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Podnikání a smysl pro kvalitu byly pro mého otce Johana
Pfeiffera hybnou silou, jež ho vedla k založení značky Eurol
v roce 1977. Zvolený název značky „Eurol“ je složený ze
slabik slov Evropa a olej, což symbolizuje jeho mezinárodní
ambice, které měl od prvního okamžiku

Během devadesátých let jsme výrobu maziv vzali do vlastních rukou. Hlavním důvodem pro to bylo
zajistit našim zákazníkům co nejkonzistentnější a nejvyšší kvalitu. Od tohoto okamžiku jsme se stali
jediným nezávislým výrobcem maziv v Nizozemsku.
Společně s našimi zaměstnanci a prodejci jsme schopni realizovat naše mezinárodní ambice. Značka
Eurol je nyní dostupná ve více než 75 zemích světa.
Pro nás je to teprve začátek. Jsme na začátku nové fáze existence společnosti Eurol. Pracujeme na
výstavbě ultramoderního výrobního závodu, který se nachází vedle řeky ve městě Almelo, pouhých
15 kilometrů od našeho současného výrobního areálu. Produkce bude v této lokalitě čtyřnásobná, což
bude odpovídat rostoucí poptávce po výrobcích Eurol.
Bez ohledu na bouřlivý vývoj a řadu změn zůstává náš příslib „Kvalitu máme v povaze“ jádrem naší
obchodní filozofie. Vyvíjíme maximální možné úsilí, abychom mohli neustále zajišťovat dokonalé
mazání motorových vozidel a strojů za všech okolností. Věříme, že vám tento katalog výrobků poskytne
přehled o naší široké nabídce kvalitních produktů.

S pozdravem
Martijn Pfeiffer
generální ředitel Eurol B.V.

VYROBENO V NIZOZEMSKU
Výroba maziv vyžaduje pečlivě řízený výrobní proces s odpovídajícími zkouškami kvality. Náš tým
vysoce kvalifikovaných zaměstnanců vyrábí v hlavním areálu společnosti v Nijverdalu rozsáhlý sortiment
maziv, technických kapalin, čisticích prostředků a výrobků pro údržbu. Nejnovější technologie
podporují měřicí systémy všech našich míchacích zařízení. V srdci našeho výrobního procesu regulují
speciální průtokoměry dodávku všech surovin do míchacích nádob a my tak dosahujeme maximální
možné přesnosti. Výsledkem je velmi stabilní úroveň kvality každé šarže.

PROČ EUROL
OVĚŘENÁ KVALITA
Se společností Eurol máte jistotu, že získáváte vysoce kvalitní maziva
z Nizozemska. Jako nezávislý výrobce s více než 40 lety zkušeností
ve svém oboru máme vlastní moderní výrobní závod. S naším
programem „Výroba světové třídy“ jsme v čele neustálé optimalizace
výrobních procesů, účinnosti a systémů kvality. Společnost Eurol má
certifikaci ISO 9001 a současně ji schválili i přední výrobci vozidel.
Naše spolupráce s několika týmy v rallye Dakar, nejtěžším závodě
na světě, je tím nejlepším důkazem kvality výrobků společnosti
Eurol. Tento každoroční závod poskytuje našemu oddělení výzkumu
a vývoje dokonalé prostředí pro vývoj a další zlepšování našich
výrobků.
KOMPLETNÍ ŘADA
Eurol nabízí kompletní řadu výrobků v širokém výběru balení pro
téměř všechny druhy aplikací nebo průmyslu. Díky tomu můžete
svým zákazníkům nabízet ucelenou škálu maziv, aditiv, procesních
kapalin, čisticích přípravků a výrobků pro údržbu.
PRVOTŘÍDNÍ ZNAČKA
Díky společnosti Eurol získáváte dynamickou, atraktivní a aktivní
značku, kterou znají příznivci motorismu ze závodů na celém světě.
Bez výrobků Eurol se neobejde například Formule 3, mistrovství světa
v rallye a rallye Dakar. Balení našich výrobků přitahuje pozornost
a patentovaná láhev Eurol je k mání po celém světě.
ROZSÁHLÉ SLUŽBY
Můžete se spolehnout na naše rozsáhlé služby a pružný přístup. Našim
zákazníkům pomáháme on-line prostřednictvím našich webových
stránek, platforem sociálních médií a produktového poradce. Naši
obchodní zástupci a pracovníci ředitelství zodpoví vaše dotazy a rádi
vám poradí. Našim prodejcům pomáháme prostřednictvím portálu
značky Eurol, který umožňuje sdílení marketingových materiálů,
pokynů pro firemní identitu a propagačních materiálů.
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MOTOROVÉ OLEJE PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY
Eurol má kompletní řadu olejů prvotřídní kvality pro osobní automobily, které jsou vhodné pro
všechny typy osobních a lehkých užitkových vozidel. Naše motorové oleje schválili přední výrobci
motorových vozidel. Pro lepší okamžité rozlišení dodáváme motorové oleje pro osobní automobily
ve dvou různých barvách balení: zlatá balení obsahují plně syntetické motorové oleje a balení v barvě
šampaňského oleje minerální a polosyntetické.
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EUROL
VCCVCC
0W-20
EUROLULTRANCE
ULTRANCE
NÍZKO
POPELNATÝ
0W-20

Plně
syntetický
LOW
SAPS motorový olej s nízkým obsahem sulfátového
popela, fosforu a síry 0W-20, schválený společností Volvo pro
Fully synthetic, ‘low saps’ 0W-20 engine oil, approved by
nové
Engine Architecture“
je nový
standard
Volvomotory
for theVEA.
new„Volvo
VEA engines.
Volvo Engine
Architecture
pro
každý
společnosti
Volvo,
který vyžaduje
olej
is the
newmotor
standard
for every
engine
to comemotorový
from Volvo,
vyhovující
VCC RBS0-2AE
s třídou
viskozity
requiring specifikaci
an engineVolvo
oil meeting
the Volvo
VCC
RBS0-0W20.
účinnost grade
čištění a0W-20.
nízkou Offers
spotřebu
paliva po
2AENabízí
specvynikající
with a viscosity
excellent
celý
interval výměny
30efﬁ
000ciency
km, a to
díky HTHS
nižší než
2,9 cP.
detergency
and fuel
along
the entire
drain
Kromě
lze olej použít
v aplikacích
vyžadujících
intervaltoho
of 30.000
km, due
to the HTHS
belowmotorový
2.9 cP.
olej
ACEA A1/B1the
s třídou
viskozity
0W-20.
Furthermore,
oil can
be used
in applications requiring
an ACEA A1/B1 engine oil with viscosity grade 0W-20.
KÓD E100017
CODE E100017

EUROL
PSAPSA
0W-30
EUROLULTRANCE
ULTRANCE
NÍZKO
POPELNATÝ
0W-30

Plně
syntetický,
LOW
SAPS vysoce výkonný motorový olej s nízkým
obsahem sulfátového popela, fosforu a síry 0W-30, pro
Fully synthetic, ultra high performance ‘low saps’ 0W-30
nejnovější motory Peugeot a Citroën. Splňuje specifikaci PSA
engine oil for the latest Peugeot and Citroën engines.
B71 2312 pro nové motory Euro 6 PSA. Nabízí optimální čisticí
Meets the PSA B71 2312 speciﬁcation for the new Euro
schopnosti pro zachování čistoty motoru. Nízká viskozita
6 PSA engines. Offers optimal detergency to keep the
zajišťuje
maximální
během
studeného
startuprotection
a nízkou
engine clean.
Lowochranu
viscosity
ensures
maximum
spotřebu
paliva
po celý
000 km.
during cold
start
andinterval
fuel efﬁvýměny
ciency 30
along
the Zpětně
30.000 km
kompatibilní
s PSA
B71 2290 compatible
pro širokou použitelnost
drain interval.
Backwards
to PSA B71v 2290 for
automobilech
PSA. Doporučuje
se také
pro
automobily
broad applicability
in PSA cars.
Also
recommended
for
vyžadující
olej ACEA
C2 s třídou
viskozity
0W-30.viscosity grade.
cars requiring
an ACEA
C2 oil
with 0W-30
CODE
E100018
KÓD
E100018

EUROLULTRANCE
ULTRANCE
EUROL
FDEFDE
0W-30
0W-30
PLNĚ
SYNTETICKÝ

MIDsyntetický,
SAPS vysoce výkonný motorový olej se středním
Plně
obsahem
sulfátového
síry a fosforu,
zejména
pro oil,
Fully synthetic
high popela,
performance
‘mid saps’
motor
nejnovější
motory
Ford. Ford
Během
studeného
startu
especiallydieselové
for the most
recent
diesel
engines.
vytváří
olejan
rychle
extrémně
stabilní
mazací ﬁ
vrstvu
a nabízíat the
Provides
extremely
stable
lubricant
lm quickly
cold start
and offers
high
thermal stability
under
heavy
vysokou
tepelnou
stabilitu
v náročných
provozních
podmínkách.
duty operating
conditions.
Offers
optimum
dispersancy
Přináší
optimální rozptyl
a čisticí
schopnosti
a udržuje
motor
and detergency,
keeping
the engine
clean.aProvides
čistý.
Poskytuje maximální
ochranu
proti korozi
speciální
maximum
protection
against
rustkalů
anda corrosion,
aditiva
zbavují
všechny díly
nečistot,
usazenin. while
special additives keep all parts free from dirt, sludge and
deposits.
KÓD E100025
CODE E100025

EUROL ULTRANCE VA 0W-30
PLNĚ
SYNTETICKÝ
EUROL
ULTRANCE VA
Eurol
Ultrance VA 0W-30 je plně syntetický olej se standardním
0W-30

obsahem sulfátového popela, síry a fosforu s dlouhou životností.
FULLY SYNTHETIC
Olej je univerzálně použitelný v dieselových nebo benzinových
Eurol Ultrance
VA 0W-30
is a long-life,
‘full saps’
motorech.
Olej poskytuje
vynikající
výkon z hlediska
čistoty pístů,
technology,
fully
engine
oil. The oil hasOlej
universal
omezení
vzniku
kalůsynthetic
a trvalé čistoty
turbodmychadla.
má
applicability in diesel or gasoline engines. The oil provides
jedinečné složení a minimalizuje spotřebu oleje díky omezenému
excellent performance in piston cleanliness, in reducing
odpařování. Olej nabízí lepší spotřebu paliva (minimálně 5%
the formation of sludge and in keeping the turbocharger
úspora oproti minerálnímu oleji 15W-40) a snížení emisí.
clean. The oil has a unique formulation, minimizing oil
consumption through the low evaporation tendency.
The oil offers improved fuel economy (a minimum of
5% savings
KÓD
E100158in comparison with a mineral 15W-40) and
emission reduction.
CODE E100158

SCHVÁLENÉ POUŽITÍ
APPROVED

Volvo VCC
VCC RBS0-2AE
RBS0-2AE
Volvo
SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE
LEVEL

ACEA A1/B1
ACEA
A1/B1

DOSTUPNÁ
– 5- l60L
– 60- l210L
– 210 l
AVAILABLEBALENÍ
IN 1L 1- l5L

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE LEVEL

ACEA C2
ACEA
C2
PSA B71
PSA
B71 2312
2312

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
RECOMMENDED
FOR USE

Fiat 9.55535-GS1
9.55535-GS1/ /DS1
DS1
Fiat

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 5L - 60L - 210L

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE
LEVEL

ACEA C2
Ford WSS M2C-950A
M2C-950A
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
RECOMMENDED
FOR USE

STJLR 03.5007
STJLR
03.5007

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 5L - 60L - 210L
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

Volvo VCC 95200377

APPROVED
SPLŇUJE SPECIFIKACE

Volvo VCC 95200377
API SL
PERFORMANCE LEVEL
ACEA A5/B5
API SL
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
ACEA
A5/B5
API CF
RECOMMENDED FOR USE
ACEA A1/B1
API CF
ACEA A1/B1

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 5L - 60L - 210L
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EUROLSYNTENCE
SYNTENCE
LV
EUROL
LV 0W-20
0W-20
PLNĚ
SYNTETICKÝ
FULLY SYNTHETIC

Eurol Syntence LV 0W-20 je olej s dlouhou životností na bázi
Eurol
Syntence
0W-20 is aadieselových
long-life PAO-based
oil for
PAO
pro
použití v LV
benzinových
motorech pro
use
in
gasoline
and
diesel
engines
for
Volkswagen,
vozy Volkswagen, Audi, Škoda a Seat, jež vyžadují plnění Audi,
Skoda, Seat
requiring
VW 508.00/509.00
specifikace
VWvehicles
508.00/509.00.
Díkythe
speciálnímu
balíčku aditiv
speciﬁ
cation.
The
oil
enables
the
engine
tojízdních
perform
umožňuje tento olej provoz motoru v náročných
under severe driving conditions due to its special
podmínkách. Současně snižuje spotřebu paliva (snížení >4 % ve
additive package. It also improves fuel economy (> 4%
srovnání s referenčním olejem SAE 15W-40) a emise
beneﬁt when compared to a SAE 15W-40 reference oil)
výfukových plynů. Díky jedinečnému složení vykazuje tento olej
and reduces exhaust emission. Because of the unique
nízkou
úroveň odpařování,
minimalizuje
spotřebu
oleje.
formulation,
the oil has acož
low
evaporation
tendency,

VW 508.00
508.00 //509.00
VW
509.00
PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE SPECIFIKACE

VW TL
TL 52577
52577
VW
Porsche
C20
Porsche C20

minimizing oil consumption.
KÓD E100159

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 60 l – 210 l

CODE E100159

AVAILABLE IN 1L - 5L - 60L - 210L

EUROL SYNTENCE FS 0W-30
EUROL
SYNTENCE FS 0W-30
PLNĚ
SYNTETICKÝ

MIDsyntetický,
SAPS vysoce výkonný olej pro benzinové, plynové a
Plně
dieselové
motoryhigh
osobních
a lehkých užitkových
Fully synthetic
performance
oil for usekomerčních
in gasoline,
LPG and
dieselVAG)
engines
ofpevných
passenger
cars
light
vozidel
(zejména
s filtry
částic.
Je and
vhodný
produty
commercialintervaly
vehiclesvýměny
(especially
group),
equipped
prodloužené
(až 30VAG
000 km
u benzinových
a with
particulate
ﬁlters. Suitable
for extended
drain intervals
50
000 km u dieselových
motorů).
Vyvinut s technologií
aditiv (up
to 30.000
km for
gasoline
and
50.000
km
for diesel engines).
Eurol
OPT, která
obsahuje
méně
fosforu,
síry
a sulfátového
Developed
with
Eurol
OPT
additive
technology,
containing
popela. Tím se zabraňuje ucpání systému následného zpracování
less phosphorus,
sulphur
and jeho
sulphated
ash. This prevents
výfukových
plynů, což
prodlužuje
životnost.
the exhaust
gas aftertreatment
system
from blocking,
Překračuje
náročný
limit spotřeby paliva
společnosti
VW
its service
oincreasing
10 % (zkouška
spotřebylife.
paliva VW PV 1451, součást specifikace
Exceeds
challenging VW fuel efficiency performance limit by
VW
504.00/507.00).
10% (VW PV 1451 fuel efficiency test, part of the VW 504.00/507.00
KÓD E100016
specification).
CODE E100016

EUROL SYNTENCE 5W-30
EUROL
SYNTENCE
PLNĚ
SYNTETICKÝ
5W-30
Eurol
Syntence 5W-30 je vysoce kvalitní výrobek v řadě olejů se

středním
obsahem sulfátového popela, síry a fosforu. Plně
MID SAPS
syntetický motorový olej je určen pro osobní automobily a lehká
Eurol Syntence 5W-30 is a high quality product in the
užitková vozidla s filtry pevných částic. Tento výrobek je
‘mid saps’ engine oil range. The fully synthetic engine oil
speciálně vyvinut pro vozidla skupiny VAG od roku 2004 a je
is for passenger cars and light duty commercial vehicles,
vhodný
pro prodloužené
výměnné
spojené
s VW
equipped
with soot ﬁlters.
Thisintervaly
product
is especially
504.00/507.00.
specifikacím
developed forSoučasně
vehiclesvýrobek
of the odpovídá
VAG group
since 2004
společnosti
Mercedes
MB 229.51
BMW LL-04.
and is suitable
for long
drain aintervals
related to VW
504.00/507.00. Further, the product is approved to meet
the Mercedes speciﬁcation MB 229.51 and BMW LL-04.

Splňuje požadavky na ochranu motoru ACEA C2. Olej Eurol Syntence 5W-30 je vhodný pro všechny motory VW vyrobené od roku
2007. Tento olej není vhodný pro motory R5 a V10 vyrobené před rokem 2007. Pro tyto motory je olej VW 506.01 výslovně
předepsán. Olej Eurol Super Ultra II 0W-30 je výrobek doporučený pro tuto aplikaci.

Meets ACEA C2 requirements concerning engine protection. Eurol Syntence 5W-30 is suitable for all VW-engines since
2007. This oil is not suitable for R5 and V10 engines before 2007. For these engines VW 506.01 is prescribed explicitly.
Eurol Super Ultra II 0W-30 is the recommended product for this application.

KÓD E100062

CODE E100062

EUROL PROTENCE GN II 5W-30
EUROL
PROTENCE GN II
PLNĚ
SYNTETICKÝ
5W-30
Olej
Eurol Protence 5W-30 GN II je plně syntetická technologie

určená
zvýšení výkonu výrobku GM dexos1™ Gen 2. Jde o
FULLYkeSYNTHETIC
správnou technologii, která zabrání předčasnému zapalování
Eurol Protence 5W-30 GN II is a fully synthetic technology
směsi při nízkých otáčkách / LSPI, neboť specifikace GM dexos1™
designed to provide an upgrade in performance for GM
Gen 2 je již součástí zkoušky GM LSPI. Olej Eurol Protence lze
dexos1™ Gen 2. It is the right technology to prevent Low
používat
v motorech, kde je because
vyžadovánGM
olejdexos1™
SAE 5W-30Gen
s 2 spec
Speed Pre-Ignition/LSPI
dexos1™:
2015 (Gena2GM
a zpětně
s Gen 1), ILSAC
GFalready included
LSPI kompatibilní
test. Eurol Protence
can be
5,
API SN.
used
in engines where SAE 5W-30 with dexos1™: 2015
(Gen 2 and backward compatible with Gen 1), ILSAC GF-5,
API SN are required.

