
OLJE PRODUKTER

®
MADE IN USA

OIL STABILIZER

Inget fungerar bättre en Prolong Oil Stabilizer, berikade med Prolong´s avancerad smörjteknik 
för att lösa smörjningsrelaterade problem. Prolong Oil Stabilizer ger äldre motorer nytt liv.

Andra olje stabilisatorer på marknaden innehåller inte de nödvändiga tillsatser som tillhandahålls av dagens motoroljor, såsom 
antioxidanter . När dessa oljestabiliserings produkter fylls på i stället för motorolja , går motorn miste om 20-25% av dessa viktiga 
tillsatser. Formuleringen av Prolong Oil Stabilizer inkluderar Prolong´s AFMT ™ (Anti-Friction Metal Treatment ) avancerad teknik 
samt viktiga tillsatser för att få fram komplett formulerad olja stabilisator produkt och som skiljer sig från de andra konkurrenterna. Det 
är bara att jämföra skillnaden ... Innehåller inte några fasta partiklar såsom PTFE hartser, "molys," zink, koppar. plast eller grat.

FÖRDELAR I BENSIN- OCH DIESELMOTORER

MINSKAR FRIKTION OCH VÄRME

FÖRLÄNGER OLJANS LIVSLÄNGDSTABILISERAR VISKOSITET

KALLSTART PROTEKTION

MINSKAR OLJELÄCKAGE MINSKAR OLJEBRÄNNING

ELIMINERAR MOTORLJUD

MINSKAR AVGASRÖK

ÖKAR KOMPRESSIONEN

Icke frätande antioxidant formel.

Effektiv för både Bensin och Dieselmotorer.

Kompatibel med alla Mineral och Syntetiska oljor.

Hjälper till att förhindra slam och avlagringar som bildas i motorn.

Påverkar inte motorgarantier.

ATT ANVÄNDA PRODUKTEN

Prolong Oil Stabilizer kan blandas i motoroljan när som helst eller 
vid nästa oljebyte. Följ alltid tillverkarens instruktioner om servicintervaller. 
Blandning:
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ÖVERLÄGSEN

REKOMENDERAD FÖR BENSIN- OCH DIESEL MOTORER

Påfrestningen i tävlingssport som Isländska OFF ROAD är minst sagt otrolig och 
jag är glad att få berätta om vår erfarenhet av Prolong Produkterna i vår racingbil.
 
MOTOR:  Vi har använt olika oljor i motorn för att uppnå ett bättre resultat och för 
att minska slitaget på delar som t.ex. Millitec-1, Castrol Tävlingsoljor m.m. men 
det är ingen tvekan att Prolong Engine Treatment har gett oss mångfaldig framgång 
i att minska slitage. Skillnaden var så stor att vi knappt kunde tro det. Som t.ex. 
i vår jämförelse av Millitec-1 och Prolong Engine Treatment blev resultatet,
med Millitec-1 kunde vi köra 4 lopp på Ramlager tills vi fick byta ut dom., 
men med Prolong Engine Treatment i oljan körde vi 12 lopp och det var knappt 
synligt slitage på Ramlager.
AUTOMATLÅDA: Det är stora påfrestningar på växlarna i OFF ROAD tävlingar och det uppstår hög intern värme 
som gör att det alltid är varm doft av oljan. Med Prolong Transmission Treatment är oljan naturlig och slitaget har 
minskad dramatiskt hos oss.
FÖRDELNINGSLÅDA OCH DRIVAXLAR: Prolongs AFMT® har fungerar utmärkt, Delarna håller bättre.

EP- FETT: Vi använder Prolongs EP-2 fett i lager och alla smörjnipplar. Livslängden på alla delar har blivet längre. 
Fettet sköljs inte ut vid stora påfrestningar, underhållet har minskad.
SPL100 Multispray: Denna produkt är så exceptionellt bra och det går att använda på nästa vad som helst. Den är 
så bra att den skapar beroende, jag åker ingenstans utan att ha med mig SPL100.
Vi alla i Racing Teamet är överens om att Prolong har ingen motsvarighet i världen. 

TEAM TRÖLLID: Sigurdur Th Jonsson

Vad säger Islandsmästaren i Off Road om Prolong!
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