Az ECSTAR motorolaj előnyei

Egyedi összetétele révén nemcsak a Suzuki motorok nagy teljesítményéről gondoskodik, hanem a legszigorúbb üzemanyag-fogyasztási szabványoknak is megfelel.

Kiváló motorvédelem
Az innovatív kenési technológiának köszönhetően olyan hőstabilitást értünk el, amely hidegben történő motorindításnál is páratlan
védelmet biztosít a motor számára.
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Üzemanyag-megtakarítás

Tiszta motor a hosszabb élettartam érdekében
Kiváló motortisztító képessége révén megakadályozza az olajsár és a
lerakódások kialakulását, így meghosszabbítja a motor élettartamát.
A motor sokáig problémamentesen működik.
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Hatékonyság

Az ECSTAR olaj a legjobb teljesítményt hozza ki járművéből.
A termékpalettánk 2 minőségi fokozatot kínál minden Suzuki- tulajdonos számára: Az F9000-et azok számára fejlesztettük ki, akiknek a nagy teljesítmény
számít; az F7000-et pedig azoknak, akik a teljesítmény és a költséghatékonyság
egyensúlyára törekednek.
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Minőségi kínálat

» NYAGY TELJESÍTMÉNY

»
ÚJ

CSEREINTERVALLUM:
20000 km vagy 1 év
(amelyik előbb bekövetkezik*)

HASZNÁLT

*A motorolaj minősége idővel romlik, még akkor is, ha nem tesz meg a járművel nagy távolságokat. Javasoljuk, hogy az itt feltüntetett intervallumok szerint cserélje az olajat (amelyik előbb
bekövetkezik). Az ajánlás a gépkocsimodelltől, a használat körülményeitől, a helyi sajátosságoktól stb. függően változhat. További információkért tanulmányozza a Kezelési útmutatót vagy
forduljon hivatalos Suzuki- márkakereskedőhöz.
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Útmutató a cseréhez

Rendeltetés és működés

BESZÍVÁS

KIPUFOGÓ
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Az olaj hűti a motort, valamint tisztítja és védi annak belső szerkezetét. A motorolajat hetente egyszer vagy minden tankolás alkalmával ellenőrizze, hogy még
azelőtt lecserélhesse, mielőtt a minősége romlana.
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A megfelelő választás az Ön Suzukijához
Az ECSTAR olajokat kifejezetten a Suzuki motorokhoz fejlesztették ki, és szigorú
teszteknek vetették alá többek között a teljesítmény, a minőség és az élettartam
tekintetében. Ezért azt javasoljuk, hogy amikor olajcserére kerül sor Suzuki járművében, akkor az ECSTAR-t válassza.
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MOTOROLAJ

A motorolaj számos feladatot ellát. Csökkenti a kopást, hűti az érintett felületeket, véd a korróziótól, réseket tölt ki a súrlódó felületek közt, magában tartja az
égés során keletkezett részecskéket, tisztán tart, megakadályozza a lerakódások
képződését, továbbá lehetővé teszi a hidegben a gyors indítást. Noha viszonylag
hosszú egy olaj élettartama, rendszeresen cserélni kell azt és a jó választások
éveket adnak hozzá a motor életéhez.
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Az olajcseréről
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Ne bízd mindezt a véletlenre, töltsd a motorba
az új, csúcsminőségű Ecstar motorolajat!