KÓD E100255
CODE E100255

88

APPROVED
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

VW
504.00 / 507.00
APPROVED
VW 504.00
/ 507.00
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

ACEA
C3
PERFORMANCE
LEVEL
ACEA C3

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 5L - 60L - 210L

SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

VW 504.00 / 507.00;
APPROVED
Schválení MB 229.51
VW 504.00 / 507.00;
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.51
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
BMW Longlife-04
API SN
PERFORMANCE LEVEL
ACEA C3
API SN
Porsche C30
ACEA C3
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ
Porsche C30
Fiat 9.55535-S3

RECOMMENDED FOR USE

Fiat 9.55535-S3

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 210L

SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

dexos1™ Gen 2

APPROVED
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
dexos1™
Gen 2

API SN ILSAC
PERFORMANCE LEVEL
GF-5
API SN
DOPORUČENÉ
ILSAC GF-5POUŽITÍ
GM Dexos 1

RECOMMENDED FOR USE

GM Dexos 1

DOSTUPNÁ BALENÍ 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 60L - 210L

OSOBNÍ AUTOMOBILY
AUTOMOBILY
OSOBNÍ

EUROLEVOLENCE
EVOLENCE
EUROL
0W-20,0W-30,
0W-30,5W-20,
5W-20,
5W-30,
10W-30
0W-20,
5W-30,
10W-30
MID SAPS
PLNĚ
SYNTETICKÝ

Fully synthetic engine oil based on ‘mid saps’ technology
Plně syntetický motorový olej založený na technologii se
for petrol passenger cars where API SN(-RC) (as well as
středním obsahem sulfátového popela, síry a fosforu, pro
SJ, SL and SM) or ILSAC GF-5 (as well as GF-2,-3 andbenzinové
osobní automobily,
které
musí
používat2010
API SN
(-RC)
4) is prescribed.
It meets the
most
stringent
U.S.
(stejně
jako for
SJ, SL
a SM) nebo
GF-5 (stejně
jako GF-2, -3 with
astandards
engine
wear ILSAC
protection.
It is compatible
4).
Splňuje
nejpřísnější
americké
ochranuismotoru
E85
ethanol
containing
petrolnormy
fuels.pro
Evolence
suitable
před
opotřebením
z roku
2010. Je
kompatibilní
s etanolem
E85be
for hybrid
cars from
Toyota,
Honda
and Lexus
and can
obsahujícím
paliva. GM
Olej Evolence
je Chrysler
vhodný pro
used wherebenzinová
GM dexos1™,
6094M or
MS 6395
hybridní
automobily Toyota, Honda, Lexus a mohou jej používat
is prescribed.
automobily, které musí splňovat požadavky specifikací GM
dexos1™, GM 6094M nebo Chrysler MS 6395.
CODE E100128, E100129, E100130, E100131, E100132

APPROVED
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

APISN
SN(E100132)
(E100132)
API
PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE SPECIFIKACE

APISN
SN
API
ILSAC GF-5
ILSAC GF-5

RECOMMENDED FOR USE
DOPORUČENÉ POUŽITÍ

GM Dexos 1 (E100128,
GM Dexos 1
E100131)
(E100128, E100131)
Chrysler MS 6395
Chrysler MS 6395
(E100128, E100130,
(E100128,
E100130,
E100131, E100132)
E100131,
E100132)
Ford WSS-M2C-947A2
WSS-M2C-947A2
Ford
(E100128)
(E100128)
AVAILABLE IN 1L - 5L - 60L - 210L

KÓD E100128, E100129, E100130, E100131, E100132

EUROL EXCENCE
5W-30EXCENCE 5W-30
EUROL
LOW POPELNATÝ
SAPS
NÍZKO

Fullysyntetický
syntheticmotorový
engine oil
cars and light
Plně
olejrecommended
doporučený profor
osobní
duty commercial vehicles, where a fuel efﬁcient engine
automobily a lehká užitková vozidla, pro která je předepsán
oil is prescribed according to ACEA C1, such as Ford
motorový olej snižující spotřebu paliva podle normy ACEA C1.
engines requiring Ford M2C-934A or 934B, as well as
Patří mezi ně motory Ford se specifikacemi Ford M2C-934A
Mazda and Volvo engines where a ‘low saps’ engine oil is
nebo
934B, včetně motorů Mazda a Volvo, pro které je
prescribed. This oil is also suited to Euro-4 cars to prevent
předepsán
s nízkým
sulfátového
popela,
soot ﬁlter motorový
clogging.olej
The
oil hasobsahem
low levels
of sulfated
ash,
fosforu
a síry. Tento
olej je while
vhodný
i pro automobily
Euro-4,fuel
ve
phosphorus
and sulfur,
maintaining
additional
kterých
brání
ucpání filtru pevných částic. Olej vykazuje nízké
economy
properties.
úrovně sulfátového popela, fosforu a síry a současně zachovává
sníženou spotřebu paliva.
CODE E100059

KÓD E100059

EUROL FLUENCE FE
5W-30
EUROL FLUENCE FE 5W-30

MID SAPS
PLNĚ
SYNTETICKÝ
This oil is recommended for cars and light duty

Tento
olej se doporučuje
pro
osobní
automobily
a lehká
commercial
vehicles for
which
a fuel
economy
oil
užitková
vozidla,
pro která
je předepsán
olej snižující Itspotřebu
according
to ACEA
A1/B1
or C2 is prescribed.
not only
offerspodle
an extremely
good
protection
during long
paliva
normy ACEA
A1/B1
nebo C2. Nejenže
nabízídrain
intervals dobrou
and extra
fuel saving
properties,
it also
fulﬁlls
extrémně
ochranu
při dlouhých
intervalech
výměny
a the
requirements
for Euro-4
carspožadavky
to prevent
from
mimořádnou
úsporu
paliva, passenger
ale také splňuje
kladené
soot
ﬁlterautomobily
blocking. Euro-4,
To achieve
this, Fluence
FE has
na
osobní
ve kterých
brání ucpání
filtrulow
sulfated
ash
contents
and
also
low
levels
of
phosphorus
pevných částic. Z toho důvodu vykazuje olej Fluence FE nízký
and sulfur
(‘mid saps’
obsah
sulfátového
popelatechnology).
a také nízké hladiny fosforu a síry

Ford WSS-M2C945-A
WSS-M2C945-A
Ford
(E100130)
(E100130)
Ford WSS-M2C930-A
WSS-M2C930-A
Ford
(E100130)
(E100130)
Ford WSS-M2C946-A
WSS-M2C946-A
Ford
(E100131, E100132)
(E100131,
E100132)
Fiat 9.55535-CR1
9.55535-CR1
Fiat
(E100130)
(E100130)
GM 6048-M
6048-M (E100130)
GM
GM 6049-M (E100131,
(E100130)
E100132)
GM
6049-M
(E100131,
E100132)

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 60 l – 210 l
PERFORMANCE LEVEL

ACEA C1 / C2
STJLR 03.5005
ACEA
C1 / C2
Ford WSS-M2C934
B
STJLR
JASO 03.5005
DL-1
Ford WSS-M2C934 B
JASO DL-1
SPLŇUJE SPECIFIKACE

AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
PERFORMANCE LEVEL

API SN
ACEA A1/B1
/ A5/B5 / C2
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

PSASN
B71 2290
API
Renault
RN0700
ACEA
A1/B1
/ A5/B5 / C2
PSA
B71 2290 FOR USE
RECOMMENDED
Renault
RN0700
Fiat 9.55535-S1
DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Fiat 9.55535-S1

(technologie „mid saps“).
CODE E100069
KÓD E100069

EUROL FLUENCE DXS
EUROL FLUENCE DXS 5W-30
5W-30
PLNĚ SYNTETICKÝ
MID SAPS

Plně syntetický, vysoce výkonný motorový olej pro
Fully synthetic high performance engine oil for petrol
benzinové a dieselové motory osobních automobilů a
and diesel engines in passenger cars and light duty
lehkých
užitkových
vozidel.
s nízkým
obsahem
commercial
vehicles.
TheSložení
low-ash
formulation
is especially
popela
se doporučuje
zejména
vozidla
GM. Tento
recommended
for Opel
andpro
GM.
ThisOpel
oil isasuitable
for
olej
vhodný
propassenger
osobní automobily
6 MB
a lehká
the je
Euro
6 MB
cars andEuro
light
duty
commercial
užitková
Tento
olej splňuje požadavky
vehicles.komerční
This oil vozidla.
fulﬁlls the
requirements
of GM Dexos 2
normy
GMalso
Dexos
a je vhodný
pro motory, které
musí
and can
be2used
where iGM-LL-A-025
and
-B-025 are
splňovat
normy GM-LL-A-025 a -B-025.
prescribed.

KÓD
E100076
CODE
E100076

AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

APPROVED
SCHVÁLENÉ
GM dexosPOUŽITÍ
2

GM
dexos 2
MB-Approval
229.52
Schválení MB 229.52
MB-Approval 229.51
Schválení MB 229.51
BMW Longlife-04
BMW Longlife-04

RECOMMENDED FOR USE

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

VW 505.00

VW 505.00
GM-LL-A-025 / B-025
GM-LL-A-025 / B-025
Fiat9.55535-S3
9.55535-S3
Fiat

PERFORMANCE
SPLŇUJE
SPECIFIKACE LEVEL

APISN/CF
SN/CF
API
ACEAC3C3
ACEA
VW
VW502.00
502.00//505.01
505.01
MB
MB229.31
229.31

DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 4- l5L
– 5-l 20L
– 20-l 60L
– 60 -l –210L
210 l
AVAILABLE
IN 1L1- l4L
99

OSOBNÍ AUTOMOBILY
AUTOMOBILY
OSOBNÍ

EUROLACTENCE
ACTENCE
EUROL
5W-30
5W-30
PLNĚ SYNTETICKÝ
MID SAPS

Plně syntetický motorový olej vyvinutý pro benzinové a dieselové
Fully synthetic
engine
oil developed
formotory
Renault
automobily
Renault
vybavené
katalyzátory,
s petrol and
diesel
engines
equipped
with
catalytic
converters,
turbo
turbodmychadly a systémy přímého vstřikování paliva. Nabízí
charged vysokou
enginesochranu
and forpři
direct
fuel injection
systems. It
extrémně
prodloužených
intervalech
offers anDoporučuje
extremelysehigh
protection
over prolonged
drain
výměny.
zejména
pro automobily
s předepsanou
intervals. Especially recommended for cars where ACEA
normou ACEA C4, ve kterých brání ucpání filtrů pevných částic.
C4 is prescribed, to prevent soot ﬁlters from blocking.
Během studeného startu vytváří olej Actence rychle stabilní
Actence provides a rapid and stable lubricating ﬁlm at the
mazací vrstvu a zajišťuje vysokou tepelnou stabilitu v náročných
cold start and a high thermal stability under heavy duty
provozních
operating podmínkách.
conditions.
KÓD
E100058
CODE
E100058

EUROL
5W-40
EUROLFLUENCE
FLUENCE
PLNĚ
SYNTETICKÝ
5W-40

Plně
MIDsyntetický
SAPS motorový olej pro benzinové a dieselové motory
osobních
automobilů
a lehkých
užitkových
komerčních
vozidel.
A fully synthetic
engine
oil for
petrol and
diesel engines
Lze
jej používat cars
v automobilech
vybavených
katalyzátory,
motory
in passenger
and light duty
commercial
vehicles.
Can
sbe
turbodmychadly
a systémy přímého
vstřikování
paliva. Olej
used in cars equipped
with catalytic
converters,
turbo
zajišťuje
úroveň
ochranyfuel
během
dlouhých
intervalů
chargedvysokou
engines
and direct
injection
systems.
The
výměny.
Doporučuje
se zejména
pro osobní
MB,
oil offers
a high protection
during
long automobily
drain intervals.
BMW
a GM,recommended
pro které platí specifikace
se středním
obsahem
Especially
for passenger
cars like
MB,
BMW and GM
prescribing
‘mid
saps’bránit
speciﬁ
cations
to
sulfátového
popela,
síry a fosforu
s cílem
ucpání
filtru
preventčástic
soot díky
ﬁlternízkému
blocking
because
of the
content of
pevných
obsahu
fosforu,
síry low
a sulfátového
phosphorus, sulfur and sulfated ash.
popela.
CODE
E100054
KÓD
E100054

EUROLTURBO
TURBO
DI
EUROL
DI 5W-40
5W-40
PLNĚ
SYNTETICKÝ

MIDsyntetický
SAPS motorový olej určený především pro
Plně
přeplňované
dieselové
motory
osobních afor
lehkých
užitkových
A fully synthetic
engine
oil primarily
turbocharged
diesel engines
in vybavených
passenger katalyzátorem
cars and lightnebo
dutyfiltrem
komerčních
vozidel
commercial
equipped
withtechnologii
catalytic přímého
converter
pevných
částic.vehicles
Tento olej
je určen pro
and/or soot
ﬁlter. This
is formulated
forkterá
the VAG
vstřikování
čerpadlo
tryskaoilVAG
(Pumpe Düse),
musí direct
injectionmotorové
pump discharge
nozzle Doporučuje
technologyse(Pumpe
používat
oleje VW 505.01.
také pro
Düse)
where
VW 505.01
engine
oils are prescribed.
It isa
vozy
Ford
Ka a Galaxy
(stanovena
specifikace
M2C-917A), MB
also recommended
for Ford
Ka filtrů.
and Galaxy, (M2C-917A
BMW
s cílem bránit ucpávání
jejich
prescription) as well as MB and BMW cars to prevent their
ﬁlters from blocking.
CODE E100085
KÓD E100085

EUROLSYNERGY
SYNERGY
EUROL
0W-30,
0W-30, 0W-40
0W-40
FULLY SYNTHETIC
PLNĚ SYNTETICKÝ

A modern fully synthetic oil for cars with turbo charged

Moderní,
plně
syntetickýconverters
olej pro automobily
vybavené
s
engines,
catalytic
and direct
fuelmotory
injection
turbodmychadly, katalyzátory a motory s přímým vstřikováním paliva
engines, without soot ﬁlter. This oil offers an extremely
bez filtrů pevných částic. Tento olej nabízí extrémně vysokou oxidační
high oxidation stability and wear protection. Provides
stabilitu a ochranu proti opotřebení. Během studeného startu velmi
an extremely rapid and stable lubricating ﬁlm at the
rychle vytváří stabilní mazací vrstvu a udržuje ji při vysokých provozních
cold start
and maintains
thisvysoké
ﬁlm at
highoxidační
operating
teplotách
za současného
zajišťování
úrovně
stability a
temperatures,
while
offering
a
high
oxidation
stability aand
ochrany proti opotřebení. Motor i olej zůstávají čisté i po intenzivním
wear protection.
Both
andkm.
oil stay clean, even after
dlouhodobém
používání
až doengine
ujetí 30 000

intensive and prolonged use up to 30.000 km.

KÓD E100067, E100064
CODE E100067, E100064
10
10

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE SPECIFIKACE

ACEAC4
C4
ACEA
MB 229.51
229.51 //226.51
MB
226.51
Renault RN0720
RN0720
Renault

DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 5- l20L
– 20-l 60L
– 60 -l –210L
210 l
AVAILABLE
IN 1L1- l5L

SCHVÁLENÉ
APPROVEDPOUŽITÍ

Schválení
MB 229.51
MB-Approval
229.51
PERFORMANCE LEVEL

RN0700
RN0700
GM
GM dexos
dexos 22
Ford
Ford WSS-M2C917-A
WSS-M2C917-A

SPLŇUJE
SPECIFIKACE
API SN/CF

DOPORUČENÉ
POUŽITÍ
RECOMMENDED
FOR USE

API
SN/CF
ACEA
C3
ACEA
C3 / 500.00 /
VW 502.00
VW
502.00
/
505.00
/ 505.01
500.00
/ / 226.5
MB 229.31
505.00
Porsche/ 505.01
A40
MB
229.31
/ 226.5
Renault
RN0710
/
Porsche A40
Renault RN0710 /

Fiat
S2/ /GH2
GH2
Fiat 9.55535-T2
9.55535-T2 / /S2

AVAILABLE
IN 1L1- l5L
DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 5-l20L
– 20-l 60L
– 60 -l –210L
210 l

APPROVEDPOUŽITÍ
SCHVÁLENÉ

MB-Approval 229.31
MB-Approval
BMW Longlife-04
229.31
BMW
Longlife-04
PERFORMANCE
LEVEL
API
SN/CF
SPLŇUJE SPECIFIKACE
ACEA
C3
API
SN/CF
VW
502.00
ACEA C3 / 505.01
MB 502.00
226.5 /
VW
Porsche
505.01 A40
Renault
MB
226.5RN0710 /

RN0700
RN0700
GM dexos
dexos 22
GM
Ford WSS-M2C917-A
Ford
RECOMMENDED
FOR USE
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ

Fiat 9.55535-T2
9.55535-T2 / /S2
Fiat
S2/ /GH2
GH2

Porsche A40
Renault RN0710 /

AVAILABLE IN 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

SCHVÁLENÉ
APPROVEDPOUŽITÍ

Volvo
Volvo 95200356
95200356
BMW
BMW Longlife-01
Longlife-01
(E100064)
(E100064)
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
PERFORMANCE
LEVEL

API
APISL/CF
SL/CF
API
APISN/CF
SN/CF (E100064)
(E100064)
ACEA
ACEA A3/B4
A3/B4
VW 502.00 / 505.00
VW
/ 505.00
MB 502.00
229.5 / 229.3
MB 229.5 / 229.3

Renault RN0710 /
Renault RN0710 /
RN0700
RN0700
Porsche A40 (E100064)
Porsche A40 (E100064)
Ford WSS-M2C937-A
Ford WSS-M2C937-A
(E100064)
(E100064)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
RECOMMENDED FOR USE

Fiat 9.55535-Z2 / N2 / M2
Fiat 9.55535-Z2 / N2 / M2
/ H2 (E100064)
/ H2 (E100064)

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L

OSOBNÍ AUTOMOBILY
AUTOMOBILY
OSOBNÍ

EUROLSUPER
SUPER
ULTRA
EUROL
ULTRA
II II
0W-30
0W-30
FULLY
SYNTHETIC
PLNĚ
SYNTETICKÝ

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

VW 503.00
503.00 //506.00
/ 506.01
VW
506.00
/ 506.01

With this fully synthetic engine oil for Pumpe Düse
S tímto plně syntetickým motorovým olejem pro motory s
engines from the Volkswagen Group, drain intervals can
technologií čerpadlo tryska skupiny Volkswagen mohou
go up to 50.000 km for diesel engines and up to 30.000
intervaly
výměny
dosahovat
až 50
000 km uaccording
dieselovýchthe
a so
km for petrol
engines
when
operating
30
000 km
u benzinových
motorů
při provozu
podle
tzv. for
called
WIV
prolonged drain
interval
system
(503.00
systému
prodlouženého
intervalu
výměny
WIV (503.00
pro
petrol, 506.00
for diesel,
506.01
for pump
discharge
benzinový
motor,The
506.00
pro dieselový
a 506.01 pro
dieselový
nozzle diesel).
oil provides
an extremely
rapid
and
motor
tryska).
vytváří
stablečerpadlo
lubricating
ﬁlmBěhem
at thestudeného
cold startstartu
and has
veryolej
velice
rychle stabilnítendency
mazací vrstvu
s velmi
nízkou tendencíisk
low evaporation
so that
oil consumption
negligible. takže je spotřeba oleje zanedbatelná.
odpařování,
CODE
E100063
KÓD
E100063

EUROLECOPOWER
ECOPOWER
EUROL
5W-20
5W-20
FULLY
SYNTHETIC
PLNĚ
SYNTETICKÝ

Fullysyntetický
syntheticolej
oil pro
for nejnovější
the latestmotory
Ford EcoBoost
engines.
Plně
Ford EcoBoost.
Tento
Thislze
oilpoužívat
can also
bevšech
usedbenzinových
in all petrolmotorech,
vehicles pro
where
olej
i ve
kteréACEA
je
A1/B1 or API SN speciﬁcation is prescribed, offering fuel
předepsána specifikace ACEA A1/B1 nebo API SN. Snižuje jejich
efﬁciency due to low viscosity. Protects the engine from
spotřebu paliva díky nízké viskozitě. Chrání motor před
wear by providing a quick, stable lubricating ﬁlm at the
opotřebením rychlým vytvářením stabilní mazací vrstvy během
cold start and offering high thermal stability under heavy
studeného
startu aconditions.
současně nabízí
vysokou
tepelnou
v
duty operating
Protects
against
rust,stabilitu
corrosion,
náročných
provozních
podmínkách.
Chrání
protiall
korozi
while specially
formulated
additives
keep
partsa jeho
free
speciálně
udržují všechny díly bez nečistot, kalů
from dirt,upravená
sludge aditiva
and deposits.
a usazenin.

AVAILABLE
IN 1L1- l5L
DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 5- l20L
– 20-l 60L
– 60 l

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

APISN
SNSTJLR
API
STJLR 03.5004
03.5004
Ford WSS-M2C948-B
Ford

CODE E100072
KÓD E100072

EUROL FORTENCE
EUROL
5W-30FORTENCE
5W-30
FULLY SYNTHETIC

PLNĚ
A fuel SYNTETICKÝ
economy engine oil for petrol, LPG and diesel
engines in
most
Ford passenger
cars and
light
Motorový
olej
pro nízkou
spotřebu paliva,
určený
produty
benzinové,
commercial
vehicles
fromvětšiny
2012, osobních
as well as
certain Jaguar
plynové
a dieselové
motory
automobilů
Ford a
models.užitkových
The fullykomerčních
synthetic 5W-30
anroku
highly
lehkých
vozidel establishes
vyrobených od
stable lubricating ﬁlm within a short amount of time at the
2012, včetně určitých modelů automobilů Jaguar. Plně syntetický
cold start and can also be used for all previous models for
olej 5W-30 během studeného startu rychle vytváří velmi stabilní
which Ford WSS-M2C-912A or 913A/B/C is prescribed.
mazací vrstvu a lze jej používat ve všech předchozích modelech,
Further, this oil can be applied in all cars where ACEA A5/
na
se vztahuje
specifikace Ford WSS-M2C-912A nebo
B5které
or A1/B1
is recommended.
913A/B/C. Tento olej lze dále používat ve všech vozidlech, pro
která se doporučuje specifikace ACEA A5/B5 nebo A1/B1.
CODE E100065
KÓD E100065

AVAILABLE IN 1L - 20L - 60L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 20 l – 60 l

APPROVED
SCHVÁLENÉ
POUŽITÍ
Ford WSS-M2C913-D

Ford
WSS-M2C913-D
PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE
API SLSPECIFIKACE

API
SL A1/B1 / A5/B5
ACEA
ACEA
/ A5/B5
STJLRA1/B1
03.5003
STJLR
03.5003
Renault
RN0700
Renault
RN0700
RECOMMENDED FOR USE
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ
Fiat 9.55535-G1
/ N1

Fiat 9.55535-G1 / N1

AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

EUROL SYNDURA

EUROL
5W-40SYNDURA
5W-40
FULLY SYNTHETIC

PLNĚ
SYNTETICKÝ
Syndura is specially designed for new Mercedes-Benz

Olej
Synduragasoline
se vyrábí speciálně
pro where
nové motory
Mercedes-Benz,requires
engines,
or diesel,
Mercedes-Benz
benzinové
i dieselové,
které společnost
Mercedes-Benz
vyžaduje
a MB 229.5
speciﬁpro
cation
and extended
drain intervals.
specifikaci MB 229.5 a prodloužené intervaly výměny. Plně syntetický
The fully synthetic motor oil is also suitable many other
motorový olej je také vhodný pro řadu dalších benzinových a dieselových
gasoline and diesel engines in passenger cars and light
motorů osobních a lehkých užitkových komerčních vozidel bez filtru
duty commercial vehicles without particulate ﬁlter. This oil
pevných částic. Tento olej se doporučuje pro automobily vybavené
is advised for vehicles equipped with catalytic converters,
katalyzátory, motory s turbodmychadly a systémy přímého vstřikování
turbov rámci
charged
engines
direct fuel injection
paliva
snížení
spotřebyand
oleje for
a paliva.

