Elke generatie haar eigen smeermiddelen
Eni i-Sint Classic 20W-50 is geschikt voor klassieke voertuigen van bouwjaren
1950 tot ongeveer 1980, waarvan de motor is uitgerust met een oliefilter. De olie
kan gebruikt worden voor zowel auto's als motorfietsen met een viertaktmotor. Bij
klassieke voertuigen kunnen moderne motoroliën met veel additieven leiden tot
schade aan de motoronderdelen.
Sommige voorkomende metaallegeringen of afdichtmaterialen zoals bijvoorbeeld
kurk afdichtingen zijn niet bestand tegen sommige bestanddelen van de moderne
motoroliën. Bovendien zijn de montageafstanden van de zuigers en de algemene
fabricage toleranties aanzienlijk groter dan die van vandaag. Dit zou resulteren in
olie lekkage, meer slijtage en een verhoogd olieverbruik.
De hoogwaardige componenten van eni i-Sint Classic 20W-50 zorgen voor de
warmte afvoer van de motor waarbij het de prestaties behoudt. De viscositeit biedt
ook bij hoge belasting van de motor voor een voldoende smeerfilm en vermindert
daardoor het olieverbruik en de slijtage.
Eni i-Sint Classic SAE 40 en SAE 50 zijn speciaal ontworpen om aan de behoeften
van de vooroorlogse klassiekers en klassiekers uit de vroege naoorlogse jaren te
voldoen. De formulering is speciaal ontworpen voor motoren van personenauto's en
motorrijwielen zonder oliefilter.
Vanwege de andere afdichtmaterialen en metaallegeringen kunnen in de motoren
van de vroege 1900 jaren geen moderne motoroliën gebruikt worden. Vooral de
detergente en dispergerende additieven die gebruikt worden in de huidige
motoroliën zijn voor motoren zonder oliefilters zeer schadelijk. Doordat er geen
oliefilter is om de zwevende vuildeeltjes uit de motorolie te verwijderen, zouden
deze voortdurend door de motor circulerende deeltjes leiden tot een verhoogde
slijtage van de motoronderdelen.

Specialist verteld
Classic Alfa Parts verkoopt sinds 1989 onderdelen voor klassieke Alfa Romeo
modellen, gebouwd tussen 1950 en 1990. In de loop der jaren is het assortiment
gegroeid en levert het bedrijf haar onderdelen door heel Europa.
Inmiddels werkt het bedrijf al meer dan 20 jaar met Eni smeermiddelen. Eigenaar
Henk Prins: “De Italiaanse merken Alfa Romeo en Eni zijn voor mij onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Doordat wij ons richten op de klassiekers is de eni i-Sint
Classic lijn perfect voor onze toepassingen.”
www.classicalfaparts.com

