API CJ-4 & SN para baixa emissão de gases com : DPF, EGR e DOC.

SWEPCO® 308

ÓLEO SINTÉTICO DE ALTA PERFORMANCE PARA MOTORES DIESEL
SWEPCO® 308 Premium Plus Diesel
Engine Oil é um óleo lubrificante Sintético de alto rendimento para motores a
combustão com uso de combustível Diesel
de multigrau SAE 5W-40 e SAE 15W40

Qualidades e Benefícios:



Garante uma viscosidade mais

Especialmente formulado para atender

uniforme em uma ampla faixa de

aos modernos motores de baixa emissão

temperatura;

de gases e com sistemas como: filtros de



partículas (DPF), gases de escape recircu-



SWEPCO® 308 Premium Plus Diesel

sitos de óleo em até 50%; esten-

Engine Oil atinge este novo nível de

der a vida útil do óleo;



Para os mais modernos motores
diesel de alta performance, usados em carros de passeio, SUVs,

Forma um filme protetor que eli-

Reduzir o espessamento e depó-

Multigrau SAE 5W-40 e SAE
15W40

vans e Caminhões;

reduz a fricção;



desempenho com as melhores misturas



mina o desgaste prematuro e

lação (EGR) e oxidação diesel catalisado-

res (DOC).

Aplicações:



Avançada formulação que reduz
temperatura e depósitos em até
50% frente aos óleos convencionais.

Ajudar a evitar depósitos de lodo,

de base sintéticas SyntheonTM e a aditiva-

verniz e carbono resultantes da

ção química em estado de arte, incluindo

oxidação;

E9, Caterpillar ECF-1, 1A e 3,

Aumentar a capacidade de neu-

Cummins CES 20081, Mack EO-O
Premium Plus 07, Detroit Diesel
93K218, Mercedes-Benz 228.31,

MolyXP, aditivo anti desgaste e de extrema pressão extrema da SWEPCO e bem



tralizar ácidos e corrosivos preju-

como química antioxidante de última ge-

diciais

ração. Isso para atender aos desafios de
limpeza desses modernos sistemas de





Excede as especificações ACEA

Volvo VDS 4 e entre outras.

Maior "oleosidade" fornece filme

motores e combustíveis diesel com baixo

anti-fricção para reduzir o consu-

teor de enxofre.

mo de combustível;

AUGE

GearService

e-Mail: auge@le-lubrificantes.com.br
CEL.: 41 9 9508-1003 | TEL. 41 3030-2762
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