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QUARTZ INEO FIRST 0W20
A PSA motorok gyári első „first fill” motorolaja, melyet a gyártó a Peugeot és Citroën
személygépkocsik rendszeres olajcseréjéhez is kifejezetten ajánlja. Kifejezetten ajánlott a PSA
legújabb technológiájú motorfejlesztéseihez (DV5R és EB2DT), az e-HDI, Puretech rendszerekhez,
a Stop & Start technológiát és hibrid technológiáú motorokhoz, amelyek optimális működéséhez
új generációs motorolajokra van szükség.


Ha ezt a motorolajat választja, úgy tud üzemanyagot megtakarítani, hogy még csak
változtatnia sem kell vezetési stílusán! Még a legnagyobb igénybevételt jelentő vezetési
körülmények és extrém vezetési stílus esetén is kiválóan teljesít (sportos vezetési stílusok,
ismétlődő indítások, közlekedés városban és autópályán).



Ez a szennyezőanyag-kontrollált szintetikus technológiájú olaj hatékonyan védi a motort
a lerakódásokkal szemben és megakadályozza a motor túlzott kopását. A „Low-SAPS"
(alacsony szulfáthamu-, foszfor- és kéntartalom) technológiának köszönhetően a
kipufogógáz-utókezelő rendszer hosszú távon védett általa.



Könnyebb hidegindítások: A 0W-30 fokozat és a különleges adalékok még nagyon
alacsony hőmérsékleten is megkönnyítik a motorindításokat (az ellenőrző tesztek – 40°Con történtek).



A hivatalos M111 FE teszten 3,7%-os üzemanyag megtakarítást ért el.



Védi a károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszereket: optimalizálja a háromutas
katalizátorok és a részecskeszűrők működését, megakadályozva azok korommal vagy
iszappal való eltömődését. Ezáltal csökken a szabadba jutó részecskék, a nitrogén-oxidok,
a szénhidrogének és a szén-monoxid kibocsátása is.



Védi a motort a szennyeződésektől és eltömődésektől, és védi a túlzott kopástól.
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QUARTZ INEO FIRST 0W30 - Arany kategória
A PSA konszern által első feltöltésként használt szintetikus technológiával előállított motorolaj,
amelyet a gyár a gépjárművek rendszeres olajcseréjéhez is ajánl. Jól alkalmazható a PSA újabb
motorjaiban, különösen a stop-start funkcióval felszerelt e-HDI technológiájú motorokban, és a
hibrid motorokban, amelyek új generációs motorolajokat igényelnek.



Könnyebb hidegindítások: A 0W-30 fokozat és a különleges adalékok még nagyon
alacsony hőmérsékleten is megkönnyítik a motorindításokat (az ellenőrző tesztek – 40°Con történtek).



Hatékonyan védi a motort a lerakódásokkal szemben és megakadályozza a motor túlzott
kopását. A „Low-SAPS" (alacsony szulfáthamu-, foszfor- és kéntartalom) technológiának
köszönhetően a kipufogógáz-utókezelő rendszer hosszú távon védett általa.



Ha ezt a motorolajat választja, úgy tud üzemanyagot megtakarítani, hogy még csak
változtatnia sem kell vezetési stílusán! Még a legnagyobb igénybevételt jelentő vezetési
körülmények és extrém vezetési stílus esetén is kiválóan teljesít (sportos vezetési stílusok,
ismétlődő indítások, közlekedés városban és autópályán).



Védi a károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszereket: optimalizálja a háromutas
katalizátorok és a részecskeszűrők működését, megakadályozva azok korommal vagy
iszappal való eltömődését. Ezáltal csökken a szabadba jutó részecskék, a nitrogén-oxidok,
a szénhidrogének és a szén-monoxid kibocsátása is.



Védi a motort a szennyeződésektől és eltömődésektől, és védi a túlzott kopástól.
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QUARTZ INEO ECS 5W30

Arany kategória

Különleges, második generációs üzemanyag-takarékos motorolaj: minden dízelmotorral
használható – régebbiekkel és az újabbakkal is, valamint a legtöbb benzinmotorhoz is alkalmas.
Csúcskategóriás teljesítménye üzemanyag-megtakarítást biztosít, és optimalizálja a károsanyagkibocsátást csökkentő rendszerek – például a részecskeszűrők – működését, megakadályozza
azok idő előtti eltömődését (a normál technológiájú olajokhoz képest 50%-kal kevesebb fém
alkotórészt tartalmaz).


