MIDLAND znaczy Szwajcaria

W centrum Europy, wÊród wysokich gór, wyrós∏ kraj stanowiàcy swoisty ewenement. Kraj
zasobny, spokojny, s∏ynàcy
z uczciwoÊci – Szwajcaria. Produkowane tu wyroby sà najwy˝szej Êwiatowej jakoÊci, gdy˝
nikomu nie przychodzi do g∏owy, by mog∏o byç inaczej.
Solidne bo szwajcarskie
Na pytanie z czego s∏ynie Szwajcaria, odpowiedê zwykle jest b∏yskawiczna - z zegarków! Równie
cz´ste odpowiedzi to: banki, ser, czekolada, koleje,
turystyka, narty, leki, scyzoryki.
Od dziesięcioleci, rokrocznie firma Oël Brack A.G. i oleje Midland są zapraszane przez organizatorów
Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie do wzięcia udziału w tych najbardziej
prestiżowych targach motoryzacyjnych na świecie.
FOT. OEL BRACK AG

uznajàc ich klas´ i zaufanie do szwajcarskich firm. Klienci majà pewnoÊç, ˝e kupili coÊ na czym mogà polegaç.
Nawet papieska gwardia tradycyjnie rekrutuje si´
spoÊród Szwajcarów, co dowodzi wyjàtkowego zaufania.

Czwarte pokolenie petrochemików

Wzrastajàce wymagania jakoÊciowe i perfekcyjne
wykonanie sprawiajà, ˝e produkty oznaczone „Swiss Made” obros∏y swoistà legendà. W∏aÊnie dlatego miliony ludzi na ca∏ym Êwiecie wybierają szwajcarskie wyroby

Równie˝ w dziedzinie petrochemii szwajcarskim producentom uda∏o si´ osiàgnàç bardzo wysokà jakoÊç. Rodzina Brack od czterech pokoleƒ produkuje najwy˝szej jakoÊci Êrodki smarne, u˝ywane
przez najzamo˝niejszych mieszkaƒców Europy.
O niezwyk∏ej jakoÊci szwajcarskich olejów MIDLAND Êwiadczy fakt , i˝ spe∏niajà najwy˝sze Êwiatowe
normy jakoÊciowe. Nie dziwi zatem, ˝e Midland jest
markà olejowà zalecaną przez producenta do stosowania w silnikach samochodów Subaru na ryn-

Wszystkie samochody Subaru sprzedawane w Skandynawii ekskluzywnie używają olejów Midland
i posiadają z tego tytułu dodatkową gwarancję na silnik na 400 000 km lub dziesięć lat FOT. SUBARU
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kach skandynawskich. W niektórych krajach europejskich, klienci u˝ywajàcy naszych olejów otrzymujà bezp∏atnà gwarancj´ na silnik na dziesi´ç lat
lub 400 000 km.
Oznaczenie „Swiss Made” znajdujàce si´ na ka˝dym opakowaniu olejów Midland nie pozostawia
˝adnych wàtpliwoÊci co do miejsca ich produkcji.
W przypadku innych olejów, klient najcz´Êciej znajduje na opakowaniu informacj´ - MADE IN EU. To
znaczy, ˝e produkt wytworzono w bli˝ej nieokreÊlonym kraju Unii Europejskiej.
Marka MIDLAND nie b´dzie wprowadzana do
sieci hipermarketów, zapewniajàc tym samym naszym
partnerom handlowym wy∏àcznoÊç, a wszystkim klientom pe∏ny profesjonalizm obs∏ugi.

Oël Brack A.G. jest wielopokoleniową
firmą o ponad 125 letniej tradycji w produkcji olejów i smarów. Została założona
w 1880 roku przez Jakoba Brack’a, pradziadka obecnych właścicieli. Oël Brack
od 1938 r. reprezentowała w Europie
amerykański koncern olejowy Quaker
State Corporation (USA) - najstarszą
firmę olejową na świecie i numer jeden
rynku środków smarnych w USA. W
latach 90 szwajcarskiej firmie powierzono produkcję i dystrybucję produktów
Quaker State w Europie.

Marka MIDLAND jest własnością
firmy Oël Brack A. G.

Oleje do samochodów osobowych

Crypto 0W-30

Crypto 5W-30

Crypto3 5W-30

Synova 5W-30

Wysokowydajny, syntetyczny olej
silnikowy opracowany specjalnie
z myślą o Long Liife/WIV (Wartungs
Intervall Verlängerung - przedłużone
okresy pomiędzy wymianami). Ujęty
w wymaganiach gwarancyjnych
silników benzynowych i Diesla
z pompowtryskiwaczami VAG
(Grupy Volkswagen-Audi
[VW, Audi, Seat, Skoda]).

Wysokowydajny, półsyntetyczny olej
silnikowy opracowany we współpracy
z firmą DaimlerChrysler specjalnie
dla nowych silników z wydłużonym
okresem pomiędzy wymianami
ASSYST Plus. Przeznaczony przede
wszystkim do silników wymagających
olejów z normą 229.5.

Syntetyczny olej silnikowy najnowszej
generacji typu „Long Life”. Opracowany
specjalnie dla najnowocześniejszych
samochodów osobowych, SUV i dostawczych z silnikami Diesla z DPF (z filtrem cząsteczkowym) i benzynowymi.
Przekracza wymagania ACEA i producentów samochodów stawiane przed nowoczesnymi olejami silnikowymi typu Low
SAPS (niski poziom popiołów siarczanowych, fosforowych i siarkowych).

Normy jakościowe:
VW 503.00 506.00 506.01
ACEA A5 B5-04

Normy jakościowe:
API SL/CF
ACEA A3-98 B3-98 B4-98
DaimlerChrysler 229.5

Nr. katalogowy: 21700
Opakowania: beczka 175 kg (208 l),
butelki: 1l (karton 12 x 1 l)

Nr. katalogowy: 21723
Opakowania:
beczka 175 kg (204 l)

Syntetyczny, lekkobieżny olej silnikowy
opracowany we współpracy
z VAG dla nowej generacji silników
z lub bez Long Life/WIV; również do silników Diesla DPF (Diesel Particle Filters)
wymagających normy EURO IV. Przeznaczony zarówno do silników benzynowych jak i Diesla, w tym z pompowtryskiwaczami. Spełnia wszystkie
wcześniejsze wymagania dla olejów stosowanych w silnikach VAG z wyjątkiem:
R5 i V10 TDI gdzie może być stosowany
jedynie olej posiadający normę 506.01
(MIDLAND CRYPTO SAE 0W-30).
Normy jakościowe: ACEA A3 B4-04,
C3-04 • VW 504.00 507.00
Nr. katalogowy: 21730
Opakowania: beczka 175 kg (206 l),
butelki: 1l (karton 12 x 1 l)

Normy jakościowe:
API SM/CF • ACEA A3 B3 B4-04 C3-04
VW 502.00 505.00 • BMW Longlife 04
DaimlerChrysler 229.31, 229.51
Nr. katalogowy: 21728
Opakowania: beczka 175 kg (205 l),
butelki: 1l (karton 12 x 1 l)
3

Oleje do samochodów osobowych

Synova 5W-40

Axxept 5W-30

Axentum 5W-30 Long Life

Synqron 0W-40

Syntetyczny olej silnikowy najnowszej
generacji typu „Long Life”. Opracowany
specjalnie dla norm EURO IV w silnikach
Diesla DPF - do samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, autobusów
i pojazdów rolniczych wszystkich producentów, a przede wszystkim przy wymogach EURO IV w silnikach benzynowych
i Diesla PKW's i SUV's. Polecany jako olej
do silników BMW wymagających norm
Longlife (LL-98, LL –01, LL-04).
Normy jakościowe:
API SM/CF • ACEA A3 B3 B4-04 C3-04
VW 502.00 505.00 505.01 • DC 229.31
BMW Longlife-04
Odpowiada jakości: Porsche
Nr. katalogowy: 21729
Opakowania: beczka 175 kg (205 l),
butelki: 1l (karton 12 x 1 l)

Syntetyczny olej silnikowy opracowany
do nowych modeli Opla z ECO Service
Flex. Ujęty w wymaganiach gwarancyjnych z ekstremalnie wydłużonymi
okresami wymiany oleju. Produkowany
wg nowoczesnej technologii
z domieszkami uszlachetniającymi,
w połączeniu z lepkością SAE 5W-30
dba o bezpieczeństwo, czyste silniki
i maksymalną oszczędność kosztów.

