
RAVENOL TURBO VST USVO SAE 5W40 4L
Oparty na polialfaolefinach, w pełni syntetyczny i lekkobieżny olej
silnikowy, wykonany w autorskiej technologii USVO® i sprawdzonej
technologii CleanSynto®, do silników benzynowych oraz diesla, zarówno
z turbodoładowaniem jak i tych z bezpośrednim wtryskiem paliwa.

Zmniejsza opory pracy, zużycie mechaniczne i zużycie paliwa. Zapewnia doskonałe właściwości rozruchu
zimnego silnika oraz pozwala na wydłużone okresy między wymianami oleju zgodnie z zaleceniami
producenta. Gwarantuje bezpieczeństwo pracy w każdych warunkach na drodze np. podróż w długich korkach
(ciągłe zatrzymywanie i ruszanie) oraz podczas szybkiej jazdy na autostradzie.
Wielosezonowy energooszczędny olej do stosowania w nowoczesnych silnikach benzynowych oraz Diesla
samochodów osobowych, kombi, vanów, małych samochodów dostawczych itp. przeznaczony specjalnie do silników
z turbodoładowaniem, oraz katalizatorem.
Właściwości:

Wysoka ochrona przed zużywaniem się elementów;
Oszczędność paliwa poprzez lżejszą pracę silnika;
Doskonałe cechy myjące i dyspersyjne;
Zapobieganie tworzeniu się czarnego szlamu;
Długa żywotność dzięki wysokiej odporności na utlenianie;
Doskonałe właściwości podczas rozruchu zimnego silnika;
Znakomita lepkość w zróżnicowanych temperaturach;
Niskie parowanie;
Może być stosowany w silnikach samochodów wyposażonych w katalizator.

 

Specyfikacje:
API SN/CF,
ACEA A3/B4,
Licencja: API SN
 
Aprobaty:
MB 229.5,
Porsche A40,
VW 502 00 / 505 00,
BMW Longlife-01, ,
Renault RN0700 / RN0710
 
Sprawdzony w praktyce i wypróbowany w podzespołach z zaleceniem stosowania oleju wg norm:



Opel GM-LL-B-025, Fiat 9.55535-Z2, Chrysler MS-12991 (zastępuje MS-10896), MS-10850, MS-10725 (Fiat
9.55535-GH2 oraz Fiat 9.55535-Z2), PSA B71 2296
 

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.

Opis producenta

Marka RAVENOL przez wielu profesjonalistów utożsamiana jest z najwyższą dostępną na rynku jakością środków
smarnych, które często nie tylko spełniają, ale przewyższają wymagania czołowych producentów samochodów.
Znakomita reputacja, zarówno w kraju jak i na rynkach międzynarodowych, którą cieszy się RAVENOL, możliwa jest
dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań opracowywanych w niezwykle nowoczesnych
i unikalnych w świecie centrach technologicznych i laboratoriach zlokalizowanych w Niemczech.

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

