
MILLERS OILS XF PREMIUM 5W50 5L
Najwyższej  jakości,  w  pełni  syntetyczny  olej  silnikowy przeznaczony  do
silników benzynowych i Diesel używanych w bardzo ciężkich warunkach.
W  pełni  syntetyczny  olej  5w50.  Idealny  do  nowoczesnych  silników
eksploatowanych w skrajnie ciężkich warunkach.

Zalecane wymagania i normy:

ACEA A3/B4, API SN, API SM/SL

Dopuszczenia producentów:

 Ford WSS-M2C931-C, MB 229.3, MB 229.1, Porsche A40, AMG, Caterham,
Cosworth

Stosowanie:
Do  użytku  w  silnikach  benzynowych  i  Diesel,  także  tych  spełniających
normy czystości  spalin  Euro  IV  i  V,  wyposażonych,  lub  nie  w filtry  cząstek
stałych.  Sprzedawca  Petrostar.  Do  użytku  w  najnowszych,  oraz  nieco
starszych  modelach,  które  wymagają  oleju  o  takiej  lepkości,  zwłaszcza
w silnikach o wysokich osiągach.

Korzyści:
Wysoka  jakość  tego  oleju  oznacza  zminimalizowane  zużycie  paliwa
oraz  maksymalną  ochronę  silnika,  w  niskich,  jak  i  bardzo  wysokich
temperaturach.  Odpowiednia  lepkość  i  grubość  filmu  olejowego  jest
zapewniona  nawet  w  najbardziej  surowych  warunkach.  Formulacja  MID
SAPS powoduje,  iż  olej  można stosować w samochodach wyposażonych
w  filtry  DPF.  Sprzedawca  Petrostar.  W  pełni  syntetyczna  formulacja  w  połączeniu  z  wysoką  lepkością  zapewnia
maksymalną  ochronę  przed  zużyciem,  oraz  pomaga  zredukować  zjawisko  „brania  oleju”.
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer
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.
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.
 

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

