
MILLERS TRIDENT PROFESSIONAL C3 5W30
5L
W pełni syntetyczny, zaawansowany technologicznie, olej silnikowy typu
MID SAPS przeznaczony do najnowszych silników. Opracowany tak, by
spełnić oraz zapewnić najwyższą wydajność zgodną z normą producenta
(OEM). Jest to możliwe dzięki ulepszonym właściwościom utrzymującym
silnik w czystości, trwałości oleju, zredukowanym tarciu, wyższym
właściwościom przeciwzużyciowym, a także niższym zużyciu paliwa.

Jest rekomendowany do silników wymagających oleju 5w30 ACEA C2/C3, a także VW 504.00/507.00 oraz innych norm
wymienionych poniżej. TRIDENT LONGLIFE 5w30 jest w pełni kompatybilny z filtrami cząstek stałych w silnikach Diesel
(DPF) oraz benzynowych (GPF), katalizatorami oraz najnowszymi europejskimi normami czystości spalin.

KORZYŚCI:
Zastosowana w tym oleju syntetyczna technologia zapewnia znakomitą płynność oleju w niskich temperaturach, aż do
-300C, co oznacza szybką ochronę kluczowych elementów silnika – silnik zużywa się najbardziej podczas uruchamiania.
Oferuje wyjątkową stabilność lepkościową oleju w wysokich temperaturach, oraz trudnych warunkach użytkowania –
w celu zwiększonej ochrony i wydłużonej żywotności silnika.
Zwiększona ochrona dzięki mocniejszemu filmowi olejowemu między elementami metalowymi, który redukuje tarcie
i zużycie. Olej utrzymuje parametry przez cały interwał między wymianami oleju zgodnie z zaleceniami producenta
(OEM).
Obniżona lepkość oznacza niższe zużycie paliwa oraz niższą emisję spalin, do czego przyczynia się także optymalny
poziom detergentów i dyspersantów. To zapewnia czystość silnika (brak szlamu), co polepsza spalanie oraz utrzymuje
efektywnym system oczyszczania spalin
 
CHARAKTERYSTYKA:



ACEA C3, API SN, CF
BMW Longlife-04, Chrysler MS 111-06, Fiat 9.55535-S3, GM-LL-B-025, GM-LL-A-025, MB 229.51, MB 229.31, Porsche
C30, VW 504 00 / 507 00, VW 506 00 / 506 01, VW 503 00 / 503 01, VW 502 00 / 505 01, VW 502 00 / 505 00, marki
azjatyckie
Millers Oils rekomenduje ten olej tam, gdzie wymagany jest olej GM dexos 2.
 
 
 
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
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

Producent najwyższej jakości olejów silnikowych, olejów przekładniowych, oraz dodatków do paliw. Istnieje od 1887
roku, a środki smarne powstają w Brighouse w Anglii. Przy tworzeniu produktów liczy się wyłącznie najwyższa,
bezkompromisowa jakość. To, co ich cechuje, to zaawansowanie technologiczne, innowacyjność oraz elastyczność.
Używają najlepszych olejów bazowych, najnowszych dodatków do ich produkcji. Jest światowym liderem w dziedzinie
stosowania nanotechnologii w olejach silnikowych oraz przekładniowych. Produkty testują w motorsporcie. Millers Oils
to laureat wielu nagród, zarówno za przełomowe technologie, jak i za rozwój. Kochają samochody, i tworzą środki
smarne z pasją, z dbałością o najmniejsze szczegóły, po to, aby zapewnić najlepsze osiągi i maksymalną ochronę
silnika, oraz innych podzespołów. Od 2008 roku produkty Millers Oils dostępne są w Polsce. Od 2012 roku Millers Oils
dysponuje jednym z najlepszych w Europie laboratoriów badających środki smarne.
 

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

