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ADDINOL jest jedną z niewielu fi rm w branży olejowej w Niemczech 

działającą niezależnie od wielkich grup biznesowych i posiadającą 

dystrybucyjną sieć partnerów handlowych w ponad 90 krajach na 

wszytkich kontynentach. Wysokiej jakości środki smarowe ADDINOL 

stanowią odzwierciedlenie najbardziej aktualnego stanu wiedzy tech-

nicznej. Badania rozwojowe oraz produkcja prowadzone są zgodnie 

z najnowszymi standardami w zakładach produkcyjnych w centrum 

Niemiec w miejscowości Leuna. Nasze środki smarowe wykazują pełną 

wydajność w symbiozie z silnikami, układami napędowymi, łańcuchami, 

łożyskami i systemami hydraulicznymi.

ADDINOL zapewnia inteligentne rozwiązania gwarantujące optymalne 

smarowanie przy jednoczesnej odpowiedzialności za środowisko natu-

ralne. Wiele naszych wysokojakościowych środków smarowych  pod-

nosi znacznie efektywność energetyczną silników, maszyn i zakładów 

produkcyjnych. Ponadto, w porównaniu do produktów konwencjo-

nalnych, środki smarowe ADDINOL pozwalają na osiąganie znacząco 

dłuższych przebiegów między wymianami oleju, a także na wydłużenie 

żywotności eksploatacyjnej smarowanych elementów. 

ADDINOL is one of the few companies in the German mineral oil 

industry acting independently of any large business group and has 

distributor partners on all continents in more than 90 countries. Our 

high-performance lubricants are design elements refl ecting the most 

recent state-of the-art. Development and production are carried out 

according to latest standards at the chemical site in Leuna in the heart 

of Germany. Our lubricants reveal their full performance in symbiosis 

with engines, drives, chains, bearings and hydraulic systems.

ADDINOL provides intelligent solutions which guarantee optimum 

lubrication and ensure responsibility towards the environment at the 

same time. Many of our high-performance lubricants increase energy 

effi ciency of plants and engines considerably. They achieve signifi -

cantly longer drain intervals compared to conventional products and 

extend the service life of the components lubricated.

ADDINOL – poprawa wydajności!

ADDINOL – Improve the Performance!

ADDINOL – niemiecka jakość od 1936 roku

ADDINOL – German Quality since 1936

Dawniej i obecnie - Badania i rozwój tworzą istotną część podstawowych 
kompetencji naszej fi rmy

Now and then – Research and development make up a vital part of our 
company’s core competence.
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ADDINOL dla motoryzacji – ponad 150 zatwierdzeń

Asortyment produktów ADDINOL dla motoryzacji obejmuje oleje 

silnikowe i przekładniowe spełniające najwyższe specyfikacje 

międzynarodowe. Ponad 150 zatwierdzeń wydanych przez takich 

czołowych producentów jak Mercedes-Benz, grupa Volkswagen, BMW, 

MAN, Porsche, Scania, Volvo i MTU stanowi potwierdzenie wyjątkowej 

jakości środków smarowych ADDINOL oraz ich przydatności dla wszys-

tkich pojazdów samochodowych i użytkowych. 

ADDINOL dla przemysłu – wyznaczanie nowych 

standardów.

ADDINOL oferuje wysokiej jakości środki smarowe prawie do wszyst-

kich zastosowań. Dzięki takim inowacyjnym produktom jak na przykład 

wysokojakościowe oleje przekładniowe serii ADDINOL Eco Gear, 

wysokotemperaturowe oleje łańcuchowe ADDINOL Cliptec, czy oleje 

serii ADDINOL Gas Engine Oil do smarowania silników gazowych ins-

talacji kogeneracji zasilanych gazem ziemnym i gazami specjalnymi, 

firma ADDINOL stale wyznacza nowe stantardy w tribologii.

ADDINOL – do Państwa usług na całym świecie

Firma ADDINOL reprezentowana jest w  ponad 90 krajach na 

wszystkich kontynentach poprzez sieć dystrybucyjną partnerów 

handlowych. Eksperci ADDINOL posiadają wszechstronną wiedzę 

i doświadczenie w obszarze tribologii. Dzięki naszej ofercie 

obejmującej ponad 600 wysokojakościowych środków smarowych 

oraz dzięki szerokiemu zakresowi usług serwisowych zapewniamy 

optymalne rozwiązanie dla Państwa zastosowań.

ADDINOL Automotive – More than 150 approvals

The automotive product range of ADDINOL contains engine and 

transmission oils with the highest international specifications. More 

than 150 approvals from leading OEM, such as Mercedes-Benz, the 

Volkswagen group, BMW, MAN, Porsche, Scania, Volvo and MTU, 

argue for the outstanding quality of ADDINOL lubricants for all motor 

and commercial vehicles. 

ADDINOL Industry – Setting new standards

For industry ADDINOL offers high-performance lubricants for almost 

any application. With innovative products, as for instance the high-

performance gear oils of the ADDINOL Eco Gear series, ADDINOL 

Cliptec for chain lubrication under high-temperature conditions 

or ADDINOL gas engine oils for cogeneration units operated with 

natural or special gases, ADDINOL keeps setting new standards in 

tribology.

ADDINOL – At your service all over the world

With distribution partners in more than 90 countries ADDINOL 

is represented on all continents. The experts at ADDINOL have 

comprehensive tribological know-how and experience. With our 

product range of more than 600 high-performance lubricants 

and extensive service we provide the optimum solution for your 

applications.

ADDINOL - Środki smarowe wysokiej jakości
Rozwiązania dla wszystkich wyzwań związanych ze smarowaniem

ADDINOL High-Performance Lubricants
Solutions for all lubrication-related challenges

WORLDWIDE DEVELOPMENT
LEADING
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MB = MB-Zatwierdzenie/Approval · Porsche A40 - bez Cayenne V6/without Cayenne V6 · WIV = wydłużone przebiegi serwisowe/extended service intervals
HTHS = lepkość HTHS w wysokiej temperaturze w warunkach wysokiego ścinania/high-temperature/high-shear
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Oleje silnikowe - samochody osobowe
Engine oils – passenger cars

SAE ACEA API
OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Economic 020 0W-20 API SN 
z/with 
Resource 
Conserving

spełnia/meets: Ford WSS-M2C-945A 
(WSS M2C-930A/WSS-M2C-925A); 
Chrysler MS 6395; GM 6094M; ILSAC 
GF-5

Paliwooszczędny olej silnikowy o obniżonej lepkości HTHS, 
do nowoczesnych samochodów osobowych i dostawczych, 
zwłaszcza do pojazdów azjatyckich i amerykańskich, szczególnie 
zalecany w zimnym klimacie
Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity for 
modern passenger cars and vans, especially for Asian and 
American vehicles, preferred for cold climates

Mega Light
MV 039

0W-30  A5/B5 spełnia/fulfils:
VW 503 00/506 00/506 01

Paliwooszczędny olej silnikowy o obniżonej lepkości HTHS,
do silników grupy VW od roku modelowego 2000 wymaga-
jących normy "Longlife Service", także do silników z pompo-
wtryskiwaczami i wymagających olejów typu Longlife II
Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS viscosity for 
engines of the VW-group from model year 2000 with "Longlife 
Service", also for pump-jet-engines, Longlife II oil

Superior 030 0W-30 A3/B4 SL/CF spełnia/fulfils: MB 229.5/226.5; BMW 
Longlife-01; VW 502 00/505 00;
Renault RN0700

Paliwooszczędny olej silnikowy do silników wysokoprężnych 
i benzynowych samochodów osobowych i dostawczych, w 
szczególności do silników z turbodoładowaniem, z technologią 
wielozaworową, z katalizatorami i systemem wtrysku Common-
Rail, szczególnie zalecany w zimnym klimacie
Fuel-efficient engine oil for diesel and gasoline engines of 
powerful passenger cars and vans, in particular for turbo engines, 
multi-valve technology, catalytic converters and common rail 
injection, preferred for cold climates

Superior 040 0W-40 A3/B4 SN/CF spełnia/fulfils: VW 502 00/505 00;
MB 229.5/226.5; BMW Longlife-01;
Renault RN0700/0710, Porsche A40

Paliwooszczędny olej silnikowy do nowoczesnych silników benzy-
nowych i wysokoprężnych samochodów osobowych z wtryskiem 
paliwa i turbodoładowaniem, z technologią wielozaworową i z 
katalizatorami, szczególnie zalecany w zimnym klimacie
Fuel-efficient engine oil for modern gasoline and diesel engines of 
passenger cars with fuel injection and turbo charging, multi-valve 
technology and catalytic converters, preferred for cold climates

Economic 0520 5W-20 API SN 
z/with 
Resource 
Conserving

spełnia/meets: Ford WSS-M2C-945A 
(WSS M2C-930A/WSS-M2C-925A); 
Chrysler MS 6395; GM 6094M; ILSAC 
GF-5

Paliwooszczędny olej silnikowy o obniżonej lepkości HTHS 
do nowoczesnych samochodów osobowych i dostawczych, 
zwłaszcza do pojazdów azjatyckich i amerykańskich
Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity for 
modern passenger cars and vans, especially for Asian and 
American vehicles

Giga Light
MV 0530 LL

5W-30 C3 VW 504 00/507 00; MB 229.51;
BMW Longlife-04; Porsche C30

Paliwooszczędny olej silnikowy typu Low SAPS do większości 
nowoczesnych samochodów osobowych i dostawczych, 
szczególnie odpowiedni do silników z wymaganiami Longlife, 
z filtrami cząstek stałych i katalizatorami spalin, również 
dostosowany do silników zasilanych sprężonym gazem ziemnym 
(CNG) lub gazem płynnym (LPG), również zalecany tam, gdzie 
wymagana jest norma ACEA C2
Fuel-efficient engine oil with low SAPS characteristics for 
most modern passenger cars and transporters, highly suitable 
for Longlife systems, diesel particulate filters and catalytic 
converters, also suited for engines operated with natural (CNG) 
or liquefied petroleum gas (LPG), also recommended where ACEA 
C2 is required 

Mega Light
MV 0539 LE

5W-30 C3 VW 504 00/507 00;
Porsche C30

Paliwooszczędny olej silnikowy o najnowszej technologii 
dodatków typu Low SAPS, do pojazdów marki Volkswagen z 
wymaganiem "Loglife Service"
Fuel-efficient engine oil with the latest additive technology (Low 
SAPS) for Volkswagen vehicles with “Longlife Service”

Extra Power
MV 0538 LE

5W-30 C3 SN/CF MB 229.31; BMW Longlife-04; spełnia/
fulfils: Renault RN0700

Paliwooszczędny olej silnikowy typu Low SAPS do najnowszej gene-
racji silników wysokoprężnych i benzynowych spełniających normy 
Euro 4 i Euro 5, z filtrami cząstek stałych i katalizatorami NOx
Fuel-efficient engine oil (low SAPS) for the latest generation of 
Euro 4 and Euro 5 diesel and gasoline engines with particulate 
filter and NOx storage catalytic converter
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MB = MB-Zatwierdzenie/Approval · Porsche A40 - bez Cayenne V6/without Cayenne V6 · DPF = filtr cząstek stałych/diesel particulate filter · HTHS = lepkość HTHS w wyso-
kiej temperaturze w warunkach wysokiego ścinania/high-temperature/high-shear

SAE ACEA API
OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Premium
0530 C3-DX

5W-30 C3 SN/CF GM dexos 2TM, spełnia/fulfils: MB 
229.51; VW 502 00/505 01; BMW 
Longlife-04; GM-LL-A-025/-B-025

Paliwoszczędny olej typu Low SAPS do silników wysokoprężnych i 
benzynowych spełniających normy Euro 4 i Euro 5, idealny do silników 
z filtrami cząstek stałych DPF, zwłaszcza do pojazdów grupy GM.
Fuel-efficient oil for diesel and gasoline engines according to Euro 
4 and Euro 5, Low SAPS characteristics, ideal for use with DPF, 
especially for vehicles of GM group

Mega Power
MV 0538 C4

5W-30 C4  Renault RN0720, MB 226.51 Paliwooszczędny olej silnikowy typu Low SAPS, szczególnie do silników 
wysokoprężnych Renault z systemami oczyszczania spalin, zalecany do 
silników benzynowych i wysokoprężnych spelniających normy Euro 4/5
Fuel-efficient engine oil with Low SAPS characteristics especially 
for Renault diesel engines with exhaust treatment, recommended 
for Euro 4 and 5 gasoline and diesel engines

Mega Power 
MV 0538 C2

5W-30 C2,
A5/B5

SN/CF spełnia/fulfils: PSA B71 2290 Paliwooszczędny olej o wysokiej wydajności i obniżonej lepkości 
HTHS, typu Longlife, do silników wysokoprężnych i benzynowych, 
szczególnie zalecany do silników wysokoprężnych z nowoczesnymi 
sytemami oczyszczania spalin
Fuel-efficient high-performance oil with decreased HTHS-viscosity 
and Longlife characteristics for diesel and gasoline engines, 
preferred for diesel engines with modern exhaust treatment

Premium 
0530 C1

5W-30 C1,
A5/B5

spełnia/fulfils FORD WSS-M2C 934-B; 
JASO DL-1

Paliwooszczędny olej silnikowy typu Low SAPS o obniżonej 
lepkości HTHS, do silników wysokoprężnych z turbodoładowniem 
i nowoczesnymi systemami oczyszczania spalin, zwłaszcza do 
pojazdów marki Ford, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, itd.
Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity, Low SAPS 
characteristics for diesel engines with modern exhaust treatment and 
turbo charging, especially for Ford, Land Rover, Mazda, Mitsubishi etc.

Premium 
0530 FD

5W-30 A5/B5, 
A1/B1

spełnia/fulfils: FORD WSS-M2C 913-D 
(913-A/-B/-C)

Paliwooszczędny olej silnikowy typu Longlife, szczególnie do 
nowych silników benzynowych i wysokoprężnych FORD z nowo-
czesnymi systemami oczyszczania spalin, o obniżonej lepkości 
HTHS, spełnia wymagania normy Euro 5
Fuel-efficient engine oil with Longlife characteristics, especially 
for new Ford gasoline and diesel engines with modern exhaust 
treatment, decreased HTHS-viscosity, meets Euro 5

Super Power
MV 0537

5W-30 A3/B4 SM/CF, 
EC

BMW Longlife-01;
VW 502 00/505 00; MB 229.5;
spełnia/fulfils: GM-LL-A-025/GM-
LL-B-025; Renault RN0700

Paliwooszczędny olej silnikowy o wydłużonych okresach między wymia-
nami, do samochodów osobowych wyposażonych w silniki benzynowe 
i wysokoprężne najnowszego typu, dostosowany do silników bez lub z 
turbodoładowaniem
Fuel-efficient engine oil with extended oil change intervals for 
passenger cars with gasoline and diesel engines of the latest 
type, suited for engines with and without turbo charging

Premium 0540 C3 5W-40 C3 SN/CF spełnia/fulfils: FIAT 9.55535-S2;
BMW Longlife-04; MB 229.51

Paliwooszczędny olej silnikowy typu longlife, do silników wysoko-
prężnych i benzynowych spełniających normy Euro 4, Euro 5 i Euro 6, o 
podwyższonych parametrach użytkowych w niskich temperaturach
Fuel-efficient engine oil with longlife characteristics for new Euro 4, 5 
and 6 diesel and gasoline engines, superior low-temperature behaviour

Light
MV 0546 PD

5W-40 A3/B3 SL/CF, 
SH/EC

spełnia/fulfils: MB 229.1; VW 505 
01/500 00/505 00 (do/until 2004); Ford 
WSS-M2C 917-A; BMW Longlife-98

Paliwooszczędny olej silnikowy do silników benzynowych i 
wysokoprężnych, w szczególności do turbodoładowanych 
silników wysokoprężnych z pompowtryskiwaczami
Fuel-efficient engine oil for gasoline and diesel engines, in 
particular for turbo-diesel engines with pump-jet-injection

Super Light 0540 5W-40 A3/B4 SN/CF VW 502 00/505 00; MB 229.5/226.5;
BMW Longlife-01; Porsche A40;
Renault RN0700/0710;
spełnia/fulfils: GM-LL-B-025;
PSA B71 2296

Paliwooszczędny olej silnikowy do silników benzynowych i 
wysokoprężnych samochodów osobowych, odpowiedni do silników z 
turbodoładowaniem i wtryskiem paliwa, zmniejsza zużycie paliwa
Fuel-efficient engine oil for gasoline and diesel engines of 
passenger cars, suited for turbo and injection engines, fuel-saving

Super Racing
5W-50

5W-50 A3/B4 SM/CF spełnia/fulfils: BMW Longlife-98;
MB 229.3; VW 502 00/505 00;
GM-LL-B-025

Paliwooszczędny olej silnikowy do nowoczesnych samochodów osobo-
wych; szczególnie do silników z turbodoładowaniem i wtryskiem paliwa
Fuel-efficient engine oil for modern passenger cars; especially for 
turbo and injection engines

Semi Synth 
1040

10W-40 A3/B4 SL/CF VW 502 00/505 00; MB 229.1
spełnia/fulfils: BMW Longlife-98

Paliwooszczędny olej silnikowy do wysokowydajnych silników 
samochodów osobowych i dostawczych
Fuel-efficient engine oil for high-performance engines of passenger 
cars and transporters
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MB = MB-Zatwierdzenie/Approval · MTU = MTU kategoria oleju/Oil category

Strona / Page 7

SAE ACEA API
OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Super Racing
10W-60

10W-60 A3/B3 SJ/CF JASO MA Paliwooszczędny olej do sportowych silników wysokiej technologii, 
idealny do nowoczesnych silników z turbodoładowaniem i wtryskiem 
paliwa o podwyższonej mocy
Fuel-efficient oil for sporty high-tech engines, ideal for modern 
injection and turbo engines with increased power

Super Drive
MV 1546

15W-40 A3/B3 SL/CF spełnia/fulfils:
MB 229.1; VW 501 01/505 00

Wielosezonowy olej silnikowy do wszystkich silników benzynowych 
i wysokoprężnych samochodów osobowych, w szczególności do 
nowoczesnych silników z turbodoładowaniem i wtryskiem paliwa
Engine oil for all gasoline and diesel engines of passenger cars, 
in particular for modern injection and turbo engines, multi-grade 
characteristics

Samochody klasyczne / Classic Cars
Super
MV 1045 10W-40 A3/B3 SJ/CG-4 spełnia/fulfils: VW 505 00

Wielosezonowe oleje silnikowe do całorocznego stosowania 
w pojazdach silnikowych o średnich wymaganiach, idealny do 
samochodów klasycznych
Multi-grade engine oils for all-season use in motor vehicles at 
medium requirements, ideal for classic cars

MV 1545 15W-40 SG/CF

Motorenöl
Engine oil
M 30
M 50

30
50

SA/CA Jednosezonowe oleje silnikowe do silników benzynowych i wyso-
koprężnych, zwłaszcza do czterosuwowych silników samochodów 
zabytkowych, bez dodatków, przy niskich wymaganiach
Mono-grade engine oils for gasoline and diesel engines, especially 
for four-stroke vintage cars, no additives, for minor requirements

Inne zastosowania / Further Applications
Rasenmäheröl
Lawn-mower oil
MV 304
MV 1034

30
10W-30

SF/CC Oleje silnikowe do czterosuwowych silników benzynowych 
chłodzonych powietrzem stosowanych w drobnym sprzęcie, 
preferowane do kosiarek; MV 304 zwłaszcza w okresie letnim, 
MV 1034 do stosowania całorocznego
Engine oils for air-cooled four-stroke gasoline engines in mobile 
small machinery, preferred for lawn-mowers; MV 304 especially 
during summer, MV 1034 all-season application

Oleje silnikowe – floty mieszane
Engine oils – mixed fleets

SAE ACEA API
OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Premium Star
MX 1048

10W-40 A3/B4/
E7

SL/CI-4 MB 229.1/228.3; MAN 271; spełnia/
fulfils: VW 502 00/505 00; Volvo VDS-3; 
MAN M 3275-1; Renault RLD/RLD-2; 
Deutz DQC III-10; MTU 2; MACK EO-
K/2; Caterpillar TO-2; Allison C4

 Paliwooszczędny olej silnikowy klasy SHPD o wydłużonych 
przebiegach, dla mieszanych flot samochodowych, do silników 
wysokoprężnych i benzynowych
SHPD fuel-efficient engine oil with longlife characteristics for 
mixed fleets, for diesel and gasoline engines

Super Star
MX 1547

15W-40 A3/B3/
E2

SH/SJ/
CG-4/
CF-4

MAN 271; MTU 1; ZF TE-ML 04C, 07C;
spełnia/fulfils: VW 501 01/505 00;
Volvo VDS; Mack EO-K/2;
Allison C4; Caterpillar TO-2;
MB 228.1/229.1 

Olej silnikowy do mieszanych flot samochodowych, do silników 
benzynowych i wysokoprężnych o specjalnych wymaganiach 
(turbodoładowanie, warunki ubogiej mieszanki), również do 
ciężkich warunków pracy (SHPDO)
Engine oil for mixed vehicle fleets, for gasoline and diesel engines 
with special requirements (exhaust turbo charging, lean mix 
conditions), also for heavy operating conditions (SHPDO)

Super Star
MX 1557
MX 2057

15W-50
20W-50

A3/B3/
E2

SL/CF/
CF-4

spełnia/fulfils: Caterpillar TO-2;
Mack EO-K/2; MB 229.1/228.1;
MAN 271; VW 501 01/505 00

Wysokowydajne oleje silnikowe dla wszystkich silników 
wysokoprężnych i benzynowych o wysokich osiągach, także do 
mieszanych flot samochodowych
High-performance engine oils for all diesel and gasoline engines 
with high specific performances, also in mixed vehicle fleets
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MB = MB-Zatwierdzenie/Approval · MTU = MTU kategoria oleju/Oil category

Oleje silnikowe – pojazdy użytkowe, zastosowania stacjonarne
Engine oils – commercial vehicles, stationary plants

SAE ACEA API
OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Professional
0530 E6/E9

5W-30 E6/E7/E9 CJ-4/SN MAN M 3677, MAN M 3477, MAN M 
3271-1, MB 228.51/228.31, spełnia/
fulfils: MTU 3.1, Volvo VDS-3/-4/CNG, 
Renault RGD/RXD/RLD/RLD-2/RLD-3, 
Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-M Plus/
EO-N Premium Plus/EO-O Premium 
Plus, Caterpillar ECF-3, DDC 93K218, 
Cummins CES 20081, JASO DH-2

Olej silnikowy typu Low SAPS w klasie SHPD do silników speł-
niających normy Euro V i VI i wyposaźonych we wszystkie systemy 
oczyszczania spalin, idealny także do niskich temperatur i zimnego 
klimatu, odpowiedni do silników zasilanych gazem CNG i LPG
SHPD diesel engine oil for Euro V and VI engine generation, Low 
SAPS characteristics for all exhaust treatment systems, ideal also 
for low temperatures and cold climates, suited for operations with  
CNG and LPG

Ultra Truck
MD 0538

5W-30 E4/E7 CI-4 MAN M 3277; Renault RXD; Volvo 
VDS-2; MTU 3; MB 228.5; DDC BR 
2000/4000, spełnia/fulfils: DAF; 
Cummins CES 20078; Caterpillar ECF-2; 
Deutz DQC IV-10

Olej silnikowy klasy XHPDO do silników pojazdów użytkowych 
spełniających normy Euro II i III, przy ekstremalnie wydłużonych 
okresach między wymianami oleju
Extra HPD oil (XHPDO) for Euro II- and III-engines in commercial 
vehicles, for extremely extended oil change intervals

Commercial
0540 E7

5W-40 E7/E5/E3 CI-4 
Plus/SL/
SJ

spełnia/fulfils: MB 228.3; MAN M 
3275-1; Volvo VDS-3; Renault RLD/
RLD-2; MTU 2; MACK EO-N/EO-M Plus; 
Cummins CES 20077/76; Caterpillar 
ECF-2/ECF-1-a; Deutz DQC III-10

Olej silnikowy klasy HDEO do silników o najwyższych wymaganiach 
stosowanych w ciężarówkach i ciężkich pojazdach użytkowych 
w budownictwie, rolnictwie i leśnictwie oraz w autobusach, do 
szerokiego zakresu temperatur, osiąga najdłuższe okresy pomiędzy 
wymianami oleju, spełnia normę Euro III
Heavy-Duty-Engine-Oil (HDEO) for highest requirements in trucks 
and heavy commercial vehicles in construction, agriculture and 
forestry as well as buses, wide temperature range, achieves 
longest oil drain intervals, meets Euro III

Commercial 1030 E7 10W-30 E7/E5/E3 CI-4/SL spełnia/meets: MB 228.3, MAN M 
3275, Volvo VDS-3, MTU 2, Renault 
RLD/RLD-2, Deutz DQC III-10, Mack 
EO-M Plus; Mack EO-N, Cummins 
20071/72/76/77/78, DAF, Caterpillar 
ECF-1a/ECF-2, etc.