APPROVED

MB-Approval
SCHVÁLENÉ
POUŽITÍ

229.5

Schválení MB 229.5

PERFORMANCE LEVEL

SPLŇUJE
SPECIFIKACE
API SN/CF

API
SN/CF
ACEA
A3/B4
ACEA A3/B4
VW 502.00 / 505.00
VW 502.00 / 505.00
MB 226.5
MB 226.5
BMWLonglife-01
Longlife-01
BMW
PSAB71
B712296
2296/ 2293
/ 2293
PSA
Porsche
PorscheA40
A40

Renault RN0710 /
Renault
RN0700RN0710 / RN0700
GM-LL-B-025
GM-LL-B-025
Fiat
Fiat9.55535-M2
9.55535-M2/ /H2
H2

systems to reduce oil and fuel consumption.

CODE E100084
KÓD E100084

AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
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OSOBNÍ AUTOMOBILY
AUTOMOBILY
OSOBNÍ

EUROLSUPER
SUPER
LITE
EUROL
LITE
5W-30,5W-40,
5W-40,
5W-50
5W-30,
5W-50
FULLY SYNTHETIC
PLNĚ SYNTETICKÝ

Fully synthetic engine oil for petrol and diesel engines,
Plně
motorový
olej
pro benzinové
dieselové
motory
withsyntetický
or without
turbo, in
passenger
carsaand
light duty
osobních
a lehkých
užitkových
vozidel
s turbodmychadly
i bez
commercial
vehicles.
For cars
equipped
with catalytic
nich.
Pro automobily
vybavené
katalyzátory
a systémy
přímého
converters
and direct
fuel injection
systems.
It provides
vstřikování
paliva.
Během
startu vytváří
rychle
an extremely
quick
andstudeného
stable lubricating
ﬁlmvelmi
at the
cold
stabilní
mazací
vrstvu
a nabízí
vysokou
tepelnou
start and
offers
high
thermal
stability
understabilitu
heavy vduty
náročných
podmínkách.
Poskytuje
ochranu
operatingprovozních
conditions.
It offers good
weardobrou
protection
and
proti
opotřebení,
a jeho
speciální aditiva
protects
againstkorozi
rust and
corrosion,
while chrání
specialvšechny
additives
keep
all usazeninami.
parts free from deposits.
díly
před
CODE E100091, E100092, E100093

EUROL
KÓD
E100091,PLX
E100092, E100093
5W-30, 5W-40

FULLY SYNTHETIC
EUROL
PLX
PLX series is a range of fully synthetic engine oils for
5W-30,
petrol and5W-40
diesel engines in passenger cars and light
duty commercial
vehicles. This oil can be applied for cars
PLNĚ
SYNTETICKÝ

equipped with catalytic converters, turbo charged engines
Řada
PLXdirect
zahrnuje
plně
syntetické
motorové
oleje pro a quick,
and for
fuel
injection
systems.
It provides
benzinové
a dieselové
motory
osobních
automobilů
a lehkých
stable lubricating
ﬁlm
at the
cold start
and offers
high
užitkových
vozidel. under
Tento olej
je vhodný
pro automobily
thermal stability
heavy
duty operating
conditions.
vybavené
katalyzátory,
s turbodmychadly
systémy
PLX offers
fuel savingmotory
properties
and can beamixed
with
přímého
vstřikování
Během
studeného
both synthetic
andpaliva.
mineral
engine
oils. startu vytváří
velmi rychle stabilní mazací vrstvu a nabízí vysokou tepelnou
stabilitu v náročných provozních podmínkách. Oleje řady PLX
CODEúsporu
E100052,
přináší
palivaE100053
a lze je míchat se syntetickými i
minerálními motorovými oleji.

EUROL
MAXENCE
RC
KÓD E100052,
E100053
10W-60

FULLY SYNTHETIC
EUROL
MAXENCE RC
A robust fully synthetic engine oil for passenger cars with
10W-60
special additives which make this oil tailored to race and

PLNĚ
SYNTETICKÝ This oil rapidly builds a lubricating ﬁlm,
rally applications.
protecting
all moving
parts
from
wear,
even under
the
Silný
plně syntetický
motorový
olej pro
osobní
automobily
se speciálními
most extreme
The
Maxence
has
aditivy,
díky kterýmoperating
je tento olej conditions.
přizpůsoben pro
závody
a rallye. Tento
an rychle
excellent
and oxidative
and reduces
olej
vytváříthermal
mazací vrstvu,
která chrání stability
všechny pohyblivé
díly před
opotřebením,
a to
i v těch nejnáročnějších
podmínkách. Olej
combustion
deposits,
enabling a provozních
higher power-output
Maxence
vykazuje
skvělou
tepelnou
a oxidační
stabilitu a omezuje
vznik
while any
deposits
are
reduced
to a minimum
and the
oil
usazenin
při stays
spalování,
což zvyšuje výkon za současného omezování
viscosity
in grade.
veškerých usazenin na minimum a zachování třídy viskozity oleje.

KÓD
E100061
CODE
E100061

GM-LL-B-025 (E100092)
GM-LL-B-025
VW 502.00 / 505.00
MB 229.1 (E100092)
(E100092)
VW 502.00 /
(E100092)
RECOMMENDED
FOR USE
MB
229.1 (E100092)
505.00 (E100092)
MB-Approval 229.3
ACEA A3/B4
(E100091,
Schválení MB
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ
(E100092)
E100093)
229.3
ACEA
A3/B4 (E100091,
Renault RN0710 /
VW 502.00 / 505.00
(E100092)
E100093)
RN0700 (E100092)
(E100091,
Renault RN0710 /
VW
502.00E100093)
/
PERFORMANCE
LEVEL
MB 229.3 (E100091, E100093)
RN0700
(E100092)
505.00
API SN/CF
Renault RN0710 / RN0700
SPLŇUJE SPECIFIKACE
(E100091,
ACEA A3/B4 (E100092)
(E100091, E100093))
API SN/CF
E100093)
PSA B71 2296 / 2293
Fiat 229.3
9.55535-Z2
/ N2 / E100093)
M2 / H2
ACEA A3/B4
MB
(E100091,
(E100092)
(E100092)
(E100092)
Renault
RN0710 / RN0700
Porsche A40 (E100092)
PSA B71 2296 / 2293
(E100091, E100093))
(E100092)
/ M2 /
AVAILABLE IN 1L - 4LFiat
- 5L9.55535-Z2
- 20L - 60L/ N2
- 210L
H2
Porsche A40
(E100092)
(E100092)
APPROVED
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
PERFORMANCE LEVEL

API SM/CF
RECOMMENDED FOR USE

ACEA A3/B3
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

VWSM/CF
502.00 / 505.00
API
MB
229.3
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
BMWA3/B3
Longlife-98
ACEA
Porsche
A40/ 505.00
VW 502.00
Renault
MB
229.3RN0710 / RN0700

BMW Longlife-98
Porsche A40
Renault RN0710 / RN0700
AVAILABLE IN 1L - 4L - 5L - 20L - 210L

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 5 l – 20 l – 210 l
PERFORMANCE LEVEL

API SM/CF
RECOMMENDED FOR USE

MB 229.1
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

VWSM/CF
500.00 / 505.00
API
Fiat 9.55535-H3
DOPORUČENÉ POUŽITÍ

MB 229.1
VW 500.00 /
505.00
Fiat 9.55535-H3

AVAILABLE IN 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

EUROL TURBOSYN

EUROL TURBOSYN
10W-40, 15W-50
10W-40, 15W-50
SEMI-SYNTHETIC

POLOSYNTETICKÝ

A semi-synthetic engine oil with a near-universal
Polosyntetický motorový olej s téměř univerzální použitelností v
applicability in petrol and diesel engines in passenger
benzinových a dieselových motorech osobních automobilů a lehkých
cars and light duty commercial vehicles. This oil provides
užitkových komerčních vozidel. Během studeného startu vytváří tento
a good lubricating ﬁlm at the cold start and offers an
olej kvalitní mazací vrstvu a při vysokých provozních teplotách nabízí
excellent
lubricating
ﬁlm at high
temperatures
vynikající
mazání.
Díky jedinečnému
složeníoperating
vykazuje tento
olej nízkou
as well.k Because
unique
formulation,
the oil
has
tendenci
odpařováníof
za the
současné
úspory
paliva a omezování
emisí
a low evaporation
whilea zachová
fuel saving
well as
výfukových
plynů. Olej jetendency
teplotně stabilní
si svojias
úroveň
exhaust emission reduction can be obtained. The oil is
kvality.
temperature-stable and will maintain its quality level.
CODE
E100094,
E100039
KÓD
E100094,
E100039
12
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PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
API SL/CF

API
SL/CF
ACEA
A3/B4
ACEA
A3/B4
MB 229.1
MB
VW 229.1
501.01/505.00
VW 501.01/505.00

RECOMMENDED FOR USE
DOPORUČENÉ
VW 500.00 POUŽITÍ

VW
Fiat 500.00
9.55535-G2
Fiat 9.55535-G2

AVAILABLE IN 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

OSOBNÍ AUTOMOBILY
AUTOMOBILY
OSOBNÍ

EUROLTURBOCAT
TURBOCAT
EUROL
10W-40,15W-40,
15W-40,
20W-50
10W-40,
20W-50
SEMI-SYNTHETIC
POLOSYNTETICKÝ

Semi-synthetic engine oil for petrol and diesel engines.
Polosyntetický motorový olej pro benzinové a dieselové motory.
Because of the high viscosity index, the oil assures an
Díky vysokému indexu viskozity zajišťuje olej vynikající studený
excellent cold start as well as a strong lubricating ﬁlm at
start
silnou mazací vrstvu
při vysokých
teplotách.
Jeho
highatemperatures.
Because
of the unique
formulation,
jedinečné
složení zaručuje
odpařování conditions
v náročných is
a low evaporation
underomezené
severe operating
provozních
podmínkách.
Olej poskytuje
optimální
ochranu against
proti
guaranteed
as the oil provides
optimum
protection
opotřebení.
Výrazné
charakteristiky
koroze a
wear. Strong
anti-corrosion
and potlačování
anti-foam characteristics
pěnivosti,
odolnost
proti oxidaci.
Tento
olejoilje
as well asvčetně
a highvysoké
resistance
against
oxidation.
This
zárukou
a spolehlivého
ensuresčistého
a clean
and reliablemotoru.
engine.

KÓD
E100114,
E100022,
E100021
CODE
E100114,
E100022,
E100021

EUROL
EUROLSPECIAL
SPECIAL
10W-30,
15W-40,
20W-50
10W-30,10W-40,
10W-40,
15W-40,
20W-50
MINERAL
MINERÁLNÍ

Mineral engine
oilolej
for pro
petrol,
LPG and
diesel
engines
Minerální
motorový
benzinové,
plynové
a dieselové
formulated
with shear-stable
viscosity
improvers
to
motory,
se zvýšenou
odolností viskozity,
která
brání jejímu
prevent
viscosity
loss
over
time.
Because
of
this,
a
strong
postupnému poklesu. Díky tomu je zaručena silná a stabilní
and stable
ﬁlm
is guaranteed,
at high
mazací
vrstvalubricating
i při vysokých
teplotách.
Koroze aeven
kaly jsou
temperatures.
Corrosion
andaditiva
sludge
areopotřebení,
reduced to a
omezeny
na minimum,
zatímco
proti
minimum, while anti-wear additives, blended with the high
kombinovaná s vysoce kvalitními základními oleji, nabízí
quality base oils, offer maximum protection for heavily
maximální ochranu výrazně zatěžovaných dílů. Oleje Eurol Special
loaded parts. Eurol Special Multigrades are especially
Multigrades jsou zvláště vhodné pro starší automobily jako
suitable for older cars as running-in engine oil.
záběhové motorové oleje.
CODE E100060, E100010, E100020, E100040
KÓD E100060, E100010, E100020, E100040

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE SPECIFIKACE

APISL/CF
SL/CF
API
ACEA A3/B3
ACEA A3/B3
MB 229.1
MB 229.1
VW 501.01/505.00
VW 501.01/505.00

DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 4- l5L
– 5-l 20L
– 20-l 60L
– 60 -l –210L
210 l
AVAILABLE
IN 1L1- l4L

SPLŇUJE
SPECIFIKACE
PERFORMANCE
LEVEL

API
APISF/CD
SF/CD
MIL-LMIL-L-2104D
2104D

RECOMMENDED FOR USE
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ
Ford WSS-M2C153-D

Ford
WSS-M2C153-D
MIL-L-46152C
MIL-L-46152C
GM 6049-M / 6048-M
GM 6049-M / 6048-M

AVAILABLE IN 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
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OLEJE PRO NÁKLADNÍ VOZY A TĚŽKOU TECHNIKU
Naše produktová řada pro nákladní vozy a těžkou techniku je úzce zaměřena na práci dieselových
motorů v extrémních podmínkách, oblastní emisní předpisy, kvalitu dostupné motorové nafty
a následné technické požadavky hlavních výrobců automobilů. Každý z těchto výrobků má své
jedinečné vlastnosti a je speciálně navržen tak, aby optimalizoval výkon jakéhokoliv komerčního
vozového parku.

14

NÁKLADNÍ
NÁKLADNÍ VOZY
VOZY
TĚŽKÁ
TECHNIKA
TĚŽKÁ TECHNIKA

EUROLGEO-MAX
GEO-MAX
EUROL
SA SA
15W-40
15W-40
LOWPOPELNATÝ
SAPS
NÍZKO

EurolGeo-Max
Geo-Max
15W-40
is a premium
mixed
eet
Eurol
SASA
15W-40
je prémiový
motorový
olej ﬂ
pro
engine
oil
for
naturally
aspirated
and
turbocharged
four
smíšený vozový park se čtyřdobými dieselovými a benzinovými
stroke sdiesel
and gasoline
API
CK-4/
motory
atmosférickým
sánímengines,
a motory delivering
přeplňované,
které
SN performance.
It isCK-4/SN.
formulated
to address
major
North
vyžadují
specifikaci API
Je navržen
tak, aby
odpovídal
American and European OEM specs needs for new engine
potřebám specifikací hlavních severoamerických a evropských
hardware and severe operating conditions. It improves
výrobců automobilů v oblasti vybavení nových motorů a
oxidation protection performance by over 60% compared
náročných provozních podmínek. Ve srovnání s předchozí
to the previous API CJ-4 technology.
technologií API CJ-4 zvyšuje účinnost oxidační ochrany o více než
60 %.
CODE E100167

APPROVEDPOUŽITÍ
SCHVÁLENÉ

APICK-4
CK-4
API

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

APICJ-4
CJ-4//SN
SN
API
ACEAE6
E6 // E7
E7 // E9
ACEA
MB 228.31
E9
MAN
M3275 / M3575
MB
228.31
Caterpillar
ECF-3
MAN
M3275
/ M3575
CES 20081 ECF-3
Caterpillar
Ford20081
WSS-M2C171-E / F
CES
MTU
type 2.1
Ford WSS-M2C171-E
/
FDetroit Diesel DDC
93K218
MTU
typ/ DDC
2.1 93K222

Detroit Diesel DDC
AVAILABLE IN 20L - 60L - 210L
93K218 / DDC 93K222

KÓD E100167

EUROL GEO-MAX FE
5W-30
EUROL GEO-MAX FE
LOW SAPS
5W-30
Fully synthetic UHPD ‘long drain’ engine oil for commercial
NÍZKO
POPELNATÝ
vehicles
based on ‘low saps’ technology. This entails that

sulfur,
phosphorus
andolej
sulphated
ash concentrations
Plně
syntetický
motorový
UHPD s dlouhým
intervalem
are reduced
to protect
exhaust
gas after s
výměny,
určenýradically
pro užitková
vozidla,the
založený
na technologii
treatment
systems.
Geo-Max
has
fuel
economy
nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry. Toproperties
znamená,
and,
because síry,
of the
special
additive technology,
in Euro
že
koncentrace
fosforu
a sulfátového
popela jsou radikálně
IV, V and VI engines, the harmful exhaust gas emissions are
sníženy s cílem ochránit systémy následného zpracování
reduced. It can also be applied in older trucks with Euro III
výfukových plynů. Olej Geo-Max snižuje spotřebu paliva a pomocí
engines.
speciální technologie aditiv omezuje emise výfukových plynů z
motorů Euro IV, V a VI. Je vhodný i pro starší nákladní vozy s
motory
III.
CODE Euro
E100109

DOSTUPNÁ BALENÍ 20 l – 60 l – 210 l
APPROVED

Scania Low Ash
SCHVÁLENÉ
POUŽITÍ LEVEL
PERFORMANCE

Scania
Low Ash
API CJ-4

SPLŇUJE
ACEASPECIFIKACE
E4 / E6 /

radically reduced sulfur, phosphorus and sulphated ash

PLNĚ
SYNTETICKÝ
concentrations to protect the exhaust gas after treatment

Plně
syntetický
motorový
olej pro
moderní
vozy
s
systems.
Geo-Max
10W-40
can
also benákladní
used for
engines
radikálně
koncentracemi
síry, as
fosforu
sulfátového
without asníženými
diesel particle
ﬁlter, such
oldera trucks
with
popela
ochranu where
systémů
následného
zpracování
výfukových
Euro-3na
engines,
ACEA
E4, Mercedes
228.5,
DAF
HP-2 and
MAN 3277
are prescribed,
as well
Renault
RXD
plynů.
Olej Geo-Max
10W-40
je vhodný i pro
motory
bez filtru
when diesel
low sulfur
content
is used.
pevných
částic,with
např.a motory
starších
nákladních
vozů Euro-3,
které musí splňovat specifikace ACEA E4, Mercedes 228.5, DAF
HP-2 a MAN 3277, včetně Renault RXD při použití motorové
nafty s nízkým obsahem síry.
CODE E100121

suitable
for extended drain intervals, for commercial
NÍZKO
POPELNATÝ

vehicles based on so called ‘low saps’ technology. This

Eurol Marathol FE 5W-30 je plně syntetický motorový olej s prodlouženými
protects
the exhaust
gas
aftertreatment
systems.s nízkým
In Euro
intervaly
výměny
pro užitková
vozidla,
založený na technologii
IV,
V
and
VI
engines,
the
harmful
exhaust
gas
emissions
are
obsahem sulfátového popela, fosforu a síry. Tato technologie chrání
reduced.
Marathol
FE canvýfukových
also be plynů.
applied
in older
systémy
následného
zpracování
U motorů
Eurotrucks
IV, V a VI
with Euro-3
engines,
where plynů.
Mercedes
228.5 FE
orlze
MAN
omezuje
škodlivé
emise výfukových
Olej Marathol
použít3277
i ve
is prescribed,
wellsRenault
RXD pro
in countries
where
starších
nákladníchas
vozech
motory Euro-3,
které platí specifikace
Mercedes
228.5a nebo
3277,
a také Renault
RXD v zemích, kde se
diesel with
low MAN
sulfur
content
is used.
používá motorová nafta s nízkým obsahem síry.

