Oryginalny olej Honda
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Olej Honda został
opracowany
specjalnie z
myślą o Twoim
samochodzie.
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lepszy dladla samochodu,
naszej plan
ety

Wysoka jakość, lepsze osiągi, większa trwałość

Stosowanie oleju wysokiej
jakości ma bezpośredni
i pozytywny wpływ na
trwałość silnika. Dlatego
zalecam stosowanie
wyłącznie
oryginalnego
oleju Honda
ORYGINALNY
OLEJ HONDA:
• zapewnia niższe zużycie paliwa
• został zaprojektowany z myślą o
samochodach honda

• ogranicza tarcie i zużycie pracujących
elementów

• utrzymuje silnik w czystości
• nie powoduje uszkodzeń elementów gumowych
• to lider na rynku olejów ekologicznych
• gwarantuje najwyższą jakość

Lepsza jakość
W wyniku użytkowania olej silnikowy ulega degradacji,
co może prowadzić do uszkodzenia współpracujących
części silnika. Z tego względu Honda stosuje specjalne dodatki uszlachetniające, które pozwalają
zachować sprawność podzespołów takich jak tłoki i wydłużyć czas eksploatacji silnika.

Mniejsze zużycie
Podczas prób trwałościowych silników Honda,
oryginalne oleje silnikowe testowane są w bardzo
ciężkich warunkach pracy. Nasze oleje uzyskują
najwyższe wyniki, zapobiegając zużyciu elementów
takich jak łożyska ślizgowe układu korbowego. Oleje
niższej jakości powodują zacieranie, a nawet pękanie
podzespołów, czego efektem może być trwałe
uszkodzenie silnika.

Dla Hondy od Hondy
Honda posiada w Japonii własne centrum rozwojowe,
w którym inżynierowie opracowują najlepsze
oleje specjalnie do pojazdów marki Honda. Aby
tego dokonać, Honda wyznacza sobie najwyższe
standardy, na przykład stosując własne normy, które
są o wiele bardziej restrykcyjne niż normy światowe
czy kontynentalne.

Oszczędność paliwa
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Zobacz wpływ oleju na części silnika:

Honda używa oleju o niskiej lepkości (gęstości płynu),
co pozwala ograniczyć opór i zmniejszyć obciążenie
silnika. W porównaniu z olejami o dużej lepkości
obserwujemy zmniejszenie zużycia paliwa o
1,5–2%, a to oznacza wyraźnie niższe rachunki na
stacji benzynowej.

Znaczenie odpowiedniej konserwacji
Czasami wymiana oleju może wydawać się czymś
niepotrzebnym, jednak w istocie ma ona podstawowe znaczenie dla eksploatacji pojazdu. W procesie spalania w silniku uwalniane są małe cząstki
utleniające, które w przypadku nieodpowiedniej konserwacji i używania standardowego oleju powodują
powstawanie osadu, radykalnie skracającego żywotność silnika. Dlatego tak ważne jest stosowanie
właściwego oleju. Oryginalny olej Honda gwarantuje
wysoką jakość i bezawaryjną pracę jednostki napędowej.

OLEJ WYSOKIEJ JAKOŚCI

OLEJ NISKIEJ JAKOŚCI

Tłok smarowany i chłodzony oryginalnym
olejem Honda to bezawaryjna praca silnika.

Nagary na denku tłoka ograniczają chłodzenie
co może być przyczyną usterki silnika.

OLEJ WYSOKIEJ JAKOŚCI

OLEJ NISKIEJ JAKOŚCI

Zastosowanie oryginalnego oleju Honda pozwala utrzymać elementy silnika w czystosci
i chroni je przed korozją.

Olej niższej jakości nie gwarantuje
tak dobrych rezultatów.

Przyjazny środowisku
Honda dąży do maksymalnego ograniczenia
negatywnego oddziaływania na środowisko,
zgodnie z założeniami swojego programu „Błękitne
niebo dla naszych dzieci”. Dzięki opracowaniu
oleju przyczyniającego się do ograniczenia emisji
szkodliwych substancji Honda wnosi istotny wkład w
proekologiczne działania.