Olej silnikowy klasy SHPD do wysoko obciążonych silników 
pojazdów użytkowych, do ciężkich warunków pracy i zmiennych 
temperatur, do wydłużonych okresów między wymianami oleju
SHPD oil for heavy charged engines of commercial vehicles at 
heavy operating conditions and varied temperatures, extended oil 
drain intervals possible

Professional 
1040 E9
1540 E9

10W-40
15W-40

E7/E9 CJ-4/SM MB 228.31; MAN M 3575; 1540 E9: 
Volvo VDS-4; Renault RLD-3; Mack EO-O 
Premium Plus; spełnia/meet: Volvo VDS-4 
(1040 E9); MTU 2.1; Renault RLD-3 (1040 
E9); Deutz DQC III-10 LA; Caterpillar ECF-
3/2/1a; Mack EO-O Premium Plus (1040 
E9); Cummins CES 20081; DDC 93K218

Olej silnikowy klasy SHPD do silników wysokoprężnych z 
turbodoładowaniem pracujących przy wysokich obciążeniach, 
spełnia normy emisji spalin Euro V (Euro VI zgodnie z wymaganiem 
Iveco i Scania), do pojazdów z układami oczyszczania spalin
SHPD oils for turbo diesel engines exposed to high loads, meet 
Euro V emission standard (Euro VI according to requirements of 
Iveco and Scania), for vehicles with exhaust treatment

Extra Truck
MD 1049 LE

10W-40 E6/E7/E9 CI-4 Plus MB 228.51; MAN M 3477; MAN M 
3271-1; Renault RLD-2; Mack EO-N; 
MTU 3.1; Deutz DQC IV-10 LA; Volvo 
VDS-3; spełnia/fulfils: DAF HP 2; Fiat-
Iveco; Caterpillar ECF-1a; MB 226.9; 
Renault RGD/RXD; JASO DH-2, Volvo 
CNG, etc.

Wysokowydajny olej silnikowy do najnowszej generacji pojazdów 
użytkowych spełniających normę Euro VI wyposażonych w 
systemy oczyszczania spalin, dostosowany do silników zasilanych 
sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz gazem płynnym (LPG)
High-performance engine oil for the latest generation of Euro VI
commercial vehicles with exhaust aftertreatment, suited for 
operations with natural (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG)

Super Truck
MD 1049

10W-40 E4/E7 CF Scania LDF-3; Volvo VDS-3; MAN 
M 3277; MB 228.5; MTU 3; Renault 
RLD-2; Deutz DQC III-10; Mack EO-N, 
spełnia/meets: Renault RXD, DAF

Paliwooszczędny olej silnikowy klasy UHPD do silników pojazdów 
użytkowych spełniających normę Euro V (Euro VI dla silników 
wysokoprężnych Scania)
UHPD fuel-efficient engine oil for Euro V engines of commercial 
vehicles (Euro VI for Scania diesel engines)

Commercial 
1040 E4

10W-40 E4/E7 CI-4 MAN M 3277/M 3377; MB 228.5;
spełnia/meets: Volvo VDS-3; MTU 3; 
Renault RXD; Deutz DQC III-10; DAF; 
Mack EO-M Plus; Cummins CES 20078; 
Global DHD-1

Paliwooszczędny olej silnikowy klasy UHPD do silników pojazdów 
użytkowych przy dużych obciążeniach i długich okresach między 
wymianami oleju
UHPD fuel-efficient oil for engines of commercial vehicles under 
heavy loads, long oil drain intervals

Super Longlife
MD 1047

10W-40 E7/E5/
E3/B4/
B3/A3

CI-4 
Plus/
CI-4/
CH-4/
CG-4/
CF/SL

MB 228.3/229.1; MAN M 3275-1; Deutz 
DQC III-10, Volvo VDS-3; MTU 2; DDC 
Series 2000 & 4000; Renault RLD-2, 
Mack EO-N
spełnia/fulfils: DAF; Caterpillar TO-2/
ECF-1a/ECF-2; JASO DH-1; MIL-L-2104 
E; Cummins CES 20078; Global DHD-1

Olej silnikowy klasy SHPD o wydłużonych okresach między 
wymianami oleju, do wysoko obciążonych silników pracujących 
w ciężkich warunkach we wszystkich porach roku, spełnia normę 
Euro III
SHPD-engine oil for extended oil change intervals, for all-
season operation in highly charged engines at heavy operating 
conditions, Euro III
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MB = MB-Zatwierdzenie/Approval · MTU = MTU kategoria oleju/Oil category

Strona / Page 9

SAE ACEA API
OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Diesel Longlife
MD 1548

15W-40 E7/E5/
E3/B3/
A3

CI-4 
Plus/
CI-4/
CH-4/
CG-4/
CF-4/SL

MB 228.3/229.1; MAN M 3275-1; Volvo 
VDS-3; MTU 2; DDC Series 2000 & 
4000, Renault RLD-2; Mack EO-N;
spełnia/fulfils: Deutz DQC III-10; VW 
501 01/505 00; Allison C4; DAF; 
Cummins CES 20078; Caterpillar ECF-
2/ECF-1a; Iveco; ZF TE-ML 07C; Case 
MS-1121; JASO DH-1; Global DHD-1

Olej silnikowy klasy HDEO do ciężkich pojazdów użytkowych w 
budownictwie, rolnictwie i do autobusów, do długich okresów 
między wymianami oleju, spełnia wymagania normy Euro III
Heavy-Duty-Engine-Oil for heavy commercial vehicles, in 
construction industry, agriculture and buses, Longlife-character 
for very long oil change intervals, meets the Euro III-emission 
requirement

Diesel Longlife
MD 1548 M

15W-40 E7/E5/
E3/B3/
A3

CI-4 
Plus/
CI-4/
CH-4/
CG-4/
CF-4/SL

spełnia/meets: MB 228.3/229.1; MAN 
M 3275-1; Volvo VDS-3; MTU 2; DDC 
Series 2000 & 4000, Renault RLD-2; 
Deutz DQC III-10; Mack EO-N; VW 501 
01/505 00; Allison C4; DAF; Cummins 
CES 20078; Caterpillar ECF-2/ECF-1a; 
Iveco; ZF TE-ML 07C; Case MS-1121; 
JASO DH-1; Global DHD-1

Olej silnikowy klasy HDEO do ciężkich pojazdów użytkowych w 
budownictwie, rolnictwie i do autobusów, zwłaszcza do silników 
zasilanych paliwem o wysokiej zawartości siarki, do długich 
okresów między wymianami oleju
Heavy-Duty-Engine-Oil for heavy commercial vehicles, in 
construction industry, agriculture and buses, especially for fuels 
with high sulphur content at long oil drain intervals

Diesel Longlife
MD 2058

20W-50 E7/B3/
B4/A3

CI-4/
CH-4/
CG-4/
CF-4/SL

spełnia/fulfils: MB 228.3/229.1;
MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Renault 
RLD-2; Deutz DQC II-05; MTU 2; DDC 
BR 2000 & 4000; Cummins CES 20078; 
Mack EO-M Plus; Caterpillar ECF-1/
TO-2; Allison C4; VW 501 01/505 00; 
Iveco; DAF

Olej silnikowy klasy HDEO z innowacyjną technologią dodatków 
uszlachetniających, do silników ciężarówek i ciężkich pojazdów 
użytkowych spełniających normę Euro III, szczególnie zalecany do 
ciepłych klimatów
Heavy-Duty-Engine-Oil with innovative additive technology for 
Euro III-engines in trucks and heavy commercial vehicles, highly 
fit for warm climates

Diesel Longlife
MD 2058 M

20W-50 E7/B3/
B4/A3

CI-4/
CH-4/
CG-4/
CF-4/SL

spełnia/fulfils: MB 228.3/229.1;
MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Renault 
RLD-2; Deutz DQC II-05; MTU 2; DDC 
BR 2000 & 4000; Cummins CES 20078; 
Mack EO-M Plus; Caterpillar ECF-1/
TO-2; Allison C4; VW 501 01/505 00; 
Iveco; DAF

Olej silnikowy klasy HDEO do samochodów ciężarowych, 
ciężkich pojazdów użytkowych w budownictwie i rolnictwie, 
do autobusów, samochodów dostawczych oraz samochodów 
osobowych, zwłaszcza do silników zasilanych paliwem o wysokiej 
zawartości siarki przy długich okresach między wymianami oleju
Heavy-Duty-Engine-Oil for trucks, heavy commercial vehicles in 
construction industry, agriculture and buses, vans and passenger 
cars, especially for fuels with high sulphur content at long oil 
drain intervals

Super Diesel
MD 1045
MD 1545
MD 2055

10W-40
15W-40
20W-50

E3/B3 CF-4/SG spełnia/fulfils: MB 228.3; MAN 271; 
Volvo VDS; Caterpillar TO-2; Allison C4; 
Mack EO-K/2; MIL-L-2104 E

Oleje silnikowe do silników wysokoprężnych z i bez turbodoładowania 
w pojazdach silnikowych o wysokich wymaganiach
Engine oils for charged and non-charged diesel engines of motor 
vehicles with high requirements

Turbo Diesel
MD 407

40 E7 CI-4 MTU 2; DDC Series 2000 & 4000
spełnia/fulfils: MAN 270;
Caterpillar; Mack EO-M Plus;
Cummins CES 20071/72/76/77/78;
MB 228.2

Wysokowydajny, jednosezonowy olej silnikowy do średnio i 
wysokoobrotowych silników wysokoprężnych, w szczególności 
do szybkich statków takich jak fregaty lub do silników wysoko-
prężnych w pojazdach kolejowych, również do zastosowań 
stacjonarnych
High-performance mono-grade engine oil for middle and high-
speed diesel engines, in particular for fast ships like frigates or 
diesel engines of rail vehicles, also within stationary range

Turbo Diesel
MD 407 M

40 E7 CI-4 spełnia/fulfils:  MTU 2; DDC Series 
2000 & 4000, MAN 270;
Caterpillar; Mack EO-M Plus;
Cummins CES 20078;
MB 228.2

Wysokowydajny, jednosezonowy olej silnikowy do średnio i 
szybkoobrotowych silników wysokoprężnych zasilanych paliwem 
o wysokiej zawartości siarki, szczególnie w przypadku szybkich 
statków takich jak fregaty lub do silników wysokoprężnych w 
pojazdach kolejowych, również do zastosowań stacjonarnych
High-performance mono-grade engine oil for middle and high-
speed diesel engines where fuels with high sulphur content are 
in use, in particular for fast ships like frigates or diesel engines of 
rail vehicles, also within stationary range

Turbo Diesel
MD 105
MD 205
MD 305
MD 405
MD 505

10W
20W-20
30
40
50

E2 CG-4/
CF-4/
CF-2/CF/
SF

MAN 270; MTU 1
MD 305/MD 405: ZF TE-ML 02H, 04B; 
spełnia/fulfil: MB 228.0; Mack EO-K/2, 
Caterpillar TO-2; MIL-L-2104 E

Wysokowydajne, jednosezonowe oleje silnikowe do silników 
wysokoprężnych w pojazdach samochodowych, maszynach 
budowlanych, pojazdach użytkowych i do zastosowań stacjonarnych, 
nadają się także do instalacji hydraulicznych i przekładni
High-performance mono-grade engine oils for diesel engines in 
motor vehicles, construction machinery, commercial vehicles and 
stationary plants, also suited for hydraulic plants and gears

Diesel
MD 1034
MD 304

10W-30
30

CC/SF Oleje silnikowe do wolnossących silników wysokoprężnych o 
średnich wymaganiach
Engine oils for non-charged diesel engines and medium
requirements
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MB = MB-Zatwierdzenie/Approval · MTU = MTU kategoria oleju/Oil category · DPF = filtr cząstek stałych/diesel particulate filter
WIV = wydłużone przebiegi serwisowe/extended service intervals

Silniki zasilane gazem
Engines operated with gas

SAE ACEA API
OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Giga light
MV 0530 LL

5W-30 C3 VW 504 00/507 00; MB 229.51;
BMW Longlife-04; Porsche C30

Paliwooszczędny olej silnikowy typu Low SAPS do większości no-
woczesnych samochodów osobowych i dostawczych, odpowiedni 
do silników z wymaganiem Longlife, do silników z filtrami cząstek 
stałych i katalizatorami, również dostosowany do silników zasila-
nych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub gazem płynnym (LPG)
Fuel-efficient engine oil with low SAPS characteristics for most 
modern passenger cars and transporters, highly suitable for 
Longlife systems, DPF and catalytic converters, also suited for 
engines operated with natural (CNG) or liquefied petroleum gas 
(LPG) 

Extra Truck
MD 1049 LE

10W-40 E6/E7/E9 CI-4 Plus MB 228.51; MAN M 3477; MAN M 
3271-1; Renault RLD-2; Mack EO-N; 
MTU 3.1; Deutz DQC IV-10 LA; Volvo 
VDS-3; spełnia/fulfils: DAF HP 2; Fiat-
Iveco; Caterpillar ECF-1a; MB 226.9; 
Renault RGD/RXD; JASO DH-2, Volvo 
CNG, etc.

Wysokowydajny olej silnikowy do najnowszej generacji silników 
pojazdów użytkowych spełniających normy Euro IV i Euro V 
wyposażonych w systemy oczyszczania spalin, dostosowany 
do silników zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz 
gazem płynnym (LPG)
High-performance engine oil for the latest generation of Euro IV 
and Euro V commercial vehicles with exhaust aftertreatment, 
suited for operations with natural (CNG) and liquefied petroleum 
gas (LPG)

Gasmotorenöl
Gas engine oil
MG 1040 10W-40 A3/B3/

E2
SJ/CG-4 spełnia/fulfils:

MAN M 3271-1; MB 226.9

Wielosezonowe oleje silnikowe do samochodów ciężarowych 
zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) i gazem płynnym 
(LPG), sprawdzone w praktyce w firmach transportowych 
(autobusy)
Multi-grade engine oils for commercial vehicles operated with 
compressed natural gas (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG), 
practically tested in transportation companies (motorbuses)

MG 1540 15W-40 E2 CG-4 MAN M 3271-1;
spełnia/fulfils: MB 226.9
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MB = MB-Zatwierdzenie/Approval · MTU = MTU kategoria oleju/Oil category · DK = olej napędowy/diesel fuel
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Oleje żeglugowe i dla kolejnictwa
Marine and railroad

SAE TBN API
OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Eco Craft 4015
Eco Craft 4040

40
40

15
41

CF
CF

Wysoko innowacyjne, żeglugowe oleje silnikowe do tłokowych 
silników wysokoprężnych oraz do smarowania cylindrów 
wysokoprężnych silników wodzikowych zasilanych olejem 
napędowym, zapewniają oszczędność paliwa dzięki 
zoptymalizowaniu współczynnika tarcia dzięki zastosowaniu 
technologii NANOL®, zmniejszają tworzenie osadów silnikowych
Highly innovative marine engine oil for plunger piston diesel 
engines as well as cylinder lubrication of cross head diesel 
engines operated with diesel fuel, fuel saving thanks to optimised 
friction coefficients based on NANOL® technology, reduces 
engine deposits

Marine
MS 4040 T

40 42 Olej silnikowy nowej generacji o zoptymalizowanej formule dla 
osiągnięcia najwyższej wydajności, do smarowania tłokowych 
silników wysokoprężnych zasilanych ciężkim paliwem i do 
smarowania wysokoprężnych silników wodzikowych zasilanych 
olejem napędowym, nadaje się do paliw o różnej zawartości 
siarki
Engine oil of a new generation with optimised formula for highest 
performance, lubrication of plunger diesel engines operated with 
heavy fuel and for lubrication of cross-head diesel engines while 
operating with diesel fuel, suited for fuels of various sulphur 
content

Marine
MS 4011

40 12 CF MTU 1; spełnia/meets: MB 227.0 Olej silnikowy do smarowania tłokowych silników 
wysokoprężnych oraz wysokoprężnych silników wodzikowych 
zasilanych olejem napędowym, również do silników 
wysokoprężnych w pojazdach i lokomotywach
Engine oil for lubrication of plunger diesel engines and for 
lubrication of cross-head diesel engines while operating with diesel 
fuel, also applicable for diesel engines of motor vehicles and trains

Turbo Diesel
MD 407

40 10 CI-4 ACEA E7; MTU 2; DDC Series 2000 & 
4000; spełnia/fulfils: Caterpillar; Mack 
EO-M Plus; Cummins CES 20078;
MB 228.2; MAN 270

Jednosezonowy, wysokowydajny olej silnikowy do średnio 
i szybko obrotowych silników wysokoprężnych (również do 
szybkich statków o wysokim i niskim obciążeniu), do pojazdów 
szynowych i do zastosowań stacjonarnych
High-performance mono-grade engine oil for middle and high-
speed diesel engines (also for fast ships with high and low 
utilization), rail vehicles and within stationary range
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Oleje silnikowe – silniki 2-suwowe i silniki 4-suwowe motocykli
Engine oils – 2-stroke engines and 4-stroke motorbikes

API JASO ISO-L-
OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Silniki dwusuwowe / Two-stroke engines
Pole Position 
High Speed 2T

FD EGD Rekomendowany przez/
recommended by: 
LangTuning

Wysokowydajny olej silnikowy do silników dwusuwowych, szczególnie do 
motocrossu i wyścigów szosowych, zapewnia stabilny film smarowy i niezawodną 
ochronę silnika, nawet przy dużych obciążeniach.
High-performance two-stroke engine oil, especially for motocross and road racing, 
stable lubricating film and reliable engine protection even under heavy loads

Super synth 2T
MZ 408

TC+ FD EGD spełnia/fulfils:
Stihl,
Dolmar,
Husqvarna

Wysokowydajny olej silnikowy do silników dwusuwowych  
• samomieszający, testowany na silnikach z katalizatorami, biodegradowalny
High-performance two-stroke engine oil
• self-mixing, tested on catalytic converters, biodegradable

Aqua Super
MZ 407 M

TC FC EGD/EGC NMMA TC-W3 Wysokowydajny olej silnikowy do silników dwusuwowych, szczególnie odpowiedni 
do silników łodzi
High-performance two-stroke engine oil, particularly suitable for boat engines

Super 2T
MZ 406

TC FC EGD spełnia/fulfils: Husqvarna Wysokowydajny olej silnikowy do silników dwusuwowych, zmniejsza zjawisko 
dymienia (low smoke)
• samomieszający, odpowiedni do silników z katalizatorami
High-performance two-stroke engine oil, reduction of smoke formation (low 
smoke)
• self-mixing, suited for catalytic converters

Super mix
MZ 405

TC FB EGB spełnia/fulfils: Husqvarna Wysokowydajny olej silnikowy do silników dwusuwowych do smarowania 
mieszankowego i do automatycznych układów podawania oleju przy proporcjach 
mieszania 1: 50.
• samomieszający, testowany na silnikach z katalizatorami
High-performance two-stroke engine oil for mixed lubrication and automatic fresh 
oil systems at the mixing ratio 1 : 50
• self-mixing, tested on catalytic converters

SAE API JASO
Opis produktu
Product description

4-suwowe silniki motocykli / Four-stroke motorbikes
Pole Position
10W-30

10W-30 SM/SL/SJ/
SH/SG

MA/MA-2 Oleje silnikowe do 4-suwowych silników motocykli, mogą być stosowane w silnikach z mokrym 
sprzęgłem, zapewniają stabilność wysokotemperaturową, optymalne osiągi i ochronę przed 
zużyciem.
Four-stroke engine oils for motorbikes, can be applied in engines with wet clutches, high 
temperature stability, optimum wear protection and performance

Pole Position
10W-40

10W-40

Pole Position
10W-50

10W-50

Pole Position
20W-50

20W-50 

Super Racing
10W-60

10W-60 SJ/CF MA Paliwooszczędny olej silnikowy do 4-suwowych silników motocykli terenowych i szosowych
Fuel-efficient engine oil for 4-stroke motorbikes on- and off-road
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Uniwersalne oleje traktorowe
Universal tractor oils

SAE ACEA API
OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Super Traktor
MU 1035 10W-30

E3 GL-4, 
CF-4/SG

spełnia/meets: MB 228.1/227.1;
John Deere JDM J 27; Massey Ferguson 
M 1144/1139/1135;
Ford M2C 159 C; Allison C4;
Caterpillar TO-2; Mack EO-K/2
DIN 51524-2/-3 (HLPD/HVLP)
MU 1045: ZF TE-ML 06C, 07B

Oleje traktorowe (STOU) do silników, przekładni, układów 
hydraulicznych, mokrych hamulców i sprzęgieł
Tractor oils (STOU) for engines, transmissions, hydraulic systems, 
wet brakes and power shift clutchesMU 1045 10W-40

MU 1545 15W-40

UTTO 80W
(10W-30)

GL-4 UTTO SAE 10W-30: ZF TE-ML 03E, 05F, 
06K, 17E, 21F
spełnia /meet various requirements of 
the manufacturers: AGCO-Allis, Allison, 
Caterpillar, CNH Global N.V., Denison, 
Hesston-Fiat, John Deere, Komatsu 
Dresser, Kubota, Renk Doromat, Steyr, 
ZF

Oleje traktorowe do przekładni, układów hydraulicznych, mokrych 
hamulców i sprzęgieł, UTTO Extra zalecany jest szczególnie do 
trudnych warunków pracy
Tractor oils for transmissions, hydraulic systems, wet brakes 
and power shift clutches, UTTO Extra is preferably applied under 
difficult operating conditions

UTTO Extra 85W
(20W-40)

UTTO Plus 75W-80
(5W-30)

GL-4 spełnia/meets: John Deere JDM J 20D 
(inkl. LD303, J14B/C, J20A-C); Steyr 
BR 80 Getriebe/Transaxle/Hydraulik; 
Massey Ferguson M-1110/1127/1129/
1141/1143/1145; Volvo WB 101;  TCM 
Stapler; Allison C4; Caterpillar TO-2; 
Renk-Doromat; Kubota Super UDT; 
Komatsu, etc.

