
CASTROL PROFESSIONAL A5/B5 VOLVO 0W30
6L
Współczesne  technologie  pozwalają  producentom  samochodów
konstruować  mniejsze,  ale  dużo  mocniejsze  i  bardziej  wydajne  silniki.
Castrol EDGE to seria naszych najbardziej wytrzymałych olejów silnikowych.
Unikalna technologia FST (Fluid Strenght Technology) poprawia właściwości
oleju, a co za tym idzie trwałość filmu olejowego.

Nazwa:
CASTROL PROFESSIONAL A5 0W30 - 6L
- najpopularniejszy olej do grupy Volvo.

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 jest odpowiedni do stosowania w samochodach z silnikami benzynowymi lub Diesla, których
producent zaleca olej o lepkości 0W-30 o specyfikacjach ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/CF.

Pierwszy samochód marki Volvo produkowany na skalę masową opuścił taśmę produkcyjną w Göteborgu w 1927 r. i od
tamtej pory Volvo Car Group nieprzerwanie dostarcza modele Volvo wyposażone w innowacyjne na skalę światową
rozwiązania. 

Partnerska współpraca:
Obie marki – Castrol i Volvo – chętnie angażują się w pionierskie przedsięwzięcia. Razem opracowują oleje silnikowe,
które przesuwają granice możliwości silnika oraz zwiększają oszczędność paliwa.

Optymalne osiągi:
Silniki Volvo zostały opracowane pod kątem osiągnięcia optymalnej wydajności przy wykorzystaniu olejów z linii Castrol
EDGE. Właśnie dlatego każdy nowy samochód Volvo jest fabrycznie zalewany naszym olejem. 

CASTROL EDGE PROFESSIONAL 0W30 jest w pełni syntetycznym olejem typu MID-SAPS zapewniającym wysoki poziom
ochrony silnika w mocno obciążonych jednostkach o wysokiej mocy, dedykowany do najnowszych konstrukcji grupy
VOLVO wymagających oleju o obniżonej lepkości zgodnie ze specyfikacją ACEA A5/B5 oraz do diesli  z filtrami cząstek
stałych DPF.

Formulacje olejowe tworzone w ramach współpracy Castrol  i  Volvo są dostosowane do nowoczesnych konstrukcji
silników i opracowane specjalnie z myślą o spełnianiu nietypowych wymogów technologicznych Volvo. Nadaje się do
stosowania w silnikach: Benzynowych, LPG, Dieslach (także z DPF).

Spełnia klasę jakości wg. ACEA: A1/B1 A5/B5, API: SL/CF.

Opakowanie:
Zestaw 6 x 1L.
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
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.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka


Opis producenta

W tej części naszego sklepu znajdziesz produkty znanej na całym świecie marki Castrol. Firma powstała w Wielkiej
Brytanii  w  1899  roku  i  do  dzisiaj  zaopatruje  kierowców  w  swoje  oleje  silnikowe,  smary  samochodowe
oraz eksploatacyjne środki chemiczne. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroki wybór produktów marki Castrol. Sprawdź
naszą ofertę!


