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 با قدرت
برانیـــد

5 رو غن موتور لوتوس که فقط

  در دیجی کاال عرضه می شوند

خودرو مانند هر محصول دیگری نیاز به مراقبت و نگه داری صحیح دارد 

تا با اطمینان از سالمت آن، رانندگی ایمن و مطمئنی داشته باشیم. یکی 

از مهم ترین نکات در نگه داری از خودرو توجه به روغن موتور آن است 

که نقش مهمی در افزایش عمر خودرو و موتور آن دارد. روغن موتورها 

به طور متوسط از 80 درصد روغن پایه و 20 درصد مواد افزودنی تشکیل 

می شوند و وظیفه ی استارت راحت و آسان، روان کاری قطعات موتور 

و جلوگیری از سایش، کاهش اصطکاک و کاهش رسوبات در محفظه ی 

احتراق موتور، محافظت از موتور در مقابل زنگ زدگی و خوردگی، 

آب بندی فشارهای احتراق، تمیز نگه داشتن و خنک کردن قطعات 

موتور و... را برعهده دارند. در حال حاضر روغن   موتورها به سه نوع کلی 

مینرال، نیمه سنتتیک و سنتتیک تقسیم می شوند. برای اینکه بدانید 

کدام روغن موتور برای خودروی شما مناسب است، بهترین مرجع، 

دفترچه ی راهنمای خودرو یا برچسب های داخل محفظه ی موتور است. 

زمانی که روغن موتور تا این اندازه برای خودرو مهم است و با توجه به 

تعدد محصوالت مختلف، بدیهی است که باید بهترین نوع آن را انتخاب 

کنیم. پاالیشگاه »لوتوس« بزرگترین پاالیشگاه نفت اروپای مرکزی است 

که با استخراج نفت دریای بالتیک، یکی از بزرگترین تولیدکننده های 

روغن موتور، گریس، بنزین، گازوئیل و سوخت دیزلی است. در ادامه 

پنج محصول از بهترین روغن موتورهای این شرکت معرفی می شوند که 

به  طور انحصاری در سایت دیجی کاال موجود هستند.
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Exclusive:روغن موتور های لوتوس

مدل Synthetic Plus 4L چهار لیرتی  
 نوع روغن:   بنزینی/دیزلی

 حجم:  4 لیرت

  مدل:  SAE 40 -5W  مناسب برای موتورهای 

تولید شده از اکترب سال 2010 میالدی تا سال 2016

  رشایط نگه داری:  در فضای مسقف به دور از باران 

و گرد و خاک

  دارای تاییدیه از مرسدس بنز، ب  ام  و، پورشه، پژو 

سیرتوئن، جرنال موتورز، فولکس گروپ و فورد

 QUAZAR K 4L چهار لیرتی 
  نوع روغن:  بنزینی/دیزلی

 حجم:  4 لیرت

  مدل:  5W 40- مناسب برای موتورهای 

تولید شده از سال 2005 میالدی تا سال 2010 

  رشایط نگه داری: در فضای مسقف به دور از 

باران و گرد و خاک

  دارای تاییدیه از کیا موتورز

 مدل QUAZAR K 1L یک لیرتی
 نوع روغن:   بنزینی/دیزلی

 حجم:   1 لیرت

  مدل:  5W 40- مناسب برای موتورهای 

تولید شده از سال 2005 میالدی تا سال 2010 

 رشایط نگه داری:  در فضای مسقف به دور از 

باران و گرد و خاک

 دارای تاییدیه از کیا موتورز
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 مدل Semisyntetic 1L یک لیرتی
  نوع روغن:  چهار فصل

 حجم:  1 لیرت

  مدل:  SAE 40 -10W  مناسب برای 

خودروهای سواری بنزینی با تکنولوژی موتور 

تولید شده تا انتهای سال 2004 میالدی

 رشایط نگه داری:  در فضای مسقف

 دارای تاییدیه از مرسدس بنز و فولکس گروپ

  مدل Semisyntetic 4L چهار لیرتی 
 نوع روغن:   چهار فصل

 حجم:  4 لیرت

 مدل:  SAE 40 -10W مناسب برای 

خودروهای سواری بنزینی با تکنولوژی موتور 

تولید شده تا انتهای سال 2004 میالدی

 رشایط نگه داری: در فضای مسقف

 دارای تاییدیه مرسدس بنز و فولکس گروپ
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