

Większa wytrzymałość
w ekstremalnych warunkach

SynPower ®

MaxLife®

DuraBlend®

Turbo®

VR1 Racing®

> Najbardziej zaawansowana technologia
składników syntetycznych
> Specjalne dodatki zmniejszają tarcie
zapewniając najwyższą moc i wydajność
> Doskonałe czyszczenie i ochrona przed
zużyciem w trakcie wydłużonych okresów
pracy między wymianami oleju
> Zwiększona oszczędność paliwa i ochrona
silnika podczas zimnego rozruchu
> Przewyższa wymogi niemal wszystkich
wiodących producentów samochodów

> Przeznaczony do silników z przebiegiem
powyżej 100.000 km
> Specjalne komponenty regenerujące
uszczelki obniżają wycieki i zużycie oleju
> Dodatkowe składniki czyszczące
zmniejszają ilość osadów
> Dodatkowe modyfikatory tarcie redukują
tarcie i zużycie elementów silnika
> Certyfikat TÜV Nord

> Zwiększona trwałość dzięki zastosowaniu
składników syntetycznych
> Zaawansowana technologia zapewniająca
wysoki poziom czystości
> Lepsza ochrona elementów silników
pracujących w warunkach znacznego
obciążenia, podczas jazdy miejskiej oraz
holowania
> Wysoki poziom odporności na rozkład
oleju i dodatkowa ochrona podczas pracy
w wysokich temperaturach
> Przewyższa wymogi niemal wszystkich
wiodących producentów samochodów

> Doskonała ochrona w każdych warunkach
pracy
> Sprawdzony skład oleju pomaga utrzymać
czystość silnika
> Wysokiej klasy dodatki zapobiegają
przedwczesnemu zużyciu elementów silnika
> Ochrona przed tworzeniem się osadów
spalania oraz powstawaniem szlamu
> Przeznaczony do wszystkich silników z
turbodoładowaniem i bez

> Maksymalna wydajność w warunkach
jazdy sportowej
> Dodatkowa moc ochrony i utrzymania
ciśnienia oleju
> Wyjątkowy skład chemiczny zmniejsza
tarcia wewnętrzne
> Stworzony specjalnie z myślą o silnikach
o dużej mocy i silnikach sportowych

Zapraszamy do zapoznania się z pełną gamą
olejów MaxLife, stworzonych specjalnie dla
pojazdów z dużym przebiegiem, zwiększających
ich osiągi.

Sprawdzona technologia
dla silników benzynowych
i wysokoprężnych

Nowa formuła Turbo – jedyny i najlepszy wybór
wśród konwencjonalnych olejów silnikowych.

Dodatkowa ochrona
dla samochodów sportowych

Zapytaj przedstawiciela Valvoline o:
• Program MaxLife Service Center
• Program Produktów Profesjonalnych
Valvoline (VPS)
• Program Rozwoju Wiedzy o Produktach
• Wsparcie w zakresie marketingu wartości
dodanej
• I wiele więcej
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