Syntetyczny olej silnikowy opracowany
specjalnie do silników z DPF (filtrem
cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych). Ogranicza powstawanie
popiołów siarczanowych, przedłuża przebiegi pomiędzy wymianami, zapewnia
szybsze smarowanie i znakomitą ochronę
termiczną silnika w szerokim zakresie
temperatur. Zalecany szczególnie do silników Diesla firm Ford oraz Mazda (seria 5
i 6), a także do silników Volvo wymagających olejów z klasą ACEA A5 B5.
Normy jakościowe: JASO DL-1
ACEA A5 B5-04 C1-04
Odpowiada jakości: Volvo Long Life Ford
WSS M2C 934-A • Mazda DPF (seria 5 i 6)
Nr. katalogowy: 21732
Opakowania: beczka 175 kg (206 l),
butelka: 1 l (karton 12 x 1 l)

Syntetyczny, wysokowydajny, lekkobieżny olej silnikowy. Optymalnie
dostosowany do utrudnionych warunków eksploatacyjnych we wszystkich
najnowocześniejszych silnikach samochodów osobowych. Produkowany
w nowoczesnej technologii z domieszkami uszlachetniającymi dba o bezpieczeństwo, czyste silniki i maksymalną
redukcję kosztów eksploatacji.
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Normy jakościowe: API SL CF
ACEA A3 B3 B4-04
GM LL-A 025 • LL-B 025
Odpowiada jakości: VW 502.00,
VW 505.00 • DaimlerChrysler 229.1
Nr. katalogowy: 21721
Opakowania: beczka 175 kg (205 l),
butelka 1 l (karton 12 x 1 l)

Normy jakościowe:
API SJ/CF • ACEA A3-98 B3-98 B4-98
DaimlerChrysler 229.3 • VW 503.01
Odpowiada jakości: VW 502.00 505.00
BMW Long Life 98 • Porsche
Nr. katalogowy: 21720
Opakowania: beczka: 175 kg (205 l)
butelka: 1 l (karton 12 x 1 l)

Synqron 5W-40

Synqron 10W-50

Avanza 5W-30

Avanza 5W-40

Lekkobieżny, w pełni syntetyczny olej
silnikowy, przewyższający wymagania
wszystkich światowych producentów
silników. Zalecany do silników benzynowych i wysokoprężnych w pojazdach
do 3,5 t, z lub bez turbodoładowania,
również z katalizatorem i wielozaworowych. Także do wysokoobrotowych
silników samochodów rajdowych
i wyścigowych.
Normy jakościowe:
API SL/CF • ACEA A3 B3 B4-04
VW 502.00 505.00 • DaimlerChrysler 229.3
BMW Long Life 98
Odpowiada jakości:
GM-LL-B 025 • Porsche
Nr. katalogowy: 21703
Opakowania: beczki: 175 kg (205 l)
i 50 kg (59 l), butelki: 1 l (karton 12 x 1 l)

Syntetyczny olej silnikowy, przewyższający wszystkie wymagania stawiane
olejom przez światowych producentów
silników do samochodów osobowych.
Używany w sporcie samochodowym,
gwarantuje maksymalną ochronę
wszystkich silników przy najbardziej
ekstremalnych obciążeniach
w trakcie udziału w wyścigach wszystkich kategorii. Efekt uszczelnienia
i wzrost mocy w silnikach o przebiegu
ponad 100 000 km (Higher Milleage).
Normy jakościowe:
API SL/CF
ACEA A3 B3 B4-04

Syntetyczny olej silnikowy
przewyższający wymagania wszystkich światowych producentów silników. Zalecany do silników w pojazdach do 3,5 t z turbodoładowaniem
lub bez również przy wydłużonych
okresach wymiany. Olej klasy FEO
(Fuel Economy Oil) gwarantujący
niższe zużycie paliwa. Przeznaczony
do nowych silników Forda.

Syntetyczny olej silnikowy
przewyższający wymagania wszystkich światowych producentów silników. Dzięki pakietowi dodatków syntetycznych „Unique Technology" gwarantuje maksymalną ochronę wszystkich nowoczesnych silników w pojazdach do 3,5 t z turbodoładowaniem
lub bez.
Normy jakościowe:
API SL/CF • ACEA A3 B3 B4-02
VW 502.00 505.00 • BMW Long Life 98
DaimlerChrysler 229.3
Odpowiada jakości:
Porsche • GM-LL-B 025
Nr. katalogowy: 21706
Opakowania: beczki: 175 kg (205 l)
i 50 kg (59 l); kontenerek: 4 l (6 x 4 l);
butelki: 1 l (12 x 1 l)

Nr. katalogowy: 21704
Opakowania: beczka 175 kg (204 l),
butelka 1 l (12 x 1 l)

Normy jakościowe:
API SL • ACEA A1 B1-04 A5-02
Ford WSS M2C 913-B
Nr. katalogowy: 21705
Opakowania:
beczka: 175 kg (206 l)
butelka: 1 l (12 x 1 l)
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Oleje do samochodów osobowych i ciężarowych

Avanza 10W-40

Econova 5W-30

Lekkobieżny, półsyntetyczny olej
silnikowy, przewyższający wymagania
wszystkich światowych producentów
silników. Zalecany do silników
benzynowych i wysokoprężnych
w pojazdach do 3,5 t,
z lub bez turbodoładowania,
również z katalizatorem
i wielozaworowych.

Syntetyczny olej silnikowy najnowszej
generacji typu „Long Life”. Opracowany
specjalnie dla najnowocześniejszych
samochodów osobowych, SUV i dostawczych z silnikami Diesla z DPF (z filtrem cząsteczkowym) i benzynowymi.
Przekracza wymagania ACEA i producentów samochodów stawiane przed nowoczesnymi olejami silnikowymi typu Low
SAPS (niski poziom popiołów siarczanowych, fosforowych i siarkowych).
Normy jakościowe: API SM/CF
ACEA A1 B1-04 A5 B5-04 C2-04
Odpowiada jakości: IVECO 18-1811
PSA (Peugeot/Citroen)
Nr. katalogowy: 21731
Opakowania: beczki: 175 kg (205 l)
butelki: 1 l (12 x 1 l)

Normy jakościowe:
API SL/CF • ACEA A3 B3 B4-02
DaimlerChrysler 229.1
Odpowiada jakości: VW 505.00
Nr. katalogowy: 21707
Opakowania: beczki: 180 kg (206 l)
i 54 kg (62 l), kontenerek: 4 l (6 x 4 l),
butelki: 1 l (12 x 1 l)
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Non Detergent 30
Non Detergent 50
Jednosezonowy olej silnikowy, bez
dodatków detergentowych. Przeznaczony do silników benzynowych
i wysokoprężnych stosowanych
w samochodach i motocyklach
przed rokiem 1960.

Normy jakościowe:
API SB
Nr. katalogowy: 21724 (ND 30)
21725 (ND 50)
Opakowania: beczki: 180 kg (204 l)
butelka: 1 l (karton 12 x 1 l)

Special Blend 10W-40
Półsyntetyczny olej silnikowy do stosowania w czterosuwowych silnikach
benzynowych i Diesla w samochodach
osobowych. Spełnia wszelkie wymagania eksploatacyjne stawiane obecnie
olejom silnikowym dysponując jednocześnie dużą rezerwą wydajnościową.

