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Najwyższej jakości oleje do sprężarek

Opracowany przez DENSO olej Nippon DENSO (ND) posiada 
unikalny skład. Nasze sprężarki klimatyzacji są wstępnie napełnione 
olejem, aby zapewnić ich długotrwałą i wysoką wydajność.

Oleje DENSO ND – preferowane przez producentów samochodów 
i specjalistów od klimatyzacji – są dostępne na niezależnym rynku 
części zamiennych. To najlepsze oleje do sprężarek DENSO, 
kompatybilne również ze sprężarkami, które wykorzystują olej 
PAG 46 (mechaniczny) lub POE (elektryczny).

 = najgorsze        = najlepsze

Oleje wybierane przez każdego mechanika

Wejdź na stronę www.denso-am.pl, by uzyskać szczegółowe informacje techniczne na temat różnic w 
jakości pomiędzy olejami do sprężarek DENSO a (zwykłymi) olejami PAG w naszej serii biuletynów: „Co musisz 
wiedzieć o olejach do sprężarek DENSO”. Możesz również poszerzyć swoją wiedzę techniczną na temat olejów i 
sprężarek klimatyzacji na naszej platformie e-learningowej: www.denso-technic.com/pl

Cechy i korzyści:

1. Najczęściej używany olej sprężarkowy przez producentów samochodów na świecie
2. Sprzedawany zawsze w metalowych puszkach z metalową nakrętką, aby zminimalizować wnikanie wilgoci
3. Unikalna formuła, stosowana tylko w sprężarkach DENSO
4. Najlepsze właściwości spośród wszystkich dostępnych na rynku olejów do sprężarek

Dostępne rodzaje olejów (250ml):

Nazwa oleju DENSO Rodzaj i lepkość oleju bazowego Nr części DENSO Odpowiedni do

Olej ND-8 PAG 46 DND08250 Sprężarek mechanicznych wykorzystujących czynnik R134a

Olej ND-11 POE DND11250 Sprężarek elektrycznych wykorzystujących czynniki R134a i R1234yf

Olej ND-12 PAG 46 (+dodatki) DND12250 Sprężarek mechanicznych wykorzystujących czynniki R134a i R1234yf

Oleje do sprężarek DENSO a oleje konkurencji:

Właściwości Olej DENSO ND z podwójnie 
zamkniętymi wiązaniami chemicznymi*

Zwykłe oleje PAG z podwójnie 
zamkniętymi wiązaniami chemicznymi

Oleje PAG z pojedynczo zamkniętymi 
wiązaniami chemicznymi

Wydajność smarowania

Właściwości przeciwzużyciowe

Mieszalność z gazowym czynnikiem chłodniczym

Stabilność chemiczna, hydrolityczna i termiczna

*olej ND-8 i ND-12
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