
MIHEL CERAMIC OIL 9200 5W30 OLEJ
CERAMICZNY 1L
Stanowi najnowsze osiągnięcie w dziedzinie technologii środków smarnych.
Ze względu na zastosowaną unikalną technologię połączenia baz olejowych
i pakietów dodatków wraz z komponentami nano ceramicznymi, udało się
uzyskać oleje, które cechują się znacznie lepszymi właściwościami
fizykochemicznymi niż tradycyjne oleje silnikowe. Oleje Mihel Ceramic Oil
wyprzedzają technologicznie środki smarne obecnie stosowane we
współczesnych silnikach. Wszystko za sprawą niezwykłych właściwości
ceramiki, która tworzy na powierzchniach trących powłokę ochronną
o niezwykle niskich współczynnikach tarcia i odporności na skrajnie wysokie
temperatury.

MIHEL Ceramic Oil 9200 zapewnia maksymalne osiągi twojego silnika zapewniając natychmiastowy rozruch silnika
w skrajnie niskich temperaturach. Zabezpiecza przed zużyciem nawet podczas skrajnie wysokich obciążeń nowoczesne
wysilone konstrukcje. Niskopopiołowa technologia wydłuża żywotność filtrów cząstek stałych DPF utrzymuje cały układ
smarowania silnika w czystości i zabezpiecza antykorozyjnie nawet przy długich przebiegach silnika według standardu
Long Life.
Jest to w pełni syntetyczny, całoroczny olej typu „low SAPS” – „lekki bieg” , przeznaczony do nowoczesnych
silników benzynowych oraz wysokoprężnych wyposażonych w systemy filtrów cząstek stałych (DPF). Szczególnie
polecany do pojazdów z katalizatorem oraz turbodoładowanych. Olej ten spełnia wymogi normy ACEA C3. Technologia
zastosowana w oleju pozwala obniżyć koszty eksploatacji oraz zapewnia bezpieczeństwo względem najwyższych
wymogów i restrykcji producentów silników takich jak VAG, BMW, Daimler Benz czy GM. Zaawansowane pakiety
dodatków w oleju MIHEL Ceramic Oil 9200 gwarantują czystość silnika oraz zwiększoną wytrzymałość pracy
dla podzespołów silnika. Wysoka temperatura zapłonu ogranicza utlenianie i zużycie oleju w skrajnych temperaturach
oraz w warunkach zwiększonej eksploatacji silnika.
 

Specyfikacje i aprobaty:
ACEA C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
GM dexos2
VW 502 00/505 00/505 01
MB-Freigabe 229.39, 229.51, 229.52
Na zamówienie
Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 24-72h.

Opis producenta

Oleje silnikowe MIHEL to wysokiej jakości środki smarne tworzone w oparciu o najnowocześniejszą technologię i zgodne
z wymaganiami producentów silników. Firma oferuje bogatą gamę zaawansowanych produktów opartych o syntetyczne
bazy olejowe. Mihel Ceramic Oil stanowi najnowsze osiągnięcie w dziedzinie technologii środków smarnych. Ze względu



na zastosowaną unikalną technologię połączenia baz olejowych i pakietów dodatków wraz z komponentami nano
ceramicznymi, udało się uzyskać oleje, które cechują się znacznie lepszymi właściwościami fizykochemicznymi niż
tradycyjne oleje.