Wielofunkcyjny olej do ciężkich warunków pracy, do skrzyń 
biegów, układów hydraulicznych, mechanizmów różnicowych, 
mokrych hamulców, sprzęgieł i przekładni głównych bez i z 
samoblokującymi mechanizmami różnicowymi, idealny także do 
niskich temperatur
Multi-functional oil for heavy workers, for transmissions, 
hydraulics, differentials, wet brakes, power shift clutches 
and final drives with/without limited slip, ideal also for low 
temperatures 

Fluid TO-4 10W
30
50

SAE 30: ZF TE-ML 03C, 07F, spełnia/
fulfil: Caterpillar TO-4; Allison C4; 
Komatsu KES 07.868.1

Uniwersalny olej przekładniowy do układów napędowych, 
sprzęgieł, mokrych hamulców i układów hydraulicznych maszyn 
budowlanych i ciężkich pojazdów terenowych, preferowane 
zastosowanie w maszynach budowlanych najnowszej generacji 
firmy Caterpillar
Universal transmission fluid for power trains, power shift 
clutches, wet brakes and hydraulics of construction machinery 
and heavy off-road vehicles, preferred use in Caterpillar 
construction machines of the latest generation

Universal Fluid
20W-40

20W-40 GL-4 spełnia/fulfils:
Volvo VME WB 101;
DIN 51524-2/3 (HLP/HVLP)

Olej do przekładni manualnych i napędów osi, mokrych hamulców 
i sprzęgieł w ciągnikach oraz maszynach budowlanych i leśnych; 
idealny do ciężkich warunków pracy
Oil for manual and axle transmissions, wet brakes and clutches in 
tractors as well as construction and forestry machines; ideal for 
heavy operating conditions
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MB = MB-Zatwierdzenie/Approval

Samochodowe oleje przekładniowe
Automotive transmission oils

SAE API
OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Getriebeöl
Transmission oil
GS 75 W 80 SL 75W-80 GL-4

ZF TE-ML 02L, 16K; MAN 341 E3; MAN 
341 Z4, spełnia/fulfils: Eaton; DAF; 
Iveco; Renault; Volvo 97305; ZF TE-ML 
01L, 08 

 Paliwooszczędny olej przekładniowy do ciężkich pojazdów użytkowych, 
zapewnia najdłuższe okresy między wymianami oleju
Fuel-efficient transmission oil for heavy commercial vehicles, ensures 
longest oil change intervals

GH 75 W 90 SL 75W-90 GL-5 MAN 342 S1 (SL); ZF TE-ML 05B, 12B, 
16F, 17B; MB 235.8; spełnia/fulfils: 
Volvo 97312; DAF; ZF TE-ML 07A, 08

Getriebeöl
Transmission oil

MIL-L-2105 D;
spełnia/fulfil: ZF TE-ML 07A, 08

Samochodowe oleje przekładniowe do układów przeniesienia napędu oraz 
przekładni pomocniczych w pojazdach samochodowych i maszynach, 
szczególnie do przekładni hipoidalnych o dużym przesunięciu hipoidalnym, 
do niezsynchronizowanych przekładni ręcznych
Automotive transmission oils for transfer, intermediate und auxiliary 
transmissions in motor vehicles and machines, particularly for hypoid drives 
with large offset, for non-synchronised manual transmissions

GH 75 W 90 75W-90 GL-5/
GL-4

spełnia/fulfils: VW 501 50 (G 50)

GH 80 W 90 80W-90 GL-5 ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A

GH 85 W 90 85W-90 GL-5 ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A; MB 
235.0; MAN 342 M1 (N)

GH 75 W 140 75W-140 GL-5 MIL-L-2105 D/E

GH 80 W 140 80W-140 GL-5

GH 85 W 140 85W-140 GL-5

Transmission
MBS 75W-90

75W-90 GL-4 MB 235.11; spełnia/fulfils:
ZF TE-ML 08; MAN 341 Typ ZB

Wielosezonowy olej przekładniowy do ciężkich pojazdów użytkowych, 
odpowiedni do szerokiego zakresu temperatur i dużych obciążeń
Multi-grade transmission oil for heavy commercial vehicles, fit for wide 
temperature range and high loads

Getriebeöl
Transmission oil

GL-5 MIL-L-2105 D; spełnia/fulfils: MAN 342 
M1 (N); Volvo 97310/97314; DAF;
MB 235.0; ZF TE-ML 07A, 08

Samochodowe oleje przekładniowe do osi napędowych z samoblokującym 
mechanizmem różnicowym w samochodach i pojazdach użytkowych, do 
zastosowań w rolnictwie, leśnictwie oraz budownictwie
Automotive transmission oils for axle drives with limited slip differential in 
motor and commercial vehicles, use in agriculture and forestry as well as 
construction industry

GH 80 W 90 LS 80W-90 ZF TE-ML 05C, 12C, 21C

GH 85 W 90 LS 85W-90 ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Getriebeöl
Transmission oil
GX 80 W 90

80W-90 GL-4/
GL-5

MIL-L-2105/2105 D
spełnia/fulfils: MAN 341 Z1 (N),
MAN 342 M1 (N); MB 235.1/235.0

Wielofunkcyjny olej przekładniowy, o uniwersalnym zastosowaniu w 
zsynchronizowanych i niezsynchronizowanych ręcznych skrzyniach biegów 
i osiach napędowych z przekładnią hipoidalną, w skrzyniach rozdzielczych 
oraz pomocniczych przekładniach pojazdów i maszyn
Multi-purpose transmission oil, universal application in synchronized and 
non-synchronized manual transmissions and axle drives with hypoid gearing, 
in transfer, intermediate and auxiliary drives of vehicles and machines

Getriebeöl
Transmission oil
GX 80 W 90 ML

80W-90 GL-4/GL-
5, MT1

MIL-L-2105/2105 D;
MAN 341 E2/Z2; MAN 342 M2;
ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 
17B, 19B, 21A; 
spełnia/fulfils: MAN 341 Z1 (N), 342 M1 
(N), MAN M 3343 M; ZF TE-ML 07A, 08

Wielofunkcyjny olej przekładniowy o wydłużonych okresach między 
wymianami oleju, do manualnych skrzyń biegów i osi napędowych
Multi-functional transmission oil with extended oil change intervals in 
manual and axle transmissions

Getriebeöl
Transmission oil

GL-4 MIL-L-2105 Samochodowe oleje przekładniowe do manualnych skrzyń biegów, osi z 
normalnym uzębieniem i napędów hipoidalnych z małym przesunięciem, 
zsynchronizowanych przekładni manualnych, przekładni kierowniczych i 
skrzyń rozdzielczych w  pojazdach samochodowych i maszynach
Automotive transmission oils for manual transmissions, normally geared axle 
and hypoid drives with minor offset, synchronised manual transmissions, 
steering and transfer transmissions in motor vehicles and machines

GS 75 W 90 75W-90 spełnia/meets: ZF TE-ML 08

GS 80 W 80W MAN 341 Z2/E1 (N); MB 235.1;
ZF TE-ML 02B, 17A, spełnia/meets: ZF 
TE-ML 08

GS 80 W 90 80W-90 ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A; spełnia/
meets: ZF TE-ML 08

GS 85 W 90 85W-90

GS 85 W 140 85W-140
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SAE API
OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Samochody klasyczne / Classic cars
Getriebeöl
Transmission oil
GL 80 W
GL 90
GL 140

80W
90
140

GL-3 Samochodowe oleje przekładniowe do ręcznych skrzyń biegów i osi 
napędowych z normalnym uzębieniem, do mniejszych obciążeń i starszych 
modeli
Automotive transmission oils for manual transmissions and axle drives with 
normal gearing, for minor loads and older models

Inne zastosowania / Further applications
Strömungs-
getriebeöl
Hydrodynamic
transmission oil
SGL 18

Rekomendacja/approval 
recommendation: DB AG, Voith Turbo; 
Hydac Cooling; Lingl
DIN 51517/3 (CLP), DIN 51524/2 (HLP)

Ciecz robocza do przekładni hydrodynamicznych w lokomotywach oraz w 
systemach stacjonarnych
Operating liquid for hydrodynamic transmissions in locomotives and in 
stationary systems

Oleje do przekładni automatycznych
Automatic transmission fluids

Typ
Type

OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

ATF CVT CVT spełnia/fulfils: Audi/VW TL 52180/G 052 180; 
Mercon C; Ford CVT 23/CVT 30; Honda HMMF; 
Toyota TC; Nissan NS-2; Mitsubishi CVTF-J1/SP-
III; Subaru NS-2/Lineartronic CVTF; Mini Cooper 
EZL 799; Hyundai Genuine CVTF; Hyundai/Kia 
SP-III; Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1; Dodge/Jeep 
NS-2/CVTF +4; GM/Saturn DEX-CVT; MB 236.20

Olej do przekładni automatycznych, zwłaszcza do przekładni bezstopniowych 
CVT (Continuously Variable Transmissions) w samochodach osobowych, 
wysoki komfort zmiany biegów
Automatic transmission fluid especially for CVT (Continuously Variable 
Transmissions) of passenger cars, for high shift comfort

ATF XN Plus Dexron VI spełnia/meets: BMW LT 71141; Hyundai/Mitsubishi 
SP-III; Toyota T-III/T-IV/WS; Ford Mercon/Mercon 
V/FNR5; Allison C4/TES-295; Aisin Warner AW-1; 
VW/Audi G-055-025-A2/G-052-162-A1; Mazda 
ATF-M III/MV; Honda ATF-Z1, Voith 55.6335.XX 
(G607)/55.6336.XX (G1363); MB 236.12/236.14 etc.

Olej do nowoczesnych przekładni automatycznych w samochodach 
osobowych, dostawczych i lekkich pojazdach użytkowych, poprawia 
właściwości cierne, idealny także do dużych obciążeń
Automatic transmission fluid for modern transmissions in passenger cars, 
vans and light commercial vehicles, improves friction behaviour, ideal also 
for heavy loads

ATF XN Dexron III (H) spełnia/meets: Mitsubishi SP-II/-III; Nissan Matic 
C/D/J; Toyota T-III/-IV, D-2; Subaru 4 ATF/5 
ATF; Suzuki ATF Oil/ATF Oil Special; Mazda ATF 
D-III/M-3; Hyundai; Honda ATF-Z1; Kia; GM 
Daewoo; Isuzu Besco ATF-II/-III etc. 

Uniwersalny olej do przekładni automatycznych samochodów osobowych i lekkich 
pojazdów użytkowych, w szczególności do pojazdów producentów japońskich i koreań-
skich, do nowoczesnych przekładni Aisin, zapewnia doskonałe właściwości cierne
Universal transmission oil for passenger cars and light commercial vehicles, 
especially for vehicles of Japanese and Korean manufacturers, for modern 
Aisin transmissions, achieves excellent friction behaviour 

ATF XN LV spełnia/meets: JASO 1A-LV; Hyundai SP-IV; 
Kia SP-IV; Toyota WS; Nissan Matic S; Honda 
ATF-DW1

Olej do przekładni automatycznych w samochodach osobowych japońskich i 
koreańskich producentów, stosowany tam gdzie wymagana jest niska lepkość, 
najwyższy komfort zmiany biegów
Automatic transmission fluid for passenger cars of Japanese and Korean 
manufactures, application where a low viscosity is required, highest shift comfort

ATF DCT Audi/VW/Seat/Skoda VW TL 052 182; Audi VW 
TL 052 529; BMW (Getrag) 83 22 2 148 578/83 
22 2 148 579/83 22 0 440 214/83 22 2 147 477; 
Peugeot/Citroen 9734.S2; Ferrari (Getrag) PowerShift 
7DCL750; Ford (Getrag)/Nissan M2C-936-A; MB-
Zatwierdzenia/-Approval 236.21 (001 989 85 03); 
Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I; Porsche Oil 
No. 999.917.080.00; Volvo 1161838/1161839

Nowoczesny olej do przekładni automatycznych przeznaczony do 
samochodów osobowych z podwójnym sprzęgłem (DCT, DSG), z mokrym 
sprzęgłem, gwarantuje płynną zmianę biegów
Modern automatic transmission fluid designed for passenger cars with dual 
clutch transmissions (DCT, DSG) with wet clutches, guarantees smooth 
shifting

ATF D lll Dexron III (H) GM Dexron lll (H); Ford Mercon; MB 236.1; MAN
339 V1/Z1 (F); ZF TE-ML 04D, 14A;
Voith H55.6335.36 (G 607);
spełnia/fulfils: Allison C4; MB 236.9

Olej do przekładni automatycznych najnowszego typu stosowanych w 
ciężarówkach, autobusach i pojazdach użytkowych, również do przekładni 
hydrodynamicznych
Transmission oil for automatic transmissions of the latest type in trucks, 
buses and commercial vehicles, also for hydrodynamic converters
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Typ
Type

OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

ATF D ll E Dexron II E GM Dexron II E-25300; Ford
Mercon (M93-1288); MB 236.8;
MAN 339 Z2 (D); ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L;
spełnia/fulfils: Voith H55.6335.36 (G 607); 
Voith H55.6336.XX; Renk Doromat; Allison C4; 
Caterpillar TO-2

Olej do przekładni automatycznych samochodów osobowych, autobusów 
i pojazdów użytkowych, możliwe wydłużenie okresów wymiany oleju w 
przekładniach ZF-Ecomat i automatycznych przekładniach Voith
Transmission oil for automatic transmissions, in passenger cars, buses and 
commercial vehicles, extension of oil change intervals in ZF-Ecomat and 
automatic transmissions of Voith possible

ATF D ll D Dexron II D GM Dexron ll D; MAN 339 V1/Z1 (D); ZF TE-ML 
04D, 14A; Voith H55.6335.36 (G 607); Renk 
(DOROMAT); MB 236.1; spełnia/fulfils: Allison 
C3/C4; Caterpillar TO-2; Ford (ESP-M2C138-
CJ/166-H/186-A; SQM-2C9010-A/-B); Komatsu 
Dresser (B22-0004); Chrysler (MS-6704 A); 
Volvo (97340, 97325, 97335)

Olej do przekładni automatycznych i hydraulicznych układów kierowniczych 
w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach i pojazdach 
użytkowych
Transmission oil for automatic transmissions in motor vehicles, hydraulic 
steering, application in passenger cars, trucks, buses and commercial 
vehicles

ATF TASA A, Suffix A MB 236.2;
Renk (DOROMAT)

Olej do przekładni automatycznych i hydraulicznych układów kierowniczych 
w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach i pojazdach 
użytkowych
Transmission oil for automatic transmissions in motor vehicles, hydraulic 
steering, application in passenger cars, trucks, buses and commercial 
vehicles

Funkcjonalne płyny samochodowe
Automotive function fluids

OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Brake Fluid spełnia/fulfils: FMVSS 116 DOT 3/DOT 4;
SAE J 1703/1704; ISO 4925 Class 4

Całkowicie syntetyczny płyn hamulcowy typu DOT 4 do hydraulicznych układów hamulcowych i 
sprzęgłowych, odpowiedni do bębnowych i tarczowych układów hamulcowych
Fully synthetic brake fluid of type DOT 4 for hydraulic brake and clutch systems with 
drum and/or disk brakes

Brake Fluid DOT 5.1 spełnia/fulfils: FMVSS 116 DOT 5.1/DOT 4/DOT 3; SAE 
J 1704; ISO 4925 Class 5-1

Całkowicie syntetyczny płyn hamulcowy typu DOT 5.1  do hydraulicznych układów 
hamulcowych i sprzęgłowych, odpowiedni do bębnowych i tarczowych układów 
hamulcowych
Fully synthetic brake fluid of type DOT 5.1 for hydraulic brake and clutch systems with 
drum and/or disk brakes

Antifreeze Extra MWM 0199-99-2091; MAN 324 SNF; GE Jenbacher 
TA 1000-0201; spełnia/fulfils: ASTM D 3306/D 4985;
SAE J 1034; Ö-Norm V5123; MB 325.3; Audi/Seat/
Skoda/VW TL 774-D/F (G12+); Ford WSS-M 97B44-D; 
MTU MTL 5048, etc.

Koncentrat płynu do chłodnic na bazie glikolu etylenowego, nie zawiera krzemianów, 
azotynów, amin i fosforanów, doskonały do stosowania w układach chłodzenia 
wysokowydajnych silników z aluminium; barwa czerwona
Cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free from silicate, nitrite, amine 
and phosphate, highly suited for the application in high-performance engines made of 
aluminium; colour: red

Antifreeze Super spełnia/fulfils: ASTM D 3306/D 4656/D 4985;
SAE J 1034; BMW GS 9400; MAN 324 NF;
MB 325.0/325.2; MTU (MTL 5048); BS 6580;
Porsche TL 774-C; Saab 6901 599;
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11);
Opel GM QL 130100

Wysokiej jakości koncentrat płynu do chłodnic na bazie glikolu etylenowego, nie 
zawiera azotynów, amin i fosforanów, do nowoczesnych silników benzynowych i 
wysokoprężnych samochodów osobowych i pojazdów użytkowych, nadaje się do 
silników ze stopów lekkich, barwa niebiesko-zielona
High-quality cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free from nitrite, 
amine and phosphate, for modern gasoline and diesel engines of passenger cars and 
commercial vehicles, fit for light alloy engines, colour: blue-green

Antifreeze Extra 4060 MWM 0199-99-2091; MAN 324 Typ SNF; Jenbacher 
TA 1000-0201; spełnia/fulfils: ASTM D3306 / D4985; 
SAE J 1034; Ö-Norm V5123; Nato S-759

Płyn do chłodnic na bazie glikolu etylenowego, nie zawiera krzemianów, azotynów, amin 
i fosforanów, rozcieńczony specjalną wodą - gotowy do użycia, barwa czerwonawo-
pomarańczowa, nadaje się zwłaszcza do układów chłodzenia w silnikach stacjonarnych
Cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free from silicate, nitrite, amine 
and phosphate, pre-mixed with special water - ready for use, colour: reddish-orange, 
especially for cooling units in stationary engines

Antifreeze spełnia/fulfils: BS 5117/6580;
ASTM D 1121/D 1177/D 3306/D 4052

Koncentrat płynu do chłodnic na bazie glikolu etylenowego, nie zawiera krzemianów, 
azotynów, amin i fosforanów, idealny do flot mieszanych, do samochodów osobowych, 
pojazdów użytkowych oraz maszyn rolniczych i budowlanych, barwa niebiesko-zielona
Cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free of silicate, nitrite, amine 
and phosphate, ideal for mixed fleets, usage in passenger cars, commercial vehicles as 
well as machines in agriculture and construction, colour: blue-green
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MTU = MTU kategoria oleju/Oil category

Strona / Page 17

OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Protect Extra MWM 0199-99-2091; spełnia/fulfils: MTU MTL 5049; 
GE Jenbacher TA 1000-0204; Deutz 0199-99-1115/6; 
MAN 248; GEC Alsthom; Mercedes Benz 312.0; 
Liebherr MD1-36-130; Wärtsila 32-9011; Detroit Diesel 
PowerCool Plus; MAK A4.05.09.01; Porsche; Ulstein 
Bergen 2.13.01; New Sulzer Diesel TR 1508-10/94; 
Waukesha; Yanmar; MIL-A-53009; Navy BR 1326

Środek antykorozyjny do silników i urządzeń w pojazdach samochodowych, nadaje się 
również do statków i urządzeń stacjonarnych
Anti-corrosion agent for engines and units in vehicles, also suited for ships and 
stationary plants

Screen Wash -60 °C Koncentrat płynu myjącego do szyb samochodowych, ochrona przed zamarzaniem do 
-60°C, zapach cytrusowy
Screen-cleaning concentrate with anti-freeze down to -60 °C, fragrance: citrus

Flushing oil super Środek myjący na bazie oleju mineralnego do wszystkich typów silników benzynowych i 
wysokoprężnych, zapewnia maksymalną czystość silnika, rozpuszcza szlam i osady
Cleaning agent based on mineral oil for all gasoline and diesel engines, for maximum 
engine cleanliness, dissolves sludge and deposits

Kaltreiniger M
Cold Cleaning Fluid M

Płyn do mycia i odtłuszczania części i elementów wykonanych z metali żelaznych i 
nieżelaznych, stosować w stanie nierozcieńczonym
Fluid for cleaning and degreasing parts and workpieces made of ferrous and non-
ferrous metals, undiluted use
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BR = Serie/Series · SuA = popiół siarczanowy/sulphated ash · Cat. = z katalizatorem/operation with catalytic converter
Ma% = % wag./weight percent

Oleje antyadhezyjne do form
Mould release oils

ISO VG/
V40 (mm²/s)

Opis produktu
Product description

Formentrennöl
Mould release oil
F 10
F 68

10
68

Oleje uwalniające do form, na bazie oleju mineralnego, niemieszające się z wodą i nie zawierające rozpuszczalników, 
do form wykonanych z drewna i stali lub pokrytych tworzywami sztucznymi, nadają się do natrysku w niskich 
temperaturach, uniwersalne zastosowanie.
F 10: szczególnie do  betonu architektonicznego, części prefabrykowanych i półfabrykatów
F 68: idealny do betonu komórkowego w formach stalowych
Mineral oil based, non water miscible and solvent free mould release oils for moulds made of timber and steel or coated 
with plastics, sprayable at low temperatures, universal application
F 10: esp. for exposed concrete, pre-cast and semi-finished parts
F 68: ideal for aerated concrete when using steel moulds

Formentrennöl
Mould release oil
F 135 130 mm²/s

Olej uwalniający do form, na bazie oleju mineralnego, niemieszający się z wodą szczególnie do wytwarzania elementów z 
betonu komórkowego, optymalna lepkość, preferowany do niskich temperatur
Mineral oil based, non water miscible mould release oil especially for the manufacturing of aerated concrete components, 
optimum viscosity, preferred for low temperatures

Formentrennöl
Mould release oil
F 145

145 mm²/s Środek uwalniający do form, na bazie oleju mineralnego, nie zawiera rozpuszczalników, przeznaczony specjalnie do 
produkcji betonu komórkowego o wysokim zagęszczeniu surowców, ekonomiczne zużycie dzięki optymalnej lepkości
Mineral oil based mould release agent free of solvents esp. for the manufacturing of aerated concrete with high bulk 
density of raw materials, economical use thanks to optimum viscosity

Oleje biodegradowalne / Biodegradable Oils
Ökoplus
Ecoplus
XT U

V20 < 10mPas Uniwersalna w zastosowaniu, szybko biodegradowalna emulsja uwalniająca do form, na bazie oleju roślinnego, do form ze 
stali i tworzyw sztucznych, m.in. do wytwarzania powierzchni architektonicznego betonu o bardzo niskiej zawartości porów
Universally applicable, rapidly biodegradable mould release emulsion based on vegetable oil for moulds of steel and 
plastics, e.g. for manufacturing exposed concrete surfaces poor in blow-holes and pores

Oleje do silników gazowych
Gas engine oils

SAE
OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Gasmotorenöl
Gas engine oil
MG 40-Extra Plus

40 GE Jenbacher (TA 1000-1109  BR 2/3, B, C),
MWM (TR 0199-99-2105: SuA 0,5-1 Ma%),
MAN M 3271-4 (Sondergas/special gas),
MTU Onsite Energy BR 400/MDE BR 28xx/30xx 
(Sondergas/Special gas), MTU BR 4000 (Bio- und 
Sondergas/biogas, special gas), Tedom 61-0-0281.1 
(L, B, S), Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260 (TR 
0199-99-12105: SuA  0,5-1,0 Ma%) 
spełnia/fulfils: Liebherr, Waukesha

Praktycznie sprawdzony, wysokiej jakości olej do silników gazowych, na 
bazie oleju mineralnego z bardzo dużą rezerwą alkaliczną, do stosowania 
w instalacjach kogeneracji zasilanych gazami specjalnymi (biogaz, gaz z 
oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy, gaz kopalniany)
Practically tried and tested high-performance gas engine oil on mineral basis 
with very high alkaline reserve, for the application in combined heat and power 
plants operated with special gases (biogas, sewage gas, landfill gas, mine gas)

Gasmotorenöl
Gas engine oil
MG 40-Extra LA

40 GE Jenbacher (TA 1000-1109: BR 2/3, A, Cat.), 
MWM (TR 0199-99-2105: SuA < 0,5 Ma%), 
MAN M 3271-2 (Erdgas/natural gas),
MTU Onsite Energy BR 400/MDE BR 28xx/30xx 
(Erdgas/Natural gas), MTU BR 4000 (Biogas),
Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-
12105: SuA  < 0,5 Ma%)
spełnia/fulfils: Liebherr, Tedom, Waukesha

Wysokiej jakości olej do silników gazowych, na bazie oleju mineralnego 
(SA <0,5%), do silników zasilanych gazem ziemnym lub gazem specjalnym 
o pełnym zakresie wydajności, niskopopiołowy, nadaje do silników z 
katalizatorami utleniania formaldehydu
High-performance gas engine oil based on mineral oil (SA < 0.5 %) for natural 
gas or special gas operations in all performance ranges, low-ash character, 
suited if catalytic converters for the oxidation of formaldehyde are applied
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BR = Serie/Series · SuA = popiół siarczanowy/sulphated ash · Cat. = z katalizatorem/operation with catalytic converter
Ma% = % wag./weight percent
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SAE
OEM-Zatwierdzenia
OEM-Approvals

Opis produktu
Product description

Gasmotorenöl
Gas engine oil
MG 40-Extra Synth

40 GE Jenbacher (TA 1000-1109, BR 2/3/4/6, A, Cat);
MAN M 3271-2 (Erdgas/natural gas);
spełnia/fulfils: MTU Onsite Energy BR 400/4000

Wysokiej jakości olej do silników gazowych, na bazie składników 
syntetycznych, do instalacji kogeneracji zasilanych gazem ziemnym, przy 
długich okresach między wymianami oleju i maksymalnej wydajności, również 
odpowiedni do silników zasilanych gazami specjalnymi o jakości podobnej do 
gazu ziemnego
High-performance gas engine oil based on synthetic components for 
cogeneration units operated with natural gas, for long application intervals 
and maximum performance, also suited for special gases of qualities similar to 
natural gas

Gas engine oil
LG 40

40 GE Jenbacher (TA 1000-1109, BR 2/3/4/6, B, C), 
zalecany do/recommended for Caterpillar

Wysokowydajny olej do silników gazowych, na bazie oleju mineralnego, do 
silników zasilanych gazem specjalnym w całym zakresie wydajności, idealny 
do silników zasilanych biogazem i gazem składowiskowym, preferowane 
zastosowanie w silnikach GE Jenbacher
High-performance gas engine oil based on mineral oil for special gas 
operations in all performance ranges, ideal for landfill and biogas, preferred 
use at GE Jenbacher

Gas engine oil
NG 40

40 MWM (TR 0199-99-2105: SuA < 0,5 Ma%), Cater-
pillar CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-12105: 
SuA < 0,5 Ma%), GE Jenbacher (TA 1000-1109 BR 
2/3/4/6, A & B), zalecany do/recommended for Cater-
pillar 3500 Serie/Series

Wysokowydajny olej do silników gazowych, na bazie oleju mineralnego, do 
nowoczesnych, turbodoładowanych silników gazowych w całym zakresie 
wydajności, doskonale nadaje się do oczyszczonych gazów i instalacji z 
katalizatorami
High-performance gas engine oil based on mineral oil for modern, turbo 
charged gas engines in all performance ranges, perfectly fit for cleaned gases 
and plants with catalytic converters

