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Uleiuri pentru compresor de calitate premium

Uleiul Nippon DENSO (ND) are formula unică și este dezvoltat în mod 
unic de DENSO. Compresoarele noastre de aer condiționat sunt 
preumplute cu ulei pentru a asigura performanțe de lungă durată.

Uleiul DENSO ND - care este alegerea preferată atât de producătorii 
de automobile, cât și de specialiștii în climatizare - este disponibil pe 
piața aftermarket independentă. Este cea mai bună alegere de ulei 
pentru orice compresor DENSO și este, de asemenea, compatibilă cu 
compresoarele care utilizează ulei PAG 46 (mecanic) sau POE (electric).

Caracteristici si beneficii

1. Cel mai frecvent ulei de compresor utilizat de producătorii auto din lume
2. Întotdeauna oferit în cutii metalice cu capac metalic pentru a minimiza pătrunderea umezelii
3. O formulă unică, utilizată numai pentru compresoarele DENSO
4. Pur și simplu cele mai bune proprietăți ale oricărui ulei de compresor de pe piață

 = cel mai rău        = cel mai bun

Alegera fiecarui mecanic

Vă rugăm să vizitați www.denso-am.eu pentru informații tehnice și detaliate despre diferențele de calitate dintre 
uleiurile de compresor DENSO și uleiurile PAG (obișnuite) din seria noastră de buletine de produse; „Ce trebuie 
să știți despre uleiurile pentru compresoare DENSO!” De asemenea, vă puteți îmbunătăți cunoștințele tehnice 
despre compresoare și uleiuri pe platforma noastră de e-learning de pe www.denso-technic.com.

Uleiuri compresor DENSO vs. uleiuri concurente:

Proprietați DENSO-ND-oil ‘Double End Capped’* Uleiuri PAG obișnuite ‘Double End Capped’ Uleiuri PAG ‘Single End Capped’

Performanța de lubrifiere

Proprietăți anti-uzură

Miscibilitate cu agent frigorific gazos

Stabilitate chimică, hidrolitică și termică

*ND-oil 8 & ND-oil 12

Tipuri de ulei disponibile (250ml):

Nume ulei DENSO Ulei de baza si vâscozitate Cod de produs DENSO Potrivit pentru

ND-oil 8 PAG 46 DND08250 Compresoare mecanice ce folosesc R134a

ND-oil 11 POE DND11250 Compresoare electrice ce folosesc R134a & R1234yf

ND-oil 12 PAG 46 (+aditivi) DND12250 Compresoare mecanice ce folosesc R134a & R1234yf
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