
PMO PROFESSIONAL MOTOR OIL 5W30 C2 4L
Olej PMO jakości premium, zaprojektowany dla entuzjastów poszukujących
maksymalnej ochrony i wydajności. Olej stworzony w oparciu o wieloletnie
doświadczenie w branży motoryzacyjnej. Precyzyjnie opracowany
w najnowocześniejszej technologii, gwarantuje najwyższą światową jakość.
Stworzony, aby spełniać i przewyższać najnowsze standardy wszystkich
producentów silników. Olej PMO 5w30 oparty jest o bazy PAO.  Taki skład
oleju pozwala zaliczyć PMO 5w30 do olejów prawdziwie w pełni
syntetycznych.

PMO 5w30 C2 zalecany jest do stosowania w modelach Honda i Toyota, dla których producent przewidział olej silnikowy
ACEA C2, oraz w przypadku innych samochodów osobowych, w których zalecany jest ACEA A5 / B5 lub API SN / CF.
 
Właściwości i zalety:

Zapewnia doskonała ochronę w wysokich i niskich temperaturach. Ułatwia rozruch w zimie.
Specjalne dodatki uszlachetniające zapewniają specjalną ochronę przed nadmiernym zużyciem silnika, co
w konsekwencji wydłuża jego żywotność.
Podniesiony współczynnik TBN, odpowiada za neutralizacje powstawania kwasów powstających w wyniku
procesów utleniania. Dzięki czemu czego silnik jest lepiej chroniony a olej nawet przy większym przebiegu
nie zmienia swoich właściwości.
Aktywne środki czyszczące pomagają utrzymać silnik w czystości.

 
Specyfikacja:

ACEA C2 API SN/CF
Fiat 9.55535-S1
Renault RN0700

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.