Gasmotorenöl
Gas engine oil
MG 40 PowerSynth

40 Wysokiej jakości olej do silników gazowych, na bazie olejów syntetycznych, 
do kompaktowych instalacji kogeneracji w jedno- i wielorodzinnych domach, 
posiada doskonałą stabilność termiczno-oksydacyjną, idealny do sterowanych 
termicznie instalacji
High-performance gas engine oil based on synthetic oils for compact 
cogeneration units in single- or multi-family houses, outstanding thermal-
oxidative stability, ideal for heat-controlled plants 

Oleje do prowadnic
Guideway oils

DIN
Opis produktu
Product description

Gleitbahnöl
Guideway oil
XG 68
XG 220

51502 (CGLP)
51524/2 (HLP)
51517/3 (CLP)

Oleje prowadnicowe o dobrych właściwościach demulgacyjnych i zdolności zapobiegania drganiom ciernym (stick-slip), 
XG 68 do prowadnic poziomych i przy średnich obciążeniach
XG 220 do prowadnic pionowych i przy dużych obciążeniach
Guideway oils with distinct demulsifying capacity and good anti-stick-slip characteristics
XG 68 for horizontal guide- and slideways and medium loads, XG 220 for vertical guide- and slideways and high loads
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VT = charakterystyka lepkościowo-temperaturowa/viscosity-temperature

Płyny hydrauliczne
Hydraulic fluids

DIN 
bez cynku
free of zinc

Zatwierdzenia, specyfikacje i 
zalecenia
Approvals, specifications and 
recommendations

Opis produktu
Product description

Hydrauliköl
Hydraulic oil
HL 10 … HL 68

51524/1 (HL)
51517/2 (CL)
EN ISO 6743/4:HL

� Oleje hydrauliczne do układów hydraulicznych eksploatowanych 
w normalnych warunkach pracy, także do smarowania łożysk i 
przekładni o małych obciążeniach, stosowane również jako oleje 
smarowe ogólnego zastosowania
Suitable for hydraulic systems under normal operating 
conditions, also applicable for the lubrication of bearings and 
gears with minor loads as well as general applications

Hydrauliköl
Hydraulic oil
HLP 10 … HLP 100

51524/2 (HLP)
EN ISO 6743/4:HM

BoschRexroth Oleje hydrauliczne do przemysłowych i mobilnych układów 
hydraulicznych, odpowiednie do wysokich ciśnień, zapewniają 
ochronę przed zużyciem, mogą być również stosowane do 
smarowania łożysk i przekładni zębatych
For industrial and mobile hydraulic systems, suited for high 
pressures and specific wear protection, can also be used for the 
lubrication of bearings and gears

Hydrauliköl
Hydraulic oil
HLP 46 AF
HLP 68 AF

51524/2 (HLP)
51517/3 (CLP)
EN ISO 6743/4:HM

� Oleje hydrauliczne o właściwościach demulgacyjnych, do układów 
hydraulicznych narażonych na kontakt z wodą, odpowiednie do 
wysokich obciążeń termicznych, mogą być również stosowane w 
łożyskach, przekładniach zębatych i walcowniach
Operations where water contact cannot be excluded 
(demulsifying properties), suited for high thermal loads, can also 
be used in bearings, gears and rolling mills

Hydrauliköl
Hydraulic oil
HLPD 10 … HLPD 68

51524/2 
EN ISO 6743/4:HM
(z wyjątkiem 
demulgowalności/
except for
demulsibility)

� HLPD 22: F. X. Meiller; 
HLPD 46: Müller Weingarten; 
spełnia/fulfil: MAN N 698; DBL 
6721

Oleje hydrauliczne o właściwościach myjących, do układów hydrau-
licznych narażonych na zanieczyszczenie wodą, brudem i cząstkami 
ściernymi, bardzo odpowiednie do urządzeń przenośnych, idealne do 
narzędzi pneumatycznych
Usage where water, dirt and abrasive particles can get into the 
system (detergent properties), highly fit for mobile equipment, 
ideal for pneumatic tools

HV Synth 46 51524/3 (HVLP)
EN ISO 6743/4:HV

� AFNOR NF E 48603 (HV)
CETOP RP 91 H (HV)
ISO 11158

Syntetyczny płyn hydrauliczny do dużych obciążeń i zmiennych 
temperatur, długa żywotność ekslpoatacyjna, do zastosowań w 
układach pracujących w wysokich i niskich temperaturach
Synthetic pressure fluid for high loads and varying temperatures, 
long-term and lifetime lubrication, use in thermal processes or 
cooling systems

Hydrauliköl
Hydraulic oil
HVLP 15 … HVLP 68

51524/3 (HVLP)
EN ISO 6743/4:HV

AFNOR NF E 48603 (HV)
CETOP RP 91 H (HV)

Wielosezonowe oleje hydrauliczne o podwyższonej charakterystyce 
lepkościowo-temperaturowej i wysokiej stabilności na ścinanie, 
szczególnie odpowiednie do zewnętrznych układów hydraulicznych
Hydraulic oils with improved VT-behaviour and high shear 
stability, all season use, particularly suitable for outdoor 
hydraulic systems in all-season use

HV Eco Fluid
32 … 68

51524/3 (HVLP)
EN ISO 6743/4:HV

AFNOR NF E 48603 (HV)
CETOP RP 91 H (HV)
ISO 11158

Wielosezonowe oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego o 
doskonałej charakterystyce lepkościowo-temperaturowej i ciernej, 
podwyższona wydajność zarówno w bardzo wysokich jak i bardzo 
niskich temperaturach, szczególnie odpowiednie do zewnętrznych 
układów hydraulicznych
Mineral oil based hydraulic oil with excellent VT- and friction 
behaviour, increased efficiency both at extremely high and 
extremely low temperatures, all season use, particularly suited 
for outdoor hydraulics

Hydrauliköl
Hydraulic oil
HVLPD 46

51524/3 (HVLP)
EN ISO 6743/4:HV
(z wyjątkiem 
demulgowalności/
except for demulsibility)

� Wielosezonowe oleje hydraulicznele o właściwościach myjących, 
do wysoko i niskociśnieniowych przemysłowych układów 
hydraulicznych narażonych na zanieczyszczenie wodą, brudem i 
cząstkami ściernymi, odpowiednie również do mobilnych układów 
hydraulicznych pracujących w różnych warunkach otoczenia
Multi-grade oil with detergent properties, for high- and low-
pressure industrial applications exposed to water, dirt and 
abrasion, also suited for mobile hydraulics under varying 
ambient conditions
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VT = charakterystyka lepkościowo-temperaturowa/viscosity-temperature
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DIN 
bez cynku
free of zinc

Zatwierdzenia, specyfikacje i 
zalecenia
Approvals, specifications and 
recommendations

Opis produktu
Product description

Arctic Fluid 5606 EN ISO 6743/4:HV 
(z wyjątkiem punktu 
zapłonu/except for flash 
point)

� spełnia/meets:
MIL-PRF-5606 H
(z wyjątkiem poziomu czystości/
except for purity level)

Płyn hydrauliczny o doskonałej charakterystyce lepkościowo-tempe-
raturowej do zmiennych warunków temperaturowych, sprawdzony w 
warunkach arktycznych, w chłodniach, a także w mobilnych układach 
hydraulicznych w niskich temperaturach zewnętrznych
Hydraulic fluid with excellent VT-behaviour for varying 
temperature conditions, proven under arctic climate conditions 
and in cold-storage depots as well as mobile plants at low 
outdoor temperatures

Arctic Fluid 22 51524/3 (HVLP)
EN ISO 6743/4:HV
(z wyjątkiem punktu 
zapłonu/except for flash 
point)

� ISO VG 22
FZG = 12

Wielosezonowy olej hydrauliczno-przekładniowy do ekstremalnych 
warunków temperaturowych, doskonałe właściwości w niskich tem-
peraturach, wyjątkowa charakterystyka lepkościowo-temperaturowa
Hydraulic-gear oil for extreme temperature conditions, excellent 
behaviour at low temperatures, outstanding VT-behaviour, multi-
grade characteristics

Biodegradowalne płyny hydrauliczne / Biodegradable hydraulic fluids
Ökosynth
Ecosynth
HEES 32
HEES 46

51524/2 (HLP)
51524/3 (HVLP)
ISO 15380

� VDMA 24568 Syntetyczne płyny hydrauliczne na bazie nienasyconych estrów, 
idealne do zewnętrznych układów hydraulicznych wymagających 
płynów ekologicznych, odpowiednie również do łożysk i 
przekładni zębatych, HEES 32 w zakresie temperatur od -20°C 
do +90°C, HEES 46 w zakresie temperatur od -25°C do +90°C
Synthetic hydraulic fluids based on an unsaturated ester, ideal 
for outdoor hydraulics and ecologically sensitive areas, for
HEES 32 application within a temperature range from -20 °C 
up to +90 °C, for HEES 46 from -25 °C up to +90 °C, also for 
bearings and gears

Ökosynth Super
Ecosynth Super
HEES 46 S

51524/2 (HLP)
51524/3 (HVLP)
ISO 15380

� VDMA 24568
TOST (> 2000 h)

Wielosezonowy, syntetyczny płyn hydrauliczny na bazie estrów 
nasyconych, do układów hydraulicznych wymagających płynów 
ekologicznych, zakres temperatur pracy od -25°C do ok. +110°C
Synthetic hydraulic fluid based on saturated ester; for 
ecologically sensitive areas, applicable from -25 °C up to 
approx. +110 °C, multi-grade characteristics

Ökosynth
Ecosynth
HEPR 46 D

51524/3 (HVLPD)
ISO 6743/4 (HEPR)

� VDMA 24568 (HEPR) Wielosezonowy, syntetyczny płyn hydrauliczny na bazie 
PAO, do układów wymagających płynów ekologicznych, do 
zastosowań, gdzie wymagana jest wyższa odporność na 
wodę, zakres temperatur pracy od -20°C do 110°C, wyjątkowa 
charakterystyka lepkościowo-temperaturowa
Synthetic multi-grade hydraulic fluid based on PAO, for 
ecologically sensitive areas, application preferred where higher 
water resistance is required, useable between -20 °C and
+110 °C, outstanding VT-behaviour

Oleje do przemysłu spożywczego / Food grade lubricants
FG Universal
46 … 100

51524/2 (HLP)
51524/3 (HVLP)
51517/3 (CLP)
51506 (VDL)

� NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Całkowicie syntetyczne oleje o wysokiej wydajności do układów 
w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, uniwersalne 
zastosowanie w układach hydraulicznych, obiegowych, w 
sprężarkach i przekładniach zębatych, zakres temperatur pracy: 
-30°C do +120°C
Fully synthetic high-performance oils for systems in food and 
pharmaceutical industry, universal application, for hydraulics, 
circulating systems, compressors and gears, temperature range: 
-30 °C up to +120 °C

FG Hydraulic Oil 68 51524/2 (HLP) � NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Olej hydrauliczny na bazie białego oleju mineralnego do 
stosowania w układach hydraulicznych przemysłu spożywczego, 
paszowego i farmaceutycznego, może być również stosowany 
w pompach, sprężarkach, łożyskach i małych przekładniach 
zębatych, do wysokich wymagań
Hydraulic oil based on mineral white oil for the application in 
hydraulic plants in food, feed and pharmaceutical industries, can 
also be used in pumps, compressors, bearings and small gears, 
for high requirements
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DIN 
bez cynku
free of zinc

Zatwierdzenia, specyfikacje i 
zalecenia
Approvals, specifications and 
recommendations

Opis produktu
Product description

Ognioodporne ciecze hydrauliczne / Flame resistant hydraulic fluids
Hydraulikfluid
Hydraulic fluid
HFC 32-46

EN ISO 12922
EN ISO 6743/4:HFC

� VII. Luxemburger raport/Report Płyn hydrauliczny na bazie roztworu poliglikolu i wody, do 
układów zagrożonych ryzykiem pożaru (np.: stalownie, 
walcownie, górnictwo, elektrownie), podwyższona ochrona 
przed korozją i zużyciem
Based on polyglycol-water-solution, for plants involving fire 
hazards (e.g. steel works, rolling mills, mining, power plants), 
improved protection against corrosion and wear

Hydraulikfluid
Hydraulic fluid
HFD U 68

EN ISO 12922 
EN ISO 6743/4: HFD U

� VII. Luxemburger raport/Report Syntetyczny, bezwodny, biodegradowalny płyn hydrauliczny 
na bazie estrów do stosowania w układach hydraulicznych, 
podwyższona ochrona przeciwkorozyjna i przeciwzużyciowa oraz 
podwyższona stabilność starzeniowa
Synthetic pressure medium free of water for hydraulic systems, 
based on ester, improved protection against corrosion and wear 
as well as ageing stability, biodegradable

Inne / Further
Stoßdämpferöl B
Shock absorber oil B

V40 ≈ 17 mm²/s
SAE 5W
ISO VG 15

Olej amortyzatorowy do ciężkich warunków eksploatacyjnych 
(amortyzatory, elementy rozporowe, sterownice)
Oil for heavy-duty shock absorbers, strut units and steering 
absorbers

Fork Oil RR 15 V40 ≈ 14,7 mm²/s
SAE 5W
ISO VG 15

Olej do widelców, amortyzatorów, elementów rozporowych 
oraz innych elementów sprężystych w motocyklach, idealny 
do wysokich i zmiennych obciążeń, również do zastosowań 
terenowych (off-road)
Oil for forks, strut units, shock absorbers and further spring 
elements at motorbikes, ideal for high and changing loads, off-
road application

System Cleaner 1-33 � ISO VG 46 Koncentrat do mycia układów smarowania (układy hydrauliczne i 
przekładnie zębate)
Cleaning concentrate for lubrication systems (hydraulic systems 
and gears)

Special Oil XB 15
Special Oil XB 46

51519 � ISO 3448 Oleje smarujące do narzędzi pneumatycznych, zastosowanie w 
budownictwie i przemyśle tekstylnym, górnictwie i przemyśle 
mechanicznym, do łańcuchów, prowadnic, cylindrów, zaworów 
i popychaczy
Lubricating oils for pneumatic tools, application in construction 
and textile industry, mining and mechanical engineering, for 
chains, guideways, cylinders, valves and pushers
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Przemysłowe oleje przekładniowe
Industrial gear oils

DIN ISO

Temperatura 
stosowania (°C) 
Application 
temperature (°C)

Zatwierdzenia, specyfikacje i 
zalecenia
Approvals, specifications and 
recommendations

Opis produktu
Product description

Eco Gear
150 W … 460 W

51517/3 (CLP) 12925/1 -35   +120
(krótkotrwale/
short-term
do/up to +150)

AGMA 9005-E02 Syntetyczne oleje przekładniowe zawierające wy-
dajne dodatki w technologii Advantec, do przekładni 
przemysłowych poddawanych najwyższym obciążeniom 
i krytycznym warunkom termicznym, zapewniają 
maksymalną wydajność energetyczną i wysoką ochronę 
przed zużyciem, doskonała charakterystyka w niskiej 
temperaturze, również do stosowania w ekstremalnych 
warunkach temperaturowych poniżej 0°C
Synthetic base oils and powerful additives of Advantec 
technology, for highest loads and critical thermal 
conditions in industrial gears, achieves maximum 
energy efficiency and high wear protection, excellent 
low-temperature behaviour for the application also at 
extreme sub-zero conditions

Eco Gear
100 S … 680 S

51517/3 (CLP) 12925/1 -30   +120
(krótkotrwale/
short-term +150)

Flender
Eco Gear 320 S: Winergy 
Servicefill- Zatwierdzenie/
Approval
inne/further

Wysokiej jakości, syntetyczne oleje przekładniowe w 
technologii Surftec®, wolne od silikonu, do przekładni 
przemysłowych o dużych obciążeniach mechanicznych 
i termicznych (np.: elektrownie wiatrowe), zapobiegają 
powstawaniu mikrowżerów i wżerów, przyczyniają się 
do wydłużenia okresów eksploatacji maszyn i olejów, 
oszczędności energii i wygładzania zniszczonych 
powierzchni ciernych
Silicone-free, synthetic high-performance gear oils with 
Surftec® -technology, for mechanically and thermally 
heavy loaded gears, highly suited for wind turbines, 
prevention of micro-pitting and pittings, noticeable 
prolongation of the operating life of machines and 
lubricant, saving of energy, re-smoothing of damaged 
friction surfaces

Eco Gear
68 S-T

51517/3 (CLP) 12925/1 -40   +120 Flender Całkowicie syntetyczny, wolny od silikonu, wysokiej 
jakości olej przekładniowy w technologii Surftec®, do 
zamkniętych przekładni przemysłowych, wyjątkowe 
właściwości płynne w niskich temperaturach, osiągi 
takie jak dla oleju Eco Gear ... S, w szczególności do 
stosowania w zimnych klimatach i w magazynach-
chłodniach
Silicone-free, fully synthetic high-performance gear 
oil with Surftec® -technology for closed industrial 
gears, outstanding flow behaviour at low temperatures, 
performance see Eco Gear … S, in particular for cold 
climates and the application in cold storage depots

Eco Gear 
100 M … 680 M

51517/3 (CLP) 12925/1 -10   +100 Flender 
i inne/and further

Mineralne oleje przekładniowe wysokiej jakości, wolne 
od silikonu, w technologii Surftec®, do zamkniętych 
przekładni przemysłowych, wysokoobciążonych łożysk 
tocznych i ślizgowych, zapobiegają powstawaniu 
mikrowżerów i wżerów, podwyższone walory 
podczas docierania, przyczyniają się do wygładzania 
zniszczonych powierzchni ciernych
Silicone-free, mineral oil based high-performance 
gear oils with Surftec® -technology for closed 
industrial gears, roller and sliding bearings at high 
loads, prevention of micro-pitting and pittings, improve 
running-in behaviour, re-smoothing of damaged friction 
surfaces

Getriebeöl
Gear Oil
CKT 68 … 460

51517/3 (CLP) -30   +120 Całkowicie syntetyczne oleje przekładniowe na bazie 
PAO, do zamkniętych przekładni smarowanych zanurze-
niowo i obiegowo, do przekładni wymagających olejów 
o podwyższonach walorach użytkowych w wysokich i 
niskich temperaturach
Fully synthetic gear oils based on PAO for closed 
gears with dip feed and circulation lubrication, long-
term usage, for increased demands on high and low 
temperature behaviour
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DIN ISO

Temperatura 
stosowania (°C) 
Application 
temperature (°C)

Zatwierdzenia, specyfikacje i 
zalecenia
Approvals, specifications and 
recommendations

Opis produktu
Product description

Poly Gear
PG 220 … PG 680

51517/3 (CLP) 12925/1 
(CKT)

do/up to +200 Całkowicie syntetyczne oleje łożyskowe i przekładniowe 
typu PGLP (na bazie glikolu polietylenowego), w 
szczególności do łożysk tocznych i ślizgowych oraz 
wysokich obciążeń, idealne do przekładni ślimakowych
Fully synthetic bearing and gear oils of PGLP-type (on 
polyethylene glycol basis) especially for roller and sliding 
bearings and high loads, ideal for worm gears

Gear Oil
100 … 680 F

51517/3 (CLP) 12925/1 do/up to +100 Flender (150 F, 220 F, 320 F, 
460 F)
AGMA 9005-E02

Mineralne oleje przekładniowe do prawie wszystkich typów 
zamkniętych przemysłowych przekładni walcowych i 
stożkowych, łożysk ślizgowych i tocznych, do smarowania 
rozbryzgowego i obiegowego, do dużych obciążeń i 
zastosowań narażonych na zanieczyszczenie ciałami obcymi 
(np.: przemysł papierniczy)
Mineral oil based gear oils for nearly all types of closed industrial 
gears with spur or bevel gearing, sliding and roller bearings, also 
for splash or circular lubrication, for high loads and applications 
with the impact of foreign material (e.g. paper industry)

CLP 68 … 150 MW 51517/3 (CLP) 12925/1 do/up to +100 Schuler prasy/presses: DT 
55005, Brugger > 75 N/mm², 
oleje do wysokich obciążeń/oils 
for high loads

Mineralne oleje przekładniowe do prawie wszystkich 
rodzajów zamkniętych przekładni przemysłowych i układów 
obiegowych, do łożysk tocznych i ślizgowych, przegubów 
i zawiasów, w szczególności do stosowania w tłoczniach 
i prasach, najwyższa zdolność przenoszenia obciążeń 
zacierających, idealne do nowej serii tłoczni Schuler
Mineral oil based gear oils for almost all types of closed 
industrial gears and circulation systems, roller and 
sliding bearings, joints and hinges, in particular for the 
use in stamping and large presses, highest scuffing load 
capacity, ideal for the new series of Schuler presses

Gear oil
CLP PM 150, 220

51517/3 (CLP) 12925/1 -10   +80 Voith Paper VN 108 
Metso PBM 
SKF PMO

Bezpopiołowe, bezcynkowe, mineralne oleje przekładniowe 
zalecane szczególnie do stosowania w przemyśle 
papierniczym, wyjątkowe właściwości demulgacyjne w 
zastosowaniach narażonych na działanie wody
Mineral oil based gear oils especially for the application 
in paper industry, outstanding demulsibility for 
applications exposed to water, free of zinc and ash

Getriebeöl
Gear Oil
CLP 10 … CLP 680

51517/3 (CLP) 12925/1 do/up to +100 Mineralne oleje smarowe do smarowania zamkniętych 
przemysłowych przekładni walcowych, stożkowach i 
ślimakowych, do normalnie obciążonych łożysk tocznych i 
ślizgowych, do smarowania zanurzeniowego i obiegowego.
Mineral oil based lubricating oils for the lubrication of 
closed industrial gear systems with spur, bevel or worm 
gearing, roller and sliding bearings exposed to normal 
loads, dip feed and circulation lubrication

Oleje do przemysłu spożywczego / Food grade lubricants
FG Universal
46 … 100

51524/2 (HLP)
51524/3 (HVLP)
51517/3 (CLP)
51506 (VDL)

-30   +120 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Całkowicie syntetyczne, uniwersalne oleje o wysokiej 
jakości przeznaczone do urządzeń przemysłu spożywczego
Fully synthetic high-performance oils for plants in food 
production

FG Gear Oil 220 do/up to +90 SAE 90
NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Olej smarowy na bazie białego oleju farmakologicznego, 
do silnie obciążonych przekładni i łożysk w przemyśle 
spożywczym i paszowym, odpowiedni również do 
przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, jako olej 
obiegowy i do smarowania maszyn
Lubricating oil based on medical white oil for heavy 
loaded gears and bearings in food and feed industry, 
also suitable for pharmaceutical and cosmetics industry, 
as circulating oil and for machine lubrication

Ecoleb 100 … 680 FG 51517/3 (CLP) 3448 -30   +120
(krótkotrwale/
short-term +150)

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Całkowicie syntetyczne oleje przekładniowe do 
przemysłu spożywczego, paszowego, farmaceutycznego i 
kosmetycznego, do silnie obciążonych przekładni i łożysk
Fully synthetic gear oils for food and feed as well as 
pharmaceutical and cosmetics industry, for heavy 
loaded gears and bearings
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Oleje chłodnicze
Refrigerator oils

DIN ISO

Zatwierdzenia, specyfikacje i 
zalecenia
Approvals, specifications and 
recommendations

Opis produktu
Product description

Kältemaschinenöl
Refrigerator oil
XKS 46
XKS 100

51503/1 
(KAA, KC, 

KE)

6743-3 (DRA,
DRC, DRG)

Bitzer Całkowicie syntetyczne oleje chłodnicze na bazie węglowodorów 
aromatycznych, przetestowane w zakładach przemysłowych, 
magazynach-chłodniach, browarach itp.
Fully synthetic refrigerator oils based on aromatic hydrocarbons, tried and 
tested in industrial plants, cold storage depots, breweries etc.

