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Kroon-Oil Fuel Optimum 4T

Descrição

Fuel Optimum 4T é uma gasolina alquilada de alta qualidade para motores de 4 tempos. Com a sua base alquilada, o Fuel Optimum 4T 
é até 99% mais limpo do que a gasolina normal. Adicionalmente, o produto é completamente livre de substâncias nocivas como o 
benzeno. As propriedades mais importantes do Fuel Optimum 4T:

• Reduz a manutenção e aumenta a vida útil da sua máquina
• Mais amigo do ambiente
• Melhor para a sua saúde graças a menos emissões
• Não é produzido fumo ou fuligem durante a combustão
• Impede a formação de depósitos no interior da máquina
• Quimicamente estável e assim capaz de ser mantido durante mais tempo do que a gasolina convencional
• Um cheiro menos poderoso do que a gasolina normal
• Quase completamente livre de benzeno e outras substâncias nocivas 

Aplicação

Fuel Optimum 4T é adequado para motores a gasolina de 4 tempos para maquinaria de manutenção de jardins e parques. Oferece um 
desempenho ideal para maquinaria como por exemplo, corta sebes, cortadores de relva, sopradores e enxadas rotativas. 
Adicionalmente, pode utilizar o Fuel Optimum 4 para outros motores de 4 tempos tais como os utilizados em moto 4, geradores, 
tratores corta relva, barcos e automóveis clássicos. 

Embalagens disponíveis

62290
5 L can

62360
200 L drum

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição 
geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, 
especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a 
escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a 
alterações sem notificação.
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