
VALVOLINE MAXLIFE 10W40 20L
Półsyntetyczny olej VALVOLINE MAXLIFE 10W40 stworzony został specjalnie
dla silników samochodów osobowych oraz lekkich ciężarówek z przebiegiem

powyżej 100 000 km. Nie powinien być stosowany w samochodach
zabytkowych.

Dzięki unikalnej formule MAXLIFE i doborowi zestawu dodatków
uszlachetniających spowalnia proces starzenia i wydłuża żywotność

starszych silników. Sprzedawca Petrostar. Skutecznie regeneruje
i konserwuje uszczelki, zapobiega wyciekom, posiada własności

antykorozyjne i minimalizuje zużycie oleju. Dzięki podwyższonej odporności
na utlenianie ułatwia rozruch silnika w warunkach zimowych. Zawarte

w nim środki dyspergujące zapobiegają powstawaniu osadów i nagarów,
które powodują gęstnienie oleju. Oleje silnikowe serii MaxLife zostały

wybrane produktem roku przez magazyn Lubricants World.

VALVOLINE MAXLIFE 10W40 - 20L

Zalecane wymagania i normy:

API SL/CF
ACEA A3-02, B4-04, B3-98 Wydanie 2, Certyfikacja TÜV Nord

Pierwsza formuła wydłużająca żywotność silnika. Sprzedawca Petrostar. Syntetyczny blendowany olej silnikowy
o formule opracowanej w celu spełnienia wymogów silnika o dużym przebiegu.

Dzięki specjalnym dodatkom, takim jak specjalne środki konserwujące uszczelki oraz środki oczyszczające, produkty
MaxLife regenerują kluczowe części silnika, wydłużając jego żywotność. Sprzedawca Petrostar. Olej silnikowy MaxLife,

wybrany produktem roku przez magazyn Lubricants World, został zatwierdzone przez niezależną europejską
organizację certyfikacyjną TÜV Nord.

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 Valvoline jest najstarszą firmą na świecie, oferującą oleje silnikowe. W jej asortymencie znajdują się również
produkty służące do pielęgnacji nadwozia i podwozia pojazdów.
W 1866 roku Amerykanin dr John Ellis opracował recepturę oleju, który przeznaczony był do smarowania układu
zaworowego w maszynie parowej. Nazwę swojej firmy „Valvoline” zaczerpnął od angielskiego słowa „valve”, które
oznacza zawór.
Ważnym punktem w historii działalności firmy Valvoline był jej zakup przez firmę Ashland Inc. w latach 50. XX wieku. Od
tego momentu liczona jest ekspansja marki na rynki światowe. W 1989 roku powołano zaś do życia europejski oddział
Valvoline International Europe, z siedzibą w Zwijndrecht w Holandii.
Obecnie roczne obroty firmy Valvoline sięgają ponad 1 mld dolarów amerykańskich, a koncern posiada filie w ponad
140 krajach na całym świecie. Zajmuje czołową pozycję w branży produkcji olejów w Stanach Zjednoczonych,
w Ameryce Północnej, w Europie, Australii i w Azji.


