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 Tartalom  Csom. Cikkszám 
  egys. 

Alkalmazási terület

A specifikációkat és a gyártói jóváhagyásokat lásd az olajválasztási segédleten vagy a műszaki adatlapon. 
A járműgyártó, illetve aggregátgyártó előírásait be kell tartani!

8 D – GB 12 D – F – NL

AdAlÉKOK

250 ml    6 5107 12

Benzinstabilizátor
Konzerválja az üzemanyagot és megóvja az öregedéstől és az oxidációtól. A 
teljes üzemanyagrendszerben megakadályozza a korróziót. Biztosítja az 
oldtimerek, kabriók, motorkerékpárok, robogók, kvadok, fűnyírók, 
láncfűrészek és egyéb benzinüzemű 2 ütemű és 4 ütemű motorok hosszabb 
időre történő problémamentes leállítását. Fokozza az üzembiztosságot. 
Hosszan tartó hatású.

Minden benzinmotorhoz alkalmas 
– különösen megelőző jellegű 
használatra. Turbófeltöltővel és 
katalizátorral tesztelve. Adja az 
üzemanyaghoz, és minden tanko-
láskor töltsön utána. Az adago-
lótartály egy töltete (25 ml) 5 l 
üzemanyaghoz elegendő. Tartós 
használatra is alkalmas a ritkán 
használt motorokban.

 

1 l    6 1282  

2 ütemű olaj motoros fűrészhez
Kiváló minőségű és teljesítőképes motorolaj, kimondottan léghűtéses 2 
ütemű motorok kenésére fejlesztve. Túlszárnyalja a motoros fűrészek 
vezető gyártóinak kemény követelményeit is. API-TC-vel. Optimális kenés 
és kopásvédelem A legkeményebb körülmények közt is. Hatásos korrózi-
óvédelemmel. Gondoskodik a motor tisztaságáról. Katalizátorral tesztelve.

Katalizátoros és anélküli, nagy 
teljesítményű motoros 
fűrészekhez. Nagyon jól 
keverhető az üzemanyagokkal. A 
gyártó által megadott keverési 
arányt tartsa be.

KENőANyAGOK

100 ml    50 1029  

250 ml    12 1051  

1 l    6 1052  

5 l    4 1189  

60 l    1 4700 8

2 ütemű motorolaj
Kiváló minőségű félszintetikus, minden 2 ütemű motorban alkalmazható 2 
ütemű motorolaj. Biztosítja a motor működőképességét és gondoskodik an-
nak maximális élettartamáról. Önelegyedő. A válogatott ásványi és szinteti-
kus alapolajok és a legmodernebb adaléktechnológia alkalmazása ma-
radéktalan égést tesz lehetővé és ezáltal tisztán tartja a motort. Optimáli-
san védi a motort a kopástól.

Elkülönített és keverékolajozásh-
oz motorkerékpárban, mopedek-
ben, fűnyírókban, motoros 
fűrészekben és aggregátorokban. 
1:50 keverési arányig

600 ml    1 1268  

1 l    6 1264  

5 l    4 1266  

Fűnyíróolaj, SAE 30
A motor optimális tisztaságáért és kitűnő kopásvédelméért. A nagymértékű 
adalékolás első osztályú kenést szavatol és gondoskodik a motor hosszú 
élettartamáról. Kedvezőtlen üzemeltetési feltételek és téli leállítás esetén 
is véd a korróziótól. Katalizátorral tesztelve.

Kimondottan 4 ütemű 
fűnyírómotorokhoz és egyéb olyan 
motorokhoz, amelyeknél az adott 
specifikációjú, SAE 30 viszkozitási 
osztályú egyfokozatú olajat írnak 
elő.

