


TriboACT Formula®
H νέα φόρμουλα “τριβολογικής δράσης” TriboACT®, αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς λιπαντικών ενώ, 
την ίδια στιγμή, υπερκαλύπτει  τις αυστηρές και συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις λίπανσης των κατασκευαστών κινητήρων 
οχημάτων.

Τι είναι;  Το TriboACT® είναι ένα “σύστημα” πρoσθέτων, το οποίο βασίζεται στην πολύ ισχυρή χημική αλληλεπίδραση των 
διαφορετικής πολικότητας συστατικών του. 

Πως λειτουργεί; Η ισχυρή και συνεργική δράση των συστατικών του  TriboACT® ενισχύει τα κρίσιμα τριβολογικά χαρακτηριστικά 
του λιπαντικού: 
• Την συνεκτικότητα της λιπαντικής μεμβράνης στις βαλβίδες, 
• Τον έλεγχο την φθοράς στην περιοχή των εμβόλων και των ελατηρίων, 
• Την καθαριστική ικανότητά του λιπαντικού στην περιοχή του υπερσυμπιεστή (τούρμπο) 
• Tην εξοικονόμηση καυσίμου. 

Η TriboACT Formula®, με διεθνή κατοχύρωση ονόματος από την LPC, συμβολίζει την τεχνολογική υπεροχή και καινοτομία στη λίπανση. Τα 
λιπαντικά Cyclon που περιέχουν TriboACT ® υπερτερούν στην προστασία κατά της φθοράς, στην προστασία του κινητήρα και στην οικονομία 
καυσίμου. Η επιτυχία πίσω από το TriboACT® είναι το αποτέλεσμα των 35 χρόνων εμπειρίας και σημαντικών επενδύσεων στην ανάπτυξη, τον 
εργαστηριακό έλεγχο και ανάμιξη, με στόχο τη δημιουργία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, τα οποία προσφέρουν περισσότερα:   

TriboACT Formula®: Μηχανισμός Λειτουργίας

 Έως και 3,5% οικονομία 
καυσίμου

• Έως και 68% περισσότερη 
προστασία κατά της φθοράς 

• Έως και 28% επιπλέον 
προστασία στο τούρμπο.

Οφέλη Kρίσιμο Θέμα /
Παράμετρος Περιγραφή

Οικονομία 
καυσίμου

Μείωση τριβής Τα λεπτόρρευστα λιπαντικά χρησιμοποιούνται για δύο λόγους: αφ’ενός οι κατασκευαστές τα 
απαιτούν για τον ολοένα πιο συμπαγή σχεδιασμό των κινητήρων τους και, αφ’ετέρου, γιατί μειώνουν 
την τριβή και αυξάνουν την οικονομία καυσίμου. Η TriboACT Formula® αποτελείται από ανόργανες 
ουσίες επιφανειακής αντίδρασης και οργανικές ουσίες επιφανειακής απορρόφησης με συστατικά 
διαφορετικής πολικότητας. Ειδικοί παράγοντες λίπανσης, δρώντας συνεργιστικά, σχηματίζουν ένα 
επιπλέον σπογγώδες στρώμα πάνω στη λιπαντική μεμβράνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω 
μείωση του συντελεστή τριβής συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.   

Προστασία 
κινητήρα

Έλεγχος 
φθοράς

‘Κρύο ξεκίνημα’ Οι πανίσχυροι χημικοί πολικοί δεσμοί μεταξύ των συστατικών του TriboACT® και των ιόντων των 
μεταλλικών επιφανειών του κινητήρα επιτρέπουν στα μόρια του λιπαντικού να προσκολλώνται 
ισχυρά και σταθερά πάνω σε αυτές. Η ιξωδοελαστική επιφάνεια που σχηματίζεται δεν επηρεάζεται 
από τις θερμοκρασίες λειτουργίας της μηχανής και έτσι το λιπαντικό παραμένει στα κρίσιμα μέρη 
του κινητήρα σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών λειτουργίας του. Τα λιπαντικά με TriboACT® Formula θα 
παρέχουν μέχρι και 68% περισσότερη προστασία από τη φθορά , κυρίως στην περιοχή των εμβόλων 
και ελατηρίων.