Szintetikus technológiával előállított „Low SAPS" (alacsony kén-, szulfáthamu- és
foszfortartalom) motorolaj, amely kifejezetten Peugeot és Citroën motorokhoz készült.



6%-os üzemanyagot takaríthat meg ezzel az olajjal a motorindításkor. Vegyes üzem
mellett 3%-os megtakarítást érhet el egy ACEA referenciaolajhoz képest (Citroën C4 1.6
HDi gépkocsin tesztelve).



Óvja a környezetet: az ECS – károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszernek
köszönhetően csökkentett CO2- és egyéb károsanyag kerül a környezetbe, emellett a
részecskeszűrő hatékonyságát is javítja.



Optimális motorvédelem és tisztaság: A tisztító hatású és diszpergens adalékok optimális
védelmet biztosítanak a motornak a kopással szemben, és megakadályozzák a korom- és
iszapképződést.
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QUARTZ 9000 5W40

Arany kategória

Ez a szintetikus technológiával előállított motorolaj különösen alkalmas turbófeltöltős,
többszelepes és közvetlen befecskendezésű dízelmotorokhoz, személyautók benzin- és
dízelüzemű motorjaihoz,
Még extrém üzemi feltételek mellett is jól teljesít (városi forgalom, országút, autópálya), és a
sportos, intenzív vezetési stílushoz is kiváló. Minden évszakban kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújt. A katalizátoros motorokhoz, és minden ólommentes benzinnel vagy cseppfolyós gázzal
(LPG) üzemelő motorhoz ajánlott.


Ellenáll az oxidációnak, ezáltal ez a kenőanyag extrahosszú olajcsere-periódusokat tesz
lehetővé.



Védi a motort a túlzot kopástól, a motor legérzékenyebb részeinek is hathatós védelmet
nyújt.



A Quatz 9000 5W-40 tisztító hatású és diszpergens adalékokat tartalmaz, amelyek tisztán
tartják a motort, ezáltal az megőrzi teljesítményét.



Könnyebb hidegindítást teszt lehetővé: az olaj kiváló viszkozitási tulajdonságainak
köszönhetően még extrém időjárási körülmények között is biztosítja a könnyű
hidegindítást, és ezzel párhuzamosan magas hőmérsékeleten is óvja a gépjármű
mechanikai alkatrészeit.



Kivételes viszkozitási tulajdonságai csökkentik a súrlódást, amely jelentős üzemanyagmegtakarítást jelnet Önnek, a környezetet pedig óvja a csökkentett a széndioxidkibocsátással.
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QUARTZ 7000 10W40

Ezüst kategória

Szintetikus alapú motorolaj benzin- és dízelüzemű motorokhoz ajánlott. Tökéletesen megfelel
minden katalizátorral felszerelt és ólmozatlan benzinnel, cseppfolyósított gázzal vagy biodízellel
üzemelő gépkocsihoz. Normál vezetési körülmények esetén alkalmas turbófeltöltős és
többszelepes motorok kenésére.


Az olaj és adalékai védenek az oxidációs folyamatoktól.



Hatékony diszpergens tulajdonságai csökkentik a részecskék felhalmozódását a
motorban, ezáltal tisztán tartja a motort.



Tartósan védi az üzemanyag-ellátó rendszert, dugattyúgyűrűt, dugattyúkat és
hengerperselyt, ezáltal megnöveli a motor élettartamát.

QUARTZ 5000 15W40

Bronz kategória

Ásványi alapú motorolaj, amelyet PSA személygépkocsi és kishaszonjármű benzin-, és
dízelüzemű motorjaihoz fejlesztették ki. Magas viszkozitási indexxel rendelkezik és kiemelkedő
termikus stabilitás jellemzi. Kiemelkedő detergens és diszpergens tulajdonságokkal rendelkezik,
ezáltal csökkenti a szennyződés felhalmozódását a motorban. Kiemelkedő korrózió és
habzásgátló tulajdonságokkal rendelkezik motor legkényesebb részeit is tisztán tartja, és megvédi
a fokozott kopástól.