CODE E100120
KÓD E100120

Caterpillar ECF-3
CES 20081
MTU type 3.1
/ 2.1
Caterpillar
ECF-3
DDC20081
PGOS 93K218
CES
MANtype
M 3575
MTU
3.1 / 2.1
DDC
MackPGOS
EO-O93K218
PP
MAN
3575
DeutzM
DQC
IV-10-LA
Mack
PP
ScaniaEO-O
LDF-4
Deutz DQC IV-10-LA
Scania LDF-4

AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
APPROVED

MB 228.51
MAN M 3477 / 3575
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ
Volvo VDS-4

MB 228.51
PERFORMANCE
LEVEL
MAN
M 3477 / 3575
Volvo
VDS-4
API CJ-4

ACEASPECIFIKACE
E4 / E6 /
SPLŇUJE

E7 / E9

CES 20081
MTU type 3.1 / 2.1
Detroit Diesel DDC
CES 20081
93K218
MTU typ 3.1 / 2.1
Mack EO-O PP / EO-N
Detroit Diesel DDC
Premium Plus
93K218
JASO DH-2
Mack
EO-O B
PP / EO-N
Voith Class
Premium Plus
Deutz DQC IV-10-LA
JASO DH-2
Voith Class B
Deutz DQC IV-10-LA

API
MBCJ-4
228.31 / 235.28
ACEA
E6 / E7 / E9
MANE4
M/3271-1
MB
228.31
/ 235.28
Volvo
VDS-3
MAN M 3271-1
Scania Low Ash
Volvo VDS-3
Renault RLD-3 / RLD-2
Scania Low Ash
Caterpillar
ECF-3
Renault
RLD-3
/ RLD-2
Caterpillar ECF-3
AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L

KÓD E100121

EUROL MARATHOL FE
5W-30
EUROL
MARATHOL
LOW SAPS
FE
5W-30
Eurol Marathol FE 5W-30 is a fully synthetic engine oil,

E7 / E9

API
MBCJ-4
228.51 / 228.31
ACEA E4 / E6 / E7 / E9
MAN M 3677 / 3477 /
MB 228.51 / 228.31
3271-1
MAN
M 3677 / 3477 /
Volvo VDS-4
3271-1
Renault
RLD-3 / RLD-2
Volvo
VDS-4
Renault RLD-3 / RLD-2

KÓD E100109

EUROL GEO-MAX
10W-40
EUROL
GEO-MAX
MID SAPS
A
fully
synthetic
engine oil for modern trucks with
10W-40

JASODH-2
DH-2
JASO
Cummins CES 20086
20086
Cummins
Mack EO-O
EO-O Premium
Mack
Plus // EOS-4.5
Plus
Renault VI RLD-3 / RLD-4
Renault
Deutz DQC III-10 LA
Deutz
Volvo VDS-4.5,
Volvo
VDS-4.5, VDS-4

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
APPROVED

API SN
MAN M 3677 / 3477 / 3271-1
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ
Volvo
API
SN VDS-4 / VDS-3
Renault
RLD-3
/ RLD-2
MAN
M 3677
/ 3477
/ 3271-1
Volvo
VDS-3
MackVDS-4
EO-O/PP

Renault RLD-3 / RLD-2
PERFORMANCE LEVEL
Mack EO-O PP

API CJ-4/SN
ACEA E6 / E7 / E9
API CJ-4/SN
MB 228.51 / 228.31
ACEA E6 / E7 / E9
Scania Low Ash
MB 228.51 / 228.31
Renault
RXD
Scania
Low
Ash/ RGD
Caterpillar
Renault
RXD ECF-3
/ RGD
SPLŇUJE SPECIFIKACE

Caterpillar ECF-3

CES 20081
MTU type 3.1
Detroit
Diesel DDC
CES
20081
93K218
MTU
type 3.1
Detroit
Diesel DDC
Voith Retarder
Class B
93K218
Mack EO-N Premium
Voith
Class B
Plus /Retarder
EO-M Plus
Mack EO-N Premium
JASO DH-2
Plus / EO-M Plus
DeutzDH-2
DQC IV-10-LA
JASO
Deutz DQC IV-10-LA

AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
15
15

NÁKLADNÍVOZY
VOZY
NÁKLADNÍ
TĚŽKÁ TECHNIKA
TECHNIKA
TĚŽKÁ

EUROLMARATHOL
MARATHOL
EUROL
10W-40
10W-40

APPROVED
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

LOW SAPS

NÍZKO POPELNATÝ

A full synthetic engine oil for commercial vehicles
Plně syntetický motorový olej pro užitková vozidla s technologií
with the so called ‘low saps’ technology. Especially
s nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry. Zejména
Mercedes (228.51) and MAN (M3477) have set up special
společnosti
a MAN
(M3477)
zavedly emission
speciální
standards Mercedes
for the oil(228.51)
to meet
Euro-4
and Euro-5
normy
pro oleje,
které splňují
emisnísulfur,
předpisy
Euro-4 a Euro-5,
regulations,
including
reduced
phosphorus
and
včetně
požadavku
na snížený
obsah ACEA
síry, fosforu
a sulfátového
sulphated
ash. For
this reason,
launched
the E6
popela.
Z tohotoMarathol
důvodu zavedla
společnost
ACEA in
specifikaci
speciﬁcation.
can also
be applied
older E6.
Olej
Marathol
lze používat
i ve starších
nákladních
s
trucks
with Euro-3
engines,
Mercedes
228.5vozech
and MAN
motory
Euro-3,
Mercedes
MANDAF
3277,HP-2.
včetně nákladních
3277, as
well as
Renault228.5
RXDaand
vozů Renault RXD a DAF HP-2.

MB-Approval 228.51
MB-Approval 228.51
MAN M 3477 / 3271-1
MAN M 3477 /
Volvo VDS-3
3271-1
Renault RD-2
Volvo VDS-3
Mack EO-N
Renault RD-2
PERFORMANCE
Mack
EO-N LEVEL
API CI-4
SPLŇUJE SPECIFIKACE
ACEA E6 / E7
API CI-4
MB 226.9
ACEA E6 / E7
MB 226.9

CODE E100119
KÓD E100119

AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

EUROL SYNTRAX
EUROL
5W-30SYNTRAX
CF UHPD
5W-30
CF
UHPD
FULLY SYNTHETIC

APPROVED

Volvo VDS-3
SCHVÁLENÉ
POUŽITÍ

PLNĚ
A fullySYNTETICKÝ
synthetic engine oil meeting the so called UHPD

(ultrasyntetický
high performance
diesel)
demands
suitable
for
Plně
motorový olej
splňující
tzv. požadavky
UHPD
heavy
loaded
diesel
engines
of
trucks.
This
oil
reduces
(vysoce výkonný olej pro dieselové motory), vhodný pro
corrosion
and wear
to nákladních
a minimum
during
the
extremely
výkonné
naftové
motory
vozů.
Tento
olej
omezuje
long
drain
intervals
providing
extra
fuel
saving
properties.
korozi a opotřebení na minimum během extrémně dlouhých
Syntrax can also be applied in Euro III and IV engines in
intervalů výměny, což výrazně snižuje spotřebu paliva. Olej
commercial vehicles where ACEA E5 or E7 is prescribed.
Syntrax lze také používat v motorech užitkových vozidel Euro III
Because of the low viscosity, it provides a perfect cold
a IV, pro které je předepsána specifikace ACEA E5 nebo E7.
start as evaporation loss is kept to a minimum.
Vzhledem k nízké viskozitě zajišťuje dokonalý start za studena a
ztráty způsobené odpařováním jsou minimální.
CODE E100116

ScaniaVDS-3
LDF
Volvo
RenaultLDF
RLD-2
Scania
Mack EO-N
Renault
RLD-2
Mack
EO-N LEVEL
PERFORMANCE
API CI-4
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
ACEA
E4 / E7
API
CI-4
MB 228.5
ACEA
E4 / E7
MAN
M 3277 / 3377
MB
228.5

AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

EUROL SYNTRUCK XLD
10W-40
EUROL
SYNTRUCK
FULLY
SYNTHETIC
XLD 10W-40

APPROVED

commercial vehicles conforming to the latest demands.
Plně
olej s velmi dlouhým
intervalem suited
Duesyntetický
to its fuelmotorový
saving properties,
it is exceptionally
výměny
užitková
vozidla, který engines
splňuje nejnovější
for use pro
in highly
turbocharged
used in trucks,
požadavky.
své schopnosti
snižovat
spotřebu
je
buses andDíky
industrial
vehicles.
Because
of thepaliva
special
additive technology,
enginepřeplňovaných
and engine oil are
mimořádně
vhodný pro both
použitíthe
ve vysoce
kept clean
in an unprecedented
The application
motorech
nákladních
vozů, autobusůway.
a průmyslových
vozidel.
of such
long speciální
drain intervals
depend
on the
OEMmotor i
Olej
obsahuje
aditivační
technologii
udržující
recommendation,
operational
andtakových
used ﬁltrationmotorový
olej stále dokonale
čisté.use
Použití
dlouhých
method.
intervalů výměny závisí na doporučení výrobce automobilů,
provozním použití a využívaném způsobu filtrace.
CODE E100122

MAN M 3277
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ
VolvoMVDS-3
MAN
3277
Renault
RLD-2
Volvo
VDS-3
ScaniaRLD-2
LDF-3
Renault
Scania
Mack LDF-3
EO-N
Mack EO-N

PERFORMANCE LEVEL

SPLŇUJE
API CFSPECIFIKACE

API CF
ACEA E4 / E7
ACEA E4 / E7
MB 228.5
MB 228.5

NÍZKO
POPELNATÝ engine oil suitable for heavily loaded
A semi-synthetic
diesel engines
and developed
according
tozatěžované
the latest
Polosyntetický
motorový
olej vhodný
pro značně
oil
consumption
and
exhaust
emission
regulations.
dieselové motory, který byl vyvinut podle nejnovějších It
meets allo spotřebě
quality requirements
foro European,
American
předpisů
paliva a nařízení
emisích výfukových
and Japanese diesel and petrol engine oils. Globence
plynů. Splňuje všechny kvalitativní požadavky kladené na
amply fulﬁlls the latest strict norms regarding American
evropské, americké a japonské oleje pro naftové a benzinové
trucks with or without EGR and diesel particle ﬁlter. The
motory. Olej Globence plně vyhovuje nejnovějším přísným
quality of Eurol Globence is guaranteed during the full
normám
pro americké
nákladní
s iof
bezengine.
EGR a filtru
drain interval,
regardless
thevozy
type
pevných částic. Kvalita oleje Eurol Globence je zaručena
během celého intervalu výměny, bez ohledu na typ motoru.
CODE E100123, E100124
KÓD E100123, E100124
16
16

Scania LDF-3 / LDF-2 /
LDF LDF-3 / LDF-2 /
Scania
Renault RLD-2 / RLD /
LDF
Renault
RXD RLD-2 / RLD /
RXD
Deutz DQC III-10
Deutz
MTU DQC
typeIII-10
3
MTU type 3 DAF
DAF
Mack EO-N
Mack EO-N

AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L

KÓD E100122

EUROL GLOBENCE
EUROL
GLOBENCE
10W-30,
15W-40
LOW SAPS
10W-30,
15W-40

Volvo VDS-2
Volvo
VDS-2
Renault
RXD
Renault
RXD
Caterpillar
ECF-2
Caterpillar
CES 20076 /ECF-2
20077 / 20078
CES
20076
20077 / 20078
Deutz
DQC /IV-10
Deutz
IV-10
GlobalDQC
DHD-1
Global
DHD-1
MTU type
3
MTU
3 Plus
Macktype
EO-M
Mack
JASOEO-M
DH-1 Plus
JASO DH-1

MAN M 3277 /
3377

KÓD E100116

A fully synthetic extra long drain engine oil for use in
PLNĚ
SYNTETICKÝ

Renault RXD
RXD
Renault
CES
20076
CES 20076 // 20077
20077
Deutz DQC
DQC III-10
III-10 LA
Deutz
LA
MTU type
3.1
MTU
type
Renault RGD
3.1
DAF
Renault
RGD
JASO DH-2
DAF
JASO DH-2

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

APPROVED

MB-Approval 228.31 (E100124)
Volvo VDS-4228.31
(E100124)
MB-Approval
(E100124)
Renault
RLD-3
(E100124)
Volvo
VDS-4
(E100124)
MAN MRLD-3
3575(E100124)
(E100124)
Renault
MAN
3575 (E100124)
MackMEO-O
PP (E100124)
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

Mack EO-O PP (E100124)
PERFORMANCE LEVEL

SPLŇUJE SPECIFIKACE

API CJ-4/SN / SM (E100123)

API CJ-4/SN / SM (E100123)
API CJ-4/SM / CF (E100124)
API CJ-4/SM / CF (E100124)
MANMM3275
3275/ 3575
/ 3575(E100123)
(E100123)
MAN
VolvoVDS-4
VDS-4(E100123)
(E100123)
Volvo
ACEA
ACEAE9E9(E100123)
(E100123)
MB
MB228.31
228.31(E100123)
(E100123)

Renault RLD-3 (E100123)
Renault
RLD-3
(E100123)
Cat ECF-3
/ ECF-2
/ ECF-1-A
Cat
/ ECF-2 / ECF-1-A
CESECF-3
20081
CES
20081
Deutz
DQC III-10
Deutz
MTU DQC
typeIII-10
2.1
MTU type 2.1
Mack EO-O PP (E100123)
Mack EO-O PP (E100123)
Global DHD-1 (E100124)
Global DHD-1 (E100124)
DetroitDiesel
Diesel
DDC
93K215
(E100124)
Detroit
DDC
93K215
(E100124)
JASODH-2
DH-2
(E100124)
JASO
(E100124)
ACEA
ACEAE9E9(E100124)
(E100124)

AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

NÁKLADNÍ
NÁKLADNÍ VOZY
VOZY
TĚŽKÁ TECHNIKA

EUROLENDURANCE
ENDURANCE LD
EUROL
10W-40
LD
10W-40
SEMI-SYNTHETIC
POLOSYNTETICKÝ

Semi-synthetic UHPD engine oil enabling long drain
Polosyntetický motorový olej UHPD umožňující dlouhé intervaly
intervals in commercial vehicles such as trucks, buses and
výměny, určený pro užitková vozidla, mezi která patří nákladní
industrial vehicles. This oil provides an excellent protection
vozy,
autobusy
a průmyslová
Tento olejoxidation
poskytuje and
against
bore polishing
andvozidla.
has a superior
vynikající
ochranu proti
obrušování
a vykazuje
stabilitu
high temperature
stability.
It enables
fuelvynikající
economy
due
při
a vysoké
teplotě.
To umožňuje
snižovat
spotřebu
to oxidaci
excellent
additive
technology
which
keep both
the
paliva
díky
která udržuje
jak during
olej, tak
oil and
thevynikající
engine technologii
clean in anaditiv,
unprecedently
way
motor
nevídaně
čisté
i během ifprodloužených
intervalů
prolonged
drain
intervals,
allowed by the
OEM výměny
and
na
základě povolení
výrobce
a v závislosti
naﬁpracovních
depending
on working
conditions
and
ltration methods.
podmínkách a způsobech filtrace.

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE SPECIFIKACE

APICI-4
CI-4
API
ACEA E4 / E7
ACEA E4 / E7
MB 228.5
MB 228.5
MAN M 3277
MAN M 3277
Volvo VDS-3 / VDS-2
Volvo VDS-3 / VDSScania LDF-2
2
Renault RLD-2 / RXD
Scania LDF-2
CES 20077 / 20078
Renault RLD-2 /
Deutz DQC III-10
RXD
MTU type 3
CES 20077 / 20078
Deutz DQC III-10
MTU type 3

Mack EO-N
EO-N // EO-M
EO-M Plus
Plus
Mack

CODE E100117

AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L

KÓD E100117

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

EUROL FUSION
10W-40
EUROL
FUSION
SEMI-SYNTHETIC
10W-40
A semi-synthetic engine oil particularly suitable for
POLOSYNTETICKÝ

heavily loaded commercial vehicles as well as in petrol,
Polosyntetický
vhodný
zejména
pro výrazně
LPG and lightmotorový
loaded olej
diesel
engines,
whether
or not
zatěžovaná
užitková
vozidla,
jakož
i pro benzinové,
plynové
a
turbo charged
and/or
with
catalytic
converter
and/or
méně
zatěžované
dieselové
motory,
bez ohledu
nanumber
to, zda jsou
common
rail systems.
Fusion
meets
a great
of
vybaveny
turbodmychadly,
katalyzátory
či vstřikovacími
systémy
leading OEM
speciﬁcations
and therefore
is a perfect
common
rail. Olej Fusion
splňuje
specifikací
hlavních
multi-functional
engine
oil forřadu
a mixed
ﬂeet.
Its synthetic
výrobců
vozů, provide
a proto jean
dokonalým
multifunkčním
motorovým
base stocks
uncomplicated
cold start,
fuel saving
and less
oil consumption
because
of low
olejem
pro smíšený
vozový
park. Jeho syntetický
základ
zajišťuje
evaporation loss.
bezproblémový
studený start, úsporu paliva a nižší spotřebu
oleje díky nízkým ztrátám vlivem odpařování.
CODE E100113

KÓD E100113

EUROL DIESEL-GUARD
15W-40
EUROL
DIESEL-GUARD
MINERAL
15W-40
Eurol Diesel-Guard 15W-40 Plus is a modern mineral

engine oil. The oil is especially suitable for heavily loaded
MINERÁLNÍ

diesel engines with or without turbochargers and for offEurol Diesel-Guard 15W-40 Plus je moderní minerální motorový
road equipment. Due to the high temperature and ageing
olej.
Olej je
vhodný
zejména
propresence
výrazně zatěžované
stability
and
because
of the
of strongdieselové
deterging
motory
s turbodmychadly
nebo
bezthe
nichoil
a pro
stroje.stay
additives,
this oil ensures
both
andterénní
the engine
Díky
stabilitě
při vysoké
teplotě
i běhemtodoby
stárnutí aeven
díky
in good
condition.
Wear
is limited
a minimum
přítomnosti
silnýchsevere
čisticích
aditiv, zajišťuje
tentoThe
olej trvale
under the most
working
conditions.
quality of
dobrý
motoru i samotného
Opotřebení
je omezeno
the oilstav
is guaranteed
during oleje.
the full
drain interval.
na minimum i v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách.
Kvalita oleje je zaručena během jeho celého intervalu výměny.
CODE E100112

KÓD E100112

EUROL MULTIFLEET
10W-30, 15W-40, 20W-50
EUROL
MULTIFLEET
MINERAL
10W-30,
15W-40,
20W-50
Robust mineral
engine oil
especially suitable for mixed

CES 20077 / 20078
Volvo VDS-3
Deutz
DQC /III-10
CES
20077
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ
Renault RLD-2
Global
20078 DHD-1
Volvo VDS-3
Mack EO-N
MTU type
Deutz
DQC2III-10
Renault RLD-2
Detroit
Diesel DDC
PERFORMANCE
LEVEL
Global DHD-1
Mack EO-N
93K215
API SL/CI-4
MTU
type
2
SPLŇUJE SPECIFIKACE
JASO DH-1
ACEA A3/B4 / E7
Detroit
Diesel
DDC
API SL/CI-4
Voith Class A
Allison C-4
93K215
ACEA A3/B4 / E7
MB 235.27 / 228.3 / 229.1 JASO DH-1
Allison C-4
MAN M 3275 / 3271
Voith Class A
MB 235.27 / 228.3 /
Caterpillar ECF-2 /
229.1
ECF-1-A
MAN M 3275 / 3271
Renault RLD
Caterpillar ECF-2 /
ECF-1-A AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L
Renault RLD
APPROVED

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
PERFORMANCE LEVEL

API CI-4/SL
ACEA E7
SPLŇUJE SPECIFIKACE
MB 228.3
API CI-4/SL
Volvo E7
VDS-3
ACEA
Renault
RLD-2 / RLD
MB 228.3
Caterpillar
Volvo
VDS-3ECF-2 /
ECF-1-ARLD-2 / RLD
Renault
CES 20076 /ECF-2
20077// 20078
Caterpillar
Deutz
DQC
III-10
ECF-1-A
Global
DHD-1
CES
20076
/ 20077 /

MTU type 2
Detroit Diesel DDC
93K215
MTU
type 2
Mack EO-N
/ EO-M
Detroit
Diesel
DDC Plus

93K215
Mack EO-N / EO-M Plus

20078
Deutz DQC III-10
Global
DHD-1 IN 1L - 5L - 6L - 20L - 60L - 210L
AVAILABLE
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 6 l – 20 l – 60 l – 210 l

PERFORMANCE LEVEL

API SJ/CG-4
MB 228.1
(E100046, E100041)
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
MAN
271 (E100046, E100041)
API
SJ/CG-4
MB
228.1
(E100046,
E100041)
ﬂeet applications with petrol, LPG and lightly loaded
Volvo
VDS
(E100046,
MINERÁLNÍ
271 (E100046, E100041)
diesel engines, whether or not turbo charged and/or with MAN
E100041)
Silný minerální motorový olej vhodný zejména pro použití ve smíšeném
Volvo
E100041)
catalytic
converter.
Becauseplynovými
of this broad
MTU VDS
type(E100046,
1 (E100046,
vozovém
parku
vozů s benzinovými,
a méněapplicability,
zatěžovanými this MTU
type 1 (E100046,
oil
can
reduce
the
stock
level
for
the
ﬂ
eet
owner
and
the
E100041)
dieselovými motory, ať už s turbodmychadly a katalyzátory, nebo bez nich. E100041)
retailer. kThis
amply fulﬁ
ls the
norms
regarding Mack
MackEO/L
EO/L(E100046,
(E100046,
Vzhledem
této quality
široké použitelnosti
může
tentostrict
olej omezit
velikost
E100041)
deposits zásob
on piston
crowns,
top ipiston
E100041)
potřebných
majitele
vozovéhoinparku
prodejcering
vozů.grooves
Důsledně and
plní
VW
501.01/505.00 (97)
on the
restpro
of usazeniny
the pistons.
Furthermore,
it has
an excellent
přísné
normy
na koruně
pístů, v horních
drážkách
pístních
VW 501.01/505.00
(E100046,
E100041) (97)
kroužků
a na ostatních
částech pístů. Kromě toho má vynikající čisticí
deterging
capability.
(E100046, E100041)

RECOMMENDED FOR USE

MB 228.1 (E100032)
MAN 271POUŽITÍ
(E100032)
DOPORUČENÉ

MB
228.1
(E100032)
Volvo
VDS
(E100032)
MAN
MTU271
type(E100032)
1 (E100032)
Volvo
(E100032)
MackVDS
EO/L
(E100032)
MTU type 1 (E100032)
ACEA E2-07 / A2-02
Mack EO/L (E100032)
ACEA E2-07 / A2-02

schopnost.

