
OBJAVTE KOMPLETNÝ RAD 
ORIGINÁLNYCH MOTOROVÝCH 
            OLEJOV MITSUBISHI MOTORS

MITSUBISHI SERVIS



Spoločnosť MITSUBISHI MOTORS vyvinula 
kompletný rad motorových olejov, ktorý prináša 
najlepší výkon motora a výrazne zvyšuje jeho 
životnosť, bez ohľadu na jazdné alebo klimatické 
podmienky.

Technológie originálnych motorových olejov 
zaručujú najlepšiu ochranu a optimálny výkon pre 
všetky vozidlá Mitsubishi.



MITSUBISHI MOTORS
ORIGINÁLNY MOTOROVÝ OLEJ 0W-20 SN/GF-5
API SN, ILSAC GF-5

Syntetická technológia
PRE BENZÍNOVÉ MOTORY
Prémiový originálny motorový olej najnovšej generácie s 
mimoriadne nízkou viskozitou je navrhnutý tak, aby prinie-
sol vyššiu úroveň výkonu, nižšiu spotrebu paliva a dosiahol 
zníženie emisií CO2. Jeho pokročilá syntetická technológia 
poskytuje vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu a usadeni-
nám, aby sa udržal najlepší výkon motora a uľahčil štart za 
studena.

Výhody pre spotrebiteľov

 Vynikajúca spotreba paliva
 Ľahší štart motora za studena
 Vynikajúca ochrana proti opotrebeniu
 Optimálna čistota motora
 Predĺžený interval výmeny oleja
 Splňuje požiadavky motorov  

s kombinovaným vstrekovaním paliva

MITSUBISHI MOTORS
ORIGINÁLNY MOTOROVÝ OLEJ 5W-40 A3/B4
ACEA A3/B4

Syntetická technológia
PRE BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY  
BEZ SYSTÉMOV DODATOČNEJ ÚPRAVY
Pokročilý originálny motorový olej s vylepšeným zložením 
poskytuje vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu a čistia-
cu silu pre lepšiu životnosť motora a čistotu, čo vedie k 
optimálnemu výkonu motora. Jeho vysoká odolnosť voči 
oxidácii zabezpečuje predĺženie intervalov výmeny oleja.

MITSUBISHI MOTORS
ORIGINÁLNY MOTOROVÝ OLEJ 10W-40 A3/B4
ACEA A3/B4

Na báze syntetickej technológie
PRE BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY  
BEZ SYSTÉMOV DODATOČNEJ ÚPRAVY
Originálny motorový olej navrhnutý tak, aby zabezpečoval 
vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu a čistotu motora pre 
lepšiu životnosť a výkon motora.

 Vynikajúca ochrana proti opotrebeniu
 Optimálna čistota motora
 Predĺžený interval výmeny oleja

 Výborná ochrana proti opotrebeniu
 Vynikajúca čistota motora

Výhody pre spotrebiteľov

Výhody pre spotrebiteľov



MITSUBISHI MOTORS
ORIGINÁLNY MOTOROVÝ OLEJ 0W-30 C1/C2
ACEA C1/C2

Syntetická technológia
PRE NAFTOVÉ MOTORY S FILTRAMI PEVNÝCH 
ČASTÍC
Prémiový vysoko výkonný originálny motorový olej s mi-
moriadne nízkou viskozitou vyrobený pre motory značky 
Mitsubishi s filtrami pevných častíc (DPF). Zabezpečuje vyšší 
výkon a úsporu paliva a zároveň poskytuje zvýšenú ochranu 
proti opotrebeniu a usadeninám. Zloženie s mimoriadne 
nízkou viskozitou uľahčuje štart studeného motora,  
dokonca aj pri veľmi nízkych teplotách.

MITSUBISHI MOTORS
ORIGINÁLNY MOTOROVÝ OLEJ 5W-30 C4
ACEA C4

Syntetická technológia
PRE NAFTOVÉ MOTORY S FILTRAMI PEVNÝCH 
ČASTÍC
Pokročilý originálny motorový olej určený pre motory Mitsu-
bishi s filtrom pevných častíc (DPF). Jeho špeciálne zloženie 
pomáha predĺžiť životnosť a zachovať účinnosť systémov 
dodatočnej úpravy vo vozidlách Mitsubishi. Jeho vynikajúca 
odolnosť voči oxidácii ďalej zvyšuje odolnosť motora, čo po-
skytuje vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu pre dodatočný 
pokoj na duši.

MITSUBISHI MOTORS
ORIGINÁLNY MOTOROVÝ OLEJ 5W-30 C2
ACEA C2

Syntetická technológia
PRE NAFTOVÉ MOTORY S FILTRAMI PEVNÝCH 
ČASTÍC
Pokročilý originálny motorový olej určený pre motory Mitsubishi 
s filtrom pevných častíc (DPF). Zlepšuje spotrebu paliva a záro-
veň predlžuje životnosť a udržuje účinnosť systémov dodatoč-
nej úpravy vo vozidlách Mitsubishi. Jeho vynikajúca odolnosť 
voči oxidácii ďalej zvyšuje odolnosť motora, čo poskytuje vyni-
kajúcu ochranu proti opotrebeniu pre dodatočný pokoj na duši.

 Vynikajúca spotreba paliva
 Ľahší štart motora za studena
 Vynikajúca ochrana proti opotrebeniu
 Optimálna čistota motora
 Predĺžený interval výmeny oleja
 Kompatibilný so systémami  

dodatočnej úpravy výfukových plynov 
(DPF)

 Vynikajúca ochrana proti opotrebeniu
 Optimálna čistota motora
 Predĺžený interval výmeny oleja
 Kompatibilný so systémami  

dodatočnej úpravy výfukových plynov 
(DPF)

 Zlepšená spotreba paliva
 Optimálna čistota motora
 Predĺžený interval výmeny oleja
 Kompatibilný so systémami  

dodatočnej úpravy výfukových plynov 
(DPF)

Výhody pre spotrebiteľov

Výhody pre spotrebiteľov

Výhody pre spotrebiteľov



RAD ORIGINÁLNYCH MOTOROVÝCH OLEJOV MITSUBISHI MOTORS

NÁZOV PRODUKTU NORMY TECHNOLÓGIA MOTOR BALENIE (L)

MOTOROVÝ OLEJ   
0W-20

API SN,  
ILSAC GF-5

Syntetická 
technológia Benzínový

1 l
5 l
208 l

MOTOROVÝ OLEJ   
5W-40 ACEA A3/B4 Syntetická 

technológia
Benzínový a naftový 
bez filtra pevných 
častíc

1 l
5 l
208 l

MOTOROVÝ OLEJ   
10W-40 ACEA A3/B4

Na báze 
syntetickej 
technológie

Benzínový a naftový 
bez filtra pevných 
častíc

1 l
5 l
208 l

MOTOROVÝ OLEJ   
0W-30 ACEA C1/C2 Syntetická 

technológia
Naftový s filtrom 
pevných
častíc (DPF)

1 l
5 l
208 l

MOTOROVÝ OLEJ  5W-30 ACEA C4 Syntetická 
technológia

Naftový s filtrom 
pevných
častíc (DPF)

1 l
5 l
208 l

MOTOROVÝ OLEJ 5W-30 ACEA C2 Syntetická 
technológia

Naftový s filtrom 
pevných
častíc (DPF)

1 l
5 l
208 l

MOTOROVÝ OLEJ 5W30 ACEA A5/B5 Syntetická 
technológia

Benzínový  
EVOLUTION 1 l




