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TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 – en ny
motorolie til PSA-biler

Nu præsenterer vi den nye 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).

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 har en enestående kombination af
højkvalitative basisolier og udvalgte Premium additiver, som effektivt
modvirker LSPI og giver en god slitagebeskyttelse samtidig med at den



tilbyder maksimal oxidationsstabilitet. Med den moderne additivteknologi
beskytter og forlænger den livslængden på
udstødningsgasefterbehandlingssystemet.

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.

Specifikation Godkendelser   FUCHS Anbefaler 

ACEA C2 PSA B71 2290              -

Fordele ved TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30:

• Opfylder kravene i den seneste PSA-specifikation, specielt med
hensyn til LSPI

• Beskytter udstødningsgasefterbehandlingssystemet gennem lavt
indhold af sulfataske og reduceret fosfor- og sulfatindhold

• God slitagebeskyttelse for motorer, selv ved høj belastning
• Maksimal oxidationsstabilitet
• Reduceret emission af udstødningsgas
• Reducering af aflejringer i motoren og turboen
• Lavt olieforbrug gennem meget lav fordampning
• Bevist reducering af brændstofforbruget med over 2,7 %

OBS! Vil du være sikker på at få den bedste LSPI-beskyttelse, skal du sikre
dig, at du anvender TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 med den reviderede
specifikation.

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.

For applikationer, som kræver ACEA C2, kan også TITAN GT1 FLEX 23 SAE
5W-30 anvendes som et alternativ.

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 findes i følgende emballagestørrelser:
12x1L, 20L, 205L og BULK

Oversigt over de forskellige motoroliespecifikationer i PSA-gruppen:
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Applikation FUCHS-produkt

B71
2290

ACEA
C2/C3

SAE
5W-
30

Diesel-  og benzinmotorer op til
Euro 5. Ikke egnet til køretøjer
produceret efter 03.2015.

TITAN GT1 PRO 2290
SAE 5W-30

B71
2296

ACEA
A3/B4

SAE
5W-
40

Diesel-  og benzinmotorer   op til
Euro 4

(dvs. uden DPF)

TITAN Supersyn
LONGLIFE SAE 5W-40

B7123
00

ACEA
A3/B4

SAE
10W-
40

Ældre diesel-  og benzinmotorer
uden DPF

TITAN SYN MC SAE
10W-40

B7123
12

ACEA
C2/C3

SAE
0W-
30

Diesel-  og benzinmotorer
inklusive Euro 6

TITAN GT1 PRO 2312
SAE 0W-20

Lanceres sommeren
2019

B7120
10

ACEA
C5

SAE
0W-
20

Seneste generation af motorer
med fokus på brændstoføkonomi.
Kun til udvalgte motorer

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS er en del af en global koncern med tyske
rødder, der udvikler, producerer og distribuerer en bred vifte af smøremidler
og relaterede specialiteter.

I tæt samarbejde med vores kunder udvikler vi innovative og skræddersyede
smøremiddelløsninger til alle typer af industrier såsom bilindustrien,
fremstillingsindustrien, byggeri & entreprenør, energi- og transportsektoren,
fødevareindustrien, skovbrug, stål-, metal- og cementindustrien og meget
mere.

FUCHS er verdens største uafhængige leverandør af innovative
smøremiddelløsninger til stort set alle industrier og applikationer. Vi er 6.000
medarbejdere i over 50 lande, som alle deler det samme mål: at holde verden
i gang med både bæredygtighed og effektivitet i fokus.
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