
PMO EXTREME SERIES 5W30 C3 100% PAO 4L

Syntetyczny olej silnikowy stworzony w najbardziej zaawansowanej technologii, stworzony do
całorocznego użytku.
Oparty o specjalnie dobrane syntetyczne bazy olejowe. Zawiera bardzo zaawansowany pakiet dodatków
uszlachetniających.To najmocniejsza i najbardziej zaawansowana technologia, która dostępna jest w dzisiejszych
czasach.
PMO 5w30 Extreme zawiera maksymalny poziom baz PAO jaki może być zastosowny w oleju 5w30 C3, dzięki czemu
olej wyróżnia się tak ważnymi parametrami jaki HTHS czy odparowalność wg. NOACKa.
 

 
 
Opracowany w celu uzyskania najwyższej wydajności i ochrony w każdych warunkach pracy. Zaprojektowany, aby
spełnić najnowsze standardy wiodących producentów silników.
Syntetyczny olej silnikowy PMO przeznaczony jest zarówno dla mechaników jak i kierowców szukających wyjątkowej
jakości syntetycznego oleju silnikowego klasy premium.



 

 

Zalety:
-podwyższona trwałość oleju dzięki zastosowaniu baz PAO,
-bardzo stabilny indeks lepkości,
-należy do grupy MID SAPS,
-zapewnia łatwy rozruch zimnego silnika dzięki niskiej temperaturze płynięcia,
-wysoki poziom ochrony przed utlenianiem,
-świetne właściwości przy wysokich temperaturach,
-silna ochrona przed zużyciem,
-bardzo silna ochrona przed korozją i spienianiem.
-wydłużenia żywotności filtrów cząstek stałych
 

Ważne:
Odpowiedni do silników benzynowych i silników diesla. Nadaje się do samochodów wyposażonych w filtr cząstek
stałych. Jest odpowiedni zarówno do silników turbodoładowanych jak i wolnossących, w samochodach osobowych
i dostawczych.

Specyfikacja::
ACEA C3
API SN
VW 504.00/507.00 (oficjalna aprobata)
MB 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga
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.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga


Opis producenta

Oleje PMO dzięki swojej jakości zaliczane są do marki premium. Wszystkie oleje produkowane są w najnowocześniejszej
i największej fabryce w Europie, co już świadczy o ich jakości. Bazy dla olejów PMO dostarczane są tylko
przez największe światowe koncerny. Wszystkie oleje posiadają co najmniej 70% bazy syntetycznej co jest
ewenementem w świecie oleju.
Produkty PMO przeznaczone są dla wszystkich tych, którzy oczekują oleju spełniającego najnowsze światowe standardy.
Dla ludzi, którzy szanują swoje pieniądze i oczekują jakości, wydajności i bezpieczeństwa.


