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*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei motor camioane TRIAX FLEET ULTRA ESP 10W-30
Semi-Synthetic CK-4 OEM APPROVED

pentru camioane Euro 5, 4, 3 cu sau fără DPF
OEM Aprobat Volvo VDS-4.5, Renault RLD-4, Cummins, DD, MAN, MB 228.31

API Registered CK-4, CJ-4, M3575, CAT ECF-3, DAF LONG DRAIN
eficiență de combustibil + 3-6%

TRIAX Fleet Ultra ESP CK-4 este un ulei de motor premium semi-sintetic

   super heavy duty (SHD) pentru motoare comerciale diesel și turbo diesel.

Este recomandat pentru motoare de camioane şi vehicule comerciale fabricate de OEM

   Europeni și Americani, inclusiv cele de ultimă generație Euro 5 cu DPF (Diesel Particulate

   Filter), EGR şi AdBlue.

Oferă compatibilitate completă retroactivă cu motoarele Euro 4, 3, 2.

Uleiul este capabil de intervale de schimb extinse, peste 75000 km în regim de autostradă.

Conține pachete de aditivare premium pentru a oferi protecție excelentă antiuzură,

   precum și TBN (Total Base Number) foarte ridicat pentru combarerea acidului care

   se formează din cenușa provenită din combustie.

Stabilizatorii de vâscozitate fac uleiul extrem de rezistent la degradare termică, oferindu-i

   capacitatea de a-și menține vâscozitatea (nu se îngroașă sau subțiază), într-un regim

   foarte larg de aplicații.

TRIAX Fleet Ultra ESP CK-4 este compatibil cu ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel) -

   motorina cu conținut de sulf scăzut și cu motorina cu până la 5% bio-diesel.

- stabilitate termică excepțională,

prevenind arderea exagerată de ulei

- formulă semi-sintetică pentru performanță

superioară din toate punctele de vedere

- rezistență superioară la oxidare

- intervale de schimb extinse

- vâscozitate super stabilă - nu își schimbă

parametrii pe perioada utilizării - adică nu se

îngroașă și nu se subțiază

- aditivare de ultimă generație antiuzură

- TBN-ul ridicat neutralizează acidul format

de gazele de combustie, prevenind coroziunea

cuzineților și segmenților

- protecție exemplară pentru garnituri

și simeringurile din motor, prevenind

crăparea și micșorarea acestora

- retenție și captare de cenușă dublă față de

majoritatea altor uleiuri de motor

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-TFU 10W30-3.78L 3.78 84.03 100.00

W-TFU 10W30-18.92L 18.92 327.13 390.00

Fabricat în S.U.A. W-TFU 10W30-208.12L 208.12 3042.02 3620.00
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