Oleje łańcuchowe
Chain lubricants

V40 
(mm²/s)

Temperatura 
stosowania (°C) 
Application 
temperature (°C)

Zatwierdzenia, specyfikacje i 
zalecenia
Approvals, specifications and 
recommendations

Opis produktu
Product description

Zastosowania wysokotemperaturowe / High-temperature applications
Belt Lube
HT 215
HT 220

265
260

do/up to +250
do ponad/up to 
more than +260

odpowiednie do/suited for 
Siempelkamp, Dieffenbacher, 
Küsters
HT 220: Zatwierdzenie/approval 
Dieffenbacher

Środek smarujący o wyjątkowej stabilności w wysokiej temperaturze, na 
bazie składników syntetycznych i specjalnych dodatków, do łańcuchów, 
drążków i rolek narażonych na wysokie obciążenia termiczne, szczególnie 
odpowiedni do pracy na liniach ciągłego tłoczenia w produkcji płyt 
wiórowych, w piecach, suszarkach oraz innych zastosowaniach 
wysokotemperaturowych
Lubricant of extreme high-temperature stability based on synthetic 
components with special additives, for chains, rods and rolls exposed 
to high thermal loads, particularly suited for continuous press lines in 
the manufacturing of particle boards, in kilns, dryers and further high-
temperature applications 

Belt Lube
HT 50
HT 100

52
102

do/up to +250 Zatwierdzenie/approval: 
Dieffenbacher
HT 50/HT 100: preferowany do/
preferred for Dieffenbacher
HT 100: w szczególności zalecany 
do/recommended for Siempelkamp 
in particular

Syntetyczne oleje do łańcuchów ciężko obciążonych termicznie, do pasów 
i rolek, stosowany szczególnie w produkcji płyt wiórowych i pilśniowych
Synthetic lubricant for thermally heavy loaded chains, belts and rolls, 
application especially in the manufacturing of particle and fibre boards

Roller Track Lube 100 105 do/up to +250 Eisenmann, Al-Con,
M&N technika przenośnikowa/
Conveyor techniques

Środek smarowy na bazie składników syntetycznych i specjalnych 
dodatków, niezwykle odporny na wysoką temperaturę, idealny do 
wolnoobrotowych łańcuchów transportowych, systemów rolkowych i 
przenośników, szczególnie odpowiedni do systemów przenośników linii 
myjących, suszących i pieców o wysokich temperaturach, przetestowany 
na linii malowania proszkowego
Extremely high temperature resistant lubricant based on synthetic 
components and special additives, ideal for slow conveyor chains, roller 
systems and sidetrack conveyors, highly fit for conveyor systems with 
washing and drying line and high furnace temperatures, tried and tested 
in powder coating lines

Spezialöl XH 220 A
Special Oil XH 220 A

225 do/up to +240 Całkowicie syntetyczny, wysokotemperaturowy olej do par ciernych 
poddawanych dużym obciążeniem termicznym, takich jak łańcuchy 
przenośników, pasy i rolki, piece, suszarki, tłocznie, prasy i do podobnych 
zastosowań w przemyśle szklarskim, materiałów izolacyjnych, drzewnym, 
tekstylnym, w przetwórstwie metali nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych
Fully synthetic high-temperature lubricant for friction pairings under 
high thermal loads, i.e. conveyor chains, belts and rolls, for instance in 
continuous kilns, dryers, presses as well as forming presses and similar 
applications, in glass, insulating material and wood processing industries, 
textile production, processing of non-ferrous metals as well as plastics
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V40 
(mm²/s)

Temperatura 
stosowania (°C) 
Application 
temperature (°C)

Zatwierdzenia, specyfikacje i 
zalecenia
Approvals, specifications and 
recommendations

Opis produktu
Product description

Cliptec XHS 480 375 do/up to +260 Brückner Wysokowydajny olej łańcuchowy do wysokich temperatur i trudnach 
warunków, efektywnie zapobiega tworzeniu nagarów i osadów, do 
systemów przenośnikowych w wysokich temperaturach, np.: obróbka 
stopów miedzi, szkła, tworzyw sztucznych i tkanin, odpowiedni w 
szczególności do najnowszej generacji łańcuchów o maksymalnej prędkości
High-performance chain oil for high temperatures and difficult conditions, 
prevents encrustation and deposits efficiently, application in conveyor 
systems at high temperatures, e.g. processing of copper alloys, glass, 
plastics and textiles, suited in particular for the latest generation of chains 
and maximum speeds

Cliptec XHS 280 300 do/up to +250 Brückner, Cellier
NSF H2/HX-2

Całkowicie syntetyczny, wysokotemperaturowy olej łańcuchowy do 
przenośników łańcuchowych i zacisków, zalecany do wysokich temperatur i 
trudnych warunków, stosowany w przetwarzaniu metali nieżelaznych i tworzyw 
sztucznych, preferowany do linii Bruckner w produkcji folii rozciągliwej
Fully synthetic high-temperature chain oil for conveyor chains and clamps, 
recommended for high temperatures and difficult conditions, applied in 
the processing of non-ferrous metals and plastics, preferred for Brückner 
film stretching lines

Cliptec XHS 150 HT 270 do/up to +250 Brückner Całkowicie syntetyczny, wysokotemperaturowy olej łańcuchowy do łańcuchów 
przenośników i zacisków, zalecany do wysokich temperatur i trudnych 
warunków, stosowany w przetwarzaniu metali nieżelaznych i tworzyw 
sztucznych, preferowany do linii Bruckner w produkcji folii rozciągliwej
Fully synthetic high-temperature chain oil for conveyor chains and clamps, 
recommended for high temperatures and difficult conditions, applied in 
the processing of non-ferrous metals and plastics, preferred for Brückner 
film stretching lines

Cliptec-Rollprotect 
XHS 240

233 do/up to +250 Brückner Całkowicie syntetyczny, wysokiej jakości olej łańcuchowy do łańcuchów, 
rolek i zacisków, stosowany w produkcji folii, odpowiedni do ciągłych linii 
produkcyjnych poddawanych wysokim i/lub zmiennym temperaturom, np.: 
piece, suszarki, prasy
Fully synthetic high-performance lubricant for chain and roll elements as 
well as clips, application in film manufacturing, fit for continuous systems 
at high and/or varying temperatures, e.g. continuous kilns, driers, presses 

Chain-Bolt-Fluid
XHS 220

220 do/up to +220 Smarowanie łańcuchów przenośnikowych i osprzętu w produkcji 
folii rozciągliwych, także w wysokich temperaturach i przy trudnych 
warunkach smarowania w przetwarzaniu metali nieżelaznych i tworzyw 
sztucznych oraz w innych zastosowaniach wysokotemperaturowych
Lubrication of conveyor chains and fixtures in film stretching lines, also 
at high temperatures and difficult lubrication conditions in the processing 
of non-ferrous metals and plastics as well as further high-temperature 
applications

Glass Lube XHG 220 228 do/up to +250 Całkowicie syntetyczny, wysokiej jakości olej do smarowania węzłów 
tarcia łańcuchów transportowych, walców i pasów narażonych na 
ekstremalne obciążenia termiczne, szczególnie odpowiedni do maszyn do 
produkcji butelek, szkła, a także w przemyśle ceramicznym
Fully synthetic high-performance oil for the lubrication of friction 
pairings at conveyor chains, rolls and belts exposed to extreme thermal 
loads, highly fit for bottle glass machines and other aggregates in glass 
manufacturing as well as in ceramics industry

Chain Lube
XHT 50
XHT 150
XHT 250
XHT 3000

56
145
250

3200

do/up to +250 DIN 51517/3 (CLP)
XHT 250: Brückner, Krones
XHT 150, 3000, Spray: Lingl

Wysokotemperaturowe oleje łańcuchowe na bazie estrów syntetycznych, 
uniwersalne zastosowania w przenośnikach i łańcuchach napędowych 
poddawanych wysokim obciążeniom termicznym, np. w przemyśle tekstylnym, 
liniach lakierniczych, formowaniu metali, dostępny również jako spray
High-temperature chain oils based on synthetic esters, universal 
application at thermally heavy loaded conveyor and driving chains, e.g. in 
textile industry, painting lines, metal forming, also available as spray

Stenter Oil 220 215 do/up to +250 odpowiedni do układów/suited for
systems of: Benninger, Brückner,
Leonberg, Brazzoli, Dornier, Ratti

Całkowicie syntetyczny olej o wysokej jakości do smarowania 
przenośników i łańcuchów pracujących przy dużych obciążeniach 
i prędkościach, idealny do przemysłu włókienniczego (maszyny 
przędzalnicze, zwijające, dziewiarskie, tkackie, ramy napinające), w 
warunkach gorącego powietrza i na liniach ciągłego suszenia
Fully synthetic high-performance lubricant for the lubrication of conveyor, 
frame and tension chains at high loads and speeds, ideal for the use 
in textile industry (spinning, coiling, knitting and weaving machines), 
application at stentering frames and in hot air and continuous driers
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DAB = Deutsches Arzneibuch · PhEur = European Pharmacopoeia · BP = British Pharmacopoeia · FDA = Food and Drug Administration
*aktualnie obowiązujące wersje/currently valid versions
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V40 
(mm²/s)

Temperatura 
stosowania (°C) 
Application 
temperature (°C)

Zatwierdzenia, specyfikacje i 
zalecenia
Approvals, specifications and 
recommendations

Opis produktu
Product description

Weave Oil XHS 290 290 do/up to +255 odpowiedni do układów/suited for 
systems of: Benninger, Brückner, 
Leonberg, Brazzoli, Dornier, Ratti

Całkowicie syntetyczny, wysokiej jakości środek smarowy do łańcuchów 
pracujących przy dużych obciążeniach i temperaturach, idealny do 
łańcuchów pracujących z dużymi prędkościami, także do smarowania 
rolek i przegubów oraz łożysk tocznych i ślizgowych
Fully synthetic high-performance chain lubricant for high loads and 
temperatures, ideal for fast running sliding chains, also for the lubrication 
of rolls and joints, roller and sliding bearings

System Cleaner HT 80 do/up to +240 °C Brückner, Dieffenbacher, 
Siempelkamp

Wydajny środek smarowy do czyszczenia łańcuchów, elementów 
przesuwnych i systemów rolkowych, rozpuszcza nagary, zanieczyszczenia 
i osady, posiada wysoką stabilność temperaturową, odpowiedni także do 
smarowania systemów przenośników w uładach smarowania traconego
Efficient lubricant for cleaning chains, sliding components and roller 
systems, solves incrustations, contaminants and residues, high 
temperature stability, also fit for lubricating conveyor systems by loss 
lubrication

Ogólne zastosowania/ General applications
Haftöl
Adhesive oil
32
100
220

32
100
220

Stihl SWN 39113/1

Specjalne, mineralne oleje do łańcuchów, bram i różnego rodzaju 
urządzeń przenośnikowo-transportowych, idealne w warunkach silnych 
wibracji, sił odśrodkowych i ekstremalnego zanieczysczenia, Adhesive Oil 
100 nadaje się szczególnie do pił łańcuchowych o dużej prędkości
Mineral oil based special oils for chains, gates and transport
facilities of any kind, ideal for strong vibrations, centrifugal forces or 
extreme soiling, Adhesive oil 100 is particularly suitable for high-speed 
chain saws

Kettenhaft-Spray
Chain adhesive spray

-30   +130 Półsyntetyczny, adhezyjny olej łańcuchowy w sprayu, odpowiedni do 
silnie obciążonych łańcuchów motocykli i łańcuchów przemysłowych 
pracujących z dużymi prędkościami
Semi-synthetic adhesive chain spray, suitable for heavy loaded chains of 
motorbikes and fast running chains in industry

Zastosowania wrażliwe / For sensitive applications
Ökoplus XS 68
Ecoplus XS 68

67 biodegradowalność wg/
biodegradable acc. to
CEC-L-33-T-82 (> 95 %)

Biodegradowalny, adhezyjny olej łańcuchowy na bazie oleju roślinnego 
przeznaczony do pił łańcuchowych
Biodegradable adhesive chain saw oil based on vegetable oil

Plantfluid 42 do/up to +290 FDA 21 CFR 178.3570
NSF H1

Wysokotemperaturowy środek smarowy do przemysłu spożywczego do 
smarowania przenośników taśmowych i łańcuchów pieców ciągłych w 
dużych piekarniach
High-temperature lubricant for food industry for the lubrication of 
conveyor belts and chains of continuous furnaces in large bakeries

WXA Spray 72 -10   +180 NSF H1
DAB, PhEur, BP, FDA*

Środek przeznaczony do smarowania lub czasowej konserwacji 
łańcuchów i pasów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, 
papierniczym i w produkcji tektury
Suitable for lubrication or (temporary) preservation of conveyor chains or 
belts in food, pharmaceutical, paper and cardboard industry

Kettenöl
Chain oil
15 FG
32 FG
150 FG
460 FG (także jako 
spray/also as spray)
FG 680

15
32
150
460

680

do/up to +250 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Całkowicie syntetyczne, specjalne oleje do smarowania łańcuchów 
przenośników w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i 
farmaceutycznym, również odpowiednie do lekko obciążonych przekładni 
zębatych w przemyśle spożywczym
Fully synthetic special oils to lubricate conveyor chains in food, cosmetics 
and pharmaceutical industry, also suited for gears in food industry 
exposed to minor loads

Au
to

m
ot

iv
e

In
du

st
ry

Ol
ej

e 
ła

ńc
uc

ho
w

e 
/ C

ha
in

 lu
br

ic
an

ts



Oleje antykorozyjne
Anti-corrosion oils

V40 (mm²/s)
Specyfikacje
Specifications

Opis produktu
Product description

Korrosionsschutzöle
Anti-corrosion oils
KO 7 C
KO 32 C

7,3
30

Bezrozpuszczalnikowe oleje do czasowej ochrony metali żelaznych
Solvent-free oils for the temporary protection of iron metals

Korrosionsschutzöl
Anti-corrosion fluid
KO 6-F 

V20 ≈ 5,5 
mm²/s

Płyn antykorozyjny zawierający rozpuszczalniki, posiadający dobre właściwości 
penetrujące i wypierające wodę, tworzy cienki oleisto-kremowy film, przeznaczony do 
czasowej ochrony powierzchni metalowych, dostępny także w sprayu
Solvent-containing anti-corrosion fluid with water-repellent and good penetrating 
properties, forms a thin oily to slightly creamy film, for the temporary protection of 
metallic surfaces, also available as spray

ADDICOR 
220 
320

220
320

DIN 51517/3 (CLP)
ISO 12925/1 (CKC)
AGMA 9005-E02

Środek na bazie oleju mineralnego do czasowej ochrony przeciwkorozyjnej metali 
żelaznych i nieżelaznych, posiada doskonałe właściwości przenoszenia obciążeń, 
ochrony przed zużyciem oraz stabilność przeciwstarzeniową, idealny do ochrony łożysk 
podczas przechowywania, odpowiedni także do smarowania przekładni zamkniętych, 
hydrauliki, łożysk tocznych i ślizgowych, a także przegubów i prowadnic ślizgowych
Mineral oil based agents for the temporary protection against rust and corrosion on 
ferrous and non-ferrous metals, excellent load carrying capacity, wear protection and 
ageing stability, ideal for the protection of bearings during storage, also fit for the 
lubrication of closed gears, hydraulics, roller and sliding bearings as well as joints and 
guideways

Kriechöl
Creep oil

V20 ca. 3,0 
mm²/s

Wypierający wodę olej antykorozyjny o właściwościach penetrujących, rozpuszcza rdzę, 
tworzy cienką powłokę olejową, dostępny również w sprayu
Water displacing anti-corrosion oil with rust-dissolving as well as good penetrating 
properties, forms a thin oily film, also available as spray

Waffenöl
Weapon oil
W 18

ca. 18
Bundeswehr TL 9150-0078 (BW-
Code OY 1045)
NATO-Code S-761

Całkowicie syntetyczny olej do smarowania, konserwacji i czyszczenia broni, stosowany w 
zakresie temperatur od -55°C do +150°C, dostępny również w sprayu
Fully synthetic oil for the lubrication, preservation and cleaning of weapons, applicable 
within the temperature range from -55 up to +150 °C, also available as spray

Penta-Fluid DW 08 ca. 8 Antykorozyjny płyn ochronny na bazie oleju mineralnego do ochrony błyszczących 
powierzchni żelaznych po obróbce chemicznej i galwanicznej
Mineral oil based corrosion protection fluid for preserving shiny, chemically and 
galvanically treated iron surfaces

Welding Protection L 13 V20 = 2,4 
mm²/s

Czynnik oddzielający niezawierający silikonu, gotowy do użycia, do stosowania na nisko 
i wysokostopowej stali i aluminium, doskonały efekt antyadhezyjny
Silicone-free separating agent ready for use for the application on low- to high-alloy 
steels and aluminium, excellent anti-adhesive effect
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Oleje łożyskowe, maszynowe i obiegowe
Bearing, machine and circulating oils

ISO VG DIN
Opis produktu
Product description

Schmieröl
Lube oil 
RL 2
RL 5
RL 10

2
5
10

51519 Niskolepkościowe rafinaty oleju mineralnego z dodatkami uszlachetniającymi, 
RL 2 stosowany szczególnie do smarowania obrabiarek i szybkoobrotowych wrzecion w 
przemyśle włókienniczym, 
RL 5 i RL 10 nadają się do smarowania układów obiegowych, łożysk tocznych i ślizgowych oraz 
do ogólnego smarowania maszyn
Additivated mineral oil raffinates with a low viscosity, 
RL 2 especially for the lubrication of machine tools and fast spindles in textile industry, 
RL 5 and RL 10 are suited for the lubrication of circulation systems, roller and sliding bearings 
and for general machine lubrication

Schmieröl
Lube oil 
D 75
D 120

68
150

dawniej/former:
51501 L-AN 68
51501 L-AN 150

Odporne na starzenie oleje mineralne bez dodatków uszlachetniających, o wysokiej stabilności 
termicznej i doskonałej ochronie przed korozją, do łożysk osi pojazdów szynowych i urządzeń 
sygnalizacyjnych
Non-additivated, ageing-resistant mineral oils with high thermal stability and excellent corrosion 
protection for axle bearings of rail vehicles and signal installations

Schmieröl
Lube oil 
D 150 150

Olej łożyskowy z dodatkami uszlachetniającymi, o właściwościach przenoszenia dużych 
obciążeń, doskonały do łożysk osi pojazdów szynowych, prętów/popychaczy o wysokich 
wymaganiach (np.: silniki parowe) oraz do łożysk liniowych i ślizgowych
Bearing oil with additives with high load-carrying capacity, highly fit for axle bearings of rail 
vehicles, rods at high requirements (e.g. steam engines) as well as sliding and linear bearings

Schmieröl
Lube oil 
R 15
R 22
R 100

15 
22
100

51517/1
51519
ISO 3448

Rafinowany olej mineralny bez dodatków uszlachetniających do smarowania maszyn i urządzeń 
w układach ciągłych i obiegowych, odpowiedni do łożysk tocznych i ślizgowych oraz lekko 
obciążonych przekładni przemysłowych
Non-additivated mineral oil raffinates for lubrication of machines and installations with continuous 
and circulating systems, suited for roller and sliding bearings as well as industrial gears exposed 
to minor loads

Schmieröl
Lube oil 
C 100
C 150
C 220

100
150
220

51517/1
51506 (VB, VC)

Oleje smarowe bez dodatków uszlachetniających do smarowania maszyn i urządzeń w układach 
ciągłych i obiegowych bez specjalnych obciążeń, stosowane w przekładniach przemysłowych, 
łożyskach tocznych i ślizgowych, odpowiednie również do prostych układów hydraulicznych i 
sprężarek
Lubricating oils without additives for the lubrication of machines and plants with continuous 
and circulating systems without special loads, application in industrial gears, roller and sliding 
bearings, also suited for simple hydraulics and compressors 

Schmieröl
Lube oil 
CL 10…68, CL 220 10 …68, 220

51517/2 (CL) 
51524/1 (HL) 
51506 (VBL)

Oleje do smarowania w układach obiegowych oraz do lekko i średnio obciążonych przekładni 
przemysłowych, do łożysk tocznych i ślizgowych, do ogólnego smarowania maszyn oraz do 
prostych układów hydraulicznych i sprężarkek
Lubricating oils for the lubrication of circulating systems as well as industrial gears with low to 
medium loads, for roller and sliding bearings, general machine lubrication, simple hydraulics and 
compressors 
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Oleje do obróbki metali  – niemieszalne z wodą
Metalworking oils – non water miscible 
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Opis produktu
Product description

Przydatność / Suitability:

� : dobra przydatność / good suitability

� : ograniczona przydatność / limited suitability

� : nie nadaje się / no suitability
mm2/s
(40 °C)

COC
(°C)

Penta-Cool NM 10 1,8
(25 °C)

>60 � Szczególnie do operacji wykrawania blach elektrotechnicznych
Especially for punching electrical sheets 

Penta-Cool NM 12 12,0 155 � Olej do wiercenia głębokich otworów
Drilling oil for deep hole drilling

Penta-Cool NM 21 1,8 68 � Płyn do ciągnienia i wykrawania metali żelaznych i nieżelaznych o niskich i średnich wymaganiach
Drawing and punching fluid for iron and non-iron materials with low to medium requirements 

Penta-Cool NM 22  1,8 69 �
Penta-Cool NM 63 30 160

�
Obróbka skrawaniem stali automatowych, aluminium, stali miękkich, żeliwa szarego, stali 
stopowych i niestopowych, również do frezowania gwintów i szlifowania kół zębatych
Cutting of free cutting steels, aluminium, mild steels, grey cast iron, alloyed and unalloyed steels, 
suitable for thread milling and gear grinding

Penta-Cool
NM 80 MIN

80 310

�
Smarowanie minimalną ilością w operacjach obróbki wiórowej i bezwiórowej, w operacjach obróbki 
matali żelaznych i nieżelaznych oraz stopów aluminium
Minimum quantity lubrication for cutting and non-cutting processes, for the processing of ferrous 
and non-ferrous materials and aluminium alloys

Penta-Cool
NM 7000 N

28 > 200

�
Zawiera dodatki EP, obróbka wiórowa trudnoobrabialnych metali żelaznych, obróbka na 
obrabiarkach automatycznych, przeciąganie, nacinanie i szlifowanie gwintów
With EP-additives, for cutting processes of ferrous metals difficult to cut, for automatic tool 
machines, broaching, thread cutting and grinding

Mehrzwecköl
Multi-purpose oil
32 ZF 32 175 �

Nie zawiera chloru i cynku, odpowiedni jako olej do obróbki wiórowej oraz jako olej przekładniowy 
i hydrauliczny o średnich wymaganiach, obróbka wiórowa nisko i wysokoskrawalnych stali i metali 
nieżelaznych
Chlorine- and zinc-free, suitable as cutting, gear and hydraulic oil at medium requirements, for 
cutting high to low machinability steels and non-ferrous metals

Autocut
22 A/1 22 180 �

Bezchlorowy olej do obróbki wiórowej o średnich wymaganiach, szczególnie do obróbki na 
automatach tokarskich, odpowiedni do obróbki aluminium
Chlorine-free cutting oil for medium requirements, especially for auto lathe work, suited for working 
aluminium

Schneidöl
Cutting oil
K 16 S
K 33 S Pf 30

22
33

235
205

�
�

Bezchlorowy olej do obróbki wiórowej stali (obróbka na automatach, przeciąganie i obróbka 
gwintów, skrobanie kół zębatych), zawiera dodatki EP dla podwyższonych obciążeń
Chlorine-free cutting oils for working of steel (automatic, broaching and thread operations, scraping 
of gear wheels), with EP additives for increased loads

grind
15 B/2 22 >170 �

Bezchlorowy olej do obróbki wiórowej stali średnio i wysokostopowych, szczególnie do szlifowania 
rowków wiórowych
Chlorine-free cutting oil for the processing of medium to high-alloy steels, especially for drilling 
flute grinding

form 150 C-ZF 113 >200

�
Bezchlorowy i bezcynkowy olej formujący do operacji głębokiego ciągnienia, wykrawania i 
wyciskania na zimno trudnoobrabialnych materiałów, również do zastosowań konserwujących
Chlorine- and zinc-free forming oil for deep-drawing, punching and cold extrusion of materials 
which are very difficult to shape and their preservation

Härteöl 29
Hardening oil 29

29 200 Mineralny, rafinowany olej o wysokiej odporności na utlenianie, o wąskim zakresie temperatur 
wrzenia, o niskiej prężności par, do operacji utwardzania narzędzi ze stopowych stali 
narzędziowych
Highly oxidation-resistant mineral oil raffinate with narrow boiling range and low vapour pressure 
for the hardening of tools made from alloyed tool steel

Kaltreiniger M
Cold cleaning fluid M

1,7
(20 °C)

>60

�
Płyn do mycia i odtłuszczania części wykonanych z metali żelaznych i nieżelaznych, stosować w 
stanie nierozcieńczonym
For cleaning and degreasing parts and workpieces made of ferrous and non-ferrous metals, 
undiluted use

Erosionsflüssigkeit ED 2 L
Erosion fluid ED 2 L

2,4 107 � Płyn izolacyjny, chłodzący i płuczący do obróbki elektroerozyjnej metali
Insulating, cooling and flushing medium for electro-erosive metal processing
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Oleje do obróbki metali  – mieszalne z wodą
Metalworking oils – water miscible 
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Opis produktu
Product description

Przydatność / Suitability:

� : dobra przydatność / good suitability

� : ograniczona przydatność / limited suitability

� : nie nadaje się / no suitability

Penta-Cool WM 100 80 9,0 � � � � Klasyczna emulsja do operacji wiercenia, uniwersalne zastosowanie, do wszystkich 
operacji obróbki wiórowej
Classic drilling emulsion, universal application, for all cutting operations

Penta-Cool WM 410 47 9,2 � � � � Uniwersalne chłodziwo do wszystkich operacji obróbki wiórowej na obrabiarkach 
automatycznych (toczenie, wiercenie, cięcie, frezowanie)
Universal coolant for all cutting operations on automatic tool machines (turning, drilling, 
sawing, milling) 

Penta-Cool WM 430 30 9,2 � � � � Chłodziwo smarujące do ogólnych operacji obróbki jak toczenie, frezowanie i wiercenie, 
również do operacji szlifowania
Coolant and lubricating agent for general operations like turning, milling and drilling, 
suited for grinding as well

Penta-Cool WM 440 40 9,2 � � � � Uniwersalne chłodziwo do operacji obróbki wiórowej, także na obrabiarkach 
automatycznych
Universal coolant for cutting operations, also on automatic tool machines

Penta-Cool WM 650 65 9,2 � � � � Uniwersalne chłodziwo do wszystkich operacji obróbki wiórowej, odpowiednie do obróbki 
miedzi i stopów miedzi
Universal coolant for all cutting processes, suited for copper and copper alloys

Penta-Cool WMS 840 – 9,0 � � � � Unwersalne chłodziwo do wszystkich operacji obróbki wiórowej
Universal coolant for all cutting processes

Penta-Cool WS 210 – 8,7 � � � � Koncentrat mieszalnego z wodą chłodziwa, nie zawiera oleju mineralnego i azotynów, do 
operacji szlifowania metali twardych i metali żelaznych
Mineral oil-free and nitrite-free, water soluble coolant concentrate for grinding hard 
metal and ferrous materialsPenta-Cool WS 250 – ca. 9,0 � � � �

Penta-Cool WM 910 42 ca. 
9,8

� � � � Uniwersalny koncentrat chłodziwa do wszystkich operacji obróbki wiórowej, doskonała 
biostabilność
Universal coolant concentrate for all cutting operations, superior biostability

Kompleksowy przegląd produktów znajduje się w broszurze "ADDINOL chłodziwa do obróbki metali", nasi 

eksperci ds. zastosowań odpowiedzą na Państwa pytania.