1 l    6 1279  

Kertigép-/hóeltakarítógép-olaj 5W-30
Modern többfokozatú motorolaj egész évi használatra. Túlszárnyalja neves 
motorgyártók követelményeit is, mint pl. Briggs and Stratton, Honda, Te-
cumseh stb. A szintetikus technológián alapuló válogatott alapolajok és a 
nagy adalékhányad szavatolja a motor optimális tisztaságát, valamint a 
kitűnő kenőhatást még nehezített üzemeltetési körülmények közt is.

4 ütemű fűnyíró-, generátor-, kis-
traktor-, szecskázó, maró-, verti-
káló, fűkasza-, nagynyomású tisz-
tító-, hómarómotorokba stb.

1 l    6 1273  

univerzális kertigépolaj 10W-30
Modern többfokozatú motorolaj egész évi használatra. A válogatott alapola-
jok és a nagy adalékhányad szavatolja a motor optimális tisztaságát, vala-
mint a kitűnő kenőhatást még nehezített üzemeltetési körülmények közt is.

4 ütemű fűnyíró-, generátor-, kis-
traktor-, szecskázó, maró-, verti-
káló, fűkasza-, nagynyomású tisz-
tító-, hómarómotorokba.

1 l    6 1280  

5 l    4 1281  

Bio fűrészláncolaj
Környezetbarát, növényi alapú, biológiailag lebomló láncolaj (Test OECD 301 
B) kiváló tapadó- és kenőképességgel. Véd a kopástól és a korróziótól. A 
kedvező viszkozitás-hőmérséklet görbe egész évben biztosítja a használ-
hatóságot, magas és alacsony kültéri hőmérséklet mellett is. A 
fűrészláncolajat a KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik – né-
met erdőgazdálkodási és erdészeti felügyelőség) ellenőrizte.

Minden nagy teljesítményű moto-
ros fűrész lánckenésére. 
Szélsőséges alkalmazási körül-
ményekhez, mint pl. a keményfa 
fűrészelése.
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Alkalmazási terület
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A specifikációkat és a gyártói jóváhagyásokat lásd az olajválasztási segédleten vagy a műszaki adatlapon. 
A járműgyártó, illetve aggregátgyártó előírásait be kell tartani!

KENőANyAGOK

1 l    6 1277  

5 l    4 1278  

5 l    4 2992 2

20 l    1 1190 8

60 l    1 1191 8

Fűrészláncolaj 100
Nagy teljesítményű ásványi olaj válogatott alapolajokból, átmenő rendszerű 
fogyó kenésre. A kiváló tapadási jellemzők és az optimális kenőképesség 
szavatolja, hogy minden mozgó részegység, mint a láncszemek és láncc-
suklók, optimális kenést kapjon és védett legyen a kopással szemben. A 
kedvező viszkozitás-hőmérséklet görbe egész évben biztosítja a használ-
hatóságot, magas és alacsony kültéri hőmérséklet mellett is.

Minden nagy teljesítményű moto-
ros fűrész, valamint keretfűrész 
lánckenésére. Szélsőséges alkal-
mazási körülményekhez, mint pl. 
a keményfa fűrészelése.

 

205 l    1 1283 8

Bio 68 fűrészláncolaj
Környezetbarát láncolaj kiváló minőségű növényi olajok alapján. A Bio 68 
fűrészláncolaj speciális összetétele garantálja a gyors biológiailag le-
bonthatóságot (Test CEC L-33-T-82: 21 nap alatt > 90 %), valamint a toxikoló-
giai problémamentességet. A kiváló tapadási jellemzők és az optimális 
kenőképesség szavatolja, hogy minden mozgó részegység, mint a láncsze-
mek és lánccsuklók, optimális kenést kapjon és védett legyen a kopással 
szemben. A kedvező viszkozitás-hőmérséklet görbe egész évben biztosítja a 
használhatóságot, magas és alacsony kültéri hőmérséklet mellett is.

Minden nagy teljesítményű moto-
ros fűrész, valamint keretfűrész 
lánckenésére. Szélsőséges alkal-
mazási körülményekhez, mint pl. 
a keményfa fűrészelése.

