
GULF ULTRASYNTH X 0W20 HONDA TOYOTA
5L

Gulf Ultrasynth X 0W-20 ma następujące właściwości i zapewnia
następujące korzyści:

- Połączenie najnowszych osiągnięć w technologii dodatków z najwyższej
klasy olejami bazowymi czynią z Gulf Ultrasynth X 0W-20

produkt niezwykle wytrzymały, skuteczny w polepszaniu ochrony przed
szlamem, utrzymania tłoków w czystości, ochronie

turbosprężarki, kompatybilności uszczelek, ochronie przed nadmiernym
zużyciem; Dodatkowo można go stosować z paliwem

zawierającym etanol, którego liczba oktanowa może wynosić nawet 85.
- Zapewnia doskonałe smarowanie przy niskich temperaturach

oraz zabezpiecza silnik przy wysokich temperaturach.
- Specjalne substancje zmniejszające tarcie, które zostały wykorzystane

w tym oleju wpływają korzystnie na ekonomikę zużycia paliwa.
- Doskonała lotność zmniejsza zużycie oleju oraz zanieczyszczenie

węglowodorem.
- Zaawansowana chemia dodatków korzystnie wpływa na trwałość układu

wylotowego.
- Gulf Ultrasynth X 0W-20 jest kompatybilny z olejami silnikowymi,

przeznaczonymi do samochodów osobowych.
 

 
Gulf Ultrasynth X 0W-20 nadaje się do stosowania w wysoce wydajnych silnikach benzynowych montowanych

w samochodach osobowych,
samochodach typu SUV, vanach oraz samochodach dostawczych w Ameryce Północnej, Europie oraz Japonii, gdzie

określone są normy
jakościowe GF-5 oraz / lub API SN, API SM, API SL. Gulf Ultrasynth X 0W-20 przeznaczony jest również do stosowania

w samochodach
osobowych i samochodach dostawczych, zasilanych benzyną i paliwem zawierającym etanol, którego liczba oktanowa

może wynosić
nawet 85.

 
Posiada aprobaty

API SN/SN-RC, ILSAC GF-5
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

Marka Gulf, ze swoim stuletnim dziedzictwem, jest globalnie rozpoznawalna. Zaufały jej już miliony
klientów. Odkąd otworzyli pierwszą markową stację benzynową w Pittsburgu, w Stanach

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


Zjednoczonych, w 1913 roku, są pionierami w sprzedaży detalicznej paliwa.


