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Gulf Formula G 5W-40 jest wielosezonowym, całkowicie syntetycznym olejem silnikowym, stworzonym z najwyższej

jakości baz syntetycznych, oraz najnowszych technologicznie dodatków. Gulf Formula G 5W40 został specjalnie
stworzony do wysokoobrotowych, wielozaworowych, silników benzynowych i diesla bez i z turbodoładowaniem

w samochodach osobowych, vanach, SUV-ach i lekkich ciężarówkach. Skład oleju Gulf Formula G 5W-40 został dobrany
tak, aby zapewnić dłuższe przebiegi między-serwisowe, oraz minimalizować osady w silniku i turbosprężarce w celu

zapewnienia znakomitej mocy znamionowej i momentu obrotowego silnika. Gulf Formula G 5W-40 przewyższa
najsurowsze wymogi stawiane przez wiodących na rynku producentów samochodów i światowe standardy

motoryzacyjne.

Zalety/Korzyści

· Znakomita termo-tlenowa stabilność redukuje nawarstwianie się osadów i szlamów, oraz przedłuża żywotność oleju
i silnika

· Zwiększa oszczędność paliwa i przedłuża okresy między wymianami oleju, co zmniejsza koszty utrzymania pojazdu
· Wyjątkowa płynność w niskiej temperaturze wspomaga szybki zimny start, co wydłuża żywotność układu

rozruchowego
· Znakomite działanie Stay-in-Grade zapewnia odpowiednie smarowanie nawet na wysokich obrotach i w ekstremalnych

warunkach atmosferycznych
· Zaawansowana technologia przeciwzużyciowa zapewnia znakomitą ochronę przed zużywaniem się silnika we

wszystkich warunkach
· Aktywne środki czyszczące zapewniają maksymalną czystość silnika



Zalecane zastosowanie

G ulf Formula G 5W-40 jest zalecany do wszystkich nowoczesnych pojazdów włączając w to wysokoobrotowe,
turbodoładowane, wielozaworowe silniki benzynowe i diesla z bezpośrednim układem wtryskowym. Gulf Formula G

5W-40 przewyższa wymagania większości nowoczesnych samochodów produkowanych w Europie, USA i Japonii
włączając w to nawet wyścigowe samochody napędzane silnikami benzynowymi.

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

Marka Gulf, ze swoim stuletnim dziedzictwem, jest globalnie rozpoznawalna. Zaufały jej już miliony
klientów. Odkąd otworzyli pierwszą markową stację benzynową w Pittsburgu, w Stanach
Zjednoczonych, w 1913 roku, są pionierami w sprzedaży detalicznej paliwa.

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

