PREČO SI VYBRAŤ
MOL RACING ?
 ysoké oktánové číslo a vysoký obsah kyslíka
V
zabezpečujú vynikajúcu kvalitu za priaznivú cenu
Vysoký výkon a garancia stálej kvality
 eobsahuje etanol a metanol, preto nepoškodzuje
N
citlivé súčiastky a tesnenie motora

V prípade záujmu o pretekárske
palivo kontaktujte svojho
obchodného zástupcu alebo
využite našu Biznis linku.
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava 23
Biznis linka: 0800 111 811
kontaktne.centrum@slovnaft.sk
www.slovnaft.sk

ENERGIA VÍŤAZOV

Vysoko oktánové pretekárske palivo MOL Racing
Fuel 102+ prináša spoločnosť SLOVNAFT, a.s., aj na
slovenský trh. Špecialisti Skupiny MOL ho vyvinuli pre
náročných spotrebiteľov pretekárskeho benzínu.
MOL Racing Fuel 102+ odporúčame pre klasické
atmosférické motory, ale aj pre preplňované motory
s turbodúchadlom. Vynikajúce zloženie paliva
MOL Racing Fuel 102+ zaisťuje maximálny výkon vášho
motora, ktorý prevyšuje výkon 100-oktánového benzínu.
Odporúčame ho na preteky, pri ktorých sa nevyžaduje
regulácia paliva v súlade s požiadavkami Medzinárodnej
automobilovej federácie (FIA).
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Pretekárske palivo najmodernejšej generácie
MOL Racing Fuel Hi5 bolo vyvinuté a je vyrábané
podľa najnovších trendov motošportu. Komponenty
použité pri výrobe zaisťujú nielen mimoriadny výkon
zmesi, ale aj šetrnosť k jednotlivým súčastiam palivovej
sústavy a motoru. Palivo je kompatibilné s požiadavkami
FIA (Medzinárodnej automobilovej federácie).
Palivo MOL Racing Fuel Hi5 je určené predovšetkým pre
preplňované motory súťažných vozidiel kategórie R5.
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