Normy jakościowe:
API SL/CF
ACEA A3 B3-04
DaimlerChrysler 229.1
Odpowiada jakości: VW 505.00
Nr. katalogowy: 21708
Opakowania:
beczka 180 kg (206 l)

Special Blend 15W-40

Performance 20W-50

Super Diesel FEO 10W-40

Super Diesel 15W-40

Wielosezonowy, nowoczesny olej
mineralny z pakietem dodatków - API
SL. Przeznaczony do wszystkich samochodów z silnikami benzynowymi lub
Diesla do 3,5 t z turbodoładowanymi
włącznie. Polecany do silników z wielopunktowym wtryskiem, również zasilanych gazem LPG. Opracowany przede
wszystkim do stosowania w samochodach z wydłużonymi okresami wymiany
oleju (30 000 km).
Normy jakościowe: API SL/CF
ACEA A3 B3-04 •DaimlerChrysler 229.1
Odpowiada jakości:
VW 505.00 • DaimlerChrysler 227.1
Nr. katalogowy: 21709
Opakowania: beczki: 180 kg (204 l)
i 54 kg (60 l), kontenerek: 4 l (6 x 4 l),
butelka: 1 l (karton 12 x 1 l)

Wielosezonowy, nowoczesny mineralny
olej silnikowy. Gwarantuje absolutne
bezpieczeństwo w każdych warunkach
użytkowania. Do stosowania w samochodach osobowych i dostawczych
(do 3,5 t), z silnikami benzynowymi
i Diesla z turbodoładowaniem włącznie
oraz w samochodach rajdowych
i wyścigowych.

Olej silnikowy do wysokoobciążonych
silników Diesla, też turbodoładowanych.
Posiada pierwszą ogólnoświatową
normę Global DHD-1 (Diesel Heavy Duty) pozwalającą stosować go w niemal
wszystkich produkowanych ciężarówkach z silnikiem Diesla. Zalecany do pojazdów z Euro III, Euro IV i Euro V.
Normy jakościowe: API CI-4/SL • GLOBAL
DHD-1 • ACEA A3 B3 B4-04 E5-02 E7-04
Mack EO-M Plus • Volvo VDS 3 • MAN 3275
RVI RLD • DaimlerChrysler 228.3/229.1
Cummins CES 20076/77/78• MTU 2
Odpowiada jakości: Allison C4
VW 500.00/505.00/501.00
Nr. katalogowy: 22705
Opakowania: beczki: 180 kg (206 L),
kontenerek: 4 l (karton 6 x 4 l);
butelka: 1 l (karton 12 x 1 l)

Olej do silników dużej mocy
opracowany i dostosowany
do używania go w ciężkich,
doładowanych silnikach diesla
w samochodach ciężarowych,
maszynach budowlanych,
autokarach turystycznych.
Normy jakościowe: API CI-4/SL
Global DHD-1 • ACEA A3 B3 B4-04
E5-02 E7-04 • Volvo VDS 3 • MAN 3275
RVI RLD • Mack EO-N Premium Plus
DC 228.3/229.1 • Allison C4
Cummins CES 20076/77/78
Odpowiada jakości: VW 505.00 • MTU 2
Nr. katalogowy: 22704
Opakowania: beczki: 180 kg (204 l)
i 54 kg (60 l), kontener: 25 l,
kontenerek: 4 l (karton 6 x 4 l),
butelka: 1 l (karton 12 x 1 l)

Normy jakościowe:
API SL/CF
ACEA A3 B3-04
Nr. katalogowy: 21710
Opakowania: beczki: 180 kg (204 l)
i 54 kg (60 l)
butelka: 1 l (karton 12 x 1 l)
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Oleje do samochodów osobowych i ciężarowych

Synqron Diesel 5W-30

Synqron Diesel 10W-40

XHD 5W-20

XHD 15W-40

Syntetyczny olej silnikowy, który jest
w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez nowoczesne silniki Diesla.
Przedłużone przebiegi pomiędzy
wymianami (do maks. 150 000 km)
oraz ekstremalna lekkobieżność gwarantują najbardziej ekonomiczną eksploatację parku maszynowego. Spełnia normy
Euro II, Euro III i Euro IV.
Normy jakościowe:
ACEA E4-99 (cz. 3) E5-02 E7-04
DaimlerChrysler 228.5 • Volvo VDS-2
MAN 3277 • SCANIA LDF • Cummins
20077 • Mack EO-M Plus • RVI RXD
Odpowiada jakości: MTU 3
Nr. katalogowy: 22700
Opakowania:
beczki: 175 kg (204 l) i 50 kg (58 l)

Lekkobieżny, półsyntetyczny olej
silnikowy przeznaczony do przedłużonych okresów wymiany oleju
do maks. 100 000 km (Mercedes
Actros). Opracowany dla norm
Euro III i Euro IV.

Mineralny olej silnikowy opracowany
specjalnie do stosowania w silnikach
Diesla i czterosuwowych benzynowych.
Niska konsumpcja własna ogranicza
ilość dolewek. Nadaje się do silników
zasilanych paliwem LPG.
Może być z powodzeniem stosowany
w systemach hydraulicznych Caterpillar
tam gdzie zalecane są oleje o lepkości
SAE 10W.
Normy jakościowe: API CF/SG

Mineralny olej silnikowy opracowany
specjalnie do stosowania w samochodach osobowych, dostawczych,
ciężarowych, autobusach i traktorach
z silnikami Diesla i benzynowymi,
bez i z turbodoładowaniem. Niska konsumpcja własna ogranicza ilość dolewek. Nadaje się do silników zasilanych
paliwem LPG.
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Normy jakościowe:
API CF • ACEA E4-99 (cz. 3) E7-04
DaimlerChrysler 228.5 • Volvo VDS-3
MAN 3277 • Scania LDF 2
Odpowiada jakości: MTU 3
Cummins 20072 • DAF Extended Drain
Renault RVI RD-2, RLD, RLD-2, RXD
Nr. katalogowy: 22701
Opakowania: beczki: 180 kg (208 l)
i 54 kg (62 l), kontener: 25 l

Nr. katalogowy: 22712

Opakowania: beczki 175 kg (206 l)

Normy jakościowe: API CG-4, CF/SJ
ACEA A3 B3 B4-04 E2-96 (cz. 5)
VOLVO VDS • DaimlerChrysler 228.1/229.1
Odpowiada jakości: MAN 271
Nr. katalogowy: 22707
Opakowania: beczki 180 kg (204 l)
i 54 kg (60 l), kontener: 25 l, kontenerek: 4 l (6 x 4 l); butelka: 1 l (12 x 1 l)

XHD 20W-50
Mineralny olej silnikowy do stosowania
zarówno w czterosuwowych silnikach
benzynowych jak i silnikach Diesla z turbodoładowanymi włącznie, w samochodach osobowych (z katalizatorem lub
bez), dostawczych, ciężarówkach, autobusach i ciężkim sprzęcie. Nadaje się
do silników zasilanych gazem (LPG).
Szczególnie nadaje się do silników wyeksploatowanych, konsumujących olej.
Normy jakościowe:
API CF-4-CE-CD/SH • ACEA A3 B3-04
E2-96 (cz. 5) • TBN 10
Nr. katalogowy: 22706
Opakowania:
beczki: 180 kg (204 l) i 54 kg (60 l),
kontener: 25 l, kontenerek: 4 l (6 x 4 l)

Monograde 30
Monograde 10W
Jednosezonowy, mineralny olej silnikowy
na bazie parafinowej, spełniający wymagania olejów SAE 20W i 20W-30. Utrzymuje
każdy silnik w czystości, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych. Zalecany do kosiarek i pilarek
z silnikami czterosuwowymi. Zalecany
do stosowania w retarderach.
Monograde 10W może być stosowany
w systemach hydraulicznych Caterpillar.
Normy jakościowe:
ACEA E2 • API CF/SG (też 10W)
Allison C4 (też 10W) • ZF TE-ML 04B
Nr. katalogowy: 22703
Opakowania: beczka: 180 kg (204 l) (też
10W), kontener: 25 l (też 10W), butelki:
1 l (karton 12 x 1 l), 0,6 l (12 x 0,6 l)

