
VALVOLINE SYNPOWER FE 0W30 5L
Olej  SynPower  FE  SAE 0W-30 jest  zalecany  do  wszystkich  zastosowań,
w których zalecany jest globalny produkt klasy 0W-30 o właściwościach
podnoszących oszczędność paliwa. Zalecany szczególnie do samochodów
marki Volvo.

VALVOLINE SYNPOWER FE 0W30 A5/B5-10 VOLVO

Zastosowania:
Zapewnia najwyższą wydajność pod kątem spełniania najnowszych norm
obowiązujących  praktycznie  dla  samochodów  osobowych  i  lekkich
samochodów  ciężarowych  oraz  użytkowych  z  silnikami  benzynowymi,
wysokoprężnymi  i  LPG,  do  których  zalecany  jest  olej  klasy  0W-30.  Do
pojazdów używanych w niskich temperaturach.

Olej  silnikowy  bardzo  wysokiej  jakości,  zalecany  do  samochodów
osobowych  marki  Volvo.

Charakterystyka i zalety:
Znakomita ochrona poprzez zastosowanie technologii syntetycznych olejów
bazowych.olej  silnikowy  SynPower  FE  zwalcza  trzy  główne  przyczyny
obciążeń silnika — ciepło,  osady i  zużycie.  Olej  SynPower FE zapewnia
wysoką oszczędność paliwa. Zmniejsza powstawanie osadów.

Niezmienna lepkość
Wyższa tolerancja skrajnych temperatur oznacza zachowywanie stabilnej lepkości oleju.
Ochrona przed zużyciem
Odporny na zużycie ze względu na właściwości oleju zapewniające wytrzymałość przy ekstremalnych ciśnieniach.
Rozruch w niskiej temperaturze
Olej płynie szybko w bardzo niskich temperaturach.

Aprobaty/Poziomy sprawności
SAE 0W30
API SL
ACEA A1/B1
ACEA A5/B5
Volvo 95200377
Zalecany przez Volvo
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga
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

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


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.


