
VALVOLINE SYNPOWER FE 5W30 5L
 

VALVOLINE SYNPOWER FE 5W30 - syntetyczny olej silnikowy.
Olej z serii Synpower odznaczają się znakomitymi osiągami oraz właściwościami - stąd jego uznanie w grupie olejów
klasy premium. Valvoline Synpower znajdzie zastosowanie w autach osobowych. W szczególności zalecane są do
silników marki Ford, którego rygorystyczne testy sklasyfikowały ten model oleju jako polecany.
Valvoline Synpower Fe 5w30 idealnie wpasowuje się w ciągle zmieniające standardy związane z produkcją silnika.
Technologia oleju jest pomyślana pod kątem jak najlepszej jego eksploatacji co przekłada się na zwiększenie interwału
serwisowego nie tracąc przy tym właściwości ochronnych silnika.
Formuła wykorzystywana w bazie oleju pomaga ograniczyć zużycie a także zapobiega osadzaniu się cząsteczek
w DPF/FAP dodatkowo wpływające pozytywnie na emisje spalin. 
Właściwości olejów z grupy SynPower:
- redukcja tarcia
- większa moc
- zmniejszenie ilości osadu DPF/FAP
- zwiększona ochrona silnika oraz interwał wymiany
- polecany przez największych producentów
 
LEPKOŚĆ: SAE 5W-30
Normy i klasyfikacje:
ACEA A1/B1  
ACEA A5/B5
API: SL/CF Renault RN0700  
Ford WSS-M2C913-A, B, C  
Ford WSS-M2C913-D    
Fiat 9.55535.G1

Typ Silnika: benzyna i diesel
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.
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.

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

