
MILLERS OILS PETROL POWER ECO MAX
500ML
Dodatek do benzyny zwiększający liczbę oktanową benzyny o 3 oktany
oraz zawierający zestaw detergentów czyszczących układ paliwowy.

Nazwa:
MILLERS PETROL POWER ECOMAX - 500ml
- wystarcza na 10 50-litrowych zbiorników. Dodaje 3 oktany.

Poleca:
Petrostar Warszawa

KORZYŚCI:
Dawka  250ml  przystosowana  jest  do  stosowania  w  celu  szybkiego
przywrócenia właściwości układu paliwowo – wtryskowego, oraz szybkiego
podniesienia osiągów.
- zwiększa liczbę oktanową benzyny o 3,
- zwiększona ilość detergentów czyści silnik i układ paliwowy oraz utrzymuje
je w czystości
czyści wtryski i gaźniki,
-  redukuje  powstawanie  nagaru  w  komorach  spalania,  utrzymuje
w  czystości  przewody  paliwowe  i  zawory,
- testy wykazały szybszą reakcję na pedał przyspieszenia, bardziej płynną
pracę silnika oraz mniejsze zużycie paliwa,
-  zmniejsza  wydzielanie  wraz  ze  spalinami  szkodliwych  związków  do
atmosfery,
-  chroni  katalizatory  przed  zatykaniem,  pomaga  udrażniać  zatkane
katalizatory.

CHARAKTERYSTYKA:
Ciężar właściwy przy 15C: 0,840
Lepkość kinematyczna przy 40C: 2,5 cSt
Temperatura zapłonu: 66C
Kolor: blady żółty/pomarańczowy
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,
bezkompromisowa jakość. To, co ich cechuje, to zaawansowanie technologiczne, innowacyjność oraz elastyczność.

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


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.
 


