
AMSOIL SIGNATURE SERIES (ALM) 5W20 -
0.94L
Synthetic Motor Oil to produkt który nie ma odpowiednika jakościowego
w swojej klasie lepkości. Zaprojektowany z najlepszych na świecie
syntetycznych baz olejowych i najwyższej klasy dodatków. Olej jest
skierowany dla wszystkich tych użytkowników którzy oczekują
bezwzględnie najlepszej jakości i wydajności oleju silnikowego. Ekskluzywna
kompozycja pozwala na wydłużone przebiegi między wymianami przy
zachowaniu najwyższej ochrony silnika i oszczędności zużycia paliwa.

AMSOIL Signature Series 0W-30 100% Synthetic Motor Oil to najwyższej
klasy olej syntetyczny który przekracza wymagania nowoczesnych
oraz starszych silników. Może zastępować oleje 0W-30, 5W-30 oraz 10W-30
będąc tym samym olejem, który wyprzedza jakościowo inne tradycyjne
i syntetyczne oleje. Jego unikalna syntetyczna kompozycja powoduje, że
AMSOIL Signature Series 5W-20 100% Synthetic Motor Oil o wiele dłużej
chroni silnik w porównaniu do tradycyjnych konwencjonalnych olejów. Jego
unikalna syntetyczna kompozycja oraz unikalne dodatki sprawiają wybitną
odporność na utlenianie i neutralizacje kwaśnych produktów spalania.

Lekka struktura molekularna AMSOIL Signature Series 5W-20 100%
Synthetic Motor Oil powoduje jeszcze większą ekonomię zużycia paliwa
w porównaniu do olejów konwencjonalnych i tych o wyższej lepkości. Olej
posiada specjalne dodatki które minimalizują tarcie i jeszcze bardziej
zwiększają ekonomię i tzw. "performance". Dzięki trwałej, wysokiej
wytrzymałości filmu olejowego olej skutecznie oddziela powierzchnie
metalowe w celu zmniejszenia zużycia nawet w najcięższych warunkach.

Zalecane wymagania i normy:
API SN (Resource Conserving), SM
ILSAC GF-5/GF-4
ACEA A5/B5, A1/B1
Ford WSS-M2C945-A
Ford WSS-M2C930-A
Chrysler MS-6395
GM dexos1™ (zastępuje 6094M)
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow


Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

Firma Amsoil to lider w produkcji i dystrybucji środków smarnych w USA. Oleje syntetyczne Amsoil zaliczane są do klasy
olejów PREMIUM i dzięki swej jakości zdobywają również coraz większą popularność w Polsce. O ich znakomitych
właściwościach świadczą wpisy zadowolonych użytkowników na wielu internetowych forach, oraz relacje mechaników.