CODE E100032, E100046, E100041
KÓD E100032, E100046, E100041

AVAILABLE IN 600ML - 1L - 4L - 5L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 600 ml – 1 l – 4 l – 5 l – 60 l – 210 l
17
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NÁKLADNÍVOZY
VOZY
NÁKLADNÍ
TĚŽKÁ TECHNIKA
TECHNIKA
TĚŽKÁ

EUROLBEDIGA
BEDIGA
EUROL
10W-40,15W-40,
15W-40,
20W-50
10W-40,
20W-50
MINERAL
MINERÁLNÍ

Eurol Bediga is a mineral engine oil providing an optimum
Eurol
Bediga je
motorový cars
olej, který
zajišťujeloaded
optimální
lubrication
forminerální
older passenger
and lightly
mazání
starších
osobních
automobilů
a lehce
zatěžovaných
commercial
vehicles
equipped
with
petrol
or diesel
užitkových
vozidel sparts
benzinovými
nebo dieselovými
motory.
engines. Engine
are protected
against wear,
rustČásti
and
motoru
jsou Special
chráněnydeterging
proti opotřebení
a korozi.
čisticí
corrosion.
additives
keepSpeciální
rust particles
aditiva
zajišťují
rozptyl částic
rzi atosazí.
and soot
in dispersion.
Due
theDíky
use zvýšené
of shearstabilitě
stable
indexu
viskozity
třída viskozity
viscosity
indexseimprovers
the nemění,
viscositytakže
will olej
staynadále
in grade, so
vytváří
silnou
mazací vrstvu
mezi pohyblivými
motoru. ﬁlm
that the
oil continues
to provide
a strongdíly
lubricating
between the moving parts of the engine.
CODE E100096, E100125, E100045
KÓD E100096, E100125, E100045

EUROL HDX
EUROL
HDX
SAE 30,
SAE 40, SAE 50
SAE
30, SAE 40, SAE 50
MINERAL
HDX is especially developed for light and heavy duty
MINERÁLNÍ

petrol and diesel engines and also stationary engines.
HDX je speciálně vyvinut pro benzinové a dieselové motory o
This oil is also suitable for diesel engines operating on
středním a vysokém výkonu, včetně motorů stacionárních.
diesel fuel with a higher sulfur content (up to 0.5%). It has
Tento
olej
je vhodnýand
takéanti-wear
pro dieselové
motory spalující
strong
detergent
capabilities.
This prevents
motorovou
naftu s vyšším
obsahem
síry and
(až 0,5
carbon deposits
on pistons,
valves
in %).
theVykazuje
combustion
silnou
schopnost
a chránit
dílywhich
proti opotřebení.
brání
chamber.
HDX čistit
meets
API CF-2
is requiredTofor
usazování
uhlíku engines
na pístech,
ventilech
ve spalovací
komoře.
Detroit Diesel
and
can beaused
as a transmission
Olej
HDX splňuje
specifikacioil
APIisCF-2,
která platí pro dieselové
oil where
a monograde
prescribed.
motory Detroit, a může být použit jako převodový olej tam, kde
se požaduje sezonní olej.
CODE E100271, E100272, E100273

KÓD E100271, E100272, E100273

EUROL HDS
SAE 10W, 20W-20, SAE 30, SAE 40
EUROL HDS
MINERAL
SAE
10W, 20W-20, SAE 30, SAE 40
Developed for light and heavy duty petrol and diesel
engines as well as stationary engines whether or not
MINERÁLNÍ

runningpro
onbenzinové
diesel fuel
with a sulfur
content
up to
0.5%.
Vyvinut
a dieselové
motory
středního
a vysokého
The oil prevents carbon deposits on pistons, valves and in
výkonu, jakož i pro motory stacionární, bez ohledu na to, zda
the combustion chamber. It has strong anti-wear, antispalují motorovou naftu s obsahem síry do 0,5 %. Olej brání
corrosion and anti-foam characteristics, incorporating
usazování uhlíku na pístech, ventilech a ve spalovací komoře.
high oxidation stability to protect for oil thickening. HDS
Vykazuje
výraznéAPI
charakteristiky
proti
opotřebení,
SAE 30 meets
CF-2 speciﬁ
cation,
which iskorozi,
especially
pěnivosti
vysokou
oxidační
jako ochranu proti
requiredafor
Detroit
Dieselstabilitu
engines.
zahušťování oleje. Olej HDS SAE 30 splňuje specifikaci API CF-2,
která se vyžaduje hlavně pro dieselové motory Detroit.
CODE E101250, E101260, E101270, E101275

KÓD E101250, E101260, E101270, E101275
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PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE SPECIFIKACE

APISH
SH(E100125)
(E100125)
API
APISG/CF-4
SG/CF-4
API

RECOMMENDED FOR USE
DOPORUČENÉ POUŽITÍ

MB 228.1
228.1
MB
MIL-L-46152 // 2104D
MIL-L-46152
VW 505.00 (97)
2104D
VW 505.00 (97)

AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

PERFORMANCE LEVEL

API SG/CF/CF-2
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

API
SG/CF/CF-2 FOR USE
RECOMMENDED
MB 228.0 POUŽITÍ
DOPORUČENÉ
MAN
270
MB
228.0
ACEA270
E2-96 Issue 5
MAN
ACEA E2-96 Issue 5

AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
PERFORMANCE LEVEL

API SF/CF (E101250,
E101270,
E101275)
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
APISF/CF
SF/CD(E101250,
(E101260)
API
MIL-L-2104D
(E101250,
E101270,
E101275)
E101260)
API
SF/CD (E101260)
MIL-L-2104B / 46152B
MIL-L-2104D
(E101270, E101275)
(E101250,
E101260)

MIL-L-2104B /
46152B
(E101270, E101275)

RECOMMENDED FOR USE

Ford WSS-M2C153-D
(E101250, E101260)
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ

MIL-L-46152C
(E101250,
Ford
WSS-M2C153-D
E101260) E101260)
(E101250,
GM 6049-M / 6048-M
MIL-L-46152C
(E101250, E101260)
(E101250,
E101260)
CCMC
G2/D1/(E101270,
GM
6049-M
6048-M
E101275) E101260)
(E101250,
CCMC G2/D1
(E101270, E101275)

AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
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OLEJE PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU
Zemědělské stroje a stroje pro zemní práce musí fungovat na nejvyšší úrovni. Použití aktuální řady
je zásadně důležité. Naše řada zahrnuje oleje Eurol Altrack (STOU) pro současné mazání motoru,
převodovky a hydrauliky. Oleje Eurol UTTO jsou vhodné pro převodovku a hydrauliku. Oleje SHPD
jsou určeny hlavně pro mazání motorů traktorů.
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ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA

EUROL
EUROLALTRACK
ALTRACK
10W-40STOU
STOU
10W-40
SEMI-SYNTHETIC
POLOSYNTETICKÝ

The Altrack
10W-40
is a universal,
multi-grade
tractor
Altrack
10W-40
je univerzální
traktorový
olej pro různá
roční oil
(Super(Super
Tractor
Oil Universal)
andaisjeespecially
developed
období
Tractor
Oil Universal)
speciálně vyvinut
pro
for application
the engine,
transmission
and hydraulic
použití
v motoru, in
převodovce
a hydraulickém
systému.
Lze jej
system. celoročně
It can be vused
all year
round in tractors
equipped
používat
traktorech
s kotoučovými
brzdami
with oil immersed disc brakes (so called ‘wet brakes’). It
ponořenými do oleje (tzv. „mokré brzdy“). Nabízí dokonalou
offers a perfect protection against corrosion, oxidation
ochranu proti korozi, oxidaci a opotřebení při extrémně
and wear under extremely high loads, which occur in
vysokých zátěžích v převodovkách.
transmissions.

CODE E105082

KÓD
E105082ALTRACK
EUROL

STOU
10W-30, 15W-30, 15W-40
MINERALALTRACK STOU
EUROL
This Altrack serie is a range of universal, multi-grade
10W-30,
15W-30,
15W-40
tractor oils (Super
Tractor
Oil Universal) and is especially

developed for application in the engine, transmission and
MINERÁLNÍ
hydraulic
system.
It can
be used alltraktorových
year roundolejů
in tractors
Tato
řada Altrack
je sérií
univerzálních
pro
equipped
with oil(Super
immersed
brakes (wet
různá
roční období
Tractordisc
Oil Universal)
a jebrakes).
speciálněIt
offers a pro
perfect
protection
against corrosion,
oxidation
vyvinuta
použití
v motoru, převodovce
a hydraulickém
and wearLze
under
extremely
highv loads.
systému.
ji používat
celoročně
traktorech s kotoučovými

brzdami ponořenými do oleje (mokré brzdy). Nabízí dokonalou
ochranu proti korozi, oxidaci a opotřebení při extrémně
vysokých zátěžích.
CODE E105075, E105080, E105084

KÓD E105075, E105080, E105084

EUROL HYKROL CT FLUID
EUROL
UTTO HYKROL CT FLUID
Hykrol UTTO series are especially developed for
UTTO

transmissions of combined bulldozer, tractor and other
Řada Hykrol UTTO je speciálně vyvinuta pro převodovky
agricultural devices, ﬂuid clutches, power steering,
kombinovaných buldozerů, traktorů a jiných zemědělských
hydraulic systems and torque converters. It has favourable
zařízení, kapalinových spojek, posilovačů řízení, hydraulických
friction characteristics and is therefore exceptionally
systémů a měničů krouticího momentu. Vykazuje příznivé
suited for ‘wet brake’- systems preventing so-called ‘stick
charakteristiky
třeníviscosity
a je protoindex,
mimořádně
vhodná
pro
slip’. It has a high
a very
strong
oilsystémy
ﬁlm and
„mokrých
které zabraňujíproperties,
tzv. „prokluzu“.
Má vysoký
index
good EP-brzd“,
and anti-wearing
protecting
against
viskozity,
velmi
silnou olejovou
vrstvu
a dobré vlastnosti EP a
corrosion,
oxidation
and foam
building.
odolnost vůči opotřebení, chrání před korozí, oxidací a tvorbou
pěny.

KÓD
E105825
CODE
E105825

EUROL
EUROLHYKROL
HYKROL
JD
JD68
68
UTTO
UTTO

Řada
Hykrol
UTTOseries
je speciálně
vyvinuta pro převodovky
kombinovaných
Hykrol
UTTO
are especially
developed
for
buldozerů,
traktorůofa jiných
zemědělských
zařízení,
kapalinových
spojek,
transmissions
combined
bulldozer,
tractor
and other
posilovačů
řízení,
hydraulických
a měničů
krouticího
momentu.
agricultural
devices,
ﬂuidsystémů
clutches,
power
steering,
Vykazuje
příznivé
charakteristiky
tření aconverters.
je proto mimořádně
pro
hydraulic
systems
and torque
It has vhodná
favourable
systémy
brzd“, které
zabraňují
tzv. „prokluzu“.
Má vysoký index
friction„mokrých
characteristics
and
is therefore
exceptionally
viskozity, velmi silnou olejovou vrstvu a dobré vlastnosti EP a odolnost
suited for ‘wet brake’- systems preventing so-called ‘stick
vůči opotřebení, chrání před korozí, oxidací a tvorbou pěny.

slip’. It has a high viscosity index, a very strong oil ﬁlm and
good EP- and anti-wearing properties, protecting against
corrosion,
oxidation and foam building.
KÓD
E105820
CODE E105820

John
JohnDeere
DeereJ20C,
J20C,J27
J27
NH
030CC/ /410
410B
API
APICG-4/SF
CG-4/SF // GL-4
NH 024
024 CC // 030
B/ 420 A
Allison
Allison C-4
C-4
/ 420 A
ZF
ZF TE
TE ML
ML 06B/
06B/
RECOMMENDED FOR USE
06C/06R/07B
06C/06R/07B
DOPORUČENÉ
MIL-L-2105POUŽITÍ
Case
CaseMS
MS1206,
1206, MS1209 MIL-L-2105
MS1209
MB 228.1
MB
228.1 / M1144 /
MF M1145
MF
M1145
/ M1144
/
M1143
/ M1139
/ M1135
M1143
M1139 /
Ford NH/ 82009201/2/3
M1135
/ WSS-M2C159-B/C /
Ford
NH
WSS-M2C134-D
82009201/2/3
/ WSS-M2C159-B/C /
AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L
WSS-M2C134-D
PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
PERFORMANCE LEVEL

API CG-4/SF / GL-4
Allison C-4
SPLŇUJE
ACEASPECIFIKACE
E3-02
API
CG-4/SF
/ GL-4MS1209
Case
MS 1206,
Allison C-4
MB 227.1
ACEA E3-02
MB 228.1 (E105075)
Case MS 1206, MS1209
MIL-L-2104D
/ 46152C
MB
227.1
John
Deere
J20C, J27
MB
228.1
(E105075)
MIL-L-2104D
/ 46152C
Caterpillar TO-2
John
Deere J20C, J27
FNHA-2-C201
Caterpillar
TO-2
Ford WSS-M2C159-B/C
FNHA-2-C201
Ford NH 82009201/2/3

Ford WSS-M2C134-D (E105075)
Ford WSS-M2C134-D (E105080,
E105084)
Ford WSS-M2C134-D (E105075)
MF M1135
/ M1139 (E105080,
/ M1143 /
Ford
WSS-M2C134-D
M1144 / M1145
E105084)
ZF TE
ML 06B/06C/06R/07B
MF
M1135
/ M1139 / M1143 /
M1144
M1145
NH 030/ C,
NH 024 C, NH 410 B,
ZF
MLA06B/06C/06R/07B
NHTE420
NH 030 C, NH 024 C, NH 410 B,
RECOMMENDED
FOR USE
NH
420 A

MIL-L-2105

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

MIL-L-2105

Ford WSS-M2C159-B/C
Ford NH 82009201/2/3

AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

PERFORMANCE LEVEL

API GL-4
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

API
GL-4
Case
MS 1207
Case
1207
CNHMS
MAT
3505
CNH
MAT 3505
ZF TE-ML
03F
ZF TE-ML 03F
Case MS 1210
Case MS 1210
FordWSS-M2C41-B
WSS-M2C41-B
Ford
/ /
WSS-M2C48-C
WSS-M2C48-C
IHBB-6-6
IH
John
J20D
JohnDeere
Deere
J20D
Caterpillar
CaterpillarTO-2
TO-2

DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 20-l 60L
– 60 -l –210L
210 l
AVAILABLE
IN 5L5- l20L

FNHA-2-C-201.00
FNHA-2-C-201.00
MF
M1145 / M1143 /
Registrace
ZF č. 001971
ZF registration
no.001971 M1141
MF M1145
/ M1143 /
/ M1135
SPLŇUJE SPECIFIKACE
M1141
/ M1135
PERFORMANCE LEVEL
Volvo
WB
101
API GL-4
VolvoWSS-M2C134-D
WB 101
Ford
API GL-4
Allison
C-4
Caterpillar
TO-2
Ford
WSS-M2C134-D
Allison
C-4
ZF TE-ML 03E/05F/06K
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML
John
Deere 03E/05F/06K
J20A, J20C
Case
1206,J20A,
MS 1207,
JohnMS
Deere
J20C
MS
1210
Case
MS 1206, MS 1207,
CNH
MAT 3505 / 3525
MS 1210
SCHVÁLENÉ
POUŽITÍ
APPROVED

CNH MAT 3505 / 3525

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L
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ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA

EUROLHYKROL
HYKROL
EUROL
PST80
80
PST
UTTO
UTTO

Hykrol
UTTO
series
are especially
for
Řada
Hykrol
UTTO
je speciálně
vyvinutadeveloped
pro převodovky
transmissions
of
combined
bulldozer,
tractor
and
other
kombinovaných buldozerů, traktorů a jiných zemědělských
agricultural devices, ﬂuid clutches, power steering,
zařízení, kapalinových spojek, posilovačů řízení, hydraulických
hydraulic systems and torque converters. It has favourable
systémů a měničů krouticího momentu. Vykazuje příznivé
friction characteristics and is therefore exceptionally
charakteristiky tření a je proto mimořádně vhodná pro systémy
suited for ‘wet brake’- systems preventing so-called ‘stick
„mokrých brzd“, které zabraňují tzv. „prokluzu“. Má vysoký index
slip’. It has a high viscosity index, a very strong oil ﬁlm and
viskozity,
olejovou properties,
vrstvu a dobré
vlastnosti EP
a
good EP-velmi
andsilnou
anti-wearing
protecting
against
odolnost
vůčioxidation
opotřebení,
chrání
korozí, oxidací a tvorbou
corrosion,
and
foampřed
building.
pěny.
CODE E105822
KÓD E105822

EUROL HYKROL
EUROL
HYKROL
WB 102
WB
102
UTTO

UTTO
An oil, especially developed for transmissions and
hydraulic,
oil-cooled
brake and
clutch systems,
of
Tento
olej byl
speciálně vyvinut
pro převodovky
a
agricultural,
home
gardening
and
industrial
tractors.
hydraulické, olejem chlazené brzdové a spojkové systémy
Because of the
low poura point,
this oiltraktorů.
is especially suitable
zemědělských,
zahradních
průmyslových
for
cold
climate
conditions.
It
is
suitable
modern disc
Vzhledem k nízkému bodu tuhnutí je tento olejfor
vhodný
brake materials and offers improved properties with
zejména do chladných klimatických podmínek. Hodí se pro
regard to wear, oxidation, corrosion, foam-formation and
moderní materiály kotoučových brzd a nabízí lepší
viscosity properties at low temperatures when compared
vlastnosti z hlediska opotřebení, oxidace, koroze, tvorby
to regular UTTO products with the same viscosity grade.
pěny a viskozity při nízkých teplotách ve srovnání s
běžnými výrobky UTTO se stejnou třídou viskozity.
CODE E105835

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

API
APIGL-4
GL-4
Allison
Allison C-4
C-4
CaseMS
MS1205
1205
Case
MF
M1135/ M1127A
/
MF M1139
M1139 //M1135
M1127A
Ford WSS-M2C 86B/C
Ford
WSS-M2C
Caterpillar
TO-286B/C
Caterpillar TO-2

AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
API GL-4

API
GL-4C-4
Allison
Allison
C-403E/05F/06K
ZF TE-ML
ZF
TE-ML
Case
MS 03E/05F/06K
1207 / 1206 / 1210
Case
CNH MS
MAT1207
3525/ 1206 /
1210
MF M1145 / M1143 / M1141 / M1135
CNH
VolvoMAT
WB 3525
101 / 102
MF
/ M1143 / M1141 / M1135
FordM1145
WSS-M2C134-D
Volvo
WB 101
/ 102
John Deere
J20A
/ J20C
Ford
WSS-M2C134-D
Caterpillar
TO-2
John Deere J20A / J20C
Caterpillar TO-2
AVAILABLE IN 20L - 60L - 210L

DOSTUPNÁ BALENÍ 20 l – 60 l –210 l

KÓD E105835

EUROL POWERSHIFT TO-4
10W, 30,
50
EUROL
POWERSHIFT
TO-4
POWERSHIFT
10W,
30, 50

Powershift is a high performance drive line oil, developed
PRO
ŘAZENÍ
POD ZATÍŽENÍM
for
modern
demanding
‘off-road’ applications, as well
as
for
ﬁ
nal
drives
equipment
requiring
a CAT
TO-4pro
or
Powershift je vysoceof
výkonný
olej hnací
jednotky,
vyvinutý
Allison C4
speciﬁ
cation.
The oils
are jako
recommended
moderní
náročné
terénní
aplikace,
stejně
i rozvodovky,for
které
use in powershift
transmissions,
manual
automatic
vyhovují
specifikaci CAT
TO-4 nebo Allison
C4.or
Tyto
oleje se
transmissions,
ﬁ
nal
drives,
hydraulic
systems
and
‘wet
doporučuje používat v převodovkách pracujících pod
zatížením,
brakes’ in buses
and trucks requiring
an Allison
C4
manuálních
nebo automatických
převodovkách,
rozvodovkách,
speciﬁcation. Also for earthmoving equipment, agricultural
hydraulických systémech a „mokrých brzdách“ autobusů a
applications and mining industry.
nákladních vozů vyžadujících specifikaci Allison C4. Jsou vhodné i
pro stroje pro zemní práce, zemědělské aplikace a těžební
průmysl.
CODE E101248, E101265, E101367

KÓD E101248, E101265, E101367

22
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PERFORMANCE LEVEL

Allison C-4
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
Caterpillar
TO-4

Allison C-4
Caterpillar TO-4

AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
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Naše spolupráce s několika týmy v rallye Dakar, nejtěžším závodě na světě, je tím nejlepším
důkazem kvality výrobků společnosti Eurol. Tento každoroční závod poskytuje našemu oddělení
výzkumu a vývoje dokonalé prostředí pro vývoj a další zlepšování našich výrobků.

