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Uusia ja päivitettyjä ACEA 2016
vaatimuksien mukaisia moottoriöljyjä

TITAN GT1 FLEX ovat kaksi valikoimamme uutta moottoriöljyä. Niillä on
laajakäyttöalue ja ne sopivat useisiin automalleihin.



TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 
Erittäin polttoainetehokas moottoriöljy, joka tarjoaa optimaaliset
kylmäkäynnistysominaisuudet ja ainutlaatuisen suorituskyvyn. Se on kehitetty
nykyaikaisille henkilöautoille ja kevyille kuorma-autoille, joiden öljyvaihtoväli on
normaali tai pitkä.
Tuote täyttää ACEA C2/C3- ja API SN -vaatimukset, jotka koskevat monia aasialaisia
automalleja Se täyttää myös uusimmat BMW LONGLIFE-04- ja Dexos 2
-vaatimukset sekä kolmet eri Mercedes-vaatimukset, minkä ansiosta käyttöalue on
erittäin laaja.

Huomautus:
TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 korvaa tuotteen TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30

TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30 
Tämä on valikoimamme ensimmäinen tuote, joka täyttää sekä ACEA C3- että ACEA
C4 -vaatimukset. Tämä saavutetaan alhaisen SAPS-pitoisuuden ja vähäisen
haihtuvuuden ansiosta.
Tuote täyttää Renault-moottoreita koskevat RN0720-vaatimukset sekä integroidut
MB 226.51 -vaatimukset. Lisäksi sen laaja käyttöalue kattaa Mercedesin pakokaasun
jälkikäsittelyjärjestelmällä varustetut sovellukset, sillä tuotteella on myös MB
229.51 -hyväksyntä.

Huomautus: 
TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30 korvaa tuotteen TITAN GT1 PRO C-4 SAE 5W-30.

Uudet moottoriöljyt PSA-konsernin autoihin
Tuotevalikoimamme uusimpien lisäysten ansiosta voimme tarjota kattavat
öljyratkaisut PSA-konsernin autoihin.

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 
Kehitetty erityisesti PSA-konsernin uusiin Euro 6 DV- ja DW-dieselmoottoreihin
sekä Euro 6 -bensiinimoottoreihin, joissa on käytettävä PSA B71 2312 -vaatimusten
mukaista öljyä. Se soveltuu myös moniin muihin PSA:n bensiini- ja
dieselmoottoreihin ja takaa maksimaaliset vaihtovälit.
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 -öljyssä on ainutlaatuinen yhdistelmä
korkealaatuisia perusöljyjä ja valikoituja premium-lisäaineita, jotka mahdollistavat
maksimaalisen hapettumiskestävyyden. Nykyaikaisen lisäainetekniikan ansiosta öljy
suojaa pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmää ja pidentää sen käyttöikää.

Huomautus: 
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 on tuotteen TITAN GT1 SAE 0W-30 seuraaja ja
soveltuu siten samoihin sovelluksiin. Siksi TITAN GT1 SAE 0W-30 poistuu
valikoimasta



TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 
Erityisesti PSA:n bensiini- ja dieselmoottoreille (Euro 5:een asti) kehitetty
moottoriöljy, joka on hyväksytty päivitettyjen PSA B71 2290 -vaatimusten mukaan.
Päivitettyjen vaatimusten tarkoituksena on ehkäistä palaminen ennen suunniteltua
sytytyskipinää eli niin kutsuttu LSPI (Low Speed Pre-Ignition).
Lisäksi TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 soveltuu käytettäväksi monissa
aasialaisten valmistajien ajoneuvoissa, Fiatissa ja IVECO Dailyssä, sillä se täyttää
ACEA C2 -vaatimukset.

Huomautus: 
TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 soveltuu samoihin käyttökohteisiin kuin aiempi
TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30, joka poistuu siksi valikoimasta.
ACEA C2:ta edellyttävissä sovelluksissa voidaan käyttää vaihtoehtoisesti myös
TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 -öljyä.

FUCHS on saksalaiset juuret omaava globaali konserni, joka kehittää,
valmistaa ja myy voiteluaineita ja niihin liittyviä erikoistuotteita.

Kehitämme läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kokonaisvaltaisia,
innovatiivisia ja räätälöityjä ratkaisuja mm. seuraaville sektoreille: autojen
valmistus, OEM, kaivostoiminta ja malminetsintä, metallintyöstö, maa- ja
metsätalous, ilmailu, sähköntuotanto, koneiden rakennus, rakentaminen ja
kuljetus, teräs-, metalli- ja sementtiteollisuus, elintarvikkeet, lasintuotanto,
valu, taontateollisuus ja monta muuta.

FUCHS-konserni on johtava riippumaton voiteluaineiden toimittaja, jolla on
ratkaisuja lähes kaikille sovellusalueille ja sektoreille. Meillä on noin 6 000
työntekijää yli 50 maassa ja meillä kaikilla on yhteinen tavoite: pitää maailma
liikkeellä keskittyen sekä kestävyyteen että tehokkuuteen.
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