A comprehensive overview is given in our brochure "ADDINOL Metalworking Coolants",

our experts of Application Technology are available for questions.
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DAB = Deutsches Arzneibuch · PhEur = European Pharmacopoeia · BP = British Pharmacopoeia · USP = US Pharmacopoeia · FDA = Food and Drug Administration
*aktualnie obowiązujące wersje/currently valid versions

Środki smarowe dla przemysłu spożywczego
Lubricants for food industry

DIN 
Temperatura 
stosowania (°C) 
Application 
temperature (°C)

Zatwierdzenia, specyfikacje i 
zalecenia
Approvals, specifications and 
recommendations

Opis produktu
Product description

FG Universal
46 … 100

51524/2 (HLP)
51524/3 (HVLP)
51517/3 (CLP)
51506 (VDL)

-30   +120 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Całkowicie syntetyczne, wysokowydajne oleje do przemysłu 
spożywczego i farmaceutycznego, uniwersalne zastosowa-
nie w układach hydraulicznych, obiegowych, sprężarkach i 
przekładniach zębatych
Fully synthetic high-performance oils for systems in food and 
pharmaceutical industry, universal application, for hydraulics, 
circulating systems, compressors and gears

FG Hydraulic Oil 68 51524/2 (HLP) 0   +90 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Olej hydrauliczny na bazie białego oleju mineralnego do 
układów hydraulicznych w przemyśle spożywczym, paszowym 
i farmaceutycznym, może być również stosowany w pompach, 
sprężarkach, łożyskach i małych przekładniach, do wysokich 
wymagań
Hydraulic oil based on mineral white oil for the application in 
hydraulic plants in food, feed and pharmaceutical industries, can 
also be used in pumps, compressors, bearings and small gears, 
for high requirements

FG Gear Oil 220 do/up to +90 SAE 90
NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Olej smarujący na bazie białego oleju farmakologicznego do 
silnie obciążonych przekładni zębatych i łożysk w przemyśle 
spożywczym i paszowym, odpowiedni również do przemysłu 
farmaceutycznego i kosmetycznego, jako olej obiegowy i do 
smarowania maszyn
Lubricating oil based on medical white oil for heavy loaded 
gears and bearings in food and feed industry, also suitable for 
pharmaceutical and cosmetics industry, as circulating oil and for 
machine lubrication

Ecoleb 100 … 680 FG  51517/3 (CLP) -30   +120
(krótkotrwale/
short-term +150 
°C)

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Całkowicie syntetyczne oleje przekładniowe do przemysłu 
spożywczego, paszowego, farmaceutycznego i kosmetycznego, 
do silnie obciążonych przekładni i łożysk
Fully synthetic gear oils for food and feed as well as 
pharmaceutical and cosmetics industry, for heavy loaded gears 
and bearings

Plantfluid do/up to +290 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Wysokotemperaturowy środek smarowy do przemysłu 
spożywczego do smarowania przenośników taśmowych i 
łańcuchów ciągłych pieców w dużych piekarniach
High-temperature lubricant for food industry for the lubrication 
of conveyor belts and chains of continuous furnaces in large 
bakeries

Kettenöl
Chain oil
15 FG
32 FG
150 FG
460 FG (również jako 
spray/also as spray)
680 FG

51517/3 (CLP) do/up to +250 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Całkowicie syntetyczne, specjalne oleje do smarowania 
łańcuchów przenośników w przemyśle spożywczym, 
kosmetycznym i farmaceutycznym, odpowiednie również 
do lekko obciążonych przekładni zębatych w przemyśle 
spożywczym
Fully synthetic special oils to lubricate conveyor chains in food, 
cosmetics and pharmaceutical industry, also suited for gears in 
food industry exposed to minor loads

Weißöl
White oil
WX 15
WX 32
WX 68

NSF H1, 
DAB, PhEur, BP, USP, FDA*
FDA 21 CFR 178.3260 (a)

Białe oleje farmakologiczne do przemysłu farmaceutycznego, 
kosmetycznego, spożywczego i opakowaniowego, a także do 
przemysłu chemicznego
Medical white oils for pharmaceutical, cosmetics, food and 
packaging as well as chemical industry

WXA Spray -10   +180 NSF H1
DAB, PhEur, BP, FDA* 

Fizjologicznie nieszkodliwy spray do stosowania w przemyśle 
spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i papierniczym, 
do maszyn pakujących, do napędów, łańcuchów i pasów 
przenośników, stosowany także jako środek konserwujący
Physiologically harmless spray for the application in food, 
pharmaceutical, cosmetics and paper industry, for packing 
machines, conveyor chains and belts as well as drives, also as 
preserving agent
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Al-complex = aluminiowy kompleksowy/aluminium complex · PAO = polialfaolefiny/poly-alpha-olefin · PTFE = politetraflouoroetylen/polytetrafluorethylene
PFPE = perfluoropolieter/perfluorpolyether · Sil. = olej silikonowy/silicone oil · synt. = olej syntetyczny/synthetic oil
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DIN 
Temperatura 
stosowania (°C) 
Application 
temperature (°C)

Zatwierdzenia, specyfikacje i 
zalecenia
Approvals, specifications and 
recommendations

Opis produktu
Product description

Silikonspray -50   +250 NSF H1 Uniwersalny środek ślizgowy i oddzielający do powierzchni z 
tworzyw sztucznych, gumy i metalu, dobra odporność na działanie 
słonej wody, pary wodnej, kwasu siarkowego, rozcieńczonych 
kwasów i ługów, stosowany w urządzeniach przemysłu 
medycznego, kosmetycznego i farmaceutycznego
Universal sliding and separating agent for surfaces of plastics, 
rubber and metal, good resistance against salt water, water 
vapour, sulphuric acid, diluted acids and lyes, equipment in 
medicine, cosmetics and pharmaceutics

Cutoil 15 FG USDA H1 Rafinowany olej na bazie mineralnych olejów parafinowych 
do smarowania urządzeń do cięcia i pakowania w przemyśle 
spożywczym i kosmetycznym, także do ogólnych zastosowań w 
produkcji materiałów opakowaniowych
Paraffin-based, refined mineral oil for the lubrication of cutting 
and packing units in food and cosmetics industry, also for 
general applications in the manufacturing of packing material

Antifreeze FG do/down to -50°C biodegradowalny/
biodegradable

Środek ochronny do urządzeń chłodzących i grzewczych, 
zabezpiecza przed mrozem, korozją i wżerami kawitacyjnymi, 
idealny do przemysłu spożywczego i paszowego, stosowany 
również w urządzeniach do oczyszczania wody pitnej
Protecting agent for cooling and heating units, works against 
frost, corrosion and cavitation pitting, ideal for food and feed 
industry as well as for the treatment of drinking water

NLGI
Zagęszczacz/
mydło
Thickener/soap

Olej bazowy
Base oil

Klasyfikacja DIN
DIN Classification

Temperatura 
stosowania (°C) 
Application 
temperature (°C)

Opis produktu
Product description

Multiplex
FD 00 00 AL-komplek-

sowy/complex
+ biały smar 
stały/white solid
lubricants

synt. GPFHC00P-40 
-45   +160
(krótkotrwale/
short-term +200)

Smary do smarowania przekładni, łożysk tocznych i 
ślizgowych w przemyśle spożywczym i paszowym, zawiera 
dodatki EP, wymienione na liście NSF H1
Lubrication of gears, roller and sliding bearings in food and 
feed industry, EP additives, listed according to NSF H1

FD 1 1 Al-komplek-
sowy /complex

synt. KPHC1P-40 -40   +160
(krótkotrwale/
short-term +180)

FD 2 2 Al-komplek-
sowy/complex

Olej biały
white oil

K2N-20 -20   +140
(krótkotrwale/
short-term +180)

FG Grease AL 2 2 AL-komplek-
sowy/complex 
+ smary stałe/ 
solid lubricants

PAO KPFHC2P-40  -45   +160
(krótkotrwale/
short-term +200)

Smar z dodatkami EP do łożysk tocznych i ślizgowych, jak 
również do ogólnych zastosowań w przemyśle spożywczym
Grease with EP additives for roller and sliding bearings as 
well as general applications in food industry

ADDIFLON PFPE 
Premium FD 2

2 PTFE PFPE KFK2U-40 -40   +260
(krótkotrwale/
short-term +280)

Smar o długiej żywotności do smarowania łożysk tocznych 
i ślizgowych przy wysokich obciążeniach termicznych w 
przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, wysoka stabilność 
termiczna i chemiczna, wymieniony na liście NSF H1
Long-term lubrication of roller and sliding bearings under 
high thermal loads in food and pharmaceutical industry, 
high thermal and chemical stability, listed according to
NSF H1

ADDISIL Extemp 
23 FG

3 PTFE Sil. MSI3P-40 -40   +160 Biały, fizjologicznie nieszkodliwy smar dla przemysłu 
spożywczego do smarowania i uszczelniania osprzętu, 
uszczelek, kurków, membran w maszynach przemysłu 
browarniczego, napojów i w przemyśle farmaceutycznym, 
podawany na listach NSF H1
White, physiologically harmless food and fitting grease, for 
lubricating and sealing fittings, seals, plug tabs and mem-
branes in brewery, beverage and pharmaceutical industry, 
listed according to NSF H1
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DAB = Deutsches Arzneibuch · PhEur = European Pharmacopoeia · BP = British Pharmacopoeia · USP = US Pharmacopoeia · FDA = Food and Drug Administration
*aktualnie obowiązujące wersje/currently valid versions

Produkty specjalne
Special products

Specyfikacje, zatwierdzenia i inne 
informacje
Specifications, approvals and 
further information

Opis produktu
Product description

Additex
SW 22
SW 32
SW 46

DIN 62136/1
ISO VG 22, 32, 46
Zatwierdzenie/Approval: Groz-
Beckert

Specjalne oleje smarujące na bazie olejów mineralnych, do smarowania igieł i płyt maszyn dziewiarskich 
i innych punktów smarowania mających kontakt z tkaninami, stosowane jako oleje obiegowe i 
docierające, łatwo zmywalne, zapewniają doskonałą ochronę przed zużyciem
Mineral oil based special oils for lubricating needles and plates of knitting machines and further lube 
points with textile contact, running-in and circulating oils, wash out easily, excellent wear protection

Weißöl
White oil
WX 15
WX 32
WX 68

NSF H1, 
DAB, PhEur, BP, USP, FDA*
FDA 21 CFR 178.3260 (a)

Białe oleje farmakologiczne do przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego, 
opakowaniowego, a także do przemysłu chemicznego
Medical white oils for pharmaceutical, cosmetics, food and packaging as well as chemical industry

Cutoil 15 FG USDA H1 Rafinowany olej na bazie mineralnych olejów parafinowych do smarowania urządzeń do cięcia i pakowania 
w przemyśle spożywczym i kosmetycznym, także do ogólnych zastosowań w produkcji materiałów 
opakowaniowych
Paraffin-based, refined mineral oil for the lubrication of cutting and packing units in food and cosmetics 
industry, also for general applications in the manufacturing of packing material

Antifreeze FG biodegradowalny/
biodegradable

Przyjazny dla środowiska czynnik chroniący układy chłodzenia przed korozją, kawitacją i zamarzaniem 
do -50°C, do stosowania w przemyśle spożywczym i paszowym, w urządzeniach uzdatniania wody 
pitnej, w technice solarnej oraz instalacjach grzewczych
Environment-friendly cooler protecting agent against freeze, corrosion and cavitation in cooling circuits 
down to -50 °C, application in food and feed industry, drinking water treatment, solar technology, heating 
installations

Addisolv D Izoparafinowa mieszanina węglowodorów o niskiej zawartości związków aromatycznych, do czyszczenia 
i odtłuszczania części i elementów wykonanych z metali żelaznych i nieżelaznych, zalecana do urządzeń 
myjących firmy Dürr
Iso-paraffinic mixture of hydrocarbons poor in aromatics for the cleaning and degreasing of parts and 
components made of ferrous and non-ferrous metals, recommended for cleaning plants of the company 
Dürr

Drawing Lube 35 Miękka, rozpuszczalna w wodzie pasta wolna od oleju mineralnego, do operacji ciągnienia drutu po 
obróbce powierzchniowej (po operacji ciągnienia na sucho), nie zawiera związków chloru i siarki
Soft, water-soluble drawing paste free of mineral oil for drawing surface-treated wires (after dry 
drawing), free of chlorine and sulphur compounds

Kaltreiniger M
Cold Cleaning Fluid M

Płyn do czyszczenia i odtłuszczania części i elementów wykonanych z metali żelaznych i nieżelaznych, 
stosować w stanie nierozcieńczonym
Fluid for cleaning and degreasing parts and workpieces made of ferrous and non-ferrous metals, 
undiluted use
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Graph. = grafit/graphite · min. = olej mineralny/mineral oil · synt. = olej syntetyczny/synthetic oil · semi-synt. = olej półsyntetyczny/semi-synthetic oil
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Aerozole
Sprays

Substancja 
bazowa
Basic substance

Temperatura 
stosowania (°C) 
Application 
temperature (°C)

Specyfikacje, zatwierdzenia i inne 
informacje
Specifications, approvals and 
further information

Opis produktu
Product description

Smarowanie, utrzymanie i ochrona / Lubricate, maintain and protect
Korrosionsschutzspray
Anti-Corrosion Spray
KO 6-F

min. V20 = 5,5 mm²/s Wielofunkcyjny płyn antykorozyjny zawierający 
rozpuszczalniki, o właściwościach penetrujących i 
wypierających wodę, przeznaczony do czasowej ochrony 
powierzchni metalowych, narzędzi oraz spoin i spawów
Solvent-containing, multi-functional anti-corrosion 
fluid for the temporary protection of metallic surfaces, 
for tools, rabbets and welds, water-displacing, good 
penetrating properties

Kriechöl Spray
Creep oil spray

min. V20 = 3,0 mm²/s Wypierający wodę płyn antykorozyjny do powierzchni 
metalowych, spawów i szczelin, narzędzi, a także 
sprzętu dla majsterkowiczów
Water displacing anti-corrosion fluid for metallic 
surfaces, for chinks and welds, tools as well as do-it-
yourself equipment

Waffenöl W18 Spray
Weapon oil W18 spray

synt. + Ester -55   +150 Bundeswehr TL 9150-0078 (BW-
Code OY 1045) 
Nato Code S 761 
V40 = 18,6 mm²/s

Olej do smarowania, konserwacji i czyszczenia broni 
palnej
For the lubrication, preservation and cleaning of weapon 
systems

Feinmechaniköl Spray XF 12
Precision mechanics oil spray 
XF 12

min. V40 = 12 mm²/s Specjalny olej do smarowania urządzeń precyzyjnych (maszyny 
do szycia, rowery, przemysłowe narzędzia pomiarowe, itp.)
Special oil for the lubrication of precision devices (sewing 
machines, bicycles, industrial measuring tools etc)

Multifunktionsspray
Multifunctional spray

min.  + 
ester kwasu 
oleinowego/oleic 
acid ester
+ Graph.

-40   +90 Wszechstronny środek smarujący dla przemysłu, 
pojazdów samochodowych i urządzeń gospodarstwa 
domowego, smaruje wszystkie części mechaniczne, 
uniwersalne zastosowanie
Versatile aid for industry, vehicles and household, 
lubricates all mechanical components, universal 
application

Batteriepolschutzspray
Pole protection spray

min. + 
rozpuszczalnik 
organiczny/
organic solvent

Ochronny środek do biegunów, zacisków, uchwytów i uziemień 
akumulatorów, chroni przed korozją, upływami prądów i 
stratami mocy, wydłuża okres użytkowania akumulatorów
For battery poles, terminals, battery holder and grounds, 
protects against corrosion, leakage currents and power 
loss, prolongs lifetime of battery

Środki smarowe do łańcuchów / Chain lubricants
Kettenhaft-Spray
Chain adhesive spray

semi-synt. -30   +130 V40 = 680 mm²/s Czynnik w sprayu do ekstremalnych warunków i 
wysokich sił odśrodkowych, np.: do szybkobieżnych 
łańcuchów przemysłowych lub łańcuchów rowerowych
For extreme conditions and high centrifugal forces, e.g. 
fast running chains in industrial applications or at bikes

Chain Lube
XHT 50 Spray

XHT 250 Spray

XHT 3000 Spray

nasycone estry/
saturated ester

do/up to +250 
V40 = 53 mm²/s

V40 = 260 mm²/s

V40 = 3200 mm²/s

Oleje wysokotemperaturowe do smarowania łańcuchów 
napędowych przenośników narażonych na duże obciążenia 
termiczne oraz par ślizgowych w zastosowaniach 
wysokotemperaturowych, odpowiednie do linii lakierniczych, 
maszyn przemysłu włókienniczego, w produkcji szkła i 
materiałów izolacyjnych
High-temperature oils for the lubrication of conveyor and 
driving chains exposed to heavy thermal loads as well as 
sliding pairings in high-temperature applications, suited 
for varnish lines, textile industry, manufacturing of glass 
and insulating material
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min. = olej mineralny/mineral oil · PTFE = politetraflouoroetylen/polytetrafluorethylene · PAO = polialfaolefiny/poly-alpha-olefin · Sil. = olej silikonowy/silicone oil

Substancja 
bazowa
Basic substance

Temperatura 
stosowania (°C) 
Application 
temperature (°C)

Specyfikacje, zatwierdzenia i inne 
informacje
Specifications, approvals and 
further information

Opis produktu
Product description

Zastosowania specjalne / Special applications
Elektrokontaktspray
Electro-contact spray

min. Spray wolny od silikonu i chloru, przeznaczony do czyszczenia 
i konserwacji styków i podzespołów elektrycznych, 
rozpuszcza smary, oleje i wilgotne zabrudzenia
Silicone- and chlorine-free spray for cleaning and 
maintaining electrical contacts and components, 
dissolves greases, oils and damp dirt

Schweißtrennspray
Welding protection spray

Wolny od 
silikonu środek 
antyadhezyjny
Silicone-free 
release agent

+15   +25 Ochronny spray do operacji spawania, idealny do stali 
nisko i wysokostopowych oraz do aluminium
For welding operations, ideal for low- to high-alloy steels 
and aluminium

Silikonspray
Silicone Spray

Sil. -50   +250 NSF H1 Uniwersalny środek ślizgowy i oddzielający do 
powierzchni z tworzyw sztucznych, gumy i metalu, 
dobra odporność na działanie słonej wody, pary 
wodnej, kwasu siarkowego, rozcieńczonych kwasów i 
ługów, zastosowanie w budowie pojazdów, przemyśle 
elektrycznym i mechanicznym, w produkcji szkła, itp.
Universal sliding and separating agent for surfaces of 
plastics, rubber and metal, good resistance against 
salt water, water vapour, sulphuric acid, diluted acids 
and lyes, application in vehicle construction, electrical 
industry, general engineering, glass manufacturing etc.