Nova 10W-40

Unitrac STOU 10W-30

Syntetyczny, lekkobieżny olej silnikowy
najnowszej generacji. Opracowany
specjalnie dla norm EURO IV i Euro V
w zakresie silników Diesla z końcową
obróbką spalin (filtry cząsteczkowe).
Olej wykonany w technologii „low
SAPS“, przeznaczony do przedłużonych okresów wymiany oleju
do maks. 100 000 km.
Normy jakościowe:
ACEA E4-99 (cz. 3) E6-04 E7-04
DaimlerChrysler 228.51 • MAN 3477
Odpowiada jakości: DAF
MAN 3277 • DaimlerChrysler 228.5
Renault RXD/RLD/RLD-2 • MTU Typ 3
Nr. katalogowy: 22711
Opakowania:
beczki: 175 kg (203 l) i 50 kg (58 l)

Olej specjalny na bazie parafiny,
który jest w stanie sprostać zaleceniom
wszystkich renomowanych producentów
traktorów. Może być uniwersalnie stosowany w silnikach, skrzyniach biegów,
systemach hydraulicznych mokrych
hamulcach i napędach krańcowych.
Normy jakościowe:
SAE 10W-30: API CF-4/CF/SF
SAE 80W: API GL4 • MIL-L-2105
HLP 68 • MF M1135 M1139 M1144
John Deere J27 • IHC B6 • Allison C4
Ford M2C 159C • MACK EO-K/2
Caterpillar TO-2 • ZF TE-ML 06B/07B
Odpowiada jakości: API CI-4 • ACEA E-5
Nr. katalogowy: 22708
Opakowania:
beczki: 180 kg (204 l) i 54 kg (61 l)
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Oleje do motocykli i skuterów

Synqron 2-Cycle
Syntetyczny, najwyższej jakości olej
do dwusuwowych silników dużej mocy,
zepewniający najlepszą ochronę przed
temperaturą i przeciążeniem. Opracowany specjalnie dla motocykli i skuterów. Przeznaczony do podawania bezpośredniego w postaci wtrysku lub
w mieszankach olejowo-paliwowych.
W proporcjach mieszanek należy przestrzegać zaleceń wytwórcy silnika i nie
składować przez dłuższy czas większych ilości mieszanki.
Normy jakościowe:
JASO FD • ISO-L-EGD • API TC+
Nr. katalogowy: 21712
Opakowania:
beczki: 180 kg (202 l),
butelki: 1 l (karton 12 x 1 l)
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Motorcycle 2-Cycle
HD 2-Cycle
Syntetyczne oleje typu „low smoke"
(niskodymowe) do dwusuwowych silników dużej mocy. Przeznaczone do
podawania bezpośredniego w postaci
wtrysku lub w mieszankach olejowopaliwowych. W proporcjach mieszanek
należy przestrzegać zaleceń wytwórcy
silnika i nie składować przez dłuższy
czas większych ilości mieszanki.

Normy jakościowe:
JASO FD • ISO-L-EGD • API TC
Nr. katalogowy: 21711
Opakowania: beczki: 180 kg (208 l)
i 54 kg (62 l), butelki: 1 l (karton 12 x 1 l)
i 0,6 l (12 x 0,6 l)

Synqron TC-W3

Outboard TC-W3 2-Cycle

Syntetyczny, ulegający biodegradacji
olej do silników dużej mocy wszelkich
pojazdów szybkich i silników zaburtowych, w których zaleca się stosowanie oleju do silników dwusuwowych
TC-W3. Nie powoduje separacji żużla.

Wysokojakościowy, bezpopiołowy olej
do dwusuwowych, chłodzonych wodą
silników zaburtowych. Znakomicie
chroni podzespoły przed powstawaniem wżerów, zacieraniem i przedwczesnym zużyciem. Zapobiega
korozji. Może być stosowany w mieszankach i w silnikach z bezpośrednim
wtryskiem oleju.

Biodegradowalność: CEC-L-33-A-93: 90%
Nr. katalogowy: 21713
Opakowania:
butelki: 1 l (karton 12 x 1 l)

Nr. katalogowy: 21726
Opakowania:
butelki: 1 l (karton 12 x 1 l)

Motorcycle 40
Motorcycle 50
Jednosezonowe oleje parafinowe,
przeznaczone szczególnie do silników
motocyklowych oraz do wszystkich
czterosuwowych silników benzynowych i Diesla z turbodoładowanymi
włącznie.
Motorcycle SAE 50 jest szczególnie
zalecany do silników motocykli marki
Harley-Davidson, w których powinien
byś stosowany olej SAE 50.
Normy jakościowe: API SG/CF
Nr. katalogowy: 21714
Nr. katalogowy: 21715
Opakowania:
beczki: 180 kg (201 l) [SAE 50],
butelki: 1 l (karton 12 x 1 l)

Motorcycle 10W-40

Motorcycle 10W-50

Motorcycle 20W-50

Wysokowydajny olej do silników motocyklowych dużej mocy do wszystkich
nowoczesnych silników czterosuwowych w motocyklach i skuterach,
wszystkich producentów. Gwarantuje
czystość i pełną ochronę silnika, eliminuje uślizgi sprzęgła nawet w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.
Może być używany do mokrych
sprzęgieł.

Syntetyczny olej silnikowy
do silników bardzo dużej mocy. Opracowany z myślą o użytkowanych
w bardzo trudnych warunkach czterosuwowych silnikach chłodzonych
powietrzem lub cieczą, w motocyklach
i motorowerach. Wypróbowany
w warunkach wyścigów motocyklowych. Spełnia surowe normy JASO obowiązujące oleje do mokrych sprzęgieł.
Bez modyfikatorów tarcia.
Normy jakościowe:
API SH - SG
JASO MA
Nr. katalogowy: 21718
Opakowania: beczki: 175 kg (206 l)
i 50 kg (59 l),
butelki: 1 l (karton 12 x 1 l)

Specjalny olej silnikowy do wszystkich
nowoczesnych motocykli czterosuwowych, w których zalecane jest stosowanie oleju SAE 20W-50. Gwarantuje bezproblemową pracę silnika, także
w najbardziej ekstremalnych warunkach, np. wyścigi crossowe i długodystansowe. Może być używany
do mokrych sprzęgieł.

Normy jakościowe:
API SH - SG
JASO MA
Nr. katalogowy: 21716
Opakowania: beczki: 180 kg (206 l)
i 54 kg (62 l),
butelki: 1 l (karton 12 x 1 l)

Normy jakościowe:
API SH - SG
JASO MA
Nr. katalogowy: 21717
Opakowania: beczki: 180 kg (204 l)
i 54 kg (60 l),
butelki: 1 l (karton 12 x 1 l)
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Oleje przekładniowe

Crypto Gear 75W-80

Synqron 75W-85

Synqron 75W-90

Super M4 80W

Syntetyczny olej przekładniowy typu
„Long Life“, stabilny termicznie, odporny na wysokie ciśnienia o szerokich
możliwościach stosowania. Gwarantuje
doskonałą smarność w niskich temperaturach i maksymalną ochronę przekładni grubszym filmem olejowym
w temperaturach wysokich. Zapewnia
ochronę przed zużyciem, utlenianiem,
korozją i odkładaniem popiołów,
ochronę przeciwpienną oraz przebiegi
między wymianami do 320 000 km.

Półsyntetyczny, wielosezonowy olej
przekładniowy do przekładni lekko
i mocno obciążonych oraz osi tylnych
z uzębieniem normalnym i hipoidalnym.
Gwarantuje bezproblemowe zmiany
biegów w każdych warunkach eksploatacyjnych. Zalecany w Daewoo Matiz
i Tico, Chevrolet Spark oraz
w większości skrzyń biegów
samochodów koreańskich
i francuskich.

