
CASTROL GTX A3/B4 10W40 4L
Samochody nie mają dziś łatwego życia i to się nie zmieni – w przyszłości
może być nawet gorzej. Ciężkie ładunki, holowanie, długa jazda
autostradami i długie okresy pracy na biegu jałowym, np. podczas
oczekiwania na pasażerów – wszystko to sprawia, że warunki jazdy są
trudne. Mogą one prowadzić do podwyższenia temperatury pracy silnika, a
także do wzrostu poziomu zanieczyszczeń ze spalonego i niespalonego
paliwa gromadzących się w oleju silnikowym. To wszystko może powodować
powstawanie osadu w silniku, co skraca jego żywotność. Technologia
syntetyczna Castrol GTX Ultraclean charakteryzuje się doskonałą
skutecznością. Formulacja o podwójnym działaniu usuwa osad
nagromadzony w silniku i chroni przed osadzaniem się nowego,
zapewniając większą kontrolę w trudnych warunkach. Wydłuż żywotność
silnika, stosując Castrol GTX Ultraclean.

 
ZALETY

O 50% lepsza ochrona przed osadem w porównaniu do surowych norm obowiązujących w branży
motoryzacyjnej*
Zaawansowana ochrona silnika minimalizująca zmiany lepkości i wrażliwość na wysoką temperaturę pracy
Doskonała ochrona przed osadami wysokotemperaturowymi
Najwyższej jakości oleje bazowe oraz dodatki zmniejszające zużycie pomagają wydłużyć żywotność silnika

*O 50% większa czystość w porównaniu z wartością graniczną według testów sekwencyjnych API SN. Test sekwencyjny
VG sprawdzający powstawanie osadu
 
SPECYFIKACJA

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN
Zgodny ze specyfikacją Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2
Aprobata MB 229.1
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 501 01 / 505 00

W asortymencie
Sklep nr 1 Praga
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!

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

