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Alternatywa dla OE!

febi nr 37400

Płyn chłodniczy (fioletowy)
febi nr 37400 (1,5 ltr)
febi nr 37401 (5 ltr)
febi nr 37402 (60 ltr)
Dowiedz się też więcej o częściach zamiennych febi bilstein!
Pełną ofertę znajdziesz na stronie: www.febi.com
Por. nr G 012 A8G

febi 37400 jest długotrwałym koncentratem chłodniczym Premium najnowszej
generacji, sporządzonym na bazie glikolu etylowego przy użyciu najnowocześniejszej
technologii OAT (Organic Additive Technology).

febi płyn chłodniczy …
• do stosowania we wszystkich pojazdach, zarówno ciężarowych, jak i osobowych
• odpowiada nowemu płynowi chłodniczemu VW-Standard G12 plus plus
• spełnia również wymogi MAN 324 typ Si-OAT, Scania TB 1451 oraz MB 325.5 		
(000 989 28 25)
• można łączyć i mieszać ze wszystkimi innymi środkami chłodzącymi 			
dostępnymi na rynku
• zapewnia wyśmienitą ochronę przed korozją i polecany jest szczególnie do
stosowania z elementami aluminiowymi, krzemowymi i magnetycznymi
• podnosi temperaturę wrzenia płynu chłodniczego
• ma wyśmienitą przewodność cieplną
febi nr 90451
• zapewnia bardzo dobrą ochronę przed tworzeniem osadów i kawitacją
• jest odporny na starzenie się
• daje ochronę przed mrozem nawet do -36°C (przy zalecanych proporcjach 		
mieszania z wodą 1:1)
• przedłuża okres eksploatacji elementów ruchomych, jak pompa wodna, zawory 		
ogrzewania
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febi no. 90451 · 09/11 · 5.000/B

febi nr: 91037 | z zastrzeżeniem zmian technicznych

febi 37400 dzięki swoim wspaniałym właściwościom wykracza daleko poza wymagania większości producentów i norm zagranicznych.

NEW:
Engine oils

Inne substancje płynne z oferty febi bilstein znajdziesz w ulotce
febi 90451!
Dowiedz się też więcej o częściach zamiennych febi bilstein!
Pełną ofertę znajdziesz na stronie: www.febi.com
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febi is a bilstein group brand

Fluids
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Antifreeze
Brake fluids
Oils
Greases
Thread lock
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