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DLACZEGO MAN GENUINE OIL?
➜ Silniki












Idealna lepkość dla bezproblemowego rozruchu i perfekcyjnej
zmiany biegów.
Dłuższa żywotność skrzyni biegów nawet przy ekstremalnej jeździe
w skrajnych temperaturach.

➜ Osie napędowe:


MAN GENUINE OIL
DO SKRZYŃ BIEGÓW.
W.

MAN GENUINE OIL
DO OSI NAPĘDOWYCH.
CH.

Większa wydajność oleju dla nowoczesnych silników.

Zamień moc na osiągi.

Dla idealnego przekazywania mocy.

Jednostki napędowe najnowszej generacji muszą spełnić
najwyższe wymogi odnośnie wydajności oraz niskiej emisji
spalin, przy zachowaniu trwałości i niezawodności, także
w najtrudniejszych warunkach. Aby sprostać tym wymaganiom oferujemy Państwu oleje silnikowe najlepszej jakości,
spełniające najbardziej rygorystyczne standardy ustanowione przez MAN.

Moc z wnętrza silnika powinna docierać tam gdzie jest
najbardziej potrzebna - na drogę. Od perfekcyjnego działania
skrzyni biegów zależy maksymalna wydajność, a ta może
być osiągnięta jedynie przy zastosowaniu wysokiej jakości
oleju. Testowany w pojazdach MAN, oryginalny olej idealnie
spełnia te wymogi, zamieniając moc w jeszcze lepsze osiągi,
nawet w ekstremalnych warunkach.

Osie napędowe i skrzynia rozdzielcza są końcowymi elementami przekazującymi moc na drogę. Muszą działać perfekcyjnie aby zapewnić maksymalną wydajność. Do tego celu
niezbędny jest olej, który będzie doskonale współgrać z najnowszą technologią i zapewni te właściwości nawet podczas
trudnych warunków. MAN Genuine Oil - najlepszy wybór do
osi napędowych.

Interwały serwisowe do 140 000km*.
Dłuższe funkcjonowanie silników, nawet przy pracy
w ekstremalnych warunkach.
Wysoka wydajność i osiągi przy minimalnym zużyciu oleju.
Redukuje konsumpcję paliwa i emisję CO2.
Wpływa na zmniejszenie TCO (całkowitego kosztu
posiadania pojazdu).
Dostępny również w mniejszych, podręcznych opakowaniach.
Interwały wymiany oleju dla ﬁltrów cząstek stałych
nawet do 850 000 km.

➜ Skrzynie biegów:


MAN GENUINE OILL
DO SILNIKÓW.

Długie i bezawaryjne działanie osi napędowych i skrzyń
rozdzielczych nawet w trudnych warunkach pracy.

* Dostępny w wariancie longlive dla MAN TGE. Elastyczne interwały
wymiany az do 50 000 km.