Półsyntetyczny, wielosezonowy olej
przekładniowy do przekładni lekko
i mocno obciążonych oraz osi tylnych
z uzębieniem normalnym i hipoidalnym.
Posiada właściwości EP
(Extra Pressure).

Mineralny, jednosezonowy olej
przekładniowy do mocno obciążonych
przekładni oraz maszyn budowlanych,
tam gdzie zalecane są oleje przekładniowe API GL-4, MIL-L-2105. Posiada
właściwości EP (Extra Pressure).
Nie zawiera dodatków reagujących
z mosiądzem, miedzią i jej stopami.

Normy jakościowe:
API SERVICE GL-4/5
MIL-L-2105/2105D
Nr. katalogowy: 31101
Opakowania: beczki: 180 kg (205 l)
i 54 kg (62 l), kontener: 25 l,
butelki: 1 l (karton 12 x 1 l)

Normy jakościowe:
API SERVICE GL-4
MIL-L-2105 • ZF TE-ML 02A/17A
Odpowiada jakości: DaimlerChrysler 235.1
Nr. katalogowy: 31103
Opakowania: beczki: 180 kg (204 l)
i 54 kg (60 l), kontener: 25 l

Normy jakościowe:
API SERVICE GL-4
ZF TE-ML 02D • MAN 341 TL
Nr. katalogowy: 31100
Opakowania: beczka: 180 kg (206 l)
beczka: 54 kg (62 l)
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Normy jakościowe:
API SERVICE GL-4
Nr. katalogowy: 31102
Opakowania:
beczki: 180 kg (208 l) i 54 kg (62 l)

Super M5 75W
Olej przekładniowy do mocno obciążonych przekładni oraz maszyn budowlanych, tam gdzie zalecane są oleje
przekładniowe API GL-5, MIL-L-2105D.
Poza niezwykłą odpornością na ekstremalnie wysokie temperatury posiada
właściwości EP (Extra Pressure).
Nie zawiera dodatków reagujących
z mosiądzem, miedzią i jej stopami.

Normy jakościowe:
API SERVICE GL-5
MIL-L-2105D
Nr. katalogowy: 31104
Opakowania:
beczki: 180 kg (204 l) i 54 kg (60 l),
butelka: 1 l (karton 12 x 1 l)

High Performance
Gear Lubicant 80W-90/85W-140
Stabilne termicznie oleje przekraczające
wymagania przekładni samochodów
osobowych, dostawczych i pojazdów
sportowych wymagających olejów
z normą API GL-5. Polecane zarówno
do zwykłych skrzyń biegów oraz
przekładni z „ograniczonym poślizgiem”
- eliminuje „stuki”.
SAE 85W-140 jest zalecany do mechanizmów różnicowych.
Normy jakościowe:
API SERVICE GL-5 • MIL-L-2105D
Nr. katalogowy: SAE 80W-90 31108
SAE 84W-40 31109
Opakowania: beczki: 180 kg (204 l)
i 54 kg (60 l), kontener: 25 l [80W-90],
butelki: 1 l (karton 12 x 1 l)

Super M5 80W-90

Super M5 85W-90

Uniwersalny olej mineralny do przekładni wysokosprawnych i osi tylnych.
Powinien być stosowany w skrzyniach
biegów, dyferencjałach i napędach osi
z uzębieniem hipoidalnym wszelkich
marek samochodów osobowych
i dostawczych, wszędzie tam gdzie
zalecane jest stosowanie olejów
z normami API GL-5
oraz MIL-L-2105D.

Uniwersalny olej mineralny do przekładni wysokosprawnych i osi tylnych.
Powinien być stosowany
w skrzyniach biegów, dyferencjałach
i napędach osi z uzębieniem hipoidalnym wszelkich marek samochodów
osobowych i dostawczych.

Normy jakościowe:
API SERVICE GL-5 • MIL-L-2105D
ZF TE-ML-02B/05A/07A/12E/16B/17B
Nr. katalogowy: 31105
Opakowania:
beczki: 180 kg (204 l) i 54 kg (60 l),
kontener: 25 l,

Normy jakościowe:
API SERVICE GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05A/07A/16C/17B
Odpowiada jakości:
DaimlerChrysler 235.0
Nr. katalogowy: 31107
Opakowania:
beczki: 180 kg (204 l) i 54 kg (60 l),
kontener: 25 l
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Oleje przekładniowe, oleje przemysłowe

Super M5 85W-140

ATF M3 Plus

ATF XD-Z

Synqrogear 80W-140

Uniwersalny olej mineralny do przekładni wysokosprawnych i osi tylnych.
Powinien być stosowany w skrzyniach
biegów, dyferencjałach i napędach osi
z uzębieniem hipoidalnym wszelkich
marek samochodów osobowych
i dostawczych, wszędzie tam gdzie
zalecane jest stosowanie olejów z normami API GL-5 oraz MIL-L-2105D.
Jest zalecany do mechanizmów różnicowych.

Uniwersalny płyn do przekładni
automatycznych spełniający najnowsze
wymagania jakościowe wszystkich
producentów. Może być stosowany
w układach wspomagania.

Syntetyczny płyn do przekładni automatycznych, specjalnie przygotowany do
przedłużonych wymian w samochodach ciężarowych. Wykonany wg
najnowszej technologii „Extended
Drain“ spełnia wymagania wszystkich
skrzyń automatycznych ZF Ecomat stosowanych w ciężarówkach, autobusach
i samochodach dostawczych.

Syntetyczny płyn do przekładni automatycznych, charakteryzujący się wysoką
stabilnością termiczną i odpornością
na wysokie przeciążenia. Dzięki
syntetycznym olejom bazowym
zachowuje doskonałą płynność
w niskich temperaturach oraz pozostawia grubszy film olejowy w bardzo
wysokich temperaturach.

Odpowiada jakości:
ZF TE-ML 14E (Extended Drain)
MAN 339 Type F
Nr. katalogowy: 31119
Opakowania:
beczki: 175 kg (208 l) i 50 kg (60 l)

Odpowiada jakości:
API GL-4/5
MT-1
MIL-PRF-2105E
Nr. katalogowy: 31117
Opakowania:
beczki: 180 kg (204 l) i 54 kg (61 l)

Normy jakościowe:
API SERVICE GL-5 • MIL-L-2105D
Nr. katalogowy: 31106
Opakowania:
beczki: 180 kg (204 l) i 54 kg (60 l),
kontener: 25 l
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Normy jakościowe:
DEXRON®III (GM) G-34218
MERCON® (Ford) M020805
Allison C4-318340002 • Voith G607
ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C • MAN 339F
Odpowiada jakości:
DaimlerChrysler 236.9 • Chrysler®
(ATF+3) • Hyundai/Mitsubishi SP-II
Nr. katalogowy: 31110
Opakowania: beczki: 175 kg (204 l)
i 50 kg (58 l), kontener: 25 l,
butelka: 1 l (karton 12 x 1 l)

Japomat

TOU Tractor Hydraulic Fluid

THF Tractor Hydraulic Fluid

TO-4 SAE 30/SAE 50

Syntetyczny, uniwersalny płyn do
przekładni automatycznych posiadający
najnowszą normę jakościową JASO 1A.
Przeznaczony do automatycznych
skrzyń biegów w japońskich samochodach osobowych i ciężarowych.