PTFE Gleitlackspray
PTFE Lubricating varnish spray

PTFE -70   +250 Fizjologicznie nieszkodliwy, uniwersalny czynnik 
smarujący i antyadhezyjny do zawiasów drzwiowych, 
zamków, szyn, przenośników taśmowych, uszczelnień, 
kabli, lin, itp., odporny chemicznie, uniwersalne 
zastosowania
Physiologically harmless universal sliding and release 
agent, for door hinges, locks, sliding rails, conveyor 
belts, sealings, cables, ropes and much more, chemically 
resistant, universal application

Środki czyszczące / Cleaning agents
Universal reiniger spray
Universal cleaning spray

mieszanina 
węglowodorów 
mixture of hyd-
rocarbons

+15   +25 Spray do czyszczenia i pielęgnacji wszystkich powierzchni 
metalowych w przemyśle, warsztatach, gospodarstwach 
domowych, odtłuszcza, rozpuszcza osady na częściach 
ruchomych
Spray for cleaning and maintenance of all metal surfaces 
in industry, workshop, household and hobby, degreasing 
effect, solves residues on moving parts

Produkty fizjologicznie nieszkodliwe / Physiologically harmless
WXA Spray olej biały

white oil
-10   +180 NSF H1

DAB, PhEur, BP, FDA* 
Fizjologicznie nieszkodliwy spray do stosowania 
w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, 
kosmetycznym i papierniczym, do maszyn pakujących, 
łańcuchów, napędów i pasów przenośników, również 
jako środek konserwujący
Physiologically harmless spray for the application in 
food, pharmaceutical, cosmetics and paper industry, for 
packing machines, conveyor chains and belts as well as 
drives, also as preserving agent

Kettenöl 460 FG Spray
Chain oil 460 FG spray

PAO -20   +250 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Specjalny olej do smarowania łańcuchów pracujących 
w wysokich temperaturach, odpowiedni dla przemysłu 
spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego
Special oil for the lubrication of high-temperature 
chains, suited for applications in food, cosmetics and 
pharmaceutical industry
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Li = lit · min. = olej mineralny/mineral oil · MoS 2 = dwusiarczek molibdenu/molybdenum disulphide · PTFE = politetraflouoroetylen/polytetrafluorethylene
synt. = olej syntetyczny/synthetic oil · semi-synt. = olej półsyntetyczny/semi-synthetic oil

Strona / Page 37

Substancja 
bazowa
Basic substance

Temperatura 
stosowania (°C) 
Application 
temperature (°C)

Specyfikacje, zatwierdzenia i inne 
informacje
Specifications, approvals and 
further information

Opis produktu
Product description

Smary i pasty / Greases and pastes
TSM 400 Spray min. + MoS² -35   +450

(przy zmniej-
szonym dostępie 
powietrza do 
+630/at reduced 
air access up to 
+630)

Wielofunkcyjna, ciemna pasta montażowa o wysokiej 
odporności na ciśnienia, do wszechstronnego 
wykorzystania, do smarowania docierajęcego, 
formowania na zimno, do połączeń śrubowych na gorąco 
i do trudno dostępnych punktów tarcia, itp.
Dark assembly and multi-purpose paste with high 
pressure resistance, versatile usage, for running-in 
lubrication, cold-forming, hot screw connections, friction 
points difficult to access and so on

Anti-Seize Spray GAL semi-synth.
Li

-40   +1200 MLPF1U-20 Półsyntetyczna, wysokotemperaturowa pasta 
montażowa ogólnego zastosowania w pracach 
inżynieryjnych, w hutach, w przemyśle chemicznym, w 
przetwórstwie papieru, w elektrowniach, w górnictwie, 
itp., może być również stosowana do uszczelniania i 
ochrony antykorozyjnej
Semi-synthetic high-temperature assembly paste fit 
for general engineering, steelworks, chemical industry, 
paper processing, power plants, mining etc., can also be 
used for sealing and corrosion protection

ADDIFLON PTFE Fluid Spray synt. + PTFE -20   +150 MLE3N-20 Pasta uniwersalna do smarowania przesuwnych 
elementów maszynowych wykonanych z metali, tworzyw 
sztucznych i ceramiki, do silnie obciążonych prowdnic 
wysięgników teleskopowych
Multi-purpose paste, lubrication of sliding machine 
components made of metal, plastics and ceramics, for 
heavy loaded pressure and guide plates of telescopic 
booms

Sprühfett W
Grease Spray W

min. -25   +300 Wysokojakościowy smar odporny na wodę i wysokie 
temperatury, do otwartych przekładni zębatych, 
wciągarek, śrub, łożysk tocznych i ślizgowych oraz do 
przekładni ślimakowych urządzeń podwodnych i do 
podobnych zastosowań
Highly water and heat resistant high-performance 
grease, for open gears, winches, screws, roller and 
sliding bearings as well as worm gears in underwater 
equipment and similar applications
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DIN 51515-1/2: Schmierstoffe und Reglerflüssigkeiten für Turbinen/Lubricants and governor fluids for turbines/ Oleje do turbin

TD normalne obciążenia termiczne/normal thermal loads
TDP plus podwyższona ochrona przed zużyciem/plus increased wear protection
TG podwyższone obciążenia termiczne/increased thermal loads
TGP plus podwyższona ochrona przed zużyciem/plus increased wear protection

Oleje transformatorowe
Transformer oils

V40
(mm²/s)

Specyfikacje
Specifications

Opis produktu
Product description

Transformatorenöl
Transformer oil
TRF-GNX

7,6 DIN EN 60296 
VDE 0370/1 
IEC 60296

Izolacyjno-chłodzący olej transformatorowy na bazie mineralnych olejów naftenowych, zawiera 
dodatki przeciwstarzeniowe, do stosowania w transformatorach, dławikach, przetwornikach i 
podobnych urządzeniach wysokiego napięcia
Naphthene-basic transformer oil, insulating and cooling fluid, contains anti-ageing additive, for 
the use in transformers, chokes, converters and similar high-voltage devices

Transformatorenöl
Transformer oil
TRF-HX

11 DIN EN 60296
VDE 0370/1 Klasse A 
IEC 60296

Uwodorniony, izolacyjno-chłodzący olej transformatorowy na bazie mineralnych olejów 
parafinowych, zawiera dodatki przeciwstarzeniowe, do stosowania w transformatorach, 
dławikach, przetwornikach i podobnych urządzeniach wysokiego napięcia, szczególnie do 
stosowania w wysokich obciążeniach termicznych
Hydrogenated, paraffin based insulating and cooling fluid with anti-ageing additive, for the use 
in transformers, chokes, converters and similar high-voltage devices, especially for high thermal 
loads

Oleje turbinowe
Turbine oils

ISO VG DIN
Specyfikacje
Specifications

Opis produktu
Product description

Turbinenöl
Turbine oil
TL 32
TL 46
TL 68

32
46
68

51515/1 
(TD)

Siemens
Alstom Power
Voith Turbo

Oleje turbinowe o dobrych właściwościach antykorozyjnych i zdolnościach oddzielania 
wody przeznaczone do smarowania turbin gazowych, wodnych i parowych przy 
normalnych obciążeniach termicznych
Turbine oils with good anti-corrosion behaviour and water separation ability for gas, 
water and steam turbines at normal thermal loads

Turbinenöl
Turbine oil
TP 46

46 51515/1 
(TD/TDP)

Siemens TLV 90 1304/01
Alstom HTGD 90117
Voith Turbo

Olej turbinowy o ulepszonych właściwościach ochronny przed zużyciem, stosowany 
szczególnie w turbinach parowych, wodnych i gazowych przy normalnych obciążeniach 
termicznych, do turbin parowych z motoreduktorem
Turbine oil with improved wear protection properties, preferably for the application in 
steam, water and gas turbines at normal thermal loads, for steam gear engines

Turbine oil
MT 32
MT 46

32
46

51515/2 
(TG/TGP)

MAN Diesel & Turbo
MT 46: Siemens AG, Siemens 
Turbomachinery Equipment 
GmbH

Oleje turbinowe do turbin gazowych i parowych oraz turbosprężarek, doskonała 
stabilność termiczno-oksydacyjna, do wysokich obciążeń i wymagań, stosowane 
w turbinach gazowych z i bez przekładni zębatych, w sprężarkach oraz turbinach 
parowych oraz wodnych
For gas and steam turbines as well as turbo compressors, excellent thermal-oxidative 
stability, for high requirements and loads, useable in gas turbines with or without gears, 
gear compressors, steam as well as water turbines
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DIN 51506: Schmieröle für Luftverdichter und Vakuumpumpen/ Lubricating oils for air compressors and vacuum pumps/ Oleje smarowe do sprężarek i pomp 

próżniowych

V olej sprężarkowy/Compressor oil
L Ochrona przed utlenianiem i starzeniem/Protection against oxidation and ageing
B maksymalna końcowa temperatura sprężania/maximum compressor end temperature: +140 °C
C maksymalna końcowa temperatura sprężania/maximum compressor end temperature: +160 °C
D maksymalna końcowa temperatura sprężania/maximum compressor end temperature: +220 °C

Strona / Page 39

Oleje do pomp próżniowych
Vacuum pump oils

V40 (mm²/s) ISO
Opis produktu
Product description

Vakuumpumpenöl
Vacuum pump oil
XVR 110

95 6743/3: DVC Mineralny olej rafinowany o wąskim zakresie temperatur wrzenia i niskim ciśnieniu par, do rotacyjnych, 
łopatkowych oraz tłokowych pomp próżniowych, itp.
Mineral oil raffinate of narrow boiling range with low vapour pressure for rotary and vane piston pumps, 
vacuum compressors etc.

Oleje sprężarkowe
Compressor oils

DIN

Specyfikacje i 
zatwierdzenia
Specifications and 
approvals

Opis produktu
Product description

Verdichteröl
Compressor oil
V 100 … V 220

51506 (VB)
51517/1 (C)

V 150: 51506 (VC)

Rafinowane oleje mineralne na bazie olejów parafinowych bez dodatków uszlachetniających, 
odporne na starzenie, do nisko i średnio ciśnieniowych sprężarek tłokowych oraz sprężarek 
komorowych
Paraffin based, ageing resistant mineral oil raffinates without additives for low and medium 
pressure piston compressors as well as cell compressors

Verdichteröl
Compressor oil
VL 150, VL 320

51506 (VBL)
VL 150: 51506 (VCL)

VL 150: SAE 40, 
API CC

Rafinowane oleje mineralne z popiołowymi dodatkami uszlachetniającymi, odporne na 
starzenie, o podwyższonych właściwościach przeciwzużyciowych, do stosowania w 
sprężarkach pracujących w niskich, średnich i wysokich ciśnieniach
Ageing resistant mineral oil raffinates with ash-containing additives for increased wear 
protection, for compressors operating at low, medium or high pressures

Verdichteröl
Compressor oil
VDL 46 … VDL 150

51506 VDL 46, 68: ATMOS 
Chrast
VDL 46, 100, 150: 
TÜV Essen
VDL 100, 150: LMF

Rafinowane oleje mineralne z bezpopiołowymi dodatkami uszlachetniającymi, odporne na 
starzenie, o temperaturach końca sprężania do +220°C
VDL 46, 68 szczególnie do sprężarek śrubowych i rotacyjnych
VDL 100, 150 do silnie obciążonych sprężarek tłokowych
Ageing resistant mineral oil raffinates with ash-free additives, compression end 
temperatures up to +220 °C
VDL 46, 68: in particular for screw-type and rotary compressors
VDL 100, 150: for heavy loaded piston compressors

Verdichteröl
Compressor oil
VDL 32 S
VDL 46 S
VDL 68 S

51506 ATMOS Chrast Całkowicie syntetyczne oleje sprężarkowe, szczególnie do sprężarek śrubowych i 
łopatkowych o temperaturach końca sprężania do +220°C
Fully synthetic compressor oils especially for screw-type compressors and rotary vane 
compressors, compressor end temperatures up to +220 °C

Melkmaschinenöl
Milking machine oil

SAE 10W-30
ISO VG 68

Płyn na bazie oleju mineralnego o wysokiej jakości do całorocznego stosowania w 
nowoczesnych pompach próżniowych dojarek, barwa czerwona
Mineral oil based fluid of high quality for all-season application in modern vacuum pumps of 
milking machines, red
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VT = charakterystyka lepkościowo-temperaturowa/viscosity-temperature

Olejowe nośniki ciepła
Heat transfer oils

DIN V40 (mm²/s)
Temperatury przepływu do (°C)
Flow temperatures up to (°C)

Opis produktu
Product description

Wärmeträgeröl
Heat transfer oil
XW 15

51522 23 +300
(krótkotrwale/short-term +320)

Całkowicie syntetyczny, olejowy nośnik ciepła do stosowania w instalacjach 
grzewczych i połączonych układach grzewczo-chłodzących, zapewnia 
bezpieczne ogrzewanie substancji niebezpiecznych i wrażliwych, 
szczególnie odpowiedni do otwartych układów bezciśnieniowych, doskonała 
charakterystyka lepkościowo-temperaturowa zapewnia ekonomiczne 
wykorzystanie, doskonałe właściwości czyszczące, zatwierdzony przez 
Brückner
Fully synthetic heat-transfer oil for the application in heating and combined 
heating-cooling systems, for careful and safe heating of sensitive and 
dangerous substances, highly suited for open, pressureless plant types, 
excellent VT-behaviour for economical use, excellent cleaning properties, 
approved by Brückner

Wärmeträgeröl
Heat transfer oil
XW 75

51522 > 65  < 120  +400 Syntetyczny nośnik ciepła do zamkniętych, bezciśnieniowych układów 
grzewczych z wymuszonym obiegiem, preferowany do linii BOPET, idealny 
do układów wymagających nośników o długiej żywotności eksploatacyjnej, 
także do ciągłych wysokich temperatur, zatwierdzony przez Brückner
Synthetic heat transfer fluid for closed, pressureless heating systems with 
forced circulation, prefered for BOPET lines, ideal for long-term application, 
also at constantly high temperatures, extended operating life, approved by 
Brückner 

Wärmeträgeröl
Heat transfer oil
XW 30 M 250

51522 30 +320 Olejowy nośnik ciepła na bazie oleju mineralnego, do układów grzewczych 
i połączonych układów grzewczo-chłodzących, zapewnia bezpieczne 
ogrzewanie substancji wrażliwych i niebezpiecznych, odpowiedni do 
otwartych układów bezciśnieniowych
Heat transfer oil based on mineral oil for heating and combined heating-
cooling systems, sensitive and dangerous substances are heated carefully 
and safely, fit for open, pressure-less plant types

Oleje cylindrowe
Cylinder oils

ISO VG DIN
Temperatura pary do (°C)

Steam temperatures up to (°C)
Opis produktu
Product description

Zylinderöl
Cylinder oil

Z 1000
Z 1500

1000
1500

51510 (ZB)
51510 (ZD)

+325
+380

Wysokolepkościowe oleje mineralne do stosowania w silnikach 
parowych, dobra przyczepność i smarowność, wysoka stabilność 
termiczna
High-viscosity mineral oils for the application in steam engines with 
good adhesive strength and lubricity, high thermal stability
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Ca-complex = wapniowy kompleksowy/calcium complex · Graph. = grafit/graphite · Li = lit · Li-complex = litowy kompleksowy/lithium complex · min. = olej mineralny/mineral oil 
· MoS 2 = dwusiarczek molibdenu/molybdenum disulphide · semi-synt. = olej półsyntetyczny/semi-synthetic
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Smary
Lubricating greases

NLGI
Zagęszczacz/mydło
Thickener/soap

Olej bazowy
Base oil

DIN
Zakres temp. 
(°C)
Temp. range (°C)

Opis produktu
Product description

Smary uniwersalne / Universal greases
EP Mehrbereichsfett
EP Multi-grade grease
LM 1 EP
LM 2 EP
LM 3 EP

1
2
3

Li
Li
Li

min.
min.
min.

KP1K-30
KP2K-30
KP3K-30

-30   +130
(krótkotrwale/
short-term 
+140)

Smary o długiej żywotności eksploatacyjnej dla przemysłu 
i budownictwa, zawierają łagodne dodatki typu EP dla 
łożysk tocznych i ślizgowych narażonych na zwiększone 
obciążenia, odpowiednie także do łożysk kół pojazdów
Long-term grease for industry and construction, mild 
EP additivation for roller and sliding bearings exposed to 
increased loads, also fit for wheel bearings of vehicles 
LM 2 EP: spełnia/meets: MAN 283 Li-P2, MB 267.0

Mehrbereichsfett
Multi-grade grease
CS 1 EP

CS 2 EP

1-2

2

Ca-complex

Ca-complex

min.

min.

KP1-2N-30

KP2N-20

-30   +140 
(przy przesma-
rowywaniu/ with 
relubrication 
+180)
-25   +140

Smary na bazie oleju mineralnego, o doskonałej odporności 
na wodę (także podczas bezpośredniego oddziaływania 
wody technologicznej), w szczególności do stosowania w 
górnictwie i przemyśle stalowym, mogą być używane jako 
uniwersalne smary do smarowania pojazdów, CS 1 EP nada-
je się doskonale do walców roboczych w warunkach wyso-
kiej temperatury (walcownie, przemysł papierniczy, piece)
Mineral oil based grease with excellent water resistance 
(also during direct exposure to process water) in particular 
for mining and steel industry, can be used as universal 
grease for the lubrication of vehicles, CS 1 EP highly 
suited for work rolls under high-temperature conditions 
(rolling mills, paper industry, furnaces)

Mehrzweckfett
Multi-purpose grease
L 2

L 2 G

L 3

2

2

3

Li

Li + smar stały/solid 
lubricant Graph.

Li

min.

min.

min.

K2K-30

KF2K-30

K3K-30

-30 +120 
(krótkotrwale/
short-term +130)

-30 +120 
(krótkotrwale/
short-term+130)

-30   +120

Wielofunkcyjne smary do smarowania i uszczelniania 
łożysk tocznych i ślizgowych we wszystkich gałęziach 
przemysłu, uniwersalne zastosowania w pojazdach 
użytkowych, L 2 G zawiera smar stały (grafit) dla 
polepszenia właściwości smarujących
For the lubrication and sealing of roller and sliding 
bearings, multi-purpose grease for all industries, 
universal grease for the use in commercial vehicles, L 2 G 
contains solid lubricant (graphite) for improved emergency 
lubricating properties
L 2: spełnia/meets: MB 267.0

Mehrzweckfett
Multi-purpose grease
L 2 MO

2 Li + smary stałe/solid 
lubricants MoS2 + 
Graph.

min. KPF2K-30 -30  +130
(krótkotrwale/
short-term 
+140)

Uniwersalny smar do smarowania łożysk ślizgowych w 
warunkach tarcia mieszanego, do dużych obciążeń oraz 
niskich i średnich prędkości, do smarowania pojazdów 
użytkowych, odporny na starzenie, chroni przed korozją
For the lubrication of sliding bearings with mixed friction 
conditions, for high loads and low to medium speeds, 
universal grease for the lubrication of commercial 
vehicles, ageing resistant, protects against corrosion

Hightemp EK 2 2 Li-complex min. KP2P-30 -30   +150
(krótkotrwale/
short term 
+200)

Smar do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych narażonych 
na wysokie ciśnienia, szczególnie zalecany do łożysk kół
For the lubrication of heavy pressure loaded roller and sliding 
bearings, particularly recommended for wheel bearings
spełnia/meets: MAN 284 Li-H2, MB 265.1, Volvo STD 
1277,18/1277,2

Longlife Grease LC 2 2 Li-/Ca-complex min. KP2P-20 -25   +150
(krótkotrwale/
short term 
+200)

Smar do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych 
narażonych na wysokie ciśnienia, posiada doskonałą 
odporność na wodę
For the lubrication of roller and sliding bearings exposed 
to high pressure loads, excellent water resistance

Grease EP 2 G 2 Li + Graph. semi-synt. KPF2N-30 -30   +140 
(krótkotrwale/
short-term 
+150)

Długotrwały smar do wysokich obciążeń i temperatur, 
odporny na wodę, dla motoryzacji i przemysłu, do łożysk 
ślizgowych, prowadnic, wałów, itp.
Long-term grease for high loads and temperatures, water 
resistant, for vehicles and industry, usage at sliding bea-
rings, guides, shafts and so on
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Al-complex = aluminiowy kompleksowy/aluminium complex · Ca-complex = wapniowy kompleksowy/calcium complex · Graph. = grafit/graphite · Li = lit · Li-complex = litowy 
kompleksowy/lithium complex · min. = olej mineralny/mineral oil · Na = sód/Natrium · PG = polyglykol/polyglycol · semi-synt. = olej półsyntetyczny/semi-synthetic

NLGI
Zagęszczacz/mydło
Thickener/soap

Olej bazowy
Base oil

DIN
Zakres temp. 
(°C)
Temp. range (°C)

Opis produktu
Product description

Smary płynne / Liquid greases
Fließfett
Liquid grease
SGA 600

0 Na min. G0F-20 -20   +80 Smar do przekładni narażonych na normalne obciążenia, 
a także do zamkniętych łożysk tocznych i ślizgowych
Lubrication of gears exposed to normal loads as well as 
closed roller and sliding bearings

Addilith EP 0 0 Li min. GP0K-40 -40   +120 
(krótkotrwale/
short-term 
+180)

Wielofunkcyjny smar z dodatkami EP do 
wysokociśnieniowych łożysk tocznych i ślizgowych, 
odpowiedni także do przekładni ślimakowych, 
uniwersalne zastosowania do samochodów ciężarowych 
oraz maszyn w rolnictwie i leśnictwie
EP-additivated grease for highly pressure loaded roller 
and sliding bearings, suited also for worm gears, 
multi-purpose grease for trucks as well as machines in 
agriculture and forestry

Haftschmierstoff
Adhesive lubricant
OG 0

0 Al-complex + Smar 
stały/solid lubricant 
Graph.

min. OGPF0S-20 -20   +200
(krótkotrwale/
short-term 
+250)

Smar z dodatkami EP przeznaczony szczególnie do 
dużych, otwartych przekładni zębatych (np. zakłady 
cementowe), sprawdzony w elektrowniach wiatrowych, 
nadaje się do natryskiwania
Grease with EP additives especially for large open tooth 
gears (e.g. cement tube mills), tried and tested in wind 
power plants, sprayable

Combiplex OG 
0-2500

0 Al-complex + Smar 
stały/solid lubricant 
Graph.

semi-synt. OGPF0S-20 -20   +200 
(krótkotrwale/
short-term 
+250)

Smar do smarowania dużych, otwartych przekładni 
zębatych w cementowniach i piecach, dźwigach i ciężkich 
maszynach budowlanych, szczególnie zalecany do 
automatycznego smarowania natryskowego kół zębatych, 
pierścieni i wałów pracujących pod wysokimi ciśnieniami 
i obciążeniami termicznymi, doskonałe właściwości 
smarne, bardzo adhezyjny
For large, open toothed gears in cement tube mills 
and furnaces, crane systems and heavy construction 
machinery, preferred for automatic spray lubrication 
at gear wheels, rings and shafts under high pressure 
and temperature loads, excellent emergency lubrication 
properties, highly adhesive

Combiplex OG 05 0-1 Li-/Ca-complex min. KPGOG0-1N-30 -30   +140
(krótkotrwale/
short-term 
+180)

Smar do smarowania silnie obciążonych łożysk tocznych 
i ślizgowych oraz do średnich i dużych napędów, 
odpowiedni także do przekładni obwodowych, zdolność 
przenoszenia wysokich obciążeń, doskonałe właściwości 
smarujące, wyjątkowa odporność na działanie wody
For highly loaded roller and sliding bearings as well as 
medium to large drives, also fit for girth gears, high 
load-carrying capacity, excellent emergency lubricating 
properties, outstanding water resistance

Fließfett
Liquid grease
SGR 4-00-9P

00 Li min. GP00K-30 -30   +120 Smar wielofunkcyjny do smarowania przekładni 
przemysłowych (stożkowych, walcowych i ślimakowych) 
pracujących w normalnych i trudnych warunkach oraz do 
łożysk tocznych i ślizgowych
Multi-purpose grease for industrial gears (bevel, spur and 
worm gears) under normal and difficult conditions, roller 
and sliding bearings

Fließfett
Liquid grease
PG-00

00 Li PG GPPG00K-40 -40   +120 Smar syntetyczny do smarowania wysoko obciążonych 
przekładni walcowych i ślimakowych w niskich tempe-
raturach pracy, również do otwartych wałów pionowych i 
łożysk ślizgowych narażonaych na duże obciążenia
Synthetic grease for the lubrication of heavy loaded 
spur and worm gears at low temperatures, also for open 
vertical shafts and sliding bearings exposed to high loads

Fließfett
Liquid grease
LIC 000

00/
000

Li min. GP00/000K-50 -50   +120 Smar z dodatkami EP do układów centralnego 
smarowania w pojazdach użytkowych
Grease with EP additives for central lubrication systems of 
commercial vehicles
spełnia/meets: MB 264.0, MB DBL 6833.00,
MAN 283 Li-P00
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Ca = wapń/Calcium · Li = lit · Li-complex = litowy kompleksowy/lithium complex · min. = olej mineralny/mineral oil · org. = organiczny/organic · PAO = polialfaolefiny/poly-
alpha-olefin · PTFE = politetraflouoroetylen/polytetrafluorethylene · Sil. = olej silikonowy/silicone oil · synt. = olej syntetyczny/synthetic oil
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NLGI
Zagęszczacz/mydło
Thickener/soap

Olej bazowy
Base oil

DIN
Zakres temp. 
(°C)
Temp. range (°C)

Opis produktu
Product description

Smary wysokotemperaturowe / High-temperature greases
Hightemp XFT 2 1-2 org. synt. KPHC1-2R-30 -30   +180

(krótkotrwale/
short-term 
+200)

Smar do łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w 
wysokich temperaturach, np.: do pieców, obrotowych 
pieców rurowych, wentylatorów gorącego nadmuchu, 
zasuw, urządzeń chłodzących, itp.
For sliding and roller bearings at high temperatures, e.g. 
for oven devices, rotary tube kilns, hot-blast fans, gate 
valves, cooling bed devices and similar

ADDIFLON OXS 400 3 PTFE Polysiloxane MFSI3S-30 -30   +200 Stabilny termicznie, fizjologicznie nieszkodliwy, specjalny, 
bezpieczny smar do sprzętu tlenowego, zatwierdzenie 
BAM (Federalny Instytut Badań Materiałów)
Thermally stable special grease, physiologically harmless 
safety sliding agent for oxygenated equipment, approval 
BAM (Federal Institute for Materials Testing)

Smary niskotemperaturowe / Low-temperature greases
Arctic Grease XP 2 2 Ca min. K2G-50 -50   +100 Smar do łożysk tocznych i ślizgowych pracujących 

w niskich temperaturach, odpowiedni do stosowania 
w magazynach-chłodniach, do trzonów zaworów w 
warunkach arktycznych
Lubrication of sliding and roller bearings at low tempera-
tures, fit for the application in cold storage depots, valve 
stems under arctic conditions

High Speed Grease 2 2 Li-complex synt. KPHC2K-50 -50  +120 
(krótkotrwale/
short-term 
+140)

Smar do łożysk tocznych i ślizgowych przy  dużych 
prędkościach obrotowych i/lub niskich temperaturach, 
np. narzędzia i maszyny włókiennicze, gwintowane 
wrzeciona, napędy liniowe, silniki elektryczne, napędy 
zębate i małe skrzynie biegów
Lubrication of roller and sliding bearings at high numbers 
of revolution and/or low temperatures, e.g. tool and 
textile machines, threaded spindles, linear drives, electric 
motors, gear drives and small gear boxes

Longlife Grease HS 2 2 Li-complex synt. KPHC2N-60 -60   +140 Smar do smarowania wysokociśnieniowych łożysk 
tocznych i ślizgowych, szczególnie do stosowania w 
magazynach-chłodniach, idealny do układów centralnego 
smarowania
Lubrication of highly pressure-loaded roller and sliding 
bearings, especially in cold-storage depots, ideal for 
central lubrication systems

Multiplex XMK 2 2 Li-Ca PAO KHC2N-50 -50   +140 Smar do smarowania par konstrukcyjnych typu metal 
/ tworzywo sztuczne,  tworzywo sztuczne /  tworzywo 
sztuczne, idealny do kabli w przewodach ochronnych, do 
prowadnic, szyn, przetestowany na częściach samocho-
dowych
Lubrication of construction elements of material pairings 
metal/plastics, plastics/plastics, ideal for cables in pro-
tective sleeves, in guides and at rails, tried and tested at 
vehicle components
spełnia/meets: VW-TL 778 A

