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Pro profesionální použití je vyžadována nejvyšší vý-
konnost, hospodárnost a spolehlivost.  
Společnost FUCHS v olejích z MC-syntézy vytvořila 
koncept maziv, která se mnohonásobně osvědčují 
zejména při nejnáročnějším profesionálním použití. 
 
TITAN UNIC PLUS MC byl ověřen v praxi a vyzkou-
šen v agregátech s předepsanými specifikacemi: 
 
• ACEA E3 / B3 / A3 
• API CH-4 / SJ 
• MB 228.3 
• MB 229.1 
• MAN M 3275 
• SCANIA 
• VOLVO VDS-2 
• VW 500 00 / 505 00 
• PORSCHE 
• MTU Typ 2 
• ALLISON C-4 
• BMW Spezialöl 
• IVECO 
• DAF 
• DEUTZ TR 0199-99-3002 
• PERKINS 
 
 
Přednosti použití 
 
• TITAN UNIC PLUS MC je motorový olej bez kom-

promisů vhodný pro smíšený vozový park profesi-
onálů. 

• TITAN UNIC PLUS MC překračuje nejvyšší poža-
davky kladené na techniku dnešních benzinových 
a naftových motorů. 

• TITAN UNIC PLUS MC umožňuje: 
→ optimální racionalizaci druhů olejů 
→ minimalizaci skladových zásob. 

• TITAN UNIC PLUS MC vylučuje chybnou náplň 
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Vysoce výkonný MC-lehkoběžný motorový olej pro přeplňované i nepřeplňované, 
benzinové a naftové motory osobních a nákladních vozidel, autobusů a pracovních strojů 
    

 
 
 
• TITAN UNIC PLUS MC zohledňuje a podporuje 

svou koncepcí všechny priority moderní konstruk-
ce motorů: 
→ minimalizace emisí pevných částic ve výfuko-

vých plynech motorů Euro 2 a Euro 3 
→ redukce spotřeby paliva 
→ zvýšený výkon motoru 
→ požadovaný příjemný servis. 

• TITAN UNIC PLUS MC umožňuje optimalizaci 
výměnných intervalů olejů při dálkovém provozu až 
na 80.000 km. 

• TITAN UNIC PLUS MC je neomezeně použitelný 
ve všech naftových a benzinových motorech. 

• TITAN UNIC PLUS MC je celoroční olej. Jednak 
umožňuje velmi rychlé promazání i při nízkých 
okolních teplotách, na druhé straně je i při vyso-
kých teplotách stabilní a poskytuje tak spolehlivou 
ochranu za všech teplotních podmínek. 

• TITAN UNIC PLUS MC snižuje spotřebu paliva:  
v praxi lze očekávat snížení spotřeby až o 2,7 %. 
V této souvislosti se doporučuje použít rovněž leh-
koběžný převodový olej TITAN SUPERGEAR MC, 
SAE 80W-90. 

• TITAN UNIC PLUS MC výrazně redukuje obsah 
pevných částic ve výfukových plynech naftových 
motorů ve srovnání s konvenčními motorovými ole-
ji třídy SAE 15W-40. 

 
 
Pokyny pro použití 
 
• TITAN UNIC PLUS MC je mísitelný a snášenlivý 

se všemi značkovými jedno- a vícerozsahovými 
oleji. 

 
• Přechod na TITAN UNIC PLUS MC je možný kdy-

koliv i u starších motorů. „Proplach“ není nutný. 
 

 


