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TITAN LE MANS je k dispozici ve třídách:
SAE 0W-30,  SAE 5W-40  a  SAE 5W-50.
TITAN LE MANS znamená dokonalou kulturu jízdy.

Kdo vyžaduje při jízdě autem špičkový výkon a bez-
pečnost, ten se spoléhá na vyzrálou techniku a na
silný výkonný motor, který pracuje bezvadně i tehdy,
kdy to jiné už vzdaly. Motor v tom případě potřebuje
spolehlivý a vysoce zatížitelný olej.
Společnost FUCHS vyvinula pomocí nejmodernější
technologie plně syntetický motorový olej třídy EC
(Energy Conserving).

TITAN LE MANS byl vyvinut pro nové vysoce výkonné
motory osobních vozidel různých výrobců.
Zejména takové požadavky v oblasti motoru, jakými
jsou špičkové vlastnosti při studeném startu, nejvyšší
vysokoteplotní zatížitelnost, například na turbodmy-
chadle nebo i nezbytná vysoká úspora paliva, umož-
ňují dnes pouze vysoce výkonné motorové oleje, ja-
kým je například TITAN LE MANS.

TITAN LE MANS ve třídách SAE 0W-30, 5W-40 a
5W-50 se v praxi osvědčily a byly vyzkoušeny v agre-
gátech s těmito specifikacemi:

• SAE 0W-30, 5W-40 a 5W-50

• ACEA A 3 - 96 / B3 - 96

• API CF/SJ

• BMW

• Porsche

• VW 500 00 / 505 00 / 502 00 *)

• MB 229.1

*) Připravuje se
 

Přednosti použití
 
• TITAN LE MANS je použitelný univerzálně.
• Zajišťuje čistotu motorů při teplotách na pístech až

do 340 °C.
• Čisté sací a výfukové ventily zaručují volné dýchá-

ní motoru.
• TITAN LE MANS je i při vysokých otáčkách „tur-

bofest“, tedy vhodný pro přeplňované motory.
• TITAN LE MANS umožňuje nejkratší dobu proma-

zání a nejrychlejší naplnění hrníčkových zdvihátek
a proto nedochází k hlučení ani k opotřebení při
studeném startu.

• TITAN LE MANS poskytuje ochranu proti opotře-
bení všech pohyblivých částí, jako jsou pohon
ventilů, vačkový hřídel a pístní kroužky i při trvalé
jízdě při plném zatížení.

• Při prodloužených intervalech výměny oleje je
stárnutí nebo zahuštění oleje pouze nepatrné.

• Úspora paliva v oblasti částečného i plného výko-
nu.

Pokyny pro použití

• TITAN LE MANS zaručuje provozní bezpečnost za
všech režimů jízdy, jako například při extrémním
provozu Stop-and-Go, jakož i při nejvyšších rych-
lostech v dálničním provozu.

• TITAN LE MANS je mísitelný a snášenlivý se vše-
mi značkovými jedno- a vícerozsahovými motoro-
vými oleji.

• TITAN LE MANS je vhodný pro přeplňované i ne-
přeplňované benzinové a naftové motory osobních
vozidel.
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Super lehkoběžný olej pro, přeplňované i nepřeplňované benzinové a naftové motory
osobních vozidel, jenž splňuje a překračuje požadavky budoucnosti