ADDISIL Extemp 2 2 Li Sil. KSI2R-50 -50   +180 Smar o długiej żywotności eksploatacyjnej do takich 
materiałów jak stal / brąz, aluminium, chrom i tworzywa 
sztuczne, szeroki zakres temperatur pracy oraz małe i 
średnie obciążenia
Long-term and permanent lubrication of material com-
binations such as steel/bronze, aluminium, chrome and 
plastics, at all temperatures and minor to medium loads
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Ca = wapń/ Calcium · Ca-complex = wapniowy kompleksowy/calcium complex · Li = lit · min. = olej mineralny/mineral oil · MoS 2 = dwusiarczek molibdenu/molybdenum disulp-
hide

NLGI
Zagęszczacz/mydło
Thickener/soap

Olej bazowy
Base oil

DIN
Zakres temp. 
(°C)
Temp. range (°C)

Opis produktu
Product description

Zastosowania specjalne / Special applications
Wear Protect
HTP 2

2 Li-Ca min. KP2K-20 -20   +120 Smar o długiej żywotności eksploatacyjnej do łożysk 
tocznych i ślizgowych narażonych na wysokie i udarowe 
obciążenia, w szczególności stosowany w górnictwie 
/ górnictwie odkrywkowym, na statkach i platformach 
wiertniczych, a także w koparkach kroczących
Long-term grease for roller and sliding bearings exposed to 
high and impact loads, in particular application in mining/
open-cast mining, ships and oil platforms as well as 
walking excavators

Wear Protect
HTP 2 MO

2 Li
+ Smar stały/solid 
lubricant MoS2

min. KPF2K-30 -30   +130
(krótkotrwale/
short-term 
+140)

Smar do łożysk tocznych i ślizgowych pracujących pod 
dużymi, bardzo dużymi i udarowymi obciążeniami, a 
także do łożysk o ruchach oscylacyjnych, do stosowania 
w środowisku narażonym na działanie kurzu, wilgoci i 
wody (np.: maszyny budowlane i rolnicze)
Lubrication of roller and sliding bearings under high/very 
high and/or impact loads or at oscillatory movements, usage 
under the impact of dust and humidity (e.g. construction and 
agricultural machinery) as well as exposure to water

Longlife Grease
HP 1 1 Li min. KP1N-30 -30   +140

Smar o długiej żywotności eksploatacyjnej, szczególnie 
odpowiedni do dużych obciążeń jak również do skrajnych 
warunków środowiska (duże ilości wody)
Long-term grease, in particular for heavy loads as well 
as extreme environmental influences (large amounts of 
water)

HP 2 2 Li-Ca min. KP2N-20 -25   +140
(przy ciągłym 
przesmarowy-
waniu /at constant 
relubrication +160)

Longlife Grease
KP 2 K-SEB

2 Li min. KP2K-30 -30   +130
(krótkotrwale/
short-term 
+160)

Smar o długiej żywotności eksploatacyjnej i zdolności 
przenoszenia dużych obciążeń, doskonała ochrona przed 
korozją, szeroki zakres temperatur pracy, stosowany przede 
wszystkim w walcowniach w operacjach walcowania na 
zimno i na gorąco, znakomita odporność na wodę
Long-term grease with high load-carrying capacity, 
excellent corrosion protection and wide temperature 
range, application mainly in hot and cold rolling mills, 
outstanding water resistance
spełnia/meets: SEB 181253 VDEh

Kontaktfett
Contact grease
EL-K2

2 Ca min. M2E-30 -30   +85 Smar o właściwościach ochronnych przed korozją i zużyciem  do 
materiałów zawierających miedź, idealny w wilgotnym środowisku
Protects against corrosion and wear on copper containing 
contact materials, ideal for humid environment

Korrosions-
schutzfett
Anti-corrosion grease
SW 2

1-2 Ca min. KP1-2E-25 -25   +80 Smar do smarowania przekładni otwartych, wciągarek, 
łożysk tocznych i ślizgowych, w szczególności do 
ochrony przed korozją części ślizgowych narażonych na 
oddziaływanie agresywnej wody (woda słona, roztwory 
alkaliczne) i gazów, odpowiedni do smarowania przekładni 
ślimakowych w urządzeniach podwodnych
For open gears, winches, sliding and roller bearings, in particu-
lar for corrosion protection of sliding parts exposed to aggres-
sive water (salt-water, alkaline solutions) and gases, suited for 
the lubrication of worm gears in underwater devices
spełnia/meets: Nato Code G460, BW-TL 91050-0066 
Defence Standard 91-34/1, STM 7420/B

Eco Grease
A 2-500

2 Li-/Ca-complex min. GOGM2N-20 -20   +140
(krótkotrwale/
short-term 
+150)

Smar o długiej żywotności eksploatacyjnej do łożysk tocznych 
i ślizgowych pracujących w ekstremalnych warunkach, do 
zastosowań motoryzacyjnych i przemysłowych, niezawodna 
ochrona przed zużyciem, doskonała zdolność do przenoszenia 
obciążeń, wysoka odporność na wodę
Long-term lubrication of roller and sliding bearings under extreme 
conditions in automotive and industrial applications, reliable wear 
protection and superior load bearing capacity, highly water resistant
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Ca-complex = wapniowy kompleksowy/calcium complex · Graph. = grafit/graphite · Li = lit · Li-complex = litowy kompleksowy/lithium complex · min. = olej mineralny/mineral 
oil · MoS 2 = dwusiarczek molibdenu/molybdenum disulphide · PFPE = perfluoropolieter/erfluorpolyether · PD = odkształcenia plastyczne/plastic deformation · semi-synt. = 
olej półsyntetyczny/semi-synthetic · synt. = olej syntetyczny/synthetic oil
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NLGI
Zagęszczacz/mydło
Thickener/soap

Olej bazowy
Base oil

DIN
Zakres temp. 
(°C)
Temp. range (°C)

Opis produktu
Product description

Eco Grease
PD 2-120
PD 2-400

2
Li
Li-complex

min.  
synt.

KP2N-35
KPHC2R-35

-35   +140
-38   +180

Smar o długiej żywotności ekploatacyjnej w technologii 
Surftec, do silnie obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych, 
efekt PD (odkształceń plastycznych) pozwala ochronić i 
wygładzać uszkodzone powierzchnie tarcia, sprawdzony i 
odpowiedni do SKF (Lincoln, Willy Vogel) i Bijur Delimon
With Surftec-technology, long-term lubrication for heavy 
loaded roller and sliding bearings, PD-effect in order to 
protect or re-smooth pre-damaged friction surfaces, 
tested in and fit for plants of SKF (Lincoln, Willy Vogel) 
and Bijur Delimon

Granule Grease
2 Plus

2 Li-Ca min. KP2N-20 -25   +150
(przy ciągłym 
przesmarowy-
waniu/
at constant 
relubrication 
+165)

Smar o długiej żywotności eksploatacyjnej do łożysk 
tocznych i ślizgowych poddawanych wysokim i udarowym 
obciążeniom, idealny do łożysk w maszynach granulacji 
drewna, stabilny również na działanie wody
For the long-term lubrication of roller and sliding bearings 
under high and impact loads, ideal for bearings in wood 
pelleting machines, stable also under the impact of water 

Granule Grease
HT 2

1-2 Li-complex min. KP1-2P-10 -15  +160
(przy ciągłym 
przesmarowy-
waniu/
at constant 
relubrication 
+220)

Smar o długiej żywotności eksploatacyjnej do silnie 
obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych narażonych 
na działanie wysokich nacisków i uderzeń oraz 
podwyższonych temperatur, szczególnie odpowiedni do 
łożysk w maszynach granulacji, bardzo odporny na wodę
Long-term lubrication of heavy loaded roller and sliding 
bearings exposed to high pressures and shocks and 
increased bearing temperatures, preferred for bearings in 
pelleting machines, highly water resistant

Hightemp HF 2 2 Specjalny/Special PFPE
synt.

KFKHC2S-20 -20   +200 Smar wysokotemperaturowy do długotrwałej ochrony łożysk 
tocznych i ślizgowych przy niskich prędkościach obrotowych, 
do prowadnic i par ciernych bardzo podatnych na zużycie, 
wyjątkowa odporność na działanie wody, kwasów i zasad
High-temperature grease for the long-term protection of 
roller and sliding bearings at low speed, for guide rails 
and friction pairings highly prone to wear, outstanding 
resistance towards water, acids and alkali    

Longlife Grease MG 2 2 Li-complex
+ Smary stałe/solid 
lubricants
Graph. + MoS2

semi-synt. KPF2N-25 -25   +150 
(krótkotrwale/
short-term 
+180)

Smar o długiej żywotności eksploatacyjnej z dodatkami EP 
do wysokich obciążeń, idealny do wolnoobrotowych łożysk 
ślizgowych, prowadnic, wrzecion i tym podobnych, odporny 
na działanie wody
With EP additives for high loads, ideal for slow sliding 
bearings, guides, spindles and the like, long-term and 
lifetime lubrication, water resistant

Wear Protect 
RS 2
RS 2 MO

2
Ca-complex
Ca-complex + Smar 
stały/solid lubricant 
MoS2

min.
min.

KP2P-30
KPF2P-30

-30   +150
(krótkotrwale/
short-term 
+180)

Smar do bezpiecznego smarowania wysoko obciążonych 
łożysk narażonych na działanie niekorzystnych warunków 
jak na przykład kwasy, ługi i wilgotność
Safe lubrication of heavy loaded bearings under unfavourable 
conditions as for example acids, lyes and humidity

Wear Protect
RS 2 SYN

2 Polimocznik/polyurea synt. KPHC2R-40 -40   +180
(krótkotrwale 
przy ciągłym 
przesmarowy-
waniu/short-
term at constant 
relubrication 
+200)

Smar idealny do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych 
pracujących w niekorzystnych warunkach, takich jak 
wysokie temperatury, działanie wody, zmieniające się 
obciążenia i wysokie prędkości
Ideal for the lubrication of roller and sliding bearings 
at unfavourable conditions such as high temperatures, 
exposure to water, changing loads and high speeds
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••• Dostępne również: dozowniki smarów ADDINOL Pulsarlube do różnych zastosowań.
W sprawie dalszych informacji prosimy o kontakt z działem technologicznym ADDINOL

Also available: the ADDINOL Pulsarlube Grease Dispensers for various applications.
For further information please contact the ADDINOL application technology. •••



Al-complex = aluminiowy kompleksowy/aluminium complex · org. = organiczny/organic · PAO = polialfaolefiny/poly-alpha-olefin · PFPE = perfluoropolieter/perfluorpolyether
PTFE = politetraflouoroetylen/polytetrafluorethylene · Sil. = olej silikonowy/silicone oil · synt. = olej syntetyczny/synthetic oil

NLGI
Zagęszczacz/mydło
Thickener/soap

Olej bazowy
Base oil

DIN
Zakres temp. 
(°C)
Temp. range (°C)

Opis produktu
Product description

Smary obojętne / Inert greases
ADDIFLON PFPE
Premium XH 1
Premium XH 2

1
2

org.
org.

synt.
synt.

KFK1U-40
KFK2U-40

-40   +280
(bez dostępu 
powietrza/
without access 
of air +300)

Smar PFPE do wysokich obciążeń i ekstremalnych 
warunków pracy, np.: wysokie temperatury i ciśnienia, 
agresywne substancje chemiczne, do stosowania w 
piecach, wentylatorach i sprężarkach bezolejowych, itd.
PFPE-grease for heavy loads and extreme operating 
conditions, e.g. high temperatures and surface pressures, 
aggressive chemicals, application in furnaces, fans and 
dry-running compressors etc.

ADDIFLON
Super 2 EP

2 PTFE PFPE KPFK2U-50 -50   +260 Smar o długiej żywotności eksploatacyjnej do smarowania 
granicznego łożysk tocznych i ślizgowych poddawanych 
dużym obciążeniom termicznym, np.: rolki układów 
przenośników, wysoka odporność termiczna i chemiczna
For the long-term and boundary lubrication of roller and 
sliding bearings under high thermal loads, e.g. rollers of 
conveyor systems, high thermal and chemical resistance

ADDIFLON PFPE 
Premium FD 2

2 PTFE PFPE KFK2U-40 -40   +260
(krótkotrwale/
short-term 
+280)

Smar o długiej żywotności eksploatacyjnej do łożysk 
tocznych i ślizgowych poddawanych wysokim 
obciążeniom termicznym, do przemysłu spożywczego 
i farmaceutycznego, wysoka stabilność termiczna i 
chemiczna, podawany na listach NSF H1
Long-term lubrication of roller and sliding bearings under 
high thermal loads in food and pharmaceutical industry, high 
thermal and chemical stability, listed according to NSF H1

Smary do przemysłu spożywczego / Food grade greases
Multiplex
FD 00

FD 1

FD 2

00

1

2

Al-complex
+ białe smary stałe/
white solid lubricants

Al-complex

Al-complex

synt.

synt.

Olej biały/
white oil

GPFHC00P-40 

KPHC1P-40

K2N-20

-45   +160 
(krótkotrwale/
short-term 
+200)

-40   +160 
(krótkotrwale/
short-term 
+180)

-20   +140
(krótkotrwale/
short-term 
+180)

Smary z dodatkami EP do smarowania przekładni 
zębatych, łożysk tocznych i ślizgowych w przemyśle 
spożywczym i paszowym, podawane na listach NSF H1
Lubrication of gears, roller and sliding bearings in food 
and feed industry, EP additives, listed according to NSF 
H1

FG Grease AL 2 2 Al-complex
+ białe smary stałe/
white solid lubricants

PAO KPFHC2P-40  -45   +160
(krótkotrwale/
short-term 
+200)

Smar z dodatkami EP do łożysk tocznych i ślizgowych, a 
także do ogólnych zastosowań w przemyśle spożywczym
Grease with EP additives for roller and sliding bearings as 
well as general applications in food industry

ADDIFLON PFPE 
Premium FD 2

2 PTFE PFPE KFK2U-40 -40   +260
(krótkotrwale/
short-term 
+280)

Smar o długiej żywotności eksploatacyjnej do łożysk tocznych i 
ślizgowych pracujących w wysokich obciążeniach termicznych 
w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, wysoka 
stabilność termiczna i chemiczna, podawany na listach NSF H1
Long-term lubrication of roller and sliding bearings under 
high thermal loads in food and pharmaceutical industry, high 
thermal and chemical stability, listed according to NSF H1

ADDISIL Extemp 
23 FG

3 PTFE Sil. MSI3P-40 -40   +160 Biały, fizjologicznie nieszkodliwy smar dla przemysłu 
spożywczego do smarowania i uszczelniania osprzętu, 
uszczelek, kurków, membran w maszynach przemysłu 
browarniczego, napojów i w przemyśle farmaceutycznym, 
podawany na listach NSF H1
White, physiologically harmless food and fitting grease, 
for lubricating and sealing fittings, seals, plug tabs and 
membranes in brewery, beverage and pharmaceutical 
industry, listed according to NSF H1
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Ca = wapń · Ca-complex = wapniowy kompleksowy/calcium complex · Graph. = grafit/graphite · Li = Lit · min. = olej mineralny/mineral oil · PTFE = politetraflouoroetylen/poly-
tetrafluorethylene · semi-synt. = olej półsyntetyczny/semi-synthetic · synt. = olej syntetyczny/synthetic oil · veg. = olej roślinny/vegetable oil
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NLGI
Zagęszczacz/mydło
Thickener/soap

Olej bazowy
Base oil

DIN
Zakres temp. 
(°C)
Temp. range (°C)

Opis produktu
Product description

Smary biodegradowalne / Biodegradable greases
Ökosynth 
Spurkranzfett
Ecosynth Flange Grease

Ökosynth 
Spurkranzfett G
Ecosynth
Flange Grease G

00/
000

000

Li

Ca + 
Smar stały/solid
lubricant Graph.

synt.

synt. MFE000E-30

-30   +80

-30   +80

Smary do smarowania powierzchni styku obrzeży kół 
jezdnych i szyn kolejowych oraz powierzchni ślizgowych 
w przełącznikach i instalacjach napięciowych.
Ecosynth Flange Grease G: barwa czarna
Ecosynth Flange Grease: barwa żółta
Lubrication of contact surfaces wheel flange/rail flank 
and sliding surfaces at switches, tension and stress 
installations, Ecosynth Flange Grease G: black, Ecosynth 
Flange Grease: yellow
Zatwierdzenia/approved by: REBS

Ökoplus
Ecoplus
BG 2

2 Li-Ca veg. MPE2G-20 -20   +100
(krótkotrwale/
short-term 
+120)

Wysokiej jakości smar do smarowania łożysk tocznych 
i ślizgowych, niezawodna ochrona przed korozją, dobra 
stabilność starzeniowa
High-performance grease for the lubrication of sliding and 
roller bearings, reliable protection against corrosion, good 
ageing stability

Ökosynth Super 2
Ecosynth Super 2

2 Li-/Ca-complex
+ jasne smary stałe/
light-coloured solid 
lubricants

synt. KPFE2K-30 -30   +120 Wysokociśnieniowy, wielozadaniowy smar do smarowania 
obrzeży kół, szyn i prowadnic, stosowany w budownict-
wie, w przemyśle tekstylnym i papierniczym, w przemyśle 
narzędziowym, mechanice precyzyjnej, itp.
High-pressure multi-purpose grease for flanges, rails and
guidances, useable in construction, textile and paper indus-
try, tool machinery, precision mechanics and many more

Pasty / Pastes
ADDIFLON PTFE 
White 1 Paste

1 PTFE + Smar stały/
solid lubricant

synt. MLE1N-40 -40   +140 Biała, wielofunkcyjna pasta adhezyjna do przesuwnych 
elementów maszyn wykonanych z metali, tworzyw 
sztucznych i ceramiki, idealna do niskich temperatur i 
trudnych warunków przesuwu/transportu, odpowiednia 
także do urządzeń przemysłu spożywczego i w produkcji 
napojów
White, adhesive multi-purpose paste for sliding machine 
components of metal, plastics and ceramics, ideal for low 
temperatures and difficult conveying conditions, also suited 
for food and beverage industry

Drilling Lube 1 Li + Smary stałe/solid 
lubricants

min. -20   +150
(krótkotrwale 
+170)

Środek rozdzielający do połączeń śrubowych do 
uszczelniania i ochrony antykorozyjnej precyzyjnych 
gwintów, do połączeń śrubowych prętów wiertniczych 
w wierceniach geologicznych oraz do innych narzędzi 
górniczych, do przemysłu maszynowego i w walcowniach 
stali. Nie nadaje się do łożysk tocznych!
Separating agent for screw connections, sealing and 
corrosion protection for precision threads, for screw 
connections of drill rods in geological drilling and at further 
mining tools, in general machine construction, in steel and 
rolling mills. NOT suited for roller bearings!

Anti-Seize Paste GAL
Spray: Anti-Seize 
Spray GAL

1 Li + metale nieżelazne 
/non-ferrous metals

semi-synt. MLPF1U-20 -20   +1200 Wysokotemperaturowy środek antyadhezyjny do śrub 
i armatury, zapewnia separację i efekt poślizgu, do 
stosowania w przemyśle maszynowym, w hutach i wal-
cowniach, w przemyśle chemicznym, w elektrowniach, w 
górnictwie, itd., może być również stosowany jako środek 
uszczelniający i antykorozyjny, nie nadaje się do smarowa-
nia łożysk tocznych
Screw, fitting and release agent for high temperatures, 
ensures separating and sliding effect, application in 
general machine construction, steel works and rolling 
mills, chemical industry, power plants, mining industry 
and more, not suited for lubrication of roller bearings, can 
also be applied as sealant and anti-corrosion agent
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Al-complex = aluminiowy kompleksowy/aluminium complex · Graph. = grafit/graphite · min. = olej mineralny/mineral oil · MoS 2 = dwusiarczek molibdenu/molybdenum disulp-
hide · PG = polyglykol/polyglycol · PTFE = politetraflouoroetylen/polytetrafluorethylene · synt. = olej syntetyczny/synthetic oil

NLGI
Zagęszczacz/mydło
Thickener/soap

Olej bazowy
Base oil

DIN
Zakres temp. 
(°C)
Temp. range (°C)

Opis produktu
Product description

Meißelpaste
Chisel Paste

2 Al-complex
+ proszki metali/metal 
powder

min. MF2U-20 -20   +1100 Pasta wysokotemperaturowa zapobiegająca zespawaniu 
na zimno, zaciskaniu i zużyciu narzędzi i gniazd, 
odpowiednia do dużych prędkości i/lub temperatur
High-temperature paste to prevent cold welding, clamps 
and wear on tools and wear sockets, suited for high 
speeds and/or temperatures

Anti-Seize Paste 23 
White

2 synt. MPF2-60 -60   +250 Wielofunkcyjna, jasna pasta do wysoko obciążonych 
łożysk zawiasów, wrzecion i prowadnic, jako środek w 
produkcji w niektórych procesach przetwarzania, odpo-
wiednia również do montażu i uszczelnienia
Light multi-purpose paste for heavy loaded sliding and 
hinge bearings, spindles and guides, as manufacturing 
agent at certain remodeling processes, also suitable for 
assembly and sealing

Trenn- und 
Schmierpaste GSM 
400
Release and Lubrication 
Paste GSM 400

2 synt. + 
Smar stały/solid
lubricant Graph.

min. -20   +140
(jako smar 
suchy do/as dry 
lubricant up to 
+400)

Wielofunkcyjna, ciemna pasta do uszczelniania 
i konserwacji, np.: w zakładach chemicznych, 
elektrowniach, hutach i żegludze
Dark multi-purpose paste, suitable for sealing and 
preservation, e.g. in chemical plants, power stations, 
steelworks and shipping

Montagepaste
Assembly Paste
HTP 700 PG

2 Smar stały/solid 
lubricant MoS2

PG MPF2-20 -20   +200
(smarowa-
nie smarem 
stałym do/solid 
 lubrication
up to +700)

Czarno-szara, uniwerslana pasta wysokotemperaturowa, 
do smarowania gorących połączeń śrubowych, 
prowadnic, szyn prowadzących i przegubów przy niskich 
prędkościach przesuwu, poprawia warunki docierania
Black-grey, high-temperature paste, universal application, 
suitable for lubrication of hot screw connections, 
slideways, guide rails and joints at slow sliding 
movements, improvement of limited running-in conditions

Montagepaste
Assembly Paste
WKT 2

2 Smary stałe/solid 
lubricants
Graph. + MoS2

synt. -30  +1000
(od/from +200 
jako smar suchy/
as dry
lubricant)

Szara, uniwerslana, wysokotemperaturowa pasta 
rozluźniająca do śrub i połączeń śrubowych, uszczelnień 
i prowadnic, dzięki zawartości dodatków EP nadaje się 
do dużych ciśnień i ciężkich warunków pracy, posiada 
właściwości bezpiecznego smarowania awaryjnego
Grey universal high-temperature release paste for bolts 
and screw joints, sealings and guides, fit for high pressure 
loads and heavy operating conditions by EP additives, safe 
emergency lubricating properties

ADDIFLON PTFE
White 3 Paste  
ADDIFLON PTFE 
Fluid Spray  

3 PTFE synt. MLE3N-20 -20   +150 Biała, wielofunkcyjna pasta adhezyjna do smarowania 
przesuwnych części maszyn wykonanych z metali, 
tworzyw sztucznych i ceramiki, m.in. do armatury ciepłej 
i zimnej wody
White, adhesive multi-purpose paste for the lubrication 
of sliding machine parts made of metal, plastics and 
ceramics, e.g. cold and hot water fittings

Drawing Lube 35 naturalne 
estry/
native Ester

Rozpuszczalna w wodzie, wolna od oleju mineralnego 
pasta do operacji ciągnienia drutu stalowego po obróbce 
powierzchniowej; do drutu po obróbce fosforanowania, 
wapniowania, cynkowania, pokrywania miedzią, również 
do drutu ciągnionego na sucho
Water soluble paste free of mineral oil for drawing 
surface-treated steel wires; for phosphate-treated, limed, 
zinc-coated, copper-plated steel wires, also for wires 
pulled dry
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ADDINOL środki smarowe wysokiej jakości

w ponad 90 krajach na wszystkich kontynentach.

www.addinol-ce.pl

ADDINOL high-performance lubricants in more 
than 90 countries and on all continents.

ADDINOL CENTRAL EUROPE S.R.O. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
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ul. Kazimierza Wielkiego nr 1, 50-077 Wrocław
Phone:  +48 71 710 8690
E-Mail:  info@addinol-ce.pl


