
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCHOIL AR9200v2  

NANO Mo-WS2 ESTER COMPLEX 

MODYFIKATOR TARCIA DO OLEJU SILNIKOWEGO 

 
Archoil AR9200v2 to unikalny kompleksowy modyfikator tarcia wykonany  
w syntetycznej technologii estrowej Molibdenu & Nano Dwusiarczku Wolframu (Mo-WS2). 
Najnowszej generacji kompleksowa technologia smarna oferuje zaawansowaną ochronę 
przeciwzużyciową oraz redukcję tarcia silnika benzynowego jak i wysokoprężnego (DIESEL) 
pojazdu wyczynowego a także codziennego ulicznego użytku. 
Syntetyczny NANO WS2 to jedna z najbardziej smarnych substancji na świecie a w połączeniu ze 
związkami Molibdenu dostarcza długotrwałych osiągów dalece przewyższających konwencjonalne 
dodatki przeciwzużyciowe. Zdolność przenoszenia obciążeń przez powierzchnię zabezpieczoną 
AR9200v2 jest ekstremalnie wysoka i przekracza 4.200.000 PSI a udarowa zdolność przenoszenia 
obciążeń przekracza 5.000.000 PSI, czyli ponad 15 razy więcej od poprzedniej generacji NANO WS2.  
 
AR9200v2 penetruje i pomaga regenerować zużyte powierzchnie a nowy mikronowej grubości 
film smarny o ultra niskim tarciu rzędu COF 0,03 chroni przed zużyciem, utlenianiem oraz korozją. 
AR9200v2 jest odpowiedni do stosowania w każdym czterosuwowym silniku benzynowym oraz 
wysokoprężnym, także o bezpośrednim wtrysku paliwa, z turbosprężarką, filtrem cząstek stałych 
(DPF) czy trójfunkcyjnym konwerterem katalitycznym (TWC). 
AR9200v2 może być dodawany do oleju silnikowego każdej klasy lepkości i jakości, mineralnego 
jak i syntetycznego o niskim, średnim lub pełnym poziomie popiołów (SAPS). 
 
CECHY / ZALETY: 

 Chroni silnik w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach pracy 
 Pomaga regenerować zużyte powierzchnie i chroni przed zużyciem 
 Tworzy powłokę o ultra niskim tarciu COF rzędu 0,03 
 Wyjątkowa odporność na szokowe obciążenia ponad 5,000,000 PSI 
 Wyśmienite właściwości penetracyjne i antykorozyjne 
 Poprawia osiągi silnika 
 Nawet 15x lepsza ochrona od poprzedniej wersji Nano WS2 
 Estrowa technologia High Performance 

INSTRUKCJE STOSOWANIA 
Zalecane dawkowanie: 40ml na 1 litr oleju silnikowego. Jedna butelka 200ml może być stosowana 
do 4,5 – 5,5 litra oleju silnikowego. Wstrząsnąć kilkukrotnie przed użyciem. Rozgrzać silnik do 
normalnej temperatury pracy i wyłączyć. Dodać produkt do oleju silnikowego i uruchomić silnik na 
15 minut. 