1 l    6 6954  

20 l    1 4719 8

205 l    1 4131 8

HlP 22 hidraulikaolaj
A DIN 51524 szabvány 2. része szerinti HLP típusú ásványi hidraulikaolaj. A 
kopás- és korrózióvédelmet, az öregedésállóságot, valamint az EP-
jellemzőket javító válogatott hatóanyagokat tartalmaz. Optimálisan alkal-
mas olyan rendszerekbe, amelyekben nagy termikus igénybevétel léphet 
fel.

Gépekhez, szivattyúkhoz és be-
rendezésekhez. Tartsa be a gép-, 
ill. berendezésgyártók üzemelte-
tési előírásait. ISO VG 22 viszkozi-
tás

1 l    6 1117  

20 l    1 1110 1

60 l    1 1111 8

205 l    1 1112 8

HlP 46 hidraulikaolaj
A DIN 51524 szabvány 2. része szerinti HLP típusú ásványi hidraulikaolaj. A 
kopás- és korrózióvédelmet, az öregedésállóságot, valamint az EP-
jellemzőket javító válogatott hatóanyagokat tartalmaz. Optimálisan alkal-
mas olyan rendszerekbe, amelyekben nagy termikus igénybevétel léphet 
fel.

Gépekhez, szivattyúkhoz és be-
rendezésekhez. Tartsa be a gép-, 
ill. berendezésgyártók üzemelte-
tési előírásait. ISO VG 46 viszkozi-
tás

300 ml    6 1615 1

ápoló spray kerti gépekhez
Tartósan gondoskodik a mozgó részegységek könnyű járásáról. Megakadá-
lyozza a nyikorgást. Átteleléskor védi a fém részeket a korróziótól. 
Műanyagokkal, festékekkel, fémekkel, és fával szemben semleges. A 
fűszegélyvágók, sövénynyírók, stb. könnyebb járásáért. Növényi alapú, így 
környezetbarát.

Keni, védi és ápolja a kerti gépe-
ket, mint a fűszegélyvágók, sövé-
nynyírók stb.

áPOláS

50 ml    24 3394 8

200 ml    12 3390 1

200 ml    12 2815 214

200 ml    12 8946 3

400 ml    12 3391 1

400 ml    12 2816 214

5 l    1 3395  

lM 40 multifunkciós spray
Ken, tisztít, old, véd és ápol. Tartósan gondoskodik a mozgó részegységek 
könnyű járásáról. Rendkívüli kúszóképességének köszönhetően az LM 40 a 
legeldugottabb kenési helyeket is eléri. Rövid idő alatt megoldja a makacsul 
összerozsdált és összeégett csavarokat. Alákúszik és eltávolítja a 
szennyeződéseket és a makacs olaj- és zsírmaradványokat. Véd a rozsdától 
és a korróziótól és ápolja a króm részeket.

Sokoldalú segítség a ház körül, 
barkácscélokra, a műhelyben, 
járművekhez és az iparban. Csuk-
lópántokhoz, görgőkhöz, zárakh-
oz, csavarokhoz, kapcsolókhoz, 
fogantyúkhoz, bowdenkábelek-
hez, autóantennákhoz stb.

200 ml    12 1085 22

200 ml    12 20768 372

200 ml    12 2991 214

Start Fix
Biztos indítási segítség hideg, nedvesség, vizes gyújtógyertya és gyenge ak-
kumulátor esetén. Különösen gyúlékony hatóanyagok kombinációja, kivá-
lóan alkalmas minden benzin- és dízelmotorhoz. Megkönnyíti a belsőégésű 
motorok indítását és rendkívüli hidegben is hat. Kíméli az akkumulátort és 
gazdaságosan használható.

Minden 2 és 4 ütemű benzin- és 
dízelmotorhoz (szgk, tgk, busz, 
motorkerékpár, csónak, építőgép, 
traktor, fűnyíró, motoros fűrész 
stb.)