‘Σταμάτα-ξεκίνα’

“Οριακή” 
οδήγηση

Καθαρότητα 
του τούρμπο

Επιμόλυνση + O υπερυμπιεστής (turbo) αποτελεί πλέον αναπόσπαστο και κρίσιμο μέρος της πλειονότητας των 
σύγχρονων κινητήρων. Η συντήρησή του του αλλά κυρίως η αντικατάστασή του σε περίπτωση ζημιάς 
είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα για τους ιδιοκτήτες στόλων οχημάτων. Τα απορρυπαντικά/διασκορπιστικά 
στοιχεία του TriboACT® διαλύουν τις αποθέσεις και τη λάσπη (εμποδίζουν τη συσσώρευσή τους). Το 
TriboACT® διασφαλίζει ότι οι αποθέσεις και η λάσπη παραμένουν εν αιωρήσει εντός του λιπαντικού 
και απομακρύνονται (αποπλένονται) εύκολα.

Οξείδωση++ 

Αποσύνθεση 
(Φυσική φθορά)+++

+ Μόλυνση του λιπαντικού από τα παρά-προϊόντα καύσης του καυσίμου και εξωγενείς παράγοντες (σκόνη, ρύποι).  
++ Οξείδωση του λιπαντικού (λόγω της αύξησης περιεκτικότητας σε biodiesel του καυσίμου καθώς και λόγω της φυσικής “ γήρανσης” του λιπαντικού εξαιτίας 
της έκθεσής του στο ατμοσφαιρικό οξυγόνο. 
+++Σταδιακή φθορά (εκφύλιση) του λιπαντικού λόγω της συνεχούς υψηλής θερμοκρασίας λειτουργίας του κινητήρα.



Χάρτης
Απόδοσης

Προϊόν

SYN FD SAE 5W20
Ειδικά σχεδιασμένο για 
κινητήρες EcoBoost 

SYN V1 SAE 5W30
Μακράς ζωής & μοναδική 
επιλογή για VW με DPF 

SYN RNL SAE 5W30
LowSAPS λιπαντικό για 
κινητήρες Renault 

SYN PSA SAE 5W30
Λάδι οικονομίας καυσίμου για 
Peugeot/Citroen  

SYN DXS SAE 5W30
Εγκεκριμένο GM Dexos®2- 
&  MB 229.52 λιπαντικ

SYN TDI SAE 5W40
LowSAPS λιπαντικό για GM
VW, MB, Fiat-Chrysler, κ.α.

SYN ULTRA SAE 5W30
Μακράς ζωής, για κινητήρες 
Renault, MB, VW, GM  

SYN ULTRA SAE 5W40
Μακράς ζωής, για κινητήρες 
Porsche, MB, VW 

SYN RC SAE 5W50
Ειδικά για αγωνιστικούς & 
υψηλών επιδόσεων κινητήρες  

SYN F1 SAE 10W40
Χαμηλής κατανάλωσης, 
εγκεκριμένο από τη M-B λάδι 

Πλεονέκτημα Οικο-
νομίας Καυσίμου 

Προστασία 
από τη Φθορά

Ικανότητα 
Καθαρότητας Τούρμπο 



Χάρτης
Απόδοσης 

Προϊόν

SYN EURO ULTRA SAE 5W30
LowSAPS, οικονομίας καυσί- μου για 
Euro VI μονάδες  

SYN EURO MAXX SAE 10W40
LowSAPS, μακράς ζωής για  
ACEA E6, Euro IV+ μονάδες

SYN EURO DXL SAE 5W30
Οικονομίας καυσίμου για ACEA E4, 
Euro IV+ μονάδες 

SYN EURO FLEET SAE 10W40
Μακράς ζωής για ACEA E4/E7, Euro 
IV+ μονάδες 

VDS SAE 15W40
LowSAPS λάδι μονάδων επιπέδου 
ACEA E9 & API CJ-4 

SYN SHPD PLUS SAE 10W40
Εγκεκριμένο λιπαντικό ACEA E7/B4/
A3, Euro III+ μονάδων

SYN SHPD SAE 15W40
Εγκεκριμένο λιπαντικό ACEA E7/B4/
A3, Euro III+ μονάδων 

SYN HPD SAE 20W50
Εγκεκριμένο λιπαντικό ACEA E7/B4/
A3, Euro III+ μονάδων 

MAXIMUM SAE 15W40
Εγκεκριμένο λιπαντικό για ACEA E7, 
Euro II+ μονάδες 

SUPER SAE 20W50
Εγκεκριμένο λιπαντικό για ACEA E7, 
Euro II+ μονάδες 

Πλεονέκτημα Οικο-
νομίας Καυσίμου 

Προστασία 
από τη Φθορά

Ικανότητα 
Καθαρότητας Τούρμπο 


