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HHPP  --  DDiieesseell  MMoottoorr  BBeehhaannddeelliinngg  mmeett  PPTTFFEE  
 

Nulon HP Diesel Motor Behandeling werd 
ontwikkeld om te voldoen aan de 
specifieke hoge eisen van de hedendaagse 
hoge prestatie dieselmotoren. Grotere 
oliewissel intervallen, zwaardere 
belastingen, turboladers en aanhoudend 
hogere snelheid, vergen het uiterste van 
de hedendaagse dieselmotoren. Moderne 
smeermiddelen moeten beter presteren 
dan ooit tevoren om een oliefilm te 

behouden tussen de wrijvingsdelen. 
 
Wanneer op een regelmatige basis Nulon HP toegevoegd 
wordt aan de gebruikelijke olie dan biedt het de hoogste 
graad van bescherming. Het is beschikbaar voor alle soorten 
machines en voertuigen die zijn uitgerust met een 
dieselmotor. HP werd ontwikkeld met de behandeling van 
grote wagenparken in gedachten. Het is economisch en 
eenvoudig te gebruiken. Enkele HP toepassingen zijn o.a.: 
 
 Transportsector 
 Generatoren 
 Landbouw 
 Pompen aangedreven door een dieselmotor 
 Grondverzetmachines 
 Mijnbouw 
 Scheepvaart 

Nulon HP vergroot de smerende kwaliteiten van alle 
motoroliën en verminderd contact van metaal op metaal. 
Het kan samen gebruikt worden met alle minerale en 
synthetisch gebaseerde oliesoorten. HP is geschikt voor 
gebruik bij oliefilters met een doorlaatbaarheid van 5 
microns. HP is een complexe formule die gebaseerd is op 
submicron Polythetrafluorethyleen (PTFE) deeltjes, een 
hoogwaardig smeermiddel aangevuld met andere 
antislijtage, antiwrijving en antioxidatie additieven. Dit 
gehele pakket, toegevoegd aan de gebruikelijke 
smeermiddelen, verzekeren een minimum slijtage en die 
veroorzaakt wordt door hoge toeren en belastingen. Door 
de superieure smerende kwaliteiten van Nulon HP, worden 
oliën minder belast en behouden daardoor langer hun 
kwaliteiten. Regelmatig gebruik minimaliseert 

metaaldeeltjes als gevolg van slijtage in de olie. HP biedt 
een smerende bescherming ver boven het 
temperatuurbereik van normale oliën. Dit is bijzonder 
belangrijk in termen van bescherming voor motoren 
voorzien van een turbo. Nulon HP heeft een 
bedrijfstemperatuur bereik van -15ºC tot 250ºC. (De 
minimum bedrijfstemperatuur kan variëren buiten 
Australië.) 

Voordelen: 
 Verhoogd vermogen 
 Verminderde wrijving 
 Verminderde slijtage 
 Verminderd brandstofverbruik 
 Verminderde onderhoudskosten 
 Corrosie bescherming 
 Lagere olietemperatuur 
 Verhoogde compressie 
 Langere levensduur motor 
 Verminderd onderhoudstijd 
 
Gebruiksaanwijzing: 
Start de motor na de vernieuwing van de olie en het filter, 
en laat deze draaien tot de normale bedrijfstemperatuur 
bereikt is. Schud de Nulon HP flacon volledig. Voeg HP 
toe. Herstart de motor en laat deze voor tenminste 15 
minuten draaien. Herhaal de toepassing bij elke 
oliewissel. 
 
Waarschuwing:  
Niet voor gebruik in Benzine Motoren 
Nulon HP niet toevoegen aan een nieuwe of gereviseerde 
motor voordat hij de door de constructeur aanbevolen 
inloopperiode heeft bereikt. 
 
Dosering: 
Voeg 250 ml (8.45 US fl oz) Nulon HP toe voor elke 8 liter 
(2.1 US gas) carter inhoud. 
 
Verpakking: 
500ml (16.9US fl oz) flacon (12 flacons per doos) 
Ook beschikbaar in 20-liter (5.28 US gal) vaten.  

 

PPrroodduuccttbbeesscchhrriijjvviinngg  

http://www.nulon.nl/�
mailto:info@nulon.nl�

