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PODSTAWOWE PARAMETRY JAKOŚCIOWE
SLOVNAFT w zależności od warunków klimatycznych sprzedaje oleje napędowe bezsiarkowe w trzech klasach, które 
różnią się między sobą temperaturą blokady zimnego fi ltra. W zależności od pory roku do dyspozycji są:

PARAMETR KLASA B LETNI KLASA D PRZEJŚCIOWY KLASA F ZIMOWY

Czas obowiązywania 16.4. – 30.9. 1.10. – 15.11., 1.3. – 15.4. 16.11. – 29.2.

Blokada zimnego fi ltra CFPP [°C] 0 C -10 C -20 C

WŁASNOŚCI UŻYTKOWE TOWARU 
Oleje napędowe produkowane przez SLOVNAFT wyróżniają się wysoką jakością i własnościami użytkowymi dostosowa-
nymi do wymogów silników wysokoprężnych i przepisów o ochronie środowiska naturalnego. Rozległe badania silnikowe 
potwierdzają, że oleje napędowe są odpowiednim paliwem dla wszystkich typów silników z zapłonem samoczynnym.

TRANSPORT 
Cysterny samochodowe, Cysterny kolejowe.

MEMBER OF THE MOL GROUP
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SLOVNAFT DRIVE DIESEL 
(olej napędowy premium z dodatkami uszlachetniającymi)

SLOVNAFT DRIVE 
(benzyny premium z dodatkami uszlachetniającymi)

CHARAKTERYSTYKA
Benzyny bezołowiowe Slovnaft  DRIVE to paliwo premium o unikatowych własnościach mających pozytywny wpływ zarówno na silnik 
samochodu, jak i środowisko naturalne. Do produkcji benzyn silnikowych Slovnaft  Drive stosuje się dodatki wielofunkcyjne, które pro-
dukowane są wyłącznie dla Grupy MOL. Dzięki zastosowaniu tych dodatków, jakość i własności użytkowe benzyn silnikowych Slovnaft  
DRIVE nie tylko spełniają wymogi jakościowe ustanowione w obowiązujących przepisach, ale niejednokrotnie przewyższają te wymogi 
pod kątem podstawowych parametrów. Benzyny Slovnaft  Drive spełniają nawet najsurowsze wymogi eksploatacyjne dla samocho-
dów z silnikiem z zapłonem iskrowym, stwarzając jednocześnie bardzo korzystne ekonomiczne warunki ich eksploatacji. 

Zwiększenie 
mocy silnika

Korzystniejszy skład 
gazów spalinowych 

Niższa 
awaryjność 
samochodu

Dłuższa 
żywotność 

silnika 

Niższe zużycie 
paliwa

PAKIET TYCH DODATKÓW ZAWIERA:

   DODATEK DETERGENTOWO DYSPERSYJNY – utrzymuje cały układ 
paliwowy w czystości, tj. zapobiega tworzeniu się osadów w komorze spalania 
i układzie ssania silnika z zapłonem iskrowym. Jednocześnie rozpuszcza i 
usuwa już istniejące osady w układzie paliwowym, co wpływa na poprawę 
efektywności spalania i zapewnia wyższą moc silnika, niższe zużycie paliwa 
i redukcję emisji substancji szkodliwych. 

   DODATEK SMARUJĄCY – zapewnia smarowanie części silnika, co zapobiega 
ich zużyciu, zmniejsza zużycie paliwa, wydłuża żywotność silnika i zmniejsza 
awaryjność samochodu. 

  DODATEK ANTYKOROZYJNY – zapobiega korozji układu paliwowego, 
co zapobiega występowaniu awarii spowodowanych korozją.  

  PRZECIWUTLENIACZE – zapobiegają powolnej degradacji tlenowej 
i stabilizują jakość paliwa w przypadku długotrwałego składowania. 

WŁASNOŚCI UŻYTKOWE TOWARU
Bezołowiowe benzyny silnikowe produkowane przez SLOVNAFT wyróżniają się wysoką jakością i własnościami użytkowy-
mi dostosowanymi do wymogów tradycyjnych silników gaźnikowych, najnowocześniejszych silników z zapłonem iskrowym 
z bezpośrednim wtryskiem, jak też silników z turbo doładowaniem. Paliwo o niskiej zawartości siarki zapewnia maksymalne 
ograniczenie tworzenia się osadów w komorze spalania silnika i ogólnie długotrwałą żywotność samochodu.

