
MOL DYNAMIC GOLD 5W30 C2 C3 505.01
DEXOS2 4L
MOL Dynamic Gold 5W-30 to niskopopiołowy syntetyczny olej silnikowy
o najwyższych parametrach użytkowych
wytwarzany w technologii podwójnego filmu olejowego opracowany w celu
wydłużenie okresu pomiędzy wymianami
oleju. Zawiera złożony system dodatków zapewniający osiągnięcie
najwyższej wydajności pojazdu i doskonałych
cech przepływu.

Zastosowania

Silniki diesla marek Opel/GM/Chevrolet wyprodukowane po 2010 r.
Silniki diesla z systemami bezpośredniego wtrysku Common Rail i PD TDI
Możliwość pracy silników diesla marki VW/Skoda/Seat z normalnym i długim okresem między wymianami oleju
Pojazdy wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF) lub katalizator trójdrożny
Silniki benzynowe i silniki diesla z naturalnym napowietrzeniem lub turbodoładowaniem samochodów osobowych
i lekkich samochodów dostawczych (masa < 3,5 tony)

Cechy produktów Korzyści

Prosty, jednoetapowy proces smarowania
• Zapobiega kontaktowi i zużyciu metalowych powierzchni poprzez formowanie folii
w płynie przy normalnym działaniu silnika i molekularnej warstwy ochronnej na
wypadek ekstremalnych obciążeń.

Niska zawartość popiołu siarczanowego,
siarki i fosforu (SAPS) • Długi okres eksploatacji katalizatorów i filtra cząstek stałych

Najwyższe właściwości płynięcia na zimno • Zapewnia łatwe uruchomienie, nawet w ekstremalnych mrozach aż do końca okresu
eksploatacji.

Niska lotność • Zmniejsza zużycie oleju silnikowego i emisję szkodliwych substancji.
• Ekonomiczna obsługa

Wyjątkowa stabilność termiczna
i oksydacyjna

• Zmniejsza powstawanie osadu w niskich temperaturach i osadów w wysokich
temperaturach.

Niezwykle długi okres eksploatacji oleju • Możliwość obniżenia częstotliwości występowania przestojów, kosztów operacyjnych
i oddziaływania na środowisko

Doskonała neutralizacja sadzy • Ochrona przed złogami sadzy i polerowanie otworu

Dzięki nadzwyczajnej ochronie przed zużyciem, oleje silnikowe MOL Dynamic zapewniają idealną ochronę silnika nawet
podczas jazdy w gęstym ruchu miejskim przy dodatkowym obciążeniu, tak aby silnik mógł osiągnąć maksymalne
parametry użytkowe.



 
Poziom parametrów użytkowych, dopuszczenia
API SN
MB-Approval 229.52
dexos2� (License No.:D235ABCG030)
ACEA C3
ACEA C2
API SM
API SL/CF
VW 502 00/505 01
VW 505 00
BMW Longlife-04
OV0401547 
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 MOL Lubricants należy do Grupy MOL, która jest międzynarodową firmą z sektoru naftowo-gazowniczego
z siedzibą w Budapeszcie. Spółka zarządza czterema rafineriami i dwoma zakładami petrochemicznymi na Węgrzech,
Słowacji oraz w Chorwacji. Posiada sieć blisko 2 tys. stacji paliw w 11 krajach.
Produkcją olejów zajmuje się od ponad 110 lat. Produkcja rozpoczęła się w roku 1907 w węgierskim mieście
Almasfuzito. Ponad 100 lat doświadczenia, najbardziej zaawansowanych technologii i cenna wiedza fachowa przyczyniły
się do ciągłego rozszerzania asortymentu środków smarnych i środków chemicznych oferowanych przez tę firmę.

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

