OBJEVTE KOMPLETNÍ SORTIMENT

ORIGINÁLNÍCH MOTOROVÝCH
OLEJŮ MITSUBISHI MOTORS

MITSUBISHI SERVIS

Společnost
MITSUBISHI
MOTORS
vyvinula
kompletní řadu motorových olejů, které přinášejí
nejlepší výkonnost motorů a prodlužují jejich
životnost bez ohledu na jízdní nebo klimatické
podmínky.
Technologie originálních motorových olejů
zaručují nejlepší ochranu a optimální výkon pro
všechny vozy značky Mitsubishi.

MITSUBISHI MOTORS
ORIGINÁLNÍ MOTOROVÝ OLEJ 0W-20 SN/GF-5

Přínosy pro zákazníka

API SN, ILSAC GF-5

Syntetická technologie
PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY
Prémiový originální motorový olej nejnovější generace se
složením s mimořádně nízkou viskozitou, který byl navržen
tak, aby poskytoval vyšší úroveň výkonu a nižší spotřebu
paliva pro snížení emisí CO2. Jeho pokročilá syntetická
technologie poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení
a usazeninám, aby motor fungoval co nejlépe a snadněji
startoval i za studena.

MITSUBISHI MOTORS
ORIGINÁLNÍ MOTOROVÝ OLEJ 5W-40 A3/B4
ACEA A3/B4

Syntetická technologie
PRO ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ MOTORY
BEZ SYSTÉMU NÁSLEDNÉHO ZPRACOVÁNÍ
VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

Vynikající spotřeba paliva
Snazší startování studeného motoru
Skvělá ochrana proti opotřebení
Optimální čistota motoru
Prodloužený interval výměny
Splňuje požadavky motorů
s kombinovaným vstřikováním paliva

Přínosy pro zákazníka
Skvělá ochrana proti opotřebení
Optimální čistota motoru
Prodloužený interval výměny

Pokročilý originální motorový olej s vylepšeným složením
poskytuje vynikající ochranu před opotřebením a čisticí
účinek pro lepší trvanlivost a čistotu motoru a přináší tak
optimální výkon motoru. Jeho výjimečná odolnost proti
oxidaci zaručuje prodloužení intervalu výměny.

MITSUBISHI MOTORS
ORIGINÁLNÍ MOTOROVÝ OLEJ 10W-40 A3/B4

Přínosy pro zákazníka

ACEA A3/B4

Na syntetické bázi
PRO ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ MOTORY
BEZ SYSTÉMU NÁSLEDNÉHO ZPRACOVÁNÍ
VÝFUKOVÝCH PLYNŮ
Originální motorový olej navržený tak, aby poskytoval vynikající ochranu proti opotřebení a čistotu motoru pro lepší
životnost a výkon motoru.

Vynikající ochrana proti opotřebení
Významná čistota motoru

MITSUBISHI MOTORS
ORIGINÁLNÍ MOTOROVÝ OLEJ 0W-30 C1/C2
ACEA C1/C2

Syntetická technologie
PRO VZNĚTOVÉ MOTORY S ČÁSTICOVÝMI FILTRY
Prémiový vysoce výkonný originální motorový olej s mimořádně nízkou viskozitou navržený pro motory Mitsubishi
vybavené filtry pevných částic (DPF). Zajišťuje vyšší výkon
a nižší spotřebu paliva a zároveň poskytuje zvýšenou ochranu proti opotřebení a usazeninám. Jeho složení s nízkou
viskozitou usnadňuje startování studeného motoru dokonce
i při velmi nízkých teplotách.

MITSUBISHI MOTORS
ORIGINÁLNÍ MOTOROVÝ OLEJ 5W-30 C4

Přínosy pro zákazníka
Vynikající spotřeba paliva
Snazší startování studeného motoru
Skvělá ochrana proti opotřebení
Optimální čistota motoru
Prodloužený interval výměny
Kompatibilní se systémy následného
následného zpracování výfukových
plynů (DPF)

Přínosy pro zákazníka

ACEA C4

Syntetická technologie
PRO VZNĚTOVÉ MOTORY S ČÁSTICOVÝMI FILTRY
Pokročilý originální motorový olej určený pro motory Mitsubishi s filtry pevných částic (DPF). Jeho speciální složení
přispívá k prodloužení životnosti a zachování účinnosti systémů následného zpracování výfukových plynů ve vozech
značky Mitsubishi. Životnost motoru je dále prodloužena
díky jeho vynikající odolnosti proti oxidaci, která poskytuje
skvělou ochranu proti opotřebení pro další klid v duši.

MITSUBISHI MOTORS
ORIGINÁLNÍ MOTOROVÝ OLEJ 5W-30 C2

Skvělá ochrana proti opotřebení
Optimální čistota motoru
Prodloužený interval výměny
Kompatibilní se systémy následného
zpracování výfukových plynů (DPF)

Přínosy pro zákazníka

ACEA C2

Syntetická technologie
PRO VZNĚTOVÉ MOTORY S ČÁSTICOVÝMI FILTRY
Pokročilý originální motorový olej určený pro motory Mitsubishi s filtry pevných částic (DPF). Zajišťuje nižší spotřebu
paliva a zároveň prodlužuje životnost a zachovává účinnost
systémů následného zpracování výfukových plynů ve vozech značky Mitsubishi. Životnost motoru je dále prodloužena díky jeho vynikající odolnosti proti oxidaci, která poskytuje skvělou ochranu proti opotřebení pro další klid v duši.

Zlepšená spotřeba paliva
Optimální čistota motoru
Prodloužený interval výměny
Kompatibilní se systémy následného
zpracování výfukových plynů (DPF)

SORTIMENT ORIGINÁLNÍCH MOTOROVÝCH OLEJŮ MITSUBISHI MOTORS
NÁZEV VÝROBKU

NORMY

TECHNOLOGIE

MOTOR

BALENÍ (L)

MOTOROVÝ OLEJ
0W-20

API SN, ILSAC
GF-5

Syntetická
technologie

Zážehový

1l
5l
208 l

MOTOROVÝ OLEJ
5W-40

ACEA A3/B4

Syntetická
technologie

Zážehový
& vznětový bez DPF

1l
5l
208 l

MOTOROVÝ OLEJ
10W-40

ACEA A3/B4

Technologie na
syntetické bázi

Zážehový
& vznětový bez DPF

1l
5l
208 l

MOTOROVÝ OLEJ
0W-30

ACEA C1/C2

Syntetická
technologie

Vznětový s filtrem
DPF

1l
5l
208 l

MOTOROVÝ OLEJ 5W-30

ACEA C4

Syntetická
technologie

Vznětový s filtrem
DPF

1l
5l
208 l

MOTOROVÝ OLEJ 5W-30

ACEA C2

Syntetická
technologie

Vznětový s filtrem
DPF

1l
5l
208 l

MOTOROVÝ OLEJ 5W30

ACEA A5/B5

Syntetická
technologie

Zážehový
EVOLUTION

1l

Razítko prodejce:

www.mitsubishi-motors.cz
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