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Dodatkowe komponenty
wydłużają żywotność
silnika
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Zastosuj MaxLife
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OLEJ S I L NI KOWY

Przejechałeś już
100.000 km lub więcej?

OLEJ S I L NI KOWY
MAXLIFE

Dodatkowe komponenty
wydłużają żywotność
silnika

Korzyści dla
użytkowników olejów
silnikowych MaxLife

Zapraszamy do
zapoznania się również
z innymi produktami z
serii MaxLife

Silniki o większym przebiegu mogą pracować inaczej niż
silniki nowsze, gdyż:
> Spada ciśnienie wewnętrzne
> Uszczelki tracą sprężystość i stają się łamliwe
> Zużywają się pierścienie tłoków
> Zawory tracą szczelność

Zapobiega wyciekom oleju:
Unikalne środki regenerujące pomagają zwiększyć
elastyczność uszczelek zapobiegając tym samym wyciekom i
zużyciu oleju, a także tworzeniu się osadów.

Niezamarzający Płyn do Chłodnic MaxLife Coolant

To z kolei prowadzi do:
> Zwiększonego zużycia oleju
> Zwiększonego zużycia paliwa
> Zmniejszenia osiągów silnika
> Szybszego rozkładu oleju
Oleje silnikowe Valvoline MaxLife zostały stworzone specjalnie
z myślą o potrzebach silników o dużym przebiegu. Dzięki
dodatkowym komponentom MaxLife regeneruje i chroni
najważniejsze elementy silnika pomagając utrzymać pojazd
sprawnym przez dużo dłuższy czas.
Ogłoszony Produktem Roku przez miesięcznik Lubricant’s
World, MaxLife uzyskał również certyfikat europejskiego
wiodącego niezależnego instytut badawczego, TÜV Nord.

®

Niższe zużycie oleju:
Wysokiej klasy dodatki uszlachetniające ograniczają rozkład
i spalanie oleju do minimum. To z kolei ogranicza potrzebę
uzupełniania oleju oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia
uszkodzeń silnika w wyniku niskiego poziomu oleju.

®

> Dodatkowe inhibitory zapobiegają tworzeniu się osadów
wapiennych i innych
> Specjalne dodatki regenerują przewody i uszczelki oraz
chronią części niemetalowe
> Ulepszony transfer ciepła pozwala utrzymać odpowiednie
temperatury pracy
> Może być mieszany ze wszystkimi płynami do chłodnic

Dodatki Czyszczące MaxLife Fuel System Cleaners

Doskonała ochrona przed zużyciem elementów silnika:
Unikalne modyfikatory tarcia i dodatki zapobiegające zużyciu
elementów metalowych zapobiegają przedwczesnemu
zużyciu silnika i związanym z tym awariom.

> Specjalne komponenty 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 wysokoprężnych

Niższy poziom utleniania i osadów:
Dodatkowe detergenty i środki rozpraszające zapobiegają
tworzeniu się laków i osadów powodujących gęstnienie oleju.

Płyn do Przekładni Automatycznych MaxLife ATF

Gama olejów
silnikowych MaxLife

®

MaxLife 10W-40: pierwszy półsyntetyczny olej silnikowy
przeznaczony do silników z przebiegiem powyżej 100.000 km.

MaxLife Diesel 10W-40: do zastosowania w silnikach
wysokoprężnych o dużym przebiegu.

MaxLife Synthetic 5W-40: olej na bazie syntetycznej
zapewniający dodatkowe korzyści (lepsze właściwości w
niskich temperaturach, doskonałą czystość silnika i lepszą
stabilność termiczną).

> Specjalne środki regenerujące uszczelki zmniejszają ryzyko
powstania wycieków ze skrzyni biegów
> Modyfikatory tarcia o wydłużonej żywotności poprawiają i
utrzymują płynność przełożeń
> Dodatkowe komponenty zapobiegają zużyciu elementów
przekładni
> Do zastosowania w przekładniach nowych i po regeneracji

