
NOWY CASTROL MAGNATEC  
Z TECHNOLOGIĄ DUALOCK 



DLACZEGO POTRZEBUJEMY NOWEGO oleju MAGNATEC?

Co oznacza , że 

każdy kierowca 

musi zatrzywać się 

i ruszać swoim 

samochodem 

minumum 

18.000* razy 

w roku 

Mamy coraz

bardziej

zatłoczone ulice

i często stoimy

w korkach

Coraz więcej osób 

mieszka  

w miastach
i dzięki temu mamy

dużo więcej 

samochodów
na drogach…

NOWE WYZWANIA / PROBLEMY



CO SIĘ ZMIENI DZIĘKI TECHNOLOGII DUALOCK ?

Od ponad 20 lat 

chronimy silniki 

przed zużyciem  

przy każdym jego 

uruchomieniu

z

inteligentnymi 

molelułami

Obecnie mamy

nowe

molekuły
chroniące 

silnik  przed 

zużyciem 

również  

podczas jazdy 

w warunkach 

stop-start

A teraz

obie molekuły

łączą się razem 
tworząc nową, silną 

barierę

ochronną 
dla silnika 

o 50% mniejsze 

żużycie silnika 

przy ROZRUCHU

i jeżdzie w 

warunkach 

ST0P-START



KORZYŚCI 

CASTROL MAGNATEC z TECHNOLOGIĄ DUALOCK

DRASTYCZNIE REDUKUJE 

OBA RODZAJE ZUŻYCIA SILNIKA :

TO WYNIKAJĄCE Z ROZRUCHU ZIMNEGO SIELNIKA, 

A TAKŻE TO NA SKUTEK CZĘSTEGO ZATRZYMYWANIA

SIĘ I RUSZANIA W ZATŁOCZONYM RUCHU MIEJSKIM 

NIEUSTANNA OCHRONA OD PIERWSZEJ SEKUNDY 

*Tested vs the Sequence IVA API SN & CEC OM646LA ACEA wear limits

Unikalna

& 

Opatentowana

Molekuła

DUALOCK

technology 



CO NOWEGO?

NOWA formulacja
Castrol MAGNATEC 

z technologią DUALOCK 

Originalne logo
Oil in Action 
inspirowane

przełomowymi molekułami 
technologii DUALOCK 

Kluczowe info
Castrol  MAGNATEC 

Tło w postaci plastra miodu 
symbolizujące nową barierę 

ochronną dla silnika

• Nowa technologia

• Nowa formulacja

• Nowe specyfikacje producenckie (dla niektórych produktów)

• Nowe etykiety (przednia I tylna)

• Nowe kody produktu (tzw. SKU’s) 

• Nowa argumentacja 123

• Nowe materiały marketingowe

• Aktualizacja platform online (Castrol Academy, On Line Taining)  

NOWA ETYKIETA 



JAKA JEST RÓŻNICA? 
CASTROL MAGNATEC / 123 (z DUALOCK) 

DOTYCHCZASOWY

CASTROL MAGNATEC

CASTROL MAGNATEC z DUALOCK 

WYZWANIE

75% zużycia silnika powstaje 

przy uruchomieniu i w czasie jego

rozgrzewania się

do optymalnej temperatury pracy

W ciągu ostatnich 10 lat natężenie ruchu ulicznego

znacznie wzrosło. Obecnie nawet przeciętny kierowca 

zatrzymuje się i rusza średnio 18.000* razy rocznie. 

Sprawia to, że taka jazda samoochodem nie zawsze jest 

przyjemna, a co gorsza – powoli i trwale niszczy silnik.

Inteligentne moleluły przywierają jak 

magnes do metalowych części silnika 

tworząc dodatkową warstwę ochronna 

NIEZBITE

DOWODY

Nasze przełomowe molekuły zawarte w Castrol 

MAGNATEC z technologią DUALOCK przywierają do

najważniejszych części silnika i łączą się ze sobą, 

tworząc nową, silną barierę ochronną dla silnika, która 

radykalnie – bo ż o 50%** - zmniejsza zużycie silnika 

podczas rozruchu oraz zużycie wynikające z częstego 

zatrzymywania się i ruszania w zatłoczonych miastach
KORZYŚĆ

Natychmiastowa ochrona od momentu

uruchomienia silnika
NIEUSTANNA OCHRONA OD PIERWSZEJ 

SEKUNDY* Global average from 50 cities, Castrol MAGNATEC STOP-START index 2014

**Tested vs the Sequence IVA API SN & CEC OM646LA ACEA wear limits
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