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TITAN GT1 SAE 5W-30
Vysoce výkonný syntetický motorový olej, SAE 5W-30,
určený zejména pro naftové motory s filtry částic a s turbodmychadly

Popis

Přednosti

TITAN GT 1 SAE 5W-30 je inovativní syntetický motorový olej pro všechna osobní motorová vozidla. Sloučením mnoha různých vlastností v jednom produktu
bylo docíleno zvláštnosti a jedinečnosti oleje TITAN
GT 1 SAE 5W-30.

• Chrání systémy zpracování výfukových plynů svým
velmi nízkým obsahem sulfátového popele, nepatrným obsahem fosforu a síry.

Nová technologie oleje zcela upouští od použití těžkých kovů a přitom nabízí nejvyšší výkonnost. Toto je
přínosem zejména pro vozidla se systémy zpracování
výfukových plynů, jako jsou filtry zachycující částice
nebo katalyzátory. Rozsáhlé motorové zkoušky prokázaly, že olej TITAN GT 1 SAE 5W-30 má vlastnosti
prodlužující životnost filtru částic.

• Neobsahuje těžké kovy, chrání životní prostředí.

TITAN GT 1 je rovněž úspěšně použitelný pro starší
vozidla, bez ohledu na emisní třídu. V turbodmychadle
se netvoří téměř žádné úsady, čímž plnicí tlak zůstává
dlouhodobě optimální.

• Vynikající ochrana před opotřebením i při trvalém
zatížení motoru na plný výkon.
• Univerzální použitelnost pro naftové, benzinové a
plynové motory.
• Redukce emisí škodlivých látek.
• Zamezuje tvorbě usazenin v motoru a zejména
v turbodmychadle. Tím je zajištěna vynikající provozní bezpečnost a nízké náklady na údržbu.
• Nízká spotřeba oleje díky velmi nízkým ztrátám
odpařováním.
• Snížení spotřeby paliva až o 3 %.

Tyto vlastnosti spolu s příznivou viskozitní třídou SAE
5W-30 a technologií přísad společnosti FUCHS
umožňují dlouhodobě nízkou spotřebu paliva.

Použití

TITAN GT 1 SAE 5W-30 lze použít pro naftové, benzinové a plynové motory.Tepelná stabilita a nepatrný
obsah sulfátového popele udržují vynikající čistotu
pístů nezávisle na druhu paliva.

• TITAN GT 1 SAE 5W-30 splňuje požadavky na
motorový olej pro vozidla s nejmodernějšími systémy zpracování výfukových plynů. Přechod na olej
TITAN GT 1 SAE 5W-30 je možný i u starších naftových motorů bez ohledu na dosavadní proběh.

TITAN GT 1 SAE 5W-30 je určen pro vozidla s předepsanou náplní:

• TITAN GT 1 SAE 5W-30 je mísitelný se všemi
motorovými oleji. Doporučuje se však těmto směsím s jinými oleji zamezit, neboť smícháním se výhody tohoto oleje redukují nebo zcela potlačí.

• ACEA C3
• ACEA A3/B4
• MB 229.51 / 229.31
• BMW Longlife 04
• vozidla se systémy zpracování výfukových plynů
jako jsou katalyzátory nebo filtry částic,
• vozidla s plynovými motory.

• TITAN GT 1 SAE 5W-30 se likviduje jako použitý
motorový olej dle kódu odpadu 13 02 06.

