
RAVENOL VSW SAE 0W30 USVO C3 504/507 5L
RAVENOL VSW SAE 0W-30 to w pełni syntetyczny,
lekkobieżny olej silnikowy wykonany w technologii CleanSynto® do silników
Diesla, również z turbo doładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa.
Minimalizuje tarcie i opory pracy wyraźnie ograniczając zużycie paliwa.
Dzięki zmniejszonej emisji spalin przyczynia się do ochrony środowiska.
Zapewnia też doskonałe właściwości podczas rozruchu silnika na zimno.
Pozwala na wydłużone okresy między wymianami oleju zgodnie
z zaleceniami producenta. Przedłuża żywotność filtra DPF poprzez
zmniejszone nagromadzanie cząstek popiołotwórczych w spalinach.
Gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa zapewniając długotrwałą
ochronę silnika.

Może być używany we wszystkich pojazdach VW (z wyjątkiem R5 oraz V10 TDI silniki z pompowtryskiwaczami) również
z filtrem DPF (np. w Phaeton i Touareg) oraz LongLife Service.
 

Właściwości:
• dzięki specjalnym dodatkom zapewnia niski współczynik tarcia oraz szereg innych korzyści,
• doskonała ochrona silnika podczas startu na zimno oraz w trudnych warunkach,
• błyskawicznie dociera do wszystkich części silnika nawet w niskich temperaturach poniżej -30oC oraz zapewnia
bardzo wytrzymały film smarny nawet przy temperaturze oleju 150oC podczas szybkiej jazdy,
• gwarantuje najlepszą ochronę przed zużyciem i maksymalną czystość silnika przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia
paliwa (oszczędność paliwa),
• działanie popychaczy hydraulicznych zagwarantowane we wszystkich temperaturach,
• neutralny w stosunku do materiałów uszczelniających,
• zabezpiecza przed gromadzeniem się szlamu, laków, nagaru oraz korozją, również w niekorzystnych warunkach
stosowania.
Specyfikacja: ACEA C3
Dopuszczenie: VW 504 00 / 507 00
 
Na zamówienie
Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego
dostawcy termin może się wydłużyć.

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.


