
ARCHOIL AR9100 MODYFIKATOR TARCIA
250ML

 
 
Opatentowana przez ARCHOIL technologia smarowania oparta o nanoboran potasu znacznie redukuje tarcie operacyjne
chroniąc  sprzęt  przed  zużyciem,  wydłuża  okres  eksploatacji  i  zmniejsza  zużycia  energii.  AR9100 Nanoborate
zmniejsza tarcie do współczynnika COF rzędu 0,037 czyli dwukrotnie lepiej od współczynnika tarcia wykorzystywanych
powszechnie związków „mikro boru” i tradycyjnych dodatków smarnych na bazie cynku, fosforu i innych. AR9100
kilkukrotnie  przewyższa  dodatki  „mikro  boru”  i  tradycyjne  technologie  chemiczne  olejów  smarowych  w  testach
smarności i nośności Falex Pin & Vee Block osiągając wyniki rzędu 4000 lbs.
 



AR9100  dodany  do  oleju  za  pomocą  estrów  bezpiecznie  i  skutecznie  usuwa  wszelkie  depozyty  umożliwiając
nanoboranom tworzenie silnych wiązań na powierzchni chronionego metalu. Estry dodatkowo potęgują osiągi środków
smarnych. Tarcie zostaje zredukowane nawet o 60-80% a zużycie obniżone nawet o 90%. AR9100 zdecydowanie
przewyższa wszelkie najsurowsze wymogi stawiane dzisiejszym systemom smarowania. Wyjątkowe osiągnięcia AR9100
w zakresie redukcji tarcia przynoszą wymierne korzyści w postaci wysoce oczekiwanych oszczędności na kosztach
energii i paliw. AR9100 obniża ilość energii potrzebną do działania urządzeń.
 
 
 
AR9100  obn iża  poz iom  ha łasu  s i ln ika
oraz  redukuje  jego  wibracje.  Stosowany
jednocześnie  z  modyfikatorem  spalania  AR6200
w  paliwie,  zauważalnie  podwyższa  wydajność
i  osiągi,  umożliwia  znaczące  wydłużenie
bezpiecznego  przebiegu  pomiędzy  wymianami
oleju  silnikowego  oraz  utrzymanie  w  idealnej
kondycji i czystości silnika (nawet z bezpośrednim
wtryskiem  paliwa)  i  systemu  kontroli  emisji
(włącznie  z  filtrami  DPF).
 

Butelka 200ml wystarcza nawet na 7 litrów oleju silnikowego lub na 2,5 litra oleju przekładniowego a w przypadku
samochodów o mniejszych pojemnościach istnieje możliwość wykorzystania jednej butelki 200ml do silnika i skrzyni
biegów.
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.

Opis producenta

Wszystkie produkty Archoil powstają w oparciu o najnowsze badania, wykorzystując najlepsze odkrycia nanotechnologii jak boran
potasu, heksagonalny azotek boru (hBN), dwusiarczek wolframu (WS2) oraz inne zaawansowane złożone rozwiązania nanocząstek
stosowane  do  najbardziej  efektywnych  rozwiązań  w:  redukcji  tarcia,  ochronie  antykorozyjnej,  modyfikacji  paliw  czy  wysokiej
zdolności  przenoszenia  obciążeń  aby  sprostać  najtrudniejszym  wyzwaniom  smarowania  oraz  jakości  i  wydajności
paliw. Modyfikatory tarcia stosuje się głównie w celu obniżenia tarcia. Modyfikatory tarcia ARCHOIL realizują jednak następujące
funkcje: obniżanie tarcia, ochronę antykorozyjną, EP (przeciwzatarciową) a także utrzymują system smarowania w czystości.

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

