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MAN Truck & Bus – član skupine MAN

SAMO NAJBOLJŠE ZA TISTE,
KI DAJEJO VSE OD SEBE.
Najboljše, kar imamo za vaš TGE.

Nekaj je povsem jasno: to ni van, to je MAN. Vaš TGE daje vse od sebe – vsak dan, v vseh letnih časih. Vsa zmogljivost
vam je vedno na razpolago. Prav tako je jasno da tisti, ki dajejo vse od sebe, zaslužijo le najboljše. Pri MANu to
pomeni originalne izdelke. Originalno olje MAN „VIVAX“ ima perfektno sestavo za visoke zahteve modela TGE. Naša
originalna olja MAN dokazano zagotavljajo optimalno zaščito pred obrabo in s tem znižujejo skupne obratovalne
stroške. Najboljše – ravno še dovolj dobro za vaš TGE.

ORIGINALNA MOTORNA OLJA MAN

Visoko zmogljivo olje za visoko zmogljive motorje.
Visoko zmogljive motorje ne najdemo le na dirkališčih. Visoko zmogljivi motorji so tudi tisti,
ki z agotavljajo veliko moč. To je ravno tisto, česar so sposobna vozila MAN TGE – na cesti,
v mestih, na deželi, na gradbiščih – od zore do mraka. Močne vibracije, umazan zrak, pogosto
ustavljanje in speljevanje, redno zaviranje z motorjem in še veliko več je del njihovega vsakdana.

Povsem enostavno.
To so razlogi, zaradi katerih bi morali izbrati
originalno olje MAN:
n

Olje z dolgo življenjsko dobo in prilagodljivimi intervali menjave do 50.000 km

n

Daljša življenjska doba tudi v ekstremnih pogojih

n

Odlična učinkovitost in zmogljivost ob minimalni porabi olja

n

Čistilni učinek preprečuje kopičenje usedlin

n

Lahko zmanjša porabo goriva in izpust CO2

n

Pomaga pri zmanjševanju skupnih stroškov lastništva (TCO)

n

Na razpolago tudi v priročnih enolitrskih posodah

n

Portfelj se nenehno preverja s stališča tehničnega razvoja in po potrebi prilagaja ali razširja.

