CK-4 & FA-4 Engine Oil SWEPCO 310

SWEPCO® 310
SWEPCO® 310 Premier Engine Oil é

Qualidades e Benefícios:

um óleo lubrificante Sintético de alto



rendimento para motores a combustão

com utilização sob regime intenso de

ALTA PERFORMANCE

serviço de trocas mais longo (mais Km)


Maior resistência ao desgaste abrasivo,

solicitação. Especialmente formulado

particularmente na cabeça e anéis supe-

para fornecer proteção líder em calor,

riores dos pistões.

desgaste e contaminação.

ÓLEO SINTÉTICO DE

Resistência a oxidação superior para o

com uso de combustível Diesel, Gasoli-

na e Etanol de multigrau SAE 5W-30

Limpeza superior do filtro e do motor,



PARA MOTORES
DIESEL, GASOLINA

Aplicação compatível com motores antigos.

SWEPCO® 310 Premier Engine Oil



não só atende, mas excede, os requisi-

útil mais longa e melhor proteção contra

tos únicos de serviço de motores diesel

gases corrosivos e contaminantes.

equipados com sistemas de baixa emissão, como filtros de partículas de diesel





diesel (DOC).

com as melhores misturas de base sin-



Aplicações:


Multigrau SAE 5W-30



Para aqueles que exigem

Excelente desempenho em baixas temperaturas permitindo rápida partida a

SWEPCO® 310 Premier Engine Oil
atinge este novo nível de desempenho

Espessura de filme lubrificante superior
e estabilidade ao cisalhamento.

(DPF), recirculação de gases de escape
(EGR) e catalisadores de oxidação a

E ETANOL

TBN altamente estável para uma vida

frio para proteção imediata que prolon-

o melhor absoluto no

ga a vida útil do motor.

desempenho de motores

Totalmente compatível com os mais

é a melhor escolha.

téticas SyntheonTM e a aditivação quí-

recentes Filtros de Material Particulado

mica em estado de arte, incluindo

de Motores Diesel (DPFs) e Conversores

MolyXP, aditivo anti desgaste e de ex-

Catalíticos de Motores a Gasolina.

vans e utilitários leves;

Reduzir o envenenamento dos Conver-

Caminhões e outros.

trema pressão extrema da SWEPCO e



bem como química antioxidante de última geração. Isso para atender aos desafios de limpeza desses modernos sis-

temas de motores e combustíveis diesel
com baixo teor de enxofre.



Carros de passeio, SUVs,

sores Catalíticos de Motores a Gasolina.


Reduzir os depósitos e acúmulo de bor-

ras permitindo prolongada limpeza e
aumento da vida útil do motor.
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