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TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 – en ny
motorolje for PSA-biler

Nå presenterer vi den nye TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30, en motorolje
utviklet spesielt for PSAs bensin- og dieselmotorer opptil Euro 5, som er
godkjent ifølge den oppgraderte spesifikasjonen PSA B71 2290. Den
oppgraderte spesifikasjonen motvirker at forbrenning skjer før den planlagte
tenningsgnisten, også kalt LSPI (Low Speed Pre-Ignition).

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 har en enestående kombinasjon av
baseoljer av høy kvalitet og utvalgte premiumadditiver som effektivt
motvirker LSPI og gir utmerket slitasjebeskyttelse, samtidig som den sørger



for maksimal oksidasjonsstabilitet. Den moderne additivteknologien beskytter
og forlenger levetiden på eksosetterbehandlingssystemet.

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 er dessuten egnet for mange kjøretøy fra
asiatiske fabrikanter, samt Fiat og IVECO Daily, fordi den oppfyller ACEA C2.

Spesifikasjon Godkjenninger FUCHS   Anbefaler

ACEA C2 PSA B71 2290                -

Fordeler med TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30:

• Oppfyller kravene i den nyeste PSA-spesifikasjonen, særlig når
det gjelder LSPI

• Beskytter eksosetterbehandlingssystemene med lavt innhold av
sulfataske og redusert fosfor- og sulfatinnhold

• Utmerket slitasjebeskyttelse for motorene, også ved høy
belastning

• Maksimal oksidasjonsstabilitet
• Reduserte avgassutslipp
• Mindre avleiringer i motor og turbo
• Lavt oljeforbruk ved svært lav fordamping
• Dokumentert reduksjon av drivstofforbruket med mer enn 2,7 %

Obs! Vil du være sikker på å få optimal LSPI-beskyttelse, sørg for at du bruker
TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 med den reviderte spesifikasjonen.

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 er egnet for samme bruksområder som den
tidligere TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30, som derfor utgår fra sortimentet.

For bruksområder som krever ACEA C2 kan også TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-
30 brukes som alternativ.

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 finnes i følgende pakningsstørrelser: 12x1L,
20L, 205L og BULK

Oversikt over de ulike motoroljespesifikasjonene i PSA-gruppen:
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Bruksområde FUCHS-produkt

B71
2290

ACEA
C2/C3

SAE
5W-
30

Diesel- og bensinmotorer opptil
Euro 5. Ikke egnet for kjøretøy
produsert etter 03.2015

TITAN GT1 PRO 2290
SAE 5W-30

B71
2296

ACEA
A3/B4

SAE
5W-
40

Diesel- og bensinmotorer opptil
Euro 4 
(dvs. uten DPF).

TITAN Supersyn
LONGLIFE SAE 5W-40

B712
300

ACEA
A3/B4

SAE
10W-
40

Eldre diesel- og bensinmotorer
uten DPF

TITAN SYN MC SAE
10W-40

B712
312

ACEA
C2/C3

SAE
0W-
30

Diesel- og bensinmotorer inklusive
Euro 6

TITAN GT1 PRO 2312
SAE 0W-20

Lanseres sommeren 2019

B712
010

ACEA
C5

SAE
0W-
20

Nyeste generasjon motorer med
fokus på drivstofføkonomi. Kun for
utvalgte motorer.

-

FUCHS er en del av et globalt konsern med tyske røtter som utvikler,
produserer og distribuerer ett bredt sortiment av smøremidler og relaterte
spesialiteter.

I nært samarbeid med våre kunder, utvikler vi innovative og skreddersydde
smøremiddelløsninger for alle typer bransjer, som bilindustrien,
produserende industri, bygg & entreprenørvirksomhet, energi &
transportsektoren, næringsmiddelindustrien, skogbruk, stål, metall, og
sementindustrien med mer.

FUCHS er verdens største uavhengige leverandør av innovative
smøremiddelløsninger for stort sett alle bransjer og bruksområder. Vi er 6000
ansatte i over 50 land som alle har samme mål: Å holde verden i bevegelse
med både holdbarhet og effektivitet i fokus.
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