Olej parafinowy, który może być stosowany jako olej hydrauliczny i przekładniowy w maszynach rolniczych.
Normy jakościowe:
HLP 68 • SAE 80W • MIL-L-2105 • API GL4
Massey Ferguson: M1110, M1127, M1129A,
M1135, M1141, M1143 • Ford: M2C134-A/B/C
/D, M2C86-B/C, M2C41-B, M2C48-B, M2C53-A
• John Deere: JDM J20C/J20D • White Farm:
Q-1826, Q-1705, Q-1766, Q-1802 • Deutz Allis
Allison: C3/C4 • Caterpillar: TO-2 • Kubota
Renault • ZF TE-ML 05F • Ji Case: MS1204,
MS1205, MS1206, MS1207(Hy-Tran Plus),
MS1210, B6 • New Holland: FNHA-2-C-201.00
(pierwotnie M2C134-D)
Nr. katalogowy: 31111
Opakowania: beczki: 180 kg (204 l)
i 54 kg (60 l), kontener: 25 l

Najwyższej jakości olej o wielorakim
stosowaniu, przeznaczony dla rolnictwa
oraz ciągników przemysłowych. Może
być używany jako olej hydrauliczny,
w przekładniach, układach wspomagania i mokrych układach hamulcowych.
Normy jakościowe:
SAE 80W • MIL-L-2105 • API GL-4
Massey Ferguson: M1135 • FIAT
VCE • Ford: M2C86-B/C • John Deere:
JDM J20C • Deutz Allis • Allison: C3
Caterpillar: TO-2 • Renault •Fendt
Same • Ji Case: MS1206, S1207 (HyTran Plus), MS1209 • Landini

Są to specjalnie zaprojektowane TDTO
(Transmission Drive Train Oil - oleje do
urz. przeniesienia napędu) przeznaczone do mocno obciążonych pędników,
sprzęgieł, i mokrych hamulców
w ciężkim sprzęcie. Przewyższają
wymagania jakościowe klas Caterpillar
TO-4 i Allison C4. Minimalizują uślizgi
sprzęgieł.
Normy jakościowe:
Caterpillar: TO-4 • Allison: C4 • Komatsu:
ZF TE-ML: 01, 03
Nr katalogowy:
SAE30 31112
SAE50 31116
Opakowania:
beczki: 180 kg (201 l) [SAE 30]
180 kg (200 l) [SAE 50]

Odpowiada jakości: JASO 1A
DEXRON®III (GM) • MERCON®(FORD)
Hyundai/Mitsubishi SP-II i SP-III
Toyota T-4 • Nissan • Subaru
Nr. katalogowy: 31115
Opakowania:
beczki: 175 kg (205 l) i 50 kg (59 l)

Nr. katalogowy: 31113
Opakowania: beczki: 180 kg (204 l)
i 54 kg (61 l), kontener: 25 l
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Oleje hydrauliczne

Olej hydrauliczny AW

Olej hydrauliczny MV-AW

Olej hydrauliczny MV-AWD 46

Valesta Universal

Mineralny, wielosezonowy olej hydrauliczny do stosowania wszędzie tam, gdzie
zaleca sią olej hydrauliczny HLP. Dopuszczony do stosowania w kompresorach,
jako olej „kompresorowy" (norma DIN).
Normy jakościowe:
HLP DIN 51524 część 2 • Denison HF-0, HF-1,
HF-2 (Piston and Vane Pumps) • Eaton Vickers
I-286-S (Industrial), M-2950-S (Mobile) • Cincinnati Milacron P-68 (AW 32), P-69 (AW68),
P-70 (AW 46) • US Steel 136, 137 • General
Motors LH-04-1, LH-06-1, LH-15-1 • AFNOR
NFE 48-690, NFE 48-691, NFE 48-603
Nr. katalogowe:
ISO 32 44700 • ISO 46 44701
ISO 68 44702 • ISO 100 44703
Opakowania:
beczki: 180 kg (206 l - 203 l)
i 54 kg (62 l - 61 l)

Wielosezonowy wysokowydajny olej
hydrauliczny o bardzo wysokim indeksie lepkości. Przeznaczony do systemów siłowych pracujących zarówno
w ekstremalnie wysokich jak i ekstremalnie niskich temperaturach.
Norma DIN oznacza, że jest dopuszczony do stosowania w kompresorach,
jako olej „kompresorowy".

Wielosezonowy wysokowydajny olej
hydrauliczny o podwyższonej wartości
z ograniczonym potencjałem absorpcji
wody do 3%. Znakomicie sprawdza
się w systemach hydraulicznych,
które w trakcie eksploatacji narażone
są na wysoką wilgotność powietrza.
Norma DIN oznacza, że jest dopuszczony do stosowania w kompresorach,
jako olej „kompresorowy".

Uniwersalny olej przemysłowy z dodatkami EP (Extra Pressure - wysokie ciśnienie). Dzięki posiadanemu indeksowi
lepkości (min. 100) doskonale chroni
i smaruje w wysokich temperaturach.
Może być stosowany w przekładniach
przemysłowych, turbinach, kompresorach, pompach próżniowych, otwartych
systemach smarowania oraz w systemach hydraulicznych.
Nr. katalogowe: ISO 15 44137
ISO 22 44130 • ISO 32 44131
ISO 46 44132 • ISO 68 44133
ISO 100 44134 • ISO 150 44135
ISO 220 44138 • ISO 320 44139
ISO 460 44140 • ISO 680 44141
Opakowania: beczki: 180 kg (204 l)
i 54 kg (60 l), kontener: 25 l, kontenerek:
4 l (karton 6 x 4 l)
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Normy jakościowe:
HVLP DIN 51524 części 2/3
Nr. katalogowe:
ISO 22 44704 • ISO 32 44705
ISO 46 44706 • ISO 68 44707
Opakowania:
beczka: 180 kg (204 l), kontener: 25 l

Normy jakościowe:
HVLPD DIN 51524 części 2/3
Nr. katalogowy: 44708
Opakowania:
beczka: 180 kg (206 l), kontener: 25 l

Superglide

Crystal

Bio Sinth ISO 46

Con-form

Odporny na ściskanie olej do prowadnic ślizgowych, stosowany w celu
zapewnienia doskonałego smarowania
w obrabiarkach i maszynach do obróbki drewna.

Podobny do wody biały olej techniczny
(olej wazelinowy) o wysokim stopniu
oczyszczenia. Jest bezbarwny i pozbawiony zapachu. Przeznaczony do
zastosowań technicznych do smarowania i jako ochrona antykorozyjna.

W pełni syntetyczny, ulegający szybkiej
biodegradacji olej hydrauliczny i smarowy na bazie estrów. Stosowany jako
olej hydrauliczny i smar płynny.

Czysty, niemal bezbarwny i niebarwiący
olej mineralny przeznaczony do przemysłowych form do betonu - metalowych i drewnianych. Zapewnia niemal
nieprzepuszczalną osłonę przed wodą.
Tworzy niedostrzegalną, nie wysychającą warstwę oleju zapewniającą
doskonałe odchodzenie formy. Jednocześnie chroni metal przed zabrudzeniem i korozją.

Nr. katalogowe:
ISO 68 43105
ISO 150 43107
ISO 220 43106
Opakowania: beczki 180 kg (204 l)

Nr. katalogowy: 41103
Opakowania: beczki 180 kg (208 l)
i 54 kg (60 l), kontener 25 l
kontenerek: 4 l (karton 6 x 4 l)

Normy jakościowe:
Test FZG - spełnia wymogi zakresu
obciążeń nr 12 • Test pomp Vickersa
- spełnia wymogi • DIN 53521 - gwarantuje dopasowanie do systemu uszczelnień
• Swedish Standart SS 15 54 34 • VDMA
24568 HEES
Biodegradowalność:
Test CEC L-33-T 82, 98% w 21 dni
Nr. katalogowy: 44709
Opakowania: beczki 180 kg (190 l)
i 54 kg (57 l), kontener 25 l

Nr. katalogowy: 41401
Opakowania: beczki 180 kg 209 l)
i 54 kg (62 l), kontener 25 l
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Smary

Rotax

Bio-rotax

Litoma

Moly

Mineralny olej smarowy do pił łańcuchowych i tarczowych oraz napędów
łańcuchowych w systemach otwartych
i zamkniętych. Odporny na wymywanie.
Zapewnia optymalną ochronę przed
korozją, dzięki czemu przedłuża żywotność pił i łańcuchów.