Dakar Rally, Mammoet Rallysport

Rally Dakar, Riwald Dakar Team

24

Dakar Dakar

Rally Dakar, Bernhard ten Brinke Racing
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PŘEVODOVÉ OLEJE
Náš program převodových olejů obsahuje plně syntetické, polosyntetické a minerální oleje.
Oleje „pro celou hnací jednotku“ jsou založeny na pokročilém systému aditiv, který ve srovnání
s běžnými technologiemi poskytuje velké výhody. Pokud jde o zatížení převodovek, vyznačují se
tyto oleje účinnějším zpracováním větších sil na převodovkách. Nové generace olejů MTF (Manual
Transmissions Fluids = oleje pro manuální převodovky) vytvářejí prostřednictvím snížené spotřeby
paliva a zlepšených vlastností řazení nový standard.

26

OLEJE
PŘEVODOVÉ OLEJE

EUROLFULTRASYN
FULTRASYN
EUROL
75W-90GL-3/-4/-5
GL-3/-4/-5
75W-90

TOTAL
DRIVE
LINE
PRO
CELOU
HNACÍ
JEDNOTKU

PERFORMANCE LEVEL

SPLŇUJE SPECIFIKACE

APIGL
GL4/5
4/5/ MT-1
/ MT-1
API
RECOMMENDED
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ FOR USE

IVECO
IVECO
MIL-PRF-2105E
MIL-PRF-2105E
Volvo
Volvo97312
97312
Scania STO 1:0
Scania STO 1:0
Renault (Note Technique
Renault Annex
(Note3)
Technique
B0032/2
B0032/2 Annex 3)
DAF
DAF 341 Type Z2
MAN
SAE
J2360
MAN
341 Type Z2

A fully synthetic transmission/gear oil for both manual
Plně syntetický převodový olej pro manuální převodovky,
gearboxes and in ﬁnal drives and where an API GL-3, -4
rozvodovky a systémy požadující specifikace API GL-3, -4 nebo or -5 speciﬁcation is required being fully compatible with
5.
Plně kompatibilní
se synchronními
převodovkami.
Unikátní
synchromesh
gearboxes.
The unique
formulation
not
složení
nejen brání
opotřebení,
současněand
minimalizuje
vznik
only prevents
wear,
but alsoale
corrosion
foam building
koroze
a pěny. PřiAt
vysokých
teplotách je olej
chráněn
před
are minimized.
high temperatures,
the
oil is protected
tepelnou
oxidací. Vzhledem
k vynikajícím
EP jeEP
against thermal
oxidation.
Because ofvlastnostem
the excellent
pokles
viskozity způsobený
zatížením
minimální,
characteristics,
viscosityvysokým
drop caused
by high
loadsaisto i
během
prodloužených
intervalů drain
výměny.
minimal,
even at prolonged
intervals.

MAN
/ 341
MAN342
342type
typeM3
M3
/ 341
Type
TypeE3
E3
MB
MB235.8
235.8
ZF TE-ML 02B/05B/07A/
ZF TE-ML 02B/05B/07A/
12B/12/12N/16F/17B/
12B/12/12N/16F/17B/
19C/21B
19C/21BDIESEL
DETROIT
DETROIT DIESEL
DFS93K219.01
Arvin
Meritor 076-N
DFS93K219.01
Mack
ArvinGO-J
Meritor 076-N

KÓD E110076

MackDOSTUPNÁ
GO-J
BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

CODE E110076

SAE J2360

AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L

T

EUROL FULTRASYN
EUROL XLD
FULTRASYN
75W-90
75W-90
PRO
CELOUXLD
HNACÍ JEDNOTKU

TOTAL
DRIVE
LINE je plně syntetické mazivo pro celou
Eurol
Fultrasyn
XLD 75W-90
hnací
převodovku
nápravy.
Euroljednotku,
Fultrasyntj.XLD
75W-90a is
a fully Poskytuje
synthetic, total
dodatečnou
ochranu for
povrchu
ozubených
kol, ochranu
protiuse.
driveline lubricant
manual
transmission
and axle
korozi,
oxidační
stabilitu,gear
vynikající
kompatibilitu
těsnění
a nižší
It provide
additional
surface
protection,
corrosion
protection,
oxidation
stability,
superior
sealpoužívat
compatibility
spotřebu
paliva.
Společnost
Eurol jej
doporučuje
v
and improved
fuel economy.
Recommended
byv Eurol for
aplikacích
s prodlouženými
servisními
intervaly, tedy
use in applications
withvozech,
extended
service
intervals,
such
autobusech,
dodávkových
lehkých
a těžkých
nákladních
as
busses,
vans,
on-highway
light
and
heavy-duty
trucks,
vozech provozovaných na dálnicích, výkonných manuálních
heavy-duty manual
transmissions,
axles
and ﬁnal výkon
drives
převodovkách,
nápravách
a rozvodovkách
vyžadujících
requiring
API
GL-5/GL-4
and
MT-1
performance.
podle API GL-5/GL-4 a MT-1.
KÓD E100180
CODE E100180

EUROL TRANSYN
EUROL GL-3/-4/-5
TRANSYN
75W-90
75W-90 GL-3/-4/-5
PRO CELOU HNACÍ JEDNOTKU
TOTAL DRIVE LINE

Polosyntetický převodový olej, který lze používat v manuálních
A semi-synthetic
transmission/gear
which can kvalita
be
převodovkách
i rozvodovkách,
pro které oil
je předepsána
applied
in
both
manual
gearboxes
and
in
ﬁ
nal
drives,
oleje podle API GL-3, -4 nebo -5. Tento výrobek pomůže snížit
where převodových
an API GL-3,olejů,
-4 orneboť
-5 quality
is prescribed.
zásobu
jej lze oil
používat
pro celou This
product can reduce the stock of transmission oils, since
hnací jednotku. Speciální aditiva pomáhají snižovat spotřebu
it can be used for the complete drive line. The special
paliva. Lze jej používat v synchronních převodovkách a
additives help reducing fuel consumption. It can be
zajišťuje snadné a plynulé řazení, které vykazuje vynikající
used in synchromesh gearboxes and ensures easy and
charakteristiky
při vysokém
pro zvládání
velkých
zatížení
smooth shifting,
showingtlaku
excellent
extreme
pressure
acharacteristics
vibrací.
to cope with heavy loads and vibrations.
KÓD
E110075
CODE
E110075

EUROL
EUROLHPG
HPG
80W-90
GL-3/-4/-5
80W-90TDL
TDL
GL-3/-4/-5
PRO
CELOU
HNACÍ
JEDNOTKU
TOTAL
DRIVE
LINE

Minerální
převodový
olej, který
lze používat
hnacích
A mineral
transmission
oil that
can bev celé
usedřadě
in the
entire
jednotek
osobních
automobilů,
autobusů
nákladních
vozidel,
pro
drive line
of cars,
buses and
trucks,a where
an API
GL-4
které
je předepsána
specifikace
API GL-4 nebo
GL-5. Nabízí
or GL-5
speciﬁcation
is prescribed.
It offers
an excellent
vynikající
a vysokou
úroveň ochrany
kol a
stabilitystabilitu
and a high
protection
level toozubených
gears and
synchronizátorů
jednotce.
tudíž
synchronizers vincelé
thehnací
entire
drive Lze
line.
Thesnížit
number of oils
množství
olejůcan
na skladě.
Tento
vykazuje
dobrou has
to keep druhů
in stock
thereby
be výrobek
reduced.
The product
stabilitu
hlediska
oxidace při vysokých
teplotách
a nabízí
a goodzhigh
temperature
oxidation
stability
and offers
perfektní
řešení
pro smíšený
vozový ﬂ
park,
jej lze
v létě
a perfect
solution
for a mixed
eet neboť
as it can
bepoužívat
used in
isummer
v zimě (odand
−25 winter
°C).
(starting from -25 °C).

KÓD
E110627
CODE
E110627

SPLŇUJE SPECIFIKACE

MAN 342 Typ S1 / Z2

PERFORMANCE LEVEL

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

MAN 342 Typ S1 / Z2

API GL-4/ GL-5/ MT-1
RECOMMENDED
FOR USE
MB
235.8
API
GL-4/02B
GL-5/
MT-1
ZF
TE-ML
/ 05A
/
07A
12B / 12L / 12N
MB/235.8
/ZF
16B
/ 16F /02B
17B/ /05A
19C/
TE-ML
/07A
21A/ 12B / 12L / 12N
DETROIT DIESEL
/ 16B / 16F / 17B / 19C
DFS93K219.01
/ 21AMeritor 076-N
Arvin
DETROIT
Mack
GO-J DIESEL

IVECO
MIL-PRF-2105E
IVECO
Volvo 97312
MIL-PRF-2105E
Scania STO 2:0A FS /
Volvo 97312
STO 1:0
Scania STO 2:0A FS /
DAF
STO 1:0
SAE J2360
DAF
Renault
SAE J2360
MAN 342 type M3
Renault
MAN 342 type M3

DFS93K219.01
Arvin Meritor 076-N
Mack GO-J
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L

SPLŇUJE SPECIFIKACE

API
GL 4/5 / MT-1LEVEL
PERFORMANCE
MIL-L-2105
API GL 4/5B/C/D
/ MT-1
ZF
TE-ML
MIL-L-2105
B/C/D
02B/05A/07A/08A/12E/
ZF TE-ML
16B/16C/16D/17B/
02B/05A/07A/08A/12E/
19B/21A
16B/16C/16D/17B/
Mack
GO-J
19B/21A
MIL-PRF-2105E
Mack97310
GO-J
Volvo
Scania
STO 1:0
MIL-PRF-2105E

DAF
MAN M 3343 Typ M / 342
DAF M2 / 341 Type Z2
Type

MAN M 3343 Typ M / 342

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Type
M2 // 235.0
341 Type Z2
MB
235.1
Arvin
Meritor
076-N
IVECO
RECOMMENDED
FOR
USE
MB 235.1 / 235.0
Arvin Meritor 076-N
IVECO

Volvo 97310
Scania STO 1:0

DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 5- l20L
– 20-l 60L
– 60 -l –210L
210 l
AVAILABLE
IN 1L1- l5L

SPLŇUJE SPECIFIKACE

PERFORMANCE LEVEL

API GL-4/ GL-5/ MT-1
API GL-4/ GL-5/ MT-1
MAN 341 Type E2 /Z2,
MAN 341
Type E2 /Z2,
342Type
M-2
342Type
MB
235.0 M-2
MB
235.002B/ 05A/ 07A/
ZF
TE-ML
08/
12E/ 12L/
12M/
16B/
ZF TE-ML
02B/
05A/
07A/
16C/
16D/12L/
17B/12M/
19B/16B/
21A
08/ 12E/
DAF
2105E
16C/GL-5/MIL-PRF16D/ 17B/ 19B/
21A
Arvin
Meritor
076-N
DAF GL-5/MIL-PRF-

Mack GO-J
MackMIL-PRF-2105E
GO-J
Iveco
Iveco MIL-PRF-2105E
MIL-PRF-2105E
Scania
STO 1:0
MIL-PRF-2105E
Renault
Technique
Scania(Note
STO 1:0
B0032/2 Annex 3)
Renault (Note Technique
SAE J2360

B0032/2 Annex 3)
SAE J2360

2105E
Arvin Meritor 076-N

DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 20-l 60L
– 60 -l –210L
210 l
AVAILABLE
IN 5L5- l20L
27
27

PŘEVODOVÉ
PŘEVODOVÉ OLEJE
OLEJE

EUROLHPG
HPG
EUROL
80W-140TDL
TDL
GL-4/-5
80W-140
GL-4/-5
TOTAL
DRIVE
LINE
PRO
CELOU
HNACÍ
JEDNOTKU

EurolHPG
HPG80W-140
80W-140
is a universal
transmission
oil
Eurol
TDLTDL
je univerzální
převodový
olej, který
that
can
be
used
in
the
entire
drive
line
of
cars,
buses
lze používat v celé řadě hnacích jednotek automobilů,
and trucks, where an API GL-4 or GL-5 speciﬁcation
autobusů a nákladních vozů, pro něž je předepsána
is prescribed. Offers an excellent stability and a high
specifikace API GL-4 nebo GL-5. Nabízí vynikající stabilitu a
protection level to gears and synchronizers in the entire
vysokou úroveň ochrany ozubených kol a synchronizátorů v
drive line. Due to the special formulation, many shifting
celé
hnací jednotce.
Díky speciálnímu
složení zabraňuje
řadě
problems
are avoided
and fuel consumption
is reduced.
problémů při řazení a snižuje spotřebu paliva.

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

APIGL-4/
GL-4/ GL-5/ MT-1
API
MT-1
MIL-L-2105D
MIL-L-2105D
Arvin Meritor
Meritor 076-N
Arvin
076-N
MackGO-J
GO-J
Mack
MIL-PRF-2105E
MIL-PRF-2105E
ScaniaSTO
STO1:0
1:0
Scania
SAEJ2360
J2360
SAE
ZF 05A/07A/12M/16D/17B
05A/07A/12M/16D/17B
ZF

CODE E110626
KÓD E110626

EUROL TRANSLUBE PD
EUROL
TRANSLUBE
PD
75W-90
GL5
75W-90
GL5
SEMI-SYNTHETIC

POLOSYNTETICKÝ
Eurol Translube PD 75W-90 GL5 is a universal transmission

AVAILABLE IN 5L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 60 l –210 l

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
API GL-5

API
GL-5 B/C/D
MIL-L-2105
MIL-L-2105 B/C/D

and gear
oil which
can beGL5
applied
in manual
gearboxes
Eurol
Translube
PD 75W-90
je univerzální
převodový
olej,
and
ﬁ
nal
drives.
The
oil
can
be
used
for
the
complete
který lze používat v manuálních převodovkách a rozvodovkách.
driveline.
The
product
contains
special
additivesVýrobek
reducing
Tento
olej se
může
používat
pro celou
hnací jednotku.
fuel
consumption
and
eliminating
shifting
problems.
obsahuje speciální aditiva, která snižují spotřebu paliva a brání
Due to the special formulation, wear, corrosion and foam
problémům při řazení. Díky speciálnímu složení klesá opotřebení,
building are reduced to a minimum. At high temperatures
míra koroze a pěnivost na minimum. Při vysokých teplotách je
the oil is protected against thermal oxidation. This oil can
olej chráněn před tepelnou oxidací. Tento olej lze používat v
be used in synchromesh gearboxes and ensures easy and
synchronních
převodovkách
a zajišťuje
snadné a plynulé řazení i
smooth shifting,
even at low
temperatures.
při nízkých teplotách.
CODE E110616
KÓD E110616

EUROL FULTRAX
EUROL FULTRAX
75W-140 LS
75W-140
LS
FULLY SYNTHETIC

PLNĚ
A fullySYNTETICKÝ
synthetic limited slip gear oil, developed for

heavy
duty transmissions
high viscosity oil,
Plně
syntetický
převodový olejdemanding
s omezenýmaprokluzem,
resistingpro
high
loads,
high pressures
shockvysoce
loads. It is
vyvinutý
vysoce
výkonné
převodovkyand
vyžadující
recommended
for hypoid
transmissions,
hub reductions
viskózní
olej, odolávající
vysokým
zatížením, vysokým
tlakům a
and differentials
or without
‘limited
slip
systems’ as
rázovým
zatížením. with
Doporučuje
se pro
hypoidní
převodovky,
used innábojů
modern
cars. Because
of theautomobilů
high viscosity
redukce
a diferenciály
moderních
se index
and good
low-temperature
uiditybez
characteristics,
„systémy
omezeného
prokluzu“ﬂnebo
nich. Vzhledem Fultrax
k
will ‘stay-in-grade’
evenaunder
the
most severe working
vysokému
indexu viskozity
dobrým
charakteristikám
tekutosti
conditions in cars, trucks and tractors.
při nízkých teplotách bude olej Fultrax „setrvávat ve své třídě“ i
v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách v automobilech,
nákladních
vozech a traktorech.
CODE E110077

KÓD E110077

EUROL MTF
75W-85 FE GL-5
EUROL
MTF
FULLY SYNTHETIC
A
synthetic
gear
oil which can be used in ﬁnal drives and
75W-85 FE
GL-5

manual transmissions where GL-5 quality is required, with

PLNĚ
SYNTETICKÝ
or without
limited slip. It offers a robust high load carrying

Syntetický
olej, který absorption
lze používat v rozvodovkách
a manuálních
capacitypřevodový
for an excellent
of sudden peak
loads.
převodovkách,
jež vyžadují
GL-5,
s omezeným
prokluzem
nebo ensure
bez něj.
The oil contains
special
friction
modiﬁ
ers, which
Nabízí
vysoký výkon
pohlcování
náhlých vysokých
sustainable
fuelnezbytný
saving pro
andvynikající
less heat
development.
At
zatížení.
Olej obsahuje
modifikátory
tření, kteréadequate
zajišťují nižší
both very
low andspeciální
very high
temperatures,
spotřebu paliva a nižší tvorbu tepla. Při velmi nízkých i velmi vysokých
lubrication is ensured as well as protection against
teplotách je zaručeno odpovídající mazání, včetně ochrany proti korozi,
corrosion, wear, thickening and deposits.
opotřebení, zahušťování a usazeninám.

KÓD
E110081
CODE
E110081
28
28

AVAILABLE IN 5L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 60 l – 210 l

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
API GL-5

API
FordGL-5
WSS-M2C192-A
Ford
WSS-M2C192-A
Scania
STO 1:0
Scania
STO
BMW 83
231:0
9 407 870 /
BMW
83
23
9 407 870 /
80 23 2 282 583
80
23 2 282
583
GM/Opel
GM
12346140
GM/Opel GM 12346140

AVAILABLE IN 1L - 20L - 60L - 210L

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 20 l – 60 l – 210 l
PERFORMANCE LEVEL

API GL-5
MB 235.7
SPLŇUJE SPECIFIKACE
ZF TE-ML 18

API GL-5
RECOMMENDED
FOR USE
MB
235.7
ZF
TE-ML
18190 A2 / G 052
VW
G 055

190 A2 / GPOUŽITÍ
052 145
DOPORUČENÉ

A1

FiatG 055 190 A2 / G 052
VW
190
A2 / G 052 145 A1
BMW
Fiat
Alfa Romeo
BMW
LANCIA
Alfa Romeo
LANCIA
AVAILABLE
IN 1L1- l20L
DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 20-l 60L
– 60 l

PŘEVODOVÉ
PŘEVODOVÉ OLEJE
OLEJE

EUROL
EUROLMTF
MTF
75W-80GL-5
GL-5
75W-80

SEMI-SYNTHETIC
POLOSYNTETICKÝ
A semi-synthetic
gear oil
which
be usedvin
ﬁnal drives
Polosyntetický
převodový
olej,
kterýcan
lze používat
rozvodovkách
and
manual
transmissions
where
GL-5
quality
is
required. It
a manuálních převodovkách, jež vyžadují GL-5. Nabízí vysoký
offersnezbytný
a robustpro
high
load carrying
capacity
an excellent
výkon
vynikající
pohlcování
náhlýchfor
vysokých
absorption of sudden peak loads. The oil contains special
zatížení. Olej obsahuje speciální modifikátory tření, které zajišťují
friction modiﬁers, which ensure sustainable fuel saving
nižší spotřebu paliva a nižší tvorbu tepla. Při velmi nízkých i velmi
and less heat development. At both very low and very
vysokých teplotách je zaručeno odpovídající mazání, včetně
high temperatures, adequate lubrication is ensured as
ochrany proti korozi, opotřebení, zahušťování a usazeninám.
well as protection against corrosion, wear, thickening and
deposits.
CODE E110080
KÓD E110080

EUROL MTF
EUROL
MTF
75W GL-4
75W
GL-4
SEMI-SYNTHETIC

POLOSYNTETICKÝ
A semi-synthetic gear oil which can be used in ﬁnal drives

as well as manual
transmissions.
It ispoužívat
very well
compatible
Polosyntetický
převodový
olej, který lze
v rozvodovkách
synchromesh
and ensures
very smooth
shifting
iwith
manuálních
převodovkách.
Je velmi
dobře kompatibilní
se
even at lowpřevodovkou
temperatures.
MTF contains
specialřazení
friction
synchronní
a zajišťuje
velmi hladké
i při
modiﬁers,
which ensure
sustainable
fuel modifikátory
saving and less
nízkých
teplotách.
MTF obsahuje
speciální
tření,
heat zajišťují
development.
The
oil ensures
které
udržitelné
úspory
paliva aadequate
omezenou lubrication
tvorbu tepla.
at both
very low
and verymazání
high temperatures
and protects
Olej
zaručuje
odpovídající
při velmi nízkých
i velmi
against corrosion, wear, thickening and deposits. It is
vysokých teplotách a chrání před korozí, opotřebením,
compatible with most elastomers and seal materials.
zahušťováním a usazeninami. Je kompatibilní s většinou
elastomerů a těsnicích materiálů.

