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SELENIA WR 5W40 DIESEL FIAT ALFA
ROMEO LANCIA 5L
Cena

156,42 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

1092-5

Producent

SELENIA PETRONAS

Opis produktu
POJEMNOŚĆ 5 Litrów
Olej na bazie wyselekcjonowanych składników syntetycznych do silników diesel ssących i turbosprężarkowych wyposażonych w komorę
wstępnego spalania i wtrysk bezpośredni.
Jest odpowiedni do każdego rodzaju silników diesel ostatniej generacji (common-rail) osiągających wysokie obroty i dużą moc użytkową dzięki
szczególnym dodatkom, które zapewniają całkowitą ochronę silnika i wydłużoną skuteczność urządzeń do doładowania, zmniejszają zużycie
części, utrzymują warstwę ochronną oleju pomiędzy pracującymi częściami niezależnie od warunków eksploatacji.

CHARAKTERYSTYKI
Olej SELENIA WR został skomponowany z precyzyjnie dobranych i wyważonych składników o właściwościach myjących i dyspregujących, które
pozwalają na zmniejszanie ilości osadów, produktów spalania i osadów węglowych, przez co zapewnia optymalną pracę silnika.
Parametry lepkościowe 5W-40 pozwalają na stosowanie produktu w ekstremalnych temperaturach
SAE 5W permette un'ottimale lubrificazione e avviamenti del motore sino a -30°C;
SAE 40 garantisce il film di lubrificazione con temperature esterne sino a +40 °C.
Zmniejszone zużycie paliwa i redukcja emisji spalin;
Stabilność termiczna;
Redukcja zużycia;
formuła "air release" gwarantująca lepsze osiągi silnika z popychaczami hydraulicznymi;
Szczególnie zalecany jest do silników JTD lub common rail, które uzyskują wysokie obroty i dużą moc użyteczną. Z tego też powodu olej
poddawany jest tam znacznemu naprężeniu termicznemu i mechanicznemu, ale wysoko wyselekcjonowane i specjalne składniki zapobiegają
utlenianiu i zapewniają skuteczność oleju nawet w takich warunkach pracy.

Specyfikacje
ACEA B3/B4
API CF
GM-LL-B-025
SAE 5W-40
VW 502.00
VW 505.00
FIAT 9.55535-N2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F515.D06
MB-Approval 229.3

OLEJ SILNIKOWY SELENIA
OLEJE SMARNE PETRONAS SELENIA: ELEMENTY ZASADNICZE DLA ŻYWOTNOŚCI TWOJEGO SILNIKA!
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Sprawdzanie oleju oznacza przedłużanie żywotności silnika. Dobór oleju smarnego jest więc podstawowym czynnikiem
zachowania wysokich osiągów samochodu, ochrony i optymalizacji pracy silnika oraz obniżenia zużycia paliwa.
Unikalność i oryginalność produktów Petronas Selenia potwierdza C.T.R. (Contractual Technical Reference); homologacja ta,
jednoznaczna dla każdego produktu, wydawana jest bezpośrednio przez Fiat Chrysler, w oparciu o przeprowadzone próby.
Contractual Technical Reference jest certyfikatem wyłącznej homologacji dla każdego z produktów Petronas Selenia,
wystawianym przez Fiat Chrysler.
W sprawie wyboru produktów zalecanych do zastosowania w danym samochodzie, należy stosować się do wskazówek
podanych w instrukcji obsługi i przeglądów.
Stosowanie oryginalnych części zamiennych, płynów eksploatacyjnych i olejów smarnych oraz przestrzeganie planów
przeglądów, pozwalają zachować w czasie niezawodność oraz bezpieczeństwo Twojego samochodu.

Oleje smarne zalecane przez Alfa Romeo, Fiat, Fiat
Professional, Lancia
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