Biodegradowalny olej smarowy do pił
łańcuchowych i tarczowych oraz
napędów łańcuchowych w systemach
otwartych i zamkniętych. Oparty
na olejach roślinnych i nietoksycznych
dodatkach. Odporny na wymywanie.
Zapewnia optymalną ochronę przed
korozją, dzięki czemu przedłuża
żywotność pił i łańcuchów.

Smar uniwersalny NLGI 2 na bazie
mydła litowego odznaczający się doskonałymi własnościami w warunkach
wysokiego ciśnienia.
Odporny na działanie wody - zalecany
do smarowania podwozia.
Zakres temperatur pracy:
• normalny: od -30ºC do +130ºC
• przez krótki okres maks. +150ºC

Biodegradowalność:
Test CEC-L-33-T-82 97% w 21 dni
Nr. katalogowy: 43104
Opakowania:
beczki 180 kg (197 l) i 54 kg (59 l),
kontener 25 l

Normy jakościowe:
NLGI LB • DIN KP2K-30
ISO-L-XCCIB 2
Nr katalogowy: 51013
Opakowania: kontener 18 kg,
tuba 400 g (karton 12 x 400 g)

Smar uniwersalny NLGI 2 na bazie
mydła litowego z domieszką dwusiarczku molibdenu (MoS2) i dodatkami
uszlachetniającymi. Opracowany
specjalnie do stosowania w warunkach
wysokiego ciśnienia i wymaganej
odporności na działanie wody.
Zapewnia optymalną ochronę punktów
smarowania. Odporny na obciążenia
udarowe - polecany do przegubów.
Zakres temperatur pracy:
• normalny: od -30ºC do +130ºC
• przez krótki okres maks. +150ºC
Normy jakościowe:
NLGI LB • DIN KFP2K-30
ISO-L-XCCEB 2
Nr katalogowy: 51015
Opakowania:
tuba 400 g (karton 12 x 400 g)

Nr. katalogowy: 43102
Opakowania: beczki 180 kg (204 l)
i 54 kg (61 l), kontener 25 l;
butelka: 1 l (karton 12 x 1 l)
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Multi Complex

Bioplex

GS 15 Gear Spray

Dentax EP

Smar uniwersalny NLGI 2 Complex
na bazie litu charakteryzujący się
ekstremalnie wysoką temperaturą
kroplenia, parametrami właściwymi
dla wysokiego ciśnienia i najlepszą
odpornością na działanie wody.
Najlepiej nadaje się jako smar
w łożyskach kół.
Zakres temperatur pracy:
• normalny: od -30ºC do +150ºC
• przez krótki okres maks. +200ºC
Normy jakościowe:
NLGI GC-LB • DIN KP2N-30
ISO-L-XCDIB 2
Nr katalogowy: 51014
Opakowania:
beczka 50 kg, kontener 18 kg,
pojemnik 1 kg (karton 12 x 1 kg)
tuba 400 g (karton 12 x 400 g)

Smar syntetyczny na bazie estrów z
kompleksem litowym. Odznacza się
ekstremalnie wysoką temperaturą kroplenia, odpornością na wysokie ciśnienie i działanie wody.
Przeznaczony do smarowania podzespołów mających kontakt z wodą.
Zakres temperatur pracy:
• normalny: od -30ºC do +140ºC
• przez krótki okres maks. +180ºC

Opracowany w pełnej zgodności z normą Alasca Complex smar płynny
w sprayu odznaczający się wysoką
odpornością na wysokie ciśnienie,
działanie wody i temperatury. Przeznaczony do smarowania trybów,
przekładni zębatych i łańcuchowych,
wszędzie tam gdzie wymagane jest
ciągłe smarowanie.
Zakres temperatur pracy:
• normalny: od -30ºC do +140ºC
• przez krótki okres maks. +180ºC

Płynny smar NLGI OO na bazie litu
zmydlanego, wolny od związków chloru
i baru, stosowany do smarowania centralnie w podwoziach wszelkich marek.
Nadaje się również jako smar płynny
do skrzyń biegów.
Zakres temperatur pracy:
• normalny: od -30ºC do +100ºC
• przez krótki okres maks. +130ºC

Normy jakościowe:
NLGI GC-LB • DIN KEP2N-30 • ISO-L-XCDIB 2
Biodegradowalność:
Test CEC-L-33-A-93 90% w 21 dni
Nr katalogowy: 51018
Opakowania: tuba 400 g (karton 12 x 400 g)

Normy jakościowe:
DIN KGOG0.5-30
ISO-L-XCDIB 0.5
Nr. katalogowy: 51019
Opakowania:
spray: 400 ml (karton 12 x 400 ml)

Normy jakościowe:
DIN GP00G-30
ISO-L-XCBEB 00
Nr katalogowy: 51016
Opakowania:
beczki: 180 kg i 50 kg
kontener 18 kg
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Pozostałe produkty

Brake Fluid DOT 4

MS 14 Multi-Spray

K 7 Synthetic Chain Spray

Power Steering Fluid

Wysokosprawny płyn hamulcowy
przeznaczony do wszystkich układów
hamulcowych bębnowych i tarczowych. Spełnia wymagania wszystkich
producentów samochodów.

Uniwersalny środek w sprayu o praktycznie nieograniczonych możliwościach zastosowania. Używany jest jako
odrdzewiacz, jako środek ochrony
przed korozją, do smarowania, jako
spray kontaktowy, również jako środek
do oczyszczania.

Biały syntetyczny środek smarny
w sprayu przeznaczony do łańcuchów
motocykli, skuterów, rowerów i łańcuchów napędowych używanych
w innych agregatach. Nadaje się do
łańcuchów z oringiem.

Specjalny wysokowydajny płyn
stosowany jako środek pomocniczy
w układach serwo. Gwarantuje niezawodność we wszystkich temperaturach. Przeznaczony zwłaszcza
do układów wspomagania VAG
(Volkswagen - Audi Groupe).

Normy jakościowe:
DOT 3 i DOT 4
SAE 70 R3 • SAE J 1703 A-F
ISO 4925 • VW TL776X
Nr. katalogowy: 73016
Opakowania: kontener 30 l,
butelka 375 ml (kartron 12 x 375 ml)
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Nr. katalogowy: 77008
Opakowania:
spray 400 ml (karton 12 x 400 ml)

Nr. katalogowy: 77009
Opakowania:
spray 400 ml (karton 12 x 400 ml)

Odpowiada jakości:
ISO 7308 • MAN 3623/93
DaimlerChrysler 345.0
Opel B 040 0070
VW TL 52146
Nr. katalogowy: 73017
Opakowania:
butelka 1 l (karton 12 x 1 l)

XT - Coolant

Antifreeze and Coolant

Permatype

Fork Oil

Środek do ochrony chłodnic na bazie glikolu
etylenowego. Nie zawiera azotynów, fosforanów, nitrytów i amin. Ma wysoką temperaturę wrzenia (180 ºC). Nie reaguje z aluminium. Zapewnia przedłużone okresy wymiany.
Normy jakościowe: SAE J1034 • JASO/JIS

Skoncentrowany środek do ochrony
chłodnic na bazie glikolu etylenowego.
Nie zawiera azotynów, fosforanów
i amin. Charakteryzuje się wysoką
temperaturą wrzenia (129,5 ºC).
Nie reaguje z aluminium.
Normy jakościowe: SAE J1034
JASO/JIS M325 LLC/K2234 LLC • JI CASE
JIC-501 • Porsche/Audi//VW/Seat/Skoda
TL774C/G11 • Landrover cfr Rover/Rover •
DC 325.0/325.2/MS 7170 • BMW N600 69.0
SAAB 69 01 599 • OPEL/GM QL 130100 •
Ford ESD-M97B49-A Volvo 1286083/002 •
MAN/ /STEYR 324 Typ NF • FIAT/IVECO
9,55523/18-1830 • Perkins MTU MTL 5048
Nr. katalogowy: 72019
Opakowania:
beczki : 230 kg (204 l) i 65 kg (58 l),
kontener: 25 l