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

APIGL-5
GL-5
API
MIL-L-2105 B/C/D
MIL-L-2105
B/C/D

RECOMMENDED
FOR USE
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ

Volvo
Volvo 97308
97308
GM/Opel
1940
40182
182/ 19
/ 19
GM/Opel 19
40
757//19
194040768
768
/ 19
40 757
/ 19
40
776
40 776
Ford
Ford WSS-M2C200-C/
C2/C3
C2/C3
Citroen
Citroen
Peugeot
Peugeot
Renault
Renault

Fiat
Fiat
Alfa Romeo
Romeo Lancia
Alfa
Lancia
VW
501 50
VW 501
50 7533 818 /
BMW
2300
BMW1434
2300 404
7533/818
/
2300
2300
2300 1434 404 / 2300 7533
7533
513 //83
/ /
513
8322
2200309
309031
031
83 22
2222
7
83
22 00403
403247
247/ 83
/ 83
7533 818
533 818
AVAILABLE IN 1L - 20L - 60L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 20 l – 60 l

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
API GL-4

API
GL-4
MIL-L-2105
MIL-LRECOMMENDED FOR USE
2105
VW TL 726 (G 052 726
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ
A2/G 055 726
A2/G 060

VW
TL 726
(G726
052A2)
726
726 A2/G
070
A2/G
A2/G/ 052
060
VW G055
052 726
512 (A2)
726
A2/G
070
A2)
178 A2
/ 052
171726
A1/A2
VW G 052 512 (A2) / 052
178 A2 / 052 171 A1/A2

CODE E110073

AVAILABLE IN 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 210L

KÓD E110073

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

EUROL HPX ZM
75W-80
GL-4
EUROL
HPX
ZM
SEMI-SYNTHETIC
75W-80 GL-4

Semi-synthetic 75W-80 transmission oil for longer drain
POLOSYNTETICKÝ
intervals. It is suitable for use in both gearboxes and
Polosyntetický
převodový
olej 75W-80
pro delší
intervaly
differentials with
or without
an intarder
or retarder,
výměny.
Je an
vhodný
pro použití
převodovkách,
tak v point,
requiring
API GL-4
gear jak
oil.vDue
to its low pour
diferenciálech
s intardérem
nebo
něj,easier,
které vyžadují
shifting at low
temperature
is bez
made
whereas the
převodový
olej API
GL-4.
Díky svému
nízkému
bodu tuhnutí
high viscosity
index
ensures
proper
lubrication
at high
temperature.
Itspřifuel
saving
properties
coupled
usnadňuje
řazení
nízké
teplotě,
zatímco jeho
vysokýwith
index
meetingzajišťuje
the latest
speciﬁ
cations
for synchromesh
viskozity
správné
mazání
při vysoké
teplotě. Jehorings
allow for longer
intervals.
schopnost
snižovatdrain
spotřebu
paliva, spojená s plněním
nejnovějších specifikací pro synchronních kroužky, umožňuje
delší intervaly výměny.
CODE E110071

MAN 341 Type Z4

SCHVÁLENÉ POUŽITÍ
PERFORMANCE LEVEL

MAN 341 Type Z4
API GL-4
SPLŇUJE SPECIFIKACE
MAN 341 Type E3
API
MBGL-4
235.4
MAN
341 Type
ZF TE-ML
01L / 02L / 08 /
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
E3
13 / 16K
Volvo 97307
MB
235.4
Eaton Europe (300,000
ZF
01L / 02L / 08
kmTE-ML
or 3 years)
/ 13 / 16K
Eaton Europe
(300 000 km nebo
3 roky)
AVAILABLE IN 1L - 20L - 60L - 210L

KÓD E110071

EUROL HPX VC
75W-80
EUROL
HPX VC
FULLY SYNTHETIC
75W-80
Eurol HPX VC 75W-80 is a fully-synthetic (PAO) lubricant
developed
specially for Voith retarders in commercial
PLNĚ
SYNTETICKÝ

vehicles and busses. Has excellent viscosity temperature
Eurol HPX VC 75W-80 je plně syntetické mazivo (PAO) vyvinuté
properties at very low temperatures. Especially suited for
speciálně pro retardéry Voith užitkových vozidel a autobusů.
drain intervals up to a maximum of 300.000 km depending
Vykazuje vynikající viskozitu při velmi nízkých teplotách. Je
on application and according to manufacturer’s
vhodný
zejména
pro intervaly
výměny
až do
max. 300
000 km v
instructions.
Extended
long
oil drain
intervals
reduce
závislosti
na použití
a pokynech
výrobce.
Prodloužené intervaly
maintenance
costs
and increase
economy.
výměny oleje snižují náklady na údržbu a zvyšují hospodárnost.

CODE E110070
KÓD E110070

IVECO
Volvo 97305
IVECO
Renault (Note Technique
Volvo 97305
B0032/2 Annex 3)
Renault (Note Technique
DAF
B0032/2 Annex 3)
RECOMMENDED FOR USE
DAF
Volvo 97307

APPROVED

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 20 l – 60 l – 210 l
APPROVED

Voith Retarder Class C
SCHVÁLENÉ
POUŽITÍLEVEL
PERFORMANCE

Voith
MAN Retarder
341 TYPE Class
VR C
MB
235.29
PERFORMANCE LEVEL
MAN 341 TYPE VR
MB 235.29

AVAILABLE IN 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 60 l – 210 l
29
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PŘEVODOVÉ
PŘEVODOVÉ OLEJE
OLEJE

EUROL
EUROLHPG
HPG
75W-80GL-5
GL-5
75W-80
CPCP
MINERAL
MINERÁLNÍ

GearoilCPCP
a thin
mineral
transmission
oilolej
for pro
manually
Gearoil
je is
nízko
viskózní
minerální
převodový
shifted
gearboxes
of
Citroën,
Peugeot,
Renault
and
manuální převodovky Citroën, Peugeot, Renault a Volvo.
Volvo. It provides
excellent
stability,
goodproti
anti-wear
Poskytuje
vynikající stabilitu,
velmi
dobré very
vlastnosti
properties and a low foam tendency. The high viscosity
opotřebení a nízkou pěnivost. Jeho vysoký index viskozity
index guarantees optimum lubrication under all operating
zaručuje optimální mazání za všech provozních podmínek. Olej
conditions. The oil is inhibited with special anti-corrosion,
obsahuje speciálními inhibitory proti korozi, opotřebení a aditiva
antiwear and anti-oxidation additives. The excellent low
proti oxidaci. Vynikající tekutost při nízkých teplotách zlepšuje
temperature ﬂuidity improves shifting at low temperatures
řazení
při nízkých teplotách
a dále
spotřebu paliva.
and contributes
to a lower
fuelsnižuje
consumption.
CODE E110072
KÓD E110072

EUROL HPG GL-5
EUROL
HPG85W-90,
GL-5
80W-90,
85W-140
80W-90,
85W-90,
85W-140
MINERAL

MINERÁLNÍ
High Performance Gear Oils are mineral gear oils,

formulated
according
to oleje
the latest
phosphor
- sulfur oleje
Vysoce
výkonné
převodové
jsou minerální
převodové
technology,
assuring
an
excellent
protection
against
navržené podle nejnovější technologie fosforu a síry, která
metal-to-metal
thevzájemnému
gears under
the most
zajišťuje
vynikajícícontact
ochranu of
proti
kontaktu
kovů v
severe
operating
conditions,
even
under
shock
loads. The
nejnáročnějších provozních podmínkách, a to i při rázovém
SAE 80W and 85W viscosity grades have excellent low
zatížení. Stupně viskozity olejů SAE 80W a 85W vykazují
temperature ﬂuidity for an optimum performance during
vynikající tekutost při nízkých teplotách, což zajišťuje optimální
all seasons. Recommended for use in hypoid gears, hub
výkon v každém ročním období. Doporučuje se pro hypoidní
reductions, gearboxes, PTO’s and differentials where an
převody, redukce nábojů, převodovky, PTO a diferenciály, pro
API GL-5 is prescribed.
které je předepsána kvalita API GL-5.
CODE E110630, E110635, E110640
KÓD E110630, E110635, E110640

EUROL HPG GL-5 LSD
EUROL HPG GL-5
85W-90, 85W-140
LSD 85W-90, 85W-140
MINERAL
MINERÁLNÍ

Mineral gear oil with special limited slip additives for
Minerální
převodový
olej se speciálními
aditivy pro
omezený
hypoid drives
and limited
slip differentials.
Because
of
prokluz
pro hypoidní
hnací
jednotky a diferenciály
s and/
the excellent
friction
characteristics,
squeaking
omezených
prokluzem.
Vzhledem
k vynikajícím
or vibrations
are avoided.
Moreover,
the product has
an excellent lowtření
temperature
ﬂuidity
an optimum
charakteristikám
brání skřípání
nebo for
vibracím.
Kromě
performance
during
all seasons.
modiﬁers
toho
vykazuje tento
výrobek
vynikajícíSpecial
tekutostfriction
při nízkých
make thispro
oiloptimální
suitable výkon
for limited
slipročním
differentials,
teplotách
v každém
období. also
Díky
if equipped
with
multi-disc clutches,
in passenger
svým
speciálním
modifikátorům
tření je tento
olej vhodnýcars,
pro
commercials omezeným
vehicles, tractors
andi když
earthmoving
equipment.
diferenciály
prokluzem,
jsou vybaveny
vícekotoučovými spojkami, osobní automobily, užitková
vozidla,
a stroje
pro zemní práce.
CODE traktory
E110636,
E110641

KÓD E110636, E110641

EUROL MPG GL-4
80W, 80W-90, 85W-90, 85W-140
EUROL
MPG GL-4
MINERAL
80W,
80W-90,
85W-90,
The Multi-Purpose Gearoil
series85W-140
is formulated from
parafﬁnic base stocks and additives, including EP
MINERÁLNÍ

30
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(Extreme Pressure) additives according to the phosphor/
Víceúčelová
řada Gearoil
vyrobena z parafínových
sulfur technology.
It is je
recommended
for manyzákladních
types of
surovin
aditiv, včetně
aditiv
EPdrives
(Extreme
Pressure / extrémní
manuala gearboxes
and
ﬁnal
in passenger
cars,
tlak)
podle
fosforu
a síry.
Doporučuje
proAPI
buses
andtechnologie
commercial
vehicles
and
for whichsean
mnoho
typů ručních převodovek
a rozvodovek
osobních
GL-4 transmission
oil is prescribed.
A smooth
shifting
automobilů,
autobusů
a užitkových
vozidel, pro která
is guaranteed
for a long
time. Furthermore,
the je
SAE
předepsán
olej API GL-4.
Hladké
je zaručeno
80W and převodový
80W-90 viscosity
grades
haveřazení
an excellent
low
dlouhodobě.
toho vykazují třídy viskozity SAE 80W a
temperatureKromě
ﬂuidity.
80W-90 vynikající tekutost při nízkých teplotách.
CODE E110590, E110605, E110600, E110610
KÓD E110590, E110605, E110600, E110610

SPLŇUJE
SPECIFIKACE
PERFORMANCE
LEVEL

API
APIGL-5
GL-5
MIL-LMIL-L-2105D
2105D
ZF TE-ML
05A/07A/08A/12E/16B/
ZF
TE-ML
16C/16D/17B/19B/21A
05A/07A/08A/12E/16B/
MAN 342 Type M2
16C/16D/17B/19B/21A
MAN
342 Type M2
RECOMMENDED
FOR USE
PSA Peugeot
Citroën
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ
B71 Peugeot
2330
PSA
Citroën
B71 2330

AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

PERFORMANCE LEVEL

API GL-5
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

MIL-L-2105
API
GL-5 B/C/D
(E110630, E110640)
MIL-L-2105
B/C/D
MIL-L-2105D
(E110635)
(E110630,
E110640)
MIL-L-2105D
RECOMMENDED FOR USE
(E110635)
Mack GO-G (E110630)
MAN 342 Type
M1
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ

(E110635)
Mack
GO-G (E110630)
MB 235.0
MAN
342 (E110635)
Type M1
(E110635)
MB 235.0 (E110635)

ZF TE-ML 05C/07A/12B/
ZF
TE-ML 05C/07A/12B/
16B/16C/16D/16E/17B/
16B/16C/16D/16E/17B/
19B/21A/21C (E110635)
19B/21A/21C
(E110635)
Volvo 97316 / 97310
Volvo
97316 /
(E110635)
97310
Voith 3.325-339 (E110635)
(E110635)
DAF (E110635)
Voith 3.325-339 (E110635)
DAF (E110635)

AVAILABLE IN 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE SPECIFIKACE

API GL-5 (E110641)
API
GL-5 (E110641)
MIL-L-2105
B/C/D (E110641)
MIL-L-2105
B/C/D (E110641)
ZF TE-ML 05C/12C/16E
(E110641)
ZF TE-ML 05C/12C/16E (E110641)

AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
PERFORMANCE LEVEL

API GL-4
MIL-L-2105 (E110605, E110600, E110610)
MBGL-4
235.1 (E110590)
API
ZF TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C
(E110590)
MIL-L-2105
(E110605, E110600, E110610)
MAN
341 Type
Z2 / E1 (E110590)
MB
235.1
(E110590)
SPLŇUJE SPECIFIKACE

RECOMMENDED
FOR USE
ZF
TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C
(E110590)
MIL-L-2105
(E110590)
MAN
341 Type
Z2 / E1 (E110590)
DOPORUČENÉ POUŽITÍ

MIL-L-2105 (E110590)

AVAILABLE IN 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
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OLEJE PRO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY
Oleje Eurol pro automatické převodovky zajišťují pohodlnou jízdu a dlouhodobou záruku. Společnost
Eurol přinesla na trh kromě takzvaného Multi-vehicle ATF i zcela nové výrobky ATF, aby splnila
požadavky na spotřebu paliva, výkon při nízkých teplotách a vyšších zatíženích. Nabízí celou řadu
výrobků pro automatické převodovky, převodovky s dvojitou spojkou a CVT.

32

AUTOMATICKÉ
AUTOMATICKÉ
PŘEVODOVKY
PŘEVODOVKY

EUROL
6700
EUROLATF
ATF
6700
FULLY
SYNTHETIC
PLNĚ
SYNTETICKÝ

A synthetic
transmission
oil, which
is speciálně
especially
Syntetický
olejautomatic
pro automatické
převodovky,
který je
developed
for automatic
gearboxes
requiring
low ATF.
vyvinut
pro automatické
převodovky
s nízkou
viskozitou
viscositysnadné
ATF. Itřazení
ensures
easyprovozních
shifting under
operating
Zajišťuje
za všech
teplotall
díky
nízkému
temperatures
because
of thespecifikace
low pourVI.
point
the
bodu
tuhnutí a vysoké
hodnotě
Díkyand
výborné
high
VI.
Because
of
the
excellent
oxidation
and
thermal
oxidační a tepelné stabilitě si olej ATF 6700 zachovává své
stability, ATF 6700 keeps its unique properties, so it
jedinečné vlastnosti, takže snadno splňuje předepsané intervaly
easily meets the prescribed drain intervals. A unique
výměny. Jedinečná kombinace olejů na syntetickém základě a
combination of synthetic base oils and state-of-the-art
nejmodernějších aditiv, zaručující neomezené a snadné řazení.
additives, guarantee all-round, easy shifting.

KÓD E113653

DOPORUČENÉ
POUŽITÍ FOR USE
RECOMMENDED

Aisin
AW-1
AisinWarner
Warner
AW-1
Bentley
BentleyOilOilPY112995PA
PY112995PA
Chrysler
Chrysler68157995AA
68157995AA
DSI H 6-Speed Tr. (AT 3292)
DSI H 6-Speed Tr. (AT 3292)
Fiat 9.55550-AV2 / AV5
Fiat 9.55550-AV2
/ AV5
Ford
WSS-M2C924-A
Ford WSS-M2C924-A
Hyundai
NWS-9638 / SP IV, SPH-IV
Hyundai
NWS-9638
/ SP8432
IV, SPH-IV
Jaguar
02JDE26444
/ Fluid
Mitsubishi
SP-IV & ATF /J-2
Jaguar 02JDE26444
Fluid 8432
Toyota
Type SP-IV
WS (JWS
Mitsubishi
& 3324)
ATF J-2
Land
Rover
LR023288
/ TYK
500050
Toyota
Type
WS (JWS
3324)
Maserati
231603
Land Rover
LR023288 / TYK 500050

Maserati 231603

CODE E113653

EUROL ATF 6100
EUROL
ATF 6100
PLNĚ
SYNTETICKÝ

FULLY
SYNTHETIC
Plně
syntetická
převodová kapalina, speciálně vyvinutá pro
automatické
převodovky
společnosti
General
Motors.
Je také
A fully synthetic
transmission
ﬂuid,
especially
developed
vhodná
pro systémy
posilovačů of
řízení
a některé
hydraulické
for automatic
transmissions
General
Motors.
It is also
systémy,
vyžadují
dobrou systems
tekutost při
nízkých
suitable které
for power
steering
and
someteplotách.
hydraulic
systems where
a good
low temperature
ﬂuidity
is required.
Doporučená
kapalina
pro doplnění
nebo výměnu
kapaliny
The recommended
top-up
reﬁlljeﬂpředepsána
uid for automatic
automatických
převodovek,
proorkteré
specifikace
transmissions
DEXRON
III or VI
The
DEXRON
III nebowhere
VI. Specifikace
DEXRON
VI is
je prescribed.
speciálně vyvinuta
DEXRON
VI speciﬁcation
is especially
developed
for
pro
novou šestistupňovou
převodovku
Hydra-Matic
společnosti
the newMotors
Hydra-Matic
six-speed
transmission
in General
General
vyrobenou
v roce 2006
nebo později.
Motors built in 2006 or later.
KÓD E113657
CODE E113657

EUROL
7300
EUROLATF
ATF
7300
PLNĚ
SYNTETICKÝ
FULLY
SYNTHETIC

Tento
plně synthetic
syntetický automatic
olej pro automatické
převodovky
je
This fully
transmission
oil is specially
speciálně
vyvinut
požadován pro
sedmistupňové
převodovky
developed
and amandatory
for MB
7-speed NAG2FE+
MB
NAG2FE+transmissions
vyrobené v červnu
2010June
a později,
vyžadují
automatic
as from
2010 které
requiring
low
nízkou
viskozitu
ATF. Je vyroben
z vysoce
kvalitních
syntetických
viscosity
ATF. Formulated
with
high quality
synthetic
base
základních
olejů
a nejnovějších
s cílem zaručit
trvale high
oils and the
latest
additives aditiv
to guarantee
a constant
vysokou
jehoshifting
jedinečných
vlastnostíduring
běhemuse.
řazení.
Nabízí
level of úroveň
its unique
properties
It offers
a signiﬁsnížení
cant reduction
of fuel
consumption
and CO2díky
výrazné
spotřeby paliva
a emisí
CO2, a to nejenom
emissions,
not only
duedíky
to tailored
additives,
aditivům
na míru,
ale také
nízké viskozitě
olejů.but also due
to the oils’ low viscosity.

