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TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 - en ny
motorolja för PSA-bilar

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 - en ny motorolja för PSA-bilar.

Nu presenterar vi nya 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).

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 har en enastående kombination av



högkvalitativa basoljor och utvalda premiumadditiv som effektivt motverkar
LSPI och ger ett utmärkt slitageskydd samtidigt som den erbjuder maximal
oxidationsstabilitet. Med den moderna additivteknologin skyddar och
förlänger den livslängden på avgasefterbehandlingssystemet

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.

Specifikation Godkännanden FUCHS Rekommenderar

ACEA C2 PSA B71 2290                    -

Fördelar med TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30:

• Uppfyller kraven i den senaste PSA-specifikationen, särskilt när
det gäller LSPI

• Skyddar avgasefterbehandlingssystemen genom lågt innehåll av
sulfataska och minskat fosfor- och sulfatinnehåll

• Utmärkt slitageskydd för motorer, även vid hög belastning
• Maximal oxidationsstabilitet
• Minskade avgasutsläpp
• Reducering av avlagringar i motorn och turbon
• Låg oljekonsumtion genom mycket låg avdunstning
• Bevisad minskning av bränsleförbrukningen med mer än 2,7%

Obs! Vill du vara säker på att få bästa LSPI-skydd så säkerställ att du
använder TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 med den reviderade
specifikationen.

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.

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 finns i följande förpackningsstorlekar:
12x1L, 20L, 205L och BULK

Översikt över de olika motoroljespecifikationerna i PSA-gruppen:
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Applikation FUCHS-produkt

B71
2290

ACEA
C2/C3

SAE
5W-
30

Diesel  och bensinmotorer upp till
Euro 5. Ej lämplig för fordon
tillverkade efter 03.2015

TITAN GT1 PRO 2290
SAE 5W-30

B71
2296

ACEA
A3/B4

SAE
5W-
40

Diesel    och bensinmotorer upp till
Euro 4

(dvs. utan DPF).

TITAN Supersyn
LONGLIFE SAE 5W-40

B7123
00

ACEA
A3/B4

SAE
10W-
40

Äldre diesel  och bensinmotorer
utan DPF

TITAN SYN MC SAE
10W-40

B7123
12

ACEA
C2/C3

SAE
0W-
30

Diesel  och bensinmotorer
inklusive Euro 6

TITAN GT1 PRO 2312
SAE 0W-20

Lanseras sommaren
2019

B7120
10

ACEA
C5

SAE
0W-
20

Senaste generationen motorer med
fokus på bränsleekonomi. Endast
för utvalda motorer.

         -

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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