Gotowy do użycia różowy płyn chłodniczy na bazie glikolu etylenowego.
Zakres temperatur pracy:
od -35ºC do +130ºC.
Normy jakościowe: MAN/STEYR 324 Typ
SNF • DC 325.3 • RENAULT RVI 41-01-001/--S
Type D • PORSCHE/AUDI/VW/SEAT/SKODA TL
774F/G12+ • DAF DW03245403 • HONDA HES
D 2009-75 • OPEL/GM/ /SAAB GM 6277M
(+B040 1065) • JASO/JIS M325 LLC/K2234
LLC • FORD/JAGUAR WSS-M97B44-D/CMR
8229 • SAE J1034 Isuzu/Hyundai/Daewoo /Mitsubishi • MAZDA 121ZQ/MEZ MN 121D
VOLVO 128 6083/002/ MACK 014GS17009
SCANIA TB 1451/TI2-980813 TB Standard Francaise NFR15-601 • JOHN DEERE JDMH5
Kubota/Kobelco • Komatsu 07.892(2001)
MG/Rover MTU MTL5048 FIAT/IVECO
9,55523/18-1830 • PSA B 71 5110
Nr. katalogowy: 72020
Opakowania: beczki: 210 kg (200 l)
i 65 kg (62 l), kontener: 25 l,
butelka: 1 l (karton 12 x 1 l).

Wysokowydajny olej do widełek teleskopowych motocykli i skuterów.
Zapewnia optymalne cechy tłumienia
we wszystkich zakresach.
Dobrana w odpowiednich proporcjach
mieszanka syntetycznych i mineralnych
olejów bazowych wraz ze specjalnymi
pakietami dodatków gwarantuje
ochronę i znakomite tłumienie drgań
nawet w ekstremalnych warunkach.

M325 LLC/K2234 LLC • Porsche/Audi//VW/Seat/
/Skoda TL774F/G12+ • DC 325.3 • OPEL/GM/SAAB
6277M(+B040 1065) • Ford/Jaguar WSS-M97B44D/CMR 8229 • Volvo 1286083/002/MACK
014GS17009 • MAN/ /STEYR 324 Typ SNF • FIAT/
/IVECO 9,55523/18-1830 • Honda HES D 2009-75
Isuzu/Hyundai/Daewoo/Mitsubishi • Mazda 121ZQ/MEZ
MN 121 D • Standart Francaise NFR 15-601
Kubota/Kobelco • MG/Rover • DAF DW03245403
Renault RVI 41-01-001/--S Type D
SCANIA TB 1451/T12-980813 TB
John Deere JDMH5 • Komatsu 07.892(2001)
MTU MTL.5048 • PSA B 71 5110

Nr. katalogowy: 72021
Opakowania: beczki : 230 kg (204 l)
i 65 kg (58 l), kontener 25 l,
kontenerek: 4 l (karton 6 x 4 l)

X-tra light 5W: stopień tłumienia niski,
Nr. katalogowy: 44300
Light 5W-20: stopień tłumienia średni,
Nr. katalogowy: 44301
Medium 10W-30: stopień tłumienia
wysoki, Nr. katalogowy: 44302
Opakowania:
butelka 1 l (karton 12 x 1 l)
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Dodatki uszlachetniające i czyszczące

Oil system cleaner
Dodatek do olejów przeznaczony
do czyszczenia systemów olejowych. Oczyszcza ze szlamów,
nagarów i zabrudzeń silniki,
przekładnie, układy hydrauliczne
i inne systemy olejowe.

Nr. katalogowy: 71027
Opakowania:
butelka 375 ml (12 x 375 ml)
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Fuel-injector cleaner
+ water remover

Hydraulic valve
oil conditioner

Petrol-gas treatment

Nr. katalogowy: 71024
Opakowania:
butelka 375 ml (12 x 375 ml)

Nr. katalogowy: 71030
Opakowania:
butelka 375 ml (12 x 375 ml)

Nr. katalogowy: 71023
Opakowania:
butelka 375 ml (12 x 375 ml)

Nowoczesny dodatek do benNowoczesny dodatek do
Nowoczesny dodatek do oleju
zyny gwarantujący wysoką czyoczyszczania systemów wtryssilnikowego specjalnie opracostość całego układu paliwowekiwaczy oraz usuwający wodę
wany w celu czyszczenia silnigo. Regularne stosowanie
z paliwa. Gwarantuje zachowanie ków wyposażonych
zapewnia prawidłową pracę
wysokiej czystości układu paliw hydrauliczne popychacze.
i wysoką sprawność wszystkich
wowego. Regularne stosowanie Usuwa wszelkie nagary, muły
podzespołów przez bardzo długi
zapewnia prawidłową pracę
i laki pozostawione na zaworach, czas. Przedłuża żywotność
i wysoką sprawność wszystkich hydraulicznych popychaczach,
silników.
podzespołów przez bardzo długi itp. Wycisza pracujący silnik
czas. Przedłuża żywotność
poprzez wytłumienie pracy
silników.
hydraulicznych popychaczy.

Diesel fuel treatment
Nowoczesny dodatek do oleju
napędowego gwarantujący
wysoką czystość całego układu
paliwowego w silnikach wysokoprężnych (również turbodoładowanych, z filtrami cząsteczkowymi i katalizatorami). Regularne stosowanie zapewnia prawidłową pracę i wysoką sprawność wszystkich podzespołów
przez bardzo długi czas. Chroni
przed korozją, ogranicza emisję
spalin, przedłuża żywotność
silników.
Nr. katalogowy: 71025
Opakowania:
butelka 375 ml (12 x 375 ml)

Engine oil treatment

Friction modifier

Oil stop leak

ATF stop leak

Cooling system stop leak

Nowoczesny dodatek do oleju
silnikowego. Redukuje konsumpcję oleju i zmniejsza
zużycie paliwa. Podnosi indeks
lepkości oleju, regeneruje
gumowe uszczelki i uszczelniacze oraz powstrzymuje odkładanie popiołów. Podnosi kompresję i ciśnienie oleju.

Nowoczesny modyfikator tarcia,
specjalnie opracowany
w celu zmniejszenia zużycia
elementów silnika poprzez
ograniczenie tarcia w silnikach
benzynowych i Diesla.
Zmniejsza emisję spalin
oraz zużycie paliwa.

Nowoczesny dodatek do oleju
silnikowego, służący do zatrzymania wycieków z silnika
oraz do regeneracji elementów
gumowych odpowiedzialnych
za szczelność całego układu
smarowania. Podnosi indeks
lepkości oleju. Mieszalny
z każdym rodzajem oleju
silnikowego.

Nowoczesny dodatek do płynu
ATF stosowanego w automatycznych skrzyniach biegów
oraz wspomaganiach układów
kierowniczych, służący do zatrzymania wycieków oraz do regeneracji elementów gumowych.
Unikalna formuła pozwala zatrzymać wycieki bez konieczności
dokonywania kosztownych
remontów.

Nowoczesny dodatek uszczelniający do samochodowych
układów chłodzenia. Usuwa niewielkie wycieki i ogranicza możliwość powstawania kolejnych
nieszczelności. Chroni układ
chłodzenia przed korozją.

Nr. katalogowy: 71031
Opakowania:
butelka 375 ml (12 x 375 ml)

Nr. katalogowy: 71026
Opakowania:
butelka 375 ml (12 x 375 ml)

Nr. katalogowy: 71028
Opakowania:
butelka 375 ml (12 x 375 ml)

Nr. katalogowy: 71029
Opakowania:
butelka 375 ml (12 x 375 ml)

Nr. katalogowy: 71032
Opakowania:
butelka 375 ml (12 x 375 ml)
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