
VALVOLINE SYNPOWER 5W40 5L
Oleje silnikowe SynPower spełniają, a nawet przewyższają wymagania

wiodących producentów samochodów osobowych, dostawczych i lekkich
samochodów ciężarowych. Mogą być z powodzeniem stosowane

w pojazdach z zapłonem iskrowym i samoczynnym, a także zasilanych
gazem LPG i również tych z turbodoładowaniem.

 
SPECYFIKACJA:

API: SM/CF, ACEA: A3 / B4
VW 502.00 / 505.00

MB 229.3
GM LL-B-025

Najnowszej generacji syntetyczne oleje silnikowe. Oparte na w pełni syntetycznej bazie olejowej i najbardziej
zaawansowanych na świecie dodatkach uszlachetniających. Oleje silnikowe SynPower spełniają, a nawet przewyższają
wymagania wiodących producentów samochodów osobowych, dostawczych i lekkich samochodów ciężarowych. Mogą

być z powodzeniem stosowane w pojazdach z zapłonem iskrowym i samoczynnym, a także zasilanych gazem LPG
i również tych z turbodoładowaniem. Stosowane przez mistrzów rajdowych i sprawdzone podczas wielu kilometrów

jazdy, oleje SynPower zapewniają doskonałą ochronę silnika, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach
i w wysokich temperaturach. Syntetyczne oleje silnikowe SynPower pomagają wydłużyć żywotność silnika.

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

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.

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


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.


