
SELENIA K PURE ENERGY 5W40 5L
W pełni syntetyczny olej dla nowych silników benzynowych. Wydłuża
okres eksploatacji katalizatora, dzięki niskiej zawartości popiołów. Tym
samym spełnia nową specyfikację ACEA C3, co oznacza całkowitą
ochronę katalizatora.

 
Najnowsze silniki benzynowe potrafią być zarówno oszczędne, nisko emisyjne, łatwe w prowadzeniu, a przy tym
wszystkim mieć bardzo dobre osiągi. A to wszystko, dzięki zastosowaniu nowych technologii, takich jak bezpośredni
wtrysk, czy turbiny o zmiennej geometrii. Nowe benzynowe zespoły napędowe mogą wiec zapewnić znaczne
korzyści w zakresie redukcji zanieczyszczeń, zapewniając doskonale prowadzenie i niski poziom hałasu.

Selenia K Pure Energy jest środkiem smarnym zaprojektowanym specjalnie, aby zmaksymalizować oszczędność
paliwa, zagwarantować zgodność z przepisami o ochronie środowiska, chronić silniki stworzone do pracy
w wyższych temperaturach oraz podkreślić typowy sportowy charakter wersji z turbodoładowaniem.

Skrupulatne badania doprowadziły do utworzenia oleju Selenia K Pure Energy, w którym szczególne dodatki
gwarantują bardzo wysoka stabilność termiczna, która odróżnia ten produkt od poprzedników.
Ta cecha, w połączeniu z bardzo niską lepkością na zimo i niskim współczynnikiem tarcia sprawiają, iż Selenia K
Pure Energy jest najlepszym produktem do uzyskania przez silnik najwyższej wydajności, zapewniając pełnie
radości i ochrony. .
 

Specyfikacja:
ACEA C3
API SM/CF
FIAT 9.55535-S2
MB 229.51
VW 502.00, 505.00, 505.01
BMW LL-04
 

W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer
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
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer


Opis producenta

W tej części naszego sklepu znajdziesz produkty włoskiej marki Selenia. Firma już od 1910 roku zajmuje się produkcją
szeroko rozumianych płynów eksploatacyjnych do samochodów. Specjalnością Selenia są syntetyczne oleje silnikowe,
poprawiające działanie serca każdego samochodu. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i wybierz olej pasujący do
Twojego auta.


