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Nye og opdaterede motorolier, der
opfylder de nyeste krav fra ACEA 2016
Vi har opdateret vores sortiment for at opfylde de seneste krav fra ACEA
2016. Der er føjet to nye produkter til sortimentet med et bredt
anvendelsesområde til flere bilmodeller.

TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30
En ekstremt brændstofeffektiv motorolie med optimale koldstartsegenskaber og enestående ydeevne. Udviklet til moderne personbiler
og lette lastbiler, med eller uden forlængede serviceintervaller.
Produktet har en kombination af ACEA C2/C3 og API SN , som kræves af mange
asiatiske bilmodeller. Den opfylder også den nyeste version
af BMW LONGLIFE-04, Dexos 2, og har en kombination af tre forskellige Mercedesspecifikationer (229.31, 229.51 og 229.52), som betyder, at den har et bredt
anvendelsesområde.
Bemærk :
TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 erstatter TITAN GT1 PRO FLEX SAE
5W-30.
TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30
Dette er det første produkt i vores portefølje, som opfylder
kombinationen af både ACEA C3 og ACEA C4 . Dette opnås ved et lavt SAPS-indhold
kombineret med lav fordampning.
Ud over at produktet er godkendt til Renault-motorer, som kræver RN0720 og den
integrerede specifikation MB 226.51, har produktet nu et bredt anvendelsesområde
i Mercedes-applikationer med efterbehandlingssystemer til udstødningsgas, eftersom det også er godkendt i henhold til
MB 229.51.
Bemærk:
TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30 erstatter TITAN GT1 PRO C-4
SAE 5W-30.

Nye motorolier til biler fra PSA-gruppen
Med de nyeste bidrag til vores produktportefølje kan vi tilbyde et
heldækkende sortiment til biler fra PSA-gruppen.

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30
Særligt udviklet til nye PSA Euro 6 DV- og DW-dieselmotorer samt Euro 6benzinmotorer, som kræver en olie i henhold til specifikationen PSA B71 2312. Den
er også egnet til brug i mange andre benzin- og dieselmotorer
fra PSA med de længste udskiftningsintervaller.
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 har en enestående kombination af højkvalitative
basisolier og udvalgte Premium additiver, som tilbyder
maksimal oxidationsstabilitet. Med den moderne additivteknologi beskytter
og forlænger den livslængden på efterbehandlingssystemet til
udstødningsgas.
Bemærk:
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 er efterfølgeren til TITAN GT1
SAE 0W-30, og er således egnet til de samme applikationer. TITAN GT1 SAE 0W-30
vil derfor udgå af sortimentet.
TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30
En motorolie specielt udviklet til PSA’s benzin- og dieselmotorer op til
Euro 5, som er godkendt efter den opgraderede specifikation PSA B71
2290. Den opgraderede specifikation modvirker, at der sker en forbrænding inden
den planlagte tændingsgnist, også kaldet LSPI (Low Speed Pre-Ignition).
Desuden er TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 egnet til anvendelse i mange
køretøjer fra asiatiske producenter, Fiat og IVECO Daily, da den opfylder ACEA C2.
Bemærk: TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 er egnet til samme applikationer som
tidligere TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30, som derfor udgår af sortimentet.
Til applikationer, som kræver ACEA C2, kan også TITAN GT1 FLEX 23
SAE 5W-30 anvendes som et alternativ.

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS er en del af en global koncern med tyske
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fremstillingsindustrien, land- & skovbrug, stål-, metal- og cementindustrien
etc. etc.
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