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AR9300 Complex Nano-ceramic Extreme Friction Modifier 
Kompleksowy nanoceramiczny modyfikator ekstremalnego tarcia 

 

OPIS: 

AR9300 to 10 lat badań rozwojowych zwieńczonych wynalezieniem formuły ponad tuzina 
starannie dobranych składników, których rozmiary cząstek zredukowano do nanometrów. 
Nanocząstki te wspólnie tworzą wiązania jonowe na powierzchni metalu bazowego budując  
5-krotnie twardszą powłokę od niego samego o zadziwiająco niskim współczynniku tarcia  
rzędu 0,003 czyli jeszcze nawet 10-krotnie niższym od nanotechnologicznego WS2.  

AR9300 to absolutnie przełomowe osiągnięcie w dziedzinie trybologii i redukcji tarcia. 

AR9300 to najnowszej generacji technologia regeneracyjna odbudowująca zniszczone 
powierzchnie tarcia.  

AR9300 to sprawdzony najlepszy preparat do ekstremalnych środowisk pracy, najwyższych 
temperatur i największych obciążeń. 

AR9300 tworzy nową powłokę na regenerowanym metalu eliminując korozję, kruchość 
wodorową oraz mikro wżery nie wchodząc w reakcje z pakietem dodatków obecnego oleju. 

AR9300 pozostaje aktywny na powierzchni nawet przez rok i dłużej – nawet poddawany 
wysokim obciążeniom. W aplikacjach szczelnych / zamkniętych jak przekładnie lub turbiny 
wiatrowe może służyć nawet do 6 lat. 

AR9300 jest odpowiedni do wszystkich silników – nawet wyczynowych, ciężkiego sprzętu, 
urządzeń górniczych, przemysłowych, sprzętu morskiego, transportu każdego rodzaju, 
motorsportu, ekstremalnych środowisk tarcia, systemów hydraulicznych, generatorów, turbin 
wiatrowych i wielu innych. 

Zalety / Korzyści 
 
• Regeneruje elementy częściowo zużyte na skutek tarcia 
• Wydłuża przydatność mechanizmów a stosowany regularnie praktycznie eliminuje zużycie 
• Wydłuża czas przydatności oleju silnikowego nawet trzykrotnie 
• Wydłuża czas przydatności oleju przekładniowego nawet czterokrotnie 
• Obniża zapotrzebowanie pracujących urządzeń na energię nawet o 8% 
• Redukuje szkodliwe emisje nawet o 48% 
• Czyści powierzchnie, eliminuje korozję, mikro wżery i kruchość wodorową 
• Tworzy powłokę 5-krotnie twardszą od regenerowanego metalu (do 12,5 GPa = 1 837 500 psi) 
• Przywraca sprawność urządzeń i osiągi oraz redukuje ich wibracje i hałas 
• Podwaja czas użyteczności elementów kolejowych poddawanych najwyższym obciążeniom 
• Ekstremalnie obniża tarcie - współczynnik tarcia (COF) = 0,003 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
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Wyniki testu Falex Pin & Vee Test: 
 
W porównaniu do poprzedniej formuły nanoceramicznej: 
 
• Obniżenie współczynnika tarcia (COF) z 0,014 do 0,003 (4,5-krotnie) 
• Redukcja zużycia z Ih=6.3x10 -8 do 2.3x10 -8 (3-krotnie) 
• Wyższa wytrzymałość na obciążenia z pcr=7,35MPa do pcr=14,40 MPa (2-krotnie) 

 
Instrukcje stosowania: 
 
Stosować w proporcji 1 do 50 porcji oleju. Dodawać ostrożnie do rozgrzanego oleju. 
 
Pojedyncza butelka 100ml wystarcza na 5 litrów oleju silnikowego lub przekładniowego. 
 
Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów w silnikach spalinowych rekomendujemy uprzednie 
zastosowanie profesjonalnego estrowego preparatu czyszczącego Archoil AR2300. 
 
W przypadku indywidualnych zastosowań skontaktuj się z Autoryzowanym Sprzedawcą Archoil. 

 
 

Dostępne opakowania: 
 
100ml butelka  
200ml butelka 
 
 
 
 
 

 
Zasady bezpiecznego składowania i stosowania: 
 

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu z daleka od źródeł ognia i ciepła. Zapewnić 
odpowiednią wentylację podczas dozowania. Unikać wdychania oparów. Nie połykać. Unikać 
kontaktu ze skórą. Chronić oczy. W przypadku zanieczyszczenia oczu obficie płukać wodą.  
W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie umyć wodą z mydłem. W przypadku połknięcia  
lub objawów podrażnienia oczu lub skóry koniecznie zasięgnąć porady lekarza.  
 
 

Specyfikacja: 

Ciężar właściwy (25 °C):               1,000 g/cm3 
Lepkość: 150 SUS w 100 °F          ~31cSt w 40 °C 
Temperatura zapłonu:                    >245°C 
Temperatura krzepnięcia:              <-60°C 
Kolor:                                             jasnobrązowy 
Ciecz o mało intensywnym zapachu 
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