
MILLERS OILS DIESEL POWER ECO MAX
500ML
Najwyższej  jakości,  nowoczesny  dodatek  do  oleju  napędowego
poprawiający jego spalanie, utrzymujący silnik w czystości. Teraz z większą
ilością  detergentów.  Następca  popularnego  na  całym  świecie  dodatku
Diesel Power Sport 4.

Nazwa:
MILLERS OILS DIESEL POWER ECO MAX - 500ML

STOSOWANIE:
Do  użytku  we  wszystkich  silnikach  Diesel,  w  tym także  nowoczesnych
silnikach Euro IV i V. Mieszać z paliwem w stosunku 1 do 1000 (1ml/L).
Można także stosować podwójną dawkę, w celu zwiększenia efektu.

KORZYŚCI:
Diesel Power ECOMAX to znakomity, najnowszy technologicznie dodatek do
oleju  napędowego  współpracujący  także  z  silnikami  Euro  IV  i  V,
poprawiający  osiągi  samochodu.  Zwiększona  ilość  detergentów  szybciej
czyści silnik i wydłuża żywotność wtryskiwaczy.

Zwiększa liczbę cetanową oleju napędowego o 4. Zapewnia szybszą reakcję
na  pedał  przyspieszenia  oraz  większą  moc  przy  niższych  obrotach,  co
przekłada  się  także  na  mniejsze  zużycie  paliwa.  Dzięki  właściwościom
smarującym, chroni podzespoły układu paliwowego.

Użytkownicy  potwierdzają  bardziej  płynną  i  cichą  pracę  silnika,
oraz  mniejsze  zużycie  paliwa.  Lepsze  spalanie  i  utrzymywanie  silnika
w czystości  znacznie  redukuje ilość  szkodliwych związków wydzielanych
wraz ze  spalinami.  Chroni  układ paliwowy przed korozją.  Chroni  paliwo
przed starzeniem

CHARAKTERYSTYKA:
Ciężar właściwy przy 150C: 0,936
Temperatura zapłonu: 600C
Kolor: blady brązowy
Nie poddawać działaniu promieni słonecznych. Trzymać z dala od ognia.

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

Producent najwyższej jakości olejów silnikowych, olejów przekładniowych, oraz dodatków do paliw. Istnieje od 1887
roku, a środki smarne powstają w Brighouse w Anglii. Przy tworzeniu produktów liczy się wyłącznie najwyższa,

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


bezkompromisowa jakość. To, co ich cechuje, to zaawansowanie technologiczne, innowacyjność oraz elastyczność.
Używają najlepszych olejów bazowych, najnowszych dodatków do ich produkcji. Jest światowym liderem w dziedzinie
stosowania nanotechnologii w olejach silnikowych oraz przekładniowych. Produkty testują w motorsporcie. Millers Oils
to laureat wielu nagród, zarówno za przełomowe technologie, jak i za rozwój. Kochają samochody, i tworzą środki
smarne z pasją, z dbałością o najmniejsze szczegóły, po to, aby zapewnić najlepsze osiągi i maksymalną ochronę
silnika, oraz innych podzespołów. Od 2008 roku produkty Millers Oils dostępne są w Polsce. Od 2012 roku Millers Oils
dysponuje jednym z najlepszych w Europie laboratoriów badających środki smarne.
 