DZIĘKI ODPOWIEDNIEMU DODATKOWI BIOKOMPONENTÓW, ZMODYFIKOWANEMU SKŁADOWI I KOMPLEKSOWEMU 
USZLACHETNIANIU BENZYN SLOVNAFT DRIVE, PRACA SILNIKA Z ZAPŁONEM ISKROWYM JEST DOSKONALSZA, CZEGO EFEKTEM JEST:

DZIĘKI ODPOWIEDNIEMU DODATKOWI BIOKOMPONENTÓW, ZMODYFIKOWANEMU SKŁADOWI ORAZ 
KOMPLEKSOWEMU USZLACHETNIANIU OLEJU NAPĘDOWEGO SLOVNAFT DRIVE, PRACA SILNIKA Z ZAPŁONEM 
SAMOCZYNNYM JEST DOSKONALSZA, CZEGO EFEKTEM JEST:

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Benzyny silnikowe są substancjami palnymi I. klasy zagrożenia z punktem zapłonu poniżej 0 °C. 
Podczas pracy z tym towarem należy przestrzegać poleceń podanych w kartach bezpieczeństwa. 

CHARAKTERYSTYKA
Olej napędowy Slovnaft  DRIVE to bezsiarkowy olej napędowy z dodatkami uszlachetniającymi spełniający najsurowsze technicz-
ne wymogi dla samochodów z silnikiem z zapłonem samoczynnym (silniki Diesla). Do produkcji olejów napędowych Slovnaft  
DRIVE stosuje się dodatki wielofunkcyjne produkowane wyłącznie dla Grupy MOL. Dzięki zastosowaniu tych dodatków, jakość 
i własności użytkowe olejów napędowych Slovnaft  DRIVE nie tylko spełniają wymogi jakościowe ustanowione w obowiązu-
jących przepisach, ale niejednokrotnie przewyższają te wymogi pod kątem podstawowych parametrów. Paliwo z dodatkiem 
detergentowym spełnia nawet najsurowsze wymogi eksploatacyjne dla samochodów z silnikiem z zapłonem samoczynnym, 
stwarzając jednocześnie bardzo korzystne ekonomiczne warunki ich eksploatacji.

Zwiększenie 
mocy silnika

Korzystniejszy 
skład gazów 
spalinowych

Niższa 
awaryjność 
samochodu

Dłuższa 
żywotność 

silnika

Niższe zużycie 
paliwa

Bezpieczny 
start o każdej 

porze roku

E N G I N E
S T A R T

  DODATEK ZWIĘKSZAJĄCY LICZBĘ CETANOWĄ 
dodatek zwiększający liczbę cetanową paliwa. 
Poprawia własności spalania paliwa i zwiększa 
moc silnika. 

  DODATEK SMARUJĄCY przeznaczony do 
minimalizacji zużycia pompy wtryskowej i układu 
wtryskowego. Wydłuża żywotność silnika.

   DEEMULGATORY zapobiegają powstaniu emulsji 
z wodą.  Zapobiegają zawilgoceniu i zwiększają moc 
silnika. 

  DODATEK DETERGENTOWY zapobiega powstawaniu 
osadów w układzie paliwowym i komorze spalania 
silnika. Utrzymuje silnik w czystości zwiększając w 
ten sposób jego moc, zmniejszając zużycie paliwa 
i ilość substancji szkodliwych zawartych w gazach 
spalinowych w celu poprawy ochrony środowiska 
naturalnego. 

  DODATEK ZMNIEJSZAJĄCY PRZEWODNOŚĆ 
ELEKTRYCZNĄ zapobiega powstaniu ładunku 
elektrostatycznego podczas tankowania. Zwiększa 
bezpieczeństwo klienta. 

  DODATEK ANTYKOROZYJNY chroni silnik i układ 
paliwowy samochodu. Wydłuża żywotność silnika. 

  PRZECIWUTLENIACZE zapobiegają powolnemu 
utlenianiu się paliwa w trakcie długotrwałego 
składowania. Utrzymują stabilną jakość, 
zwiększając w ten sposób moc silnika. 

  DODATEK PRZECIWPIENIĄCY zapobiega 
powstawaniu piany podczas tankowania. 

  DEPRESANT dodatek poprawiający własności 
paliwa w niskich temperaturach, tj. obniżający 
graniczne temperatury fi ltrowalności paliwa. Ułatwia 
uruchomienie silnika w okresie zimowym. 

Benzyny Slovnaft  DRIVE zawierają dodatki wielofunkcyjne poprawiające parametry mocy i parametry użytkowe. Całoroczne uszlachetnianie olejów napędowych Slovnaft  DRIVE w okresie zimowym uzupełniają dodatki zimowe, 
które poprawiają własności niskotemperaturowe i stabilność zimowego paliwa w niskich temperaturach.

W CELU POPRAWY PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH OLEJU NAPĘDOWEGO STOSUJEMY 
DODATEK WIELOFUNKCYJNY, W KTÓREGO SKŁAD WCHODZI CAŁY PAKIET DODATKÓW:

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Oleje napędowe to substancje palne należące do III. klasy zagrożenia 
z temperaturą zapłonu powyżej 55 °C. 

8

Key Partner PL_Letak A4 v2.indd   3-4Key Partner PL_Letak A4 v2.indd   3-4 16.9.2013   12:1316.9.2013   12:13


