Оригиналното моторно масло е

Важен компонент
от Вашия автомобил

Първото масло
под знака на Звездата
Оригиналното моторно масло Mercedes-Benz

Има ли моторно масло, което идеално да подхожда
именно на Вашия автомобил? Днес със сигурност
можем да кажем, че това е оригиналното моторно
масло Mercedes-Benz ‒ първото масло под знака
на Звездата. Съставът и химическите му свойства
са оптимални за продължителна и надеждна
експлоатация на двигателите с марка Mercedes-Benz.
Оригиналното моторно масло е разработено с прякото
участие на екипа от учени, инженери и специалисти
от най-висока класа, създаващ легендарните
автомобили Mercedes-Benz.

Именно знанията им, опитът и научните постижения
са послужили за основа при създаването на този
уникален смазочен материал.
Най-важната задача на моторното масло е чрез
образуването на равномерен маслен слой да понижава
механичното триене между движещите се части на
двигателя. При това изключително важно е маслото да
бъде устойчиво на физическо и термично натоварване,
тъй като детайлите на двигателя са подложени на
действието на високи температури. Оригиналното
моторно масло Mercedes-Benz идеално решава целия
комплекс от задачи – осигурява оптимален вискозитет
в най-широк температурен интервал, охлажда частите
на двигателя и ги защитава от корозия.
Оригиналното моторно масло Mercedes-Benz гарантира
максимален експлоатационен срок на двигателя.

Разнообразни предимства

Надеждност
• максимално сигурна защита на двигателя при
всякакви експлоатационни условия
• минимално вътрешно триене
• оптимално налягане на маслото при различни
температурни работни режими на двигателя
• лесно стартиране на двигателя през зимата
поради добрата циркулация на маслото при ниски
температури
• бързо подаване на маслото до всички точки за
смазване в широк температурен интервал
• изключително висока устойчивост към окисляване
• защита от фалшификати
• ексклузивно представителство в оторизираните
сервизни центрове Mercedes-Benz
Икономичност
• понижен разход на гориво
• повишен експлоатационен срок на маслото поради
ниското му изпаряване
• минимално износване на детайлите и максимален
експлоатационен срок на двигателя
Екологичност
Минимално въздействие върху околната среда

100% сигурност при
екстремни температури
Безотказно действие във всякаква ситуация

През зимата, при крайно ниски температури,
оригиналното моторно масло Mercedes-Benz
продължава да запазва превъзходните си
смазочни свойства.
Прецизно балансираната система от съставки
и отличните вискозно-температурни свойства
осигуряват лесно стартиране на двигателя и мигновен
достъп на маслото до всички точки на смазване – при
всякакво време и в целия интервал от температури.

През летните горещини, при повишени натоварвания,
температурата на отделни детайли може да стигне
изключително високи стойности – до над 260°С.
Но дори в условията на такива екстремни температури
и при постоянно триене, масленият слой запазва своята
цялост, като осигурява надеждна защита на детайлите
на двигателя.
Пътувайте към целта си и бъдете сигурни:
оригиналното моторно масло Mercedes-Benz осигурява
надеждната работа на двигателя на Вашия автомобил.

Минимални загуби
Максимална издръжливост

Някои фактори оказват негативно влияние върху
моторното масло и преждевременно износват
двигателя, като много от тях са неизбежни при
експлоатацията на автомобила:
• екстремните температури и влиянието на околната
среда могат да предизвикат повишаване на
вискозитета на моторното масло и неговото стареене
• агресивните продукти от непълното изгаряне на
горивото, попаднали в моторното масло (например,
сажди или продукти от износването), могат
да запушат филтъра
• присадките (активните добавки) са подложени
на износване
Влиянието на всички тези фактори при използване
на оригинално моторно масло Mercedes-Benz
се свежда до минимум в резултат от приложението
на висококачествени базови масла и високото
съдържание на присадки, които спомагат за
неутрализирането на киселините и отстраняват
промените, предизвикани от действието на водата
или кислорода.
Формулата на оригиналното моторно масло
Mercedes-Benz предотвратява преждевременната загуба
на експлоатационни свойства и така осигурява неговата
дълготрайност.

По-малко триене.
По-малко гориво.
По-добър резултат
Икономично и екологично

Оригиналното моторно масло Mercedes-Benz понижава
разхода на гориво. Неговото използване
е икономически изгодно поради изключителното
му качество и уникален състав.
Оптималният вискозитет на маслото
и високоефективните присадки в състава
му намаляват триенето и осигуряват неизменно
висока производителност, като намаляват
потреблението на гориво.

Избирайки моторното масло Mercedes-Benz, Вие
се грижите за околната среда. Модерните системи
за регенерация на изгорелите газове в автомобилите
Mercedes-Benz при използване на оригинално масло
позволяват значително да се намали изхвърлянето
на вредни вещества в атмосферата.
Оригиналното моторно масло е важен елемент
от Вашия автомобил.

Оригиналното масло Mercedes-Benz можете да намерите в следните
сервизни центрове:
София, Балкан Стар Ритейл, тел. (02) 9198 857
Пловдив, Балкан Стар Ритейл, тел. (032) 654 600
Бургас, Балкан Стар Ритейл, тел. (056) 887 410
Варна, Балкан Стар Ритейл, тел. (052) 500 700
Бургас, Дарс Ауто, тел. (056) 840 502
Сливен, Дарс Ауто, тел. (044) 60 00 06, 0884 201618
Русе, Евро Старс, тел. (082) 813 322
www.mercedes-benz.bg

