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Nya och uppdaterade motoroljor som
möter de senaste kraven från ACEA 2016

I TITAN GT1 FLEX serien har två nya motoroljor lagts till i vårt sortiment.
Båda har ett brett användningsområde och kan användas i flera
bilmodeller. Lär dig mer om de senaste oljorna här.



TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30   
En extremt bränsleeffektiv motorolja med optimala kallstarts-
egenskaper och enastående prestanda. Utvecklad för moderna personbilar och lätta
lastbilar, med eller utan förlängda serviceintervaller.
Produkten har en kombination av ACEA C2/C3 och API SN som
krävs av många asiatiska bilmodeller. Den uppfyller även den senaste versionen av
BMW LONGLIFE-04, Dexos 2 samt har en kombination
av 3 olika Mercedes specifikationer (229.31, 229.51 och 229.52) vilket
gör att den har ett brett användningsområde.

Note: TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 ersätter TITAN GT1 PRO FLEX
SAE 5W-30.

TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30
Det här är första produkten i vår portfölj som uppfyller kombinationen av både
ACEA C3 och ACEA C4. 
etta uppnås genom ett lågt SAPS innehåll kombinerat med låg avdunstning.
Förutom att produkten är godkänd för Renaultmotorer som kräver
RN0720 och den integrerade specifikationen MB 226.51
har produkten nu ett brett användningsområde i Mercedes applikationer med
avgasefterbehandlingssystem då den även är godkänd enligt MB 229.51.

Note:  TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30 ersätter TITAN GT1 PRO C-4 SAE 5W-30

Nya motoroljor för bilar från PSA-gruppen

Med de senaste tillskotten i våran produktportfölj så kan vi erbjuda ett
heltäckande sortiment för bilar från PSA-gruppen.

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30
Speciellt utvecklad för nya PSA Euro 6 DV och DW diesel motorer,
samt Euro 6 bensinmotorer som kräver en olja enligt specifikationen
PSA B71 2312. Den är även lämplig att använda i många andra
bensin- och dieselmotorer från PSA med de längsta bytesintervallen.
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 har en enastående kombination av högkvalitativa
basoljor och utvalda premiumadditiv som erbjuder
maximal oxidationsstabilitet. Med den moderna additivteknologin skyddar och
förlänger den livslängden på avgasefterbehandlingssystemet

Note: 
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 är efterträdaren till TITAN GT1
SAE 0W-30 och är därmed lämplig för samma applikationer.
TITAN GT1 SAE 0W-30 kommer därför att utgå ur sortimentet.



TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30
En motorolja speciellt utvecklad för PSAs bensin- och dieselmotorer
upp till Euro 5 som är godkänd enligt den uppgraderade specifikationen PSA B71
2290.
Den uppgraderade specifikationen motverkar att en förbränning sker
innan den planerade tändningsgnistan, även kallat LSPI (Low Speed
Pre-Ignition). Dessutom är TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30
lämplig att använda i många fordon från asiatiska tillverkare, Fiat och IVECO Daily,
då den uppfyller ACEA C2.

Note: 
TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 är lämplig för samma applikationer som tidigare
TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30 som därför utgår ur sortimentet.
För applikationer som kräver ACEA C2 kan även TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30
användas som ett alternativ.

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB är en del av en global koncern med tyska
rötter som utvecklar, producerar och distribuerar ett brett sortiment av
smörjmedel och relaterade specialiteter.

I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi innovativa och skräddarsydda
smörjmedelslösningar för alla typer av branscher så som bilindustrin,
tillverkande industri, bygg & entreprenadverksamhet, energi- &
transportsektorn, livsmedelsindustrin, skogsbruk, stål-, metall- och
cementindustrier med flera.

FUCHS är världens största oberoende leverantör av innovativa
smörjmedelslösningar för i stort sett alla branscher och
användningsområden. Vi är 6 000 anställda i över 50 länder som alla delar
samma mål: att hålla världen i rörelse med både hållbarhet och effektivitet i
fokus.
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