
CASTROL EDGE TITANIUM FST 5W30 LL VW
504/507 C3 6L

CASTROL EDGE TITANIUM FST 5W30 LL z Fluid Strength Technology, dedykowany do nowoczesnych silników,
wymagających olejów nisko popiołowych, eksploatowanych w wydłużonych okresach pomiędzy wymianami oleju,
których silniki wymagają olejów o niskiej lepkości zapewniających najwyższy poziom ochrony.

Zalety oleju:
 Redukuje szkodliwe osady, zwiększając wydajność silnika,
 Zapewnia maksymalny poziom ochrony w każdych warunkach, nawet w niskich temperaturach,
 Pozwala osiągnąć maksymalną moc, nawet w warunkach wysokiego ciśnienia,
 Utrzymuje wysoką sprawność silnika, udowodnioną w niezależnych testach,
 Olej typu Low SAPS.

Specyfikacja:
ACEA C3
BMW LL04
VW 504 00/ 507 00
Porsche C30
MB-Approval 229.31/ 229.51
 
W przeprowadzonym teście wytrzymałości oleju w symulowanych warunkach pracy silnia, olej CASTROL EDGE
TITANIUM FST 5W30 LL wykazał bardzo dobre właściwości redukcji tarcia. W porównaniu do konkurentów testowany
olej ograniczył tarcie do 40%.
Na naszą prośbę niezależne laboratorium przeprowadziło Test Maksymalnej Wytrzymałości (Maximum Endurance Test)
na olejach z grupy Castrol EDGE, który potwierdził, że w warunkach maksymalnego obciążenia silnika zachowują
wytrzymałość filmu olejowego 35% dłużej niż wiodący olej konkurencji.
Począwszy od najwcześniejszych odkryć technicznych z końca XIX wieku, Castrol zawsze poszukiwał nowych rozwiązań,
technologii i innowacyjnych wynalazków.

Motywacją firmy jest przesuwanie granic tam, gdzie jest to możliwe - nieustannie dążymy do tworzenia
najlepszych olejów.

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

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


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

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!