PLNĚ SYNTETICKÝ
FULLY SYNTHETIC

Tato moderní plně syntetická kapalina pro automatické převodovky
This high-tech fully synthetic Automatic Transmission
byla vyvinuta pro automatické převodovky MB NAG2 a je vyrobena
Fluid is developed for MB NAG2 automatic transmissions
z vysoce kvalitních syntetických základních olejů. Lze ji používat pro
and has been formulated with high quality synthetic base
doplnění nebo výměnu kapaliny automatické převodovky, pro
oils. It can be used for top up or for reﬁlling an automatic
kterou se doporučuje SPECIFIKACE MB 236.14, (a také) MB 236.12
transmission, where a performance level of MB 236.14,
a MB 236.10 (s výjimkou systémů 4Matic). Kapalinu ATF 7100 lze
(and also) MB 236.12 and MB 236.10 is recommended
také použít jako řešení problémů automatických převodovek,
(except with 4Matic systems). ATF 7100 could also be used
jejichž řazení je méně pohodlné.

VW G 055 005 / 055
162 / 055 540 / 060 162

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 20 l – 60 l
AVAILABLE IN 1L - 20L - 60L

SPLŇUJE SPECIFIKACE

GM Dexron VI /
PERFORMANCE LEVEL
III
GM Dexron VI / III
MB
MB 236.41
236.41
Mercon
SP
Mercon LV
LV // SP
Toyota
Type
WS (JWS
(JWS 3324)
Toyota Type WS
3324)
BMW
397114
114
BMW 83
83 22
22 00 397

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
RECOMMENDED FOR USE

MB 236.15
MB 236.15

KÓD E113648
CODE E113648

EUROL ATF 7100
EUROL ATF 7100

MB 236.12 / 236.41
MB 236.12 / 236.41
Mercon LV / SP
Mercon LV / SP
Saab 93 165 147
Saab
93 165fluid8
147
ZF
Lifeguard
ZF Lifeguard
Nissan
Matic S fluid8
Honda
DW-1S GM
NissanATF
Matic
Dexron
Honda VI
ATF DW-1
Mazda
FZ
GM Dexron
VI
M-1375.4
Mazda FZ
VW G 055 005 / 055
M-1375.4
162 / 055 540 / 060 162

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 20 l – 60 l
AVAILABLE IN 1L - 20L - 60L

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

RECOMMENDED
FOR USE
MB
236.14

MB 236.14

as a problem solver for automatic transmissions, which
have less comfortable shifting properties.

KÓD E113658
CODE E113658

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 20 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 20L - 60L - 210L
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AUTOMATICKÉ
AUTOMATICKÉ
PŘEVODOVKY
PŘEVODOVKY

EUROLATF
ATF
4100
EUROL
4100
FULLY
SYNTHETIC
PLNĚ
SYNTETICKÝ

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

ATF4100
4100jeisplně
a fully
synthetic
automatic
transmission
ATF
syntetická
kapalina
pro automatické
ﬂuid, particularly
for Chrysler automatic
převodovky,
zvláště recommended
doporučená pro automatické
transmissions.
This Tento
product
is also
suitable
forsystémy
power
převodovky
Chrysler.
výrobek
je vhodný
i pro
steering systems and hydraulic systems, where an
posilovačů
řízení a hydraulické systémy, u kterých se
excellent low temperature ﬂuidity is required. It meets the
vyžaduje vynikající tekutost při nízkých teplotách. Splňuje
ATF+4 (MS-9602) service ﬁll speciﬁcation and replaces
specifikaci pro servisní plnění ATF+4 (MS-9602) a nahrazuje
ATF+3 (MS-7176). Especially recommended for topspecifikaci ATF+3 (MS-7176). Doporučuje se hlavně pro
up or re-ﬁll after repair/revision of Chrysler automatic
doplnění
nebo výměnu
poor
opravě/revizi
transmissions
where kapaliny
an ATF+3
ATF+4 is prescribed.
automatických převodovek Chrysler, pro které je
předepsána specifikace ATF+3 nebo ATF+4.

Mopar ATF +3 (MS 7176E)
7176E)
Mopar
Mopar ATF +4 (MS-9602)
Mopar
(MS-9602)
Mopar
Mopar ATF+ (MS 7176)
7176)
Mopar
7176D)
Mopar ATF+2 (MS 7176D)
RECOMMENDED
FOR USE
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ

MS-9602
MS-9602

CODE E113655

AVAILABLE IN 1L - 60L - 210L

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 60 l – 210 l

KÓD E113655

EUROL ATF 1100
FULLY SYNTHETIC

RECOMMENDED FOR USE

EUROL ATF 1100

A fully synthetic automatic transmission oil, which is developed
PLNĚ
SYNTETICKÝ
for American,
Japanese and Korean automatic gearboxes. It
is also
suitableolej
for pro
most
European automatic
gearboxes.
Plně
syntetický
automatické
převodovky,
který byl This
‘multi-vehicle’
oil
is
a
unique
combination
of
synthetic
vyvinut pro americké, japonské a korejské automatické base
oils and state-of-the-art
additives,
which guarantees
all-round,
převodovky.
Je vhodný i pro
většinu evropských
automatických
easy shifting. Special friction modiﬁers ensure that the friction
převodovek. Tento olej pro řadu vozů je unikátní kombinací
characteristics will not change, even after a long time. It easily
syntetických základních olejů a nejmodernějších aditiv, která
meets the drain intervals prescribed by the OEM.
zaručují neomezené a snadné řazení. Speciální modifikátory tření
Toyota /dlouhodobou
Lexus T, T-II, T-III,
T-IV
Mopartření.
ATF +3
(MS 7176E) /
zajišťují
neměnnost
charakteristik
Snadno
Voith 55.6335.xx (G607) / G607 / G1363
ATF +4 (MS-9602)
splňuje intervaly výměny stanovené hlavním výrobcem vozu.
VW G /052
162T,A1/A2
/ 052
990 / 055 025 A Mopar
Hyundai
Mitsubishi
SP,/ SPATF/ +3
(MS 7176E)
Toyota
Lexus
T-II, T-III,
T-IV
ZF TE55.6335.xx
ML 03D/04D/09X
II, SP-III
& Dia Queen J2
ATF
+4 (MS-9602)
Voith
(G607) / 11B
G607/14B/17C
/ G1363
Hyundai / Mitsubishi SP, SP- II,
VW
G 052E113661
162 A1/A2 / 052 990 / 055 025 A
CODE
ZF TE ML 03D/04D/09X 11B /14B/17C

SP-III & Dia Queen J2

KÓD E113661

EUROL ATF III H
FULLY SYNTHETIC

ATF developed
for H
new (after 2003) and older
EUROL
ATF III

transmissions of GM and Ford, as well as for many other
PLNĚ
SYNTETICKÝ
brands.
The fully synthetic formulation offers a substantial
improvement
in order
meet
ATFa requirements,
Kapalina ATF vyvinutá
proto
nové
(pocurrent
roce 2003)
starší
as the transmissions
more
complex
and have
převodovky
GM a Ford, are
včetně
řady
dalších značek.
Plněsmaller
oil contents.
Notnabízí
onlypodstatné
oxidationzlepšení
and thermal
syntetické
složení
s cílemstability
splnit
are improved,
alsona
de-aeration
is faster. The
současné
požadavky
ATF, neboť převodovky
jsoufriction
složitější a
characteristics
improved
an extent
the oil
jejich
objem olejeare
klesá.
Zlepšuje to
se such
nejenom
oxidačníthat
a tepelná
ensures easy shifting during the entire drain interval.
stabilita, ale současně se i zrychluje odvzdušňování.
Charakteristiky tření se zlepšily natolik, že olej zajišťuje snadné
řazení během celého intervalu výměny.

Nissan Matic W
Mazda M-5 / M-III
Nissan
Volvo Matic
97341W
/ 1161540
Mazda M-5 / M-III
BMW LT-2
Volvo 97341 / 1161540
Idemitsu
BMW
LT-2 K7
JASO MK7315 1A
Idemitsu
MB 236.1
236.11
JASO
M 315/ 1A
MB
236.1
/ 236.11
Jatco
3100
PL 085
Jatco
PL 085
Ford 3100
WSS-M2C138-CJ
/
Ford
WSS-M2C138-CJ
/
M2C166-H
/ M2C202-B
M2C166-H / M2C202-B

Subaru KO410Y0700
AVAILABLE
IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L
Caterpillar
TO-2

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
PERFORMANCE LEVEL

RECOMMENDED FOR USE

Allison C-4
Ford Mercon / Mercon V
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
GM Dexron
IIIH
Allison
C-4 Type V2
MAN 339
Ford
Mercon / Mercon V
MB 236.6
GM Dexron IIIH
Voith 55.6335
MAN 339 Type V2
Volvo
97341
MB
236.6
ZF TE-ML
04D/09/
Voith
55.6335
14B/16L/17C
Volvo
97341

GM/Opel 19 40 707
MAN 339 Type Z3
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
VW G 052 162
GM/Opel 19 40 707
ZF TE-ML
02F/11B/14C
MAN
339 Type
Z3
VW G 052 162
ZF TE-ML 02F/11B/14C

ZF TE-ML 04D/09/
14B/16L/17C

CODE E113666

AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L

KÓD E113666

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

EUROL TRANSFLUID STF
SEMI-SYNTHETIC

PERFORMANCE LEVEL

EUROL
TRANSFLUID
STF oil which is especially
STF is a semi-synthetic
transmission

API GL-4
MIL-L-2105
SPLŇUJE SPECIFIKACE

where API GL-4 is prescribed, as well as for automatic
STF je polosyntetický převodový olej, který je speciálně vyvinut
transmissions. It enables easy shifting under all occurring
pro manuální převodovky s obtížným řazením, pro něž je
temperatures and protects against unnecessary friction.
předepsána kvalita API GL-4, stejně tak i pro převodovky
Besides the good EP properties, the product also offers
automatické. Umožňuje snadné řazení při všech teplotách a
fuel saving
properties.
In many
cases,
alsovlastností
the noise
of the
chrání
před zbytečným
třením.
Kromě
dobrých
typu
EP
gearbox
is
drastically
reduced
and
shifting
is
smoothened.
nabízí tento výrobek i úsporu paliva. V mnoha případech také
výrazně klesá hluk převodovky a řazení je mnohem snadnější.

API
GL-4
RECOMMENDED
FOR USE
MIL-L-2105
Allison C-4

developed for difﬁcult shifting manual gearboxes
POLOSYNTETICKÝ

34
34

Allison C-4 /TES 295 / TES 389
Isuzu besco
ATF-II / ATF-III
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ
Allison
C-4 /TES/295
/ TES 389
Ford Mercon
Mercon
V
Isuzu
besco ATF-II
/ ATF-III
ATF 7045E
/ 1375.4
/ LT 71141
Ford
Mercon /IIIMercon
GM Dexron
/ IID / VIII H
ATF
7045E
/
1375.4
LT 71141
Honda Z1 (except/CVT)
GM Dexron III / IID / III H
JWS 3309/3314/3317
Honda Z1 (kromě CVT)
MAN
339 Type Z1/V1 & Z2
JWS
3309/3314/3317
Nissan
D, J, K& Z2
MAN
339Matic
Type Z1/V1
Saab 93
165D,146/147
Nissan
Matic
J, K
Subaru KO410Y0700
Caterpillar
TO-2
Saab
93 165 146/147

CODE E113667
KÓD E113667

DOPORUČENÉ
POUŽITÍ
ATF LT 71141

Allison
BMW C-4
LT-2
ATF
71141 IIIG / IID
GMLT
Dexron
BMW
MANLT-2
339 Type Z1/V1
GM Dexron IIIG / IID
& Z2
MAN 339 Type Z1/V1
MB
&
Z2 235.4 / 235.5 / 235.10
/ 236.1
/ 236.11
MB
235.4
/ 235.5 / 235.10
/ 236.1 / 236.11

Renault DPO autom.
Transmission
Renault
DPO autom. Renk
Voith G607/G1363,
Transmission
Doromat
Voith
Renk
VW GG607/G1363,
052 162 A1/A2
Doromat
ZF TE ML 03D/
VW G 052 162 A1/A2
04D/05L/09/11A
ZF
TE ML 03D/ /11B
/14B/17C
04D/05L/09/11A
/11B
Caterpillar TO-2
/14B/17C
Caterpillar TO-2

AVAILABLE IN 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

AUTOMATICKÉ
AUTOMATICKÉ
PŘEVODOVKY
PŘEVODOVKY

EUROL
III III
G G
EUROLATF
ATF
SEMI-SYNTHETIC
POLOSYNTETICKÝ

A semi-synthetic
automatic
transmission
ﬂuid, especially
Polosyntetická
kapalina
pro automatické
převodovky,
speciálně
developed
for new
(after 1997)
and
older
(automatic)
vyvinutá
pro nové
(vyrobené
po roce
1997)
a starší
(automatické)
transmissions
built byFord
Forda GM,
and včetně
GM, asřady
welldalších
as forznaček.
many Je
převodovky
společností
other
brands.
is also posilovačů
suitable for
power
steering
systems,
také
vhodná
proItsystémy
řízení,
některé
hydraulické
some
hydraulic
systems
and
for
rotary
air
compressors
systémy a pro rotační vzduchové kompresory, u kterých se
where an excellent low temperature ﬂuidity is required.
vyžaduje vynikající tekutost při nízkých teplotách. Došlo k
An ‘electronically controlled converter clutch (ECCC) test’
rozšíření IIIF o zkoušku „elektronicky řízené uzamykací spojky
and a ‘sprag wear test’ were added to IIIF to upgrade the
(ECCC)“ a „zkoušku opotřebení vzpěry“ pro účely modernizace
DEXRON III to the latest demands.
DEXRON III podle nejnovějších požadavků.

SPLŇUJE
SPECIFIKACE LEVEL
PERFORMANCE

Allison
AllisonC-4
C-4
Ford
FordMercon
Mercon
GM Dexron IIIG
GM Dexron IIIG
MAN Typ Z1/V1
MAN
Typ Z1/V1
MB
236.1
MB 236.1
Voith
55.6335
Voith
55.6335
ZF
TE-ML
02F/03D/09/11B/17C / 04D/14A
ZF TE-MLTO-2
02F/03D/09/11B/17C / 04D/14A
Caterpillar

Caterpillar
TO-2
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ

MAN
339 Type V2FOR
/ Z-2USE
RECOMMENDED
Volvo
MAN97341
339 Type V2 / Z-2

Volvo 97341

KÓD E113665
CODE E113665

EUROL ATF III F
EUROL ATF III F
MINERÁLNÍ

MINERAL
ATF
III F je kapalina na bázi minerálních látek pro automatické

ATF III F is aspeciálně
mineralvyvinutá
based automatic
transmission
ﬂuid,
převodovky,
pro automatické
převodovky
especially GM,
developed
for dalších
automatic
transmissions
builtpro
by
společností
Ford a řady
výrobců.
Je také vhodná
GM, Ford
and many
other
manufactures.
is alsoasuitable
systémy
posilovačů
řízení,
některé
hydraulické Itsystémy
pro
for power
steering
systems, usome
hydraulic
systems
rotační
vzduchové
kompresory,
kterých
se vyžaduje
vynikající
and for při
rotary
air compressors
where
anviskozity
excellent
low
tekutost
nízkých
teplotách. Vysoký
index
nabízí
temperature ﬂuidity is required. The high viscosity index
odolnost proti korozi a tvorbě pěny. Výrobek také vykazuje
ﬂuid offers resistance against corrosion and foam building.
dobrou odolnost vůči oxidaci a opotřebení.
The product also has good anti oxidation and anti wear
properties.

KÓD E113659
CODE E113659

EUROL ATF II D
EUROL ATF II D
MINERÁLNÍ

MINERAL
ATF
II D je kapalina pro automatické převodovky řady starších
osobních
vysokozdvižných
vozíků
autobusů
ATF II D automobilů,
is an automatic
transmission
ﬂuida for
many older
evropského,
amerického
japonského
původu.
Je také
passenger cars,
forkliftnebo
trucks
and buses
of European,
American
Japanese
It is řízení,
also suitable
for certain
vhodná
pro or
určité
systémyorigin.
posilovačů
měniče krouticího
power steering
systems,
torquespojky
converters,
changemomentu,
převodovky,
kapalinové
a jednoduché
gearboxes,systémy.
ﬂuid clutches
and non
complicated
hydraulic
hydraulické
Díky extrémně
nízkému
bodu tuhnutí
systems.snadné
Due to
an extremely
lowstartu.
pour Těsnění
point, itnejsou
ensures
zajišťuje
řazení
při studeném
easy
shifting
at
cold
starts.
Seals
are
not
affected
touto kapalinou (ATF) ovlivněna a zabraňuje tvorbě kalů by
a this
ATF and it will prevent sludge and deposit formation.
usazenin.

CODE E113650
KÓD E113650

EUROL ATF 33 F/G FORD
EUROL ATF 33 F/G FORD
MINERAL
MINERÁLNÍ

ATF 33 F/G has especially been developed for certain,
Olej
ATF older
33 F/Gautomatic
byl vyvinuttransmissions
speciálně pro určité
a většinou
mostly
of Ford,
Borg
starší
automatické
převodovky
společností
Ford,
Warner,
Mazda, Toyota,
Volvo
and Saab,
butBorg
is also
Warner,
Mazda, Toyota,
Volvo a Saab,
ale doporučuje
se i
recommended
for a number
of todays’
agricultural
machinery.
Nextzemědělských
to these types
of transmissions,
this
pro
řadu dnešních
strojů.
Kromě těchto typů
oil is also suitable
for power
systems,
torque
převodovek
je tento olej
vhodnýsteering
i pro systémy
posilovačů
converters
other hydraulic
where a Ford
řízení,
měničeand
krouticího
momentu equipment
a další hydraulická
M2C-33pro
F/G
oiljeispředepsán
prescribed.
zařízení,
něž
olej Ford M2C-33 F/G.

CODE
E113660
KÓD
E113660

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L

SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

ZF
TE-ML 04D/14A
APPROVED
ZF
no.000387
ZF registration
TE-ML 04D/14A
ZF registration
no.000387
PERFORMANCE
LEVEL
Allison
C-4
PERFORMANCE
LEVEL
Dexron
III F
Allison C-4
Ford
Mercon
Dexron
III F
Caterpillar
TO-2
Ford Mercon
Caterpillar TO-2

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L

SPLŇUJE SPECIFIKACE

Allison
C-4
PERFORMANCE LEVEL
Dexron
IID
Allison C-4
Ford
WSS-M2C166-H
Dexron
IID
MAN
Typ Z1/V1
Ford WSS-M2C166-H
MB
236.1
/ 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9
MAN
Typ Z1/V1
Mercon
MB 236.1 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9
Renk
Doromat
Mercon
Voith
55.6335.xx (G607)
Renk Doromat
ZF
TE-ML
04D / 09X
/ 11A / 14A
Voith
55.6335.xx
(G607)
ZF TE-ML 04D / 09X / 11A / 14A

AVAILABLE
IN 1L1- l4L
DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 4- l5L
– 5-l 60L
– 60-l 210L
– 210 l

RECOMMENDED FOR USE
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ
SQM2-9007-AA

SQM2-9007-AA
John Deere J21A
John
VolvoDeere
97330 J21A
Volvo
97330
Ford WSS-M2C33-F/G
Ford WSS-M2C33-F/G

AVAILABLE
IN 1L
DOSTUPNÁ
BALENÍ
1 l-–20L
20 l-–60L
60 l -– 210L
210 l

35
35

AUTOMATICKÉ
AUTOMATICKÉ
PŘEVODOVKY
PŘEVODOVKY

EUROLDCF
DCF
1404
EUROL
1404
DCF
DCF

A fully
synthetic
transmissions
withspojkou.
a double
clutch.
Plně
syntetický
olejoil
profor
převodovky
s dvojitou
Princip
The principle
of the spojkou
DCT is (DCT)
basedjeon
the use
of twodvou
převodovky
s dvojitou
založen
na použití
separate clutch-sets,
forpro
thesudé
evena druhé
and one
the odd
samostatných
sad spojek,one
jedné
pro for
liché
gears. This transmission is further developed for use in
převody.
Tato převodovka je dále vyvinuta pro použití v
cars of VAG, Mercedes, BMW, Volvo and the PSA group. A
automobilech VAG, Mercedes, BMW, Volvo a skupiny PSA. Je
special oil, combining the extreme pressure capabilities of
třeba používat speciální olej, který kombinuje extrémní tlakové
a manual transmission oil with the friction properties of an
vlastnosti oleje pro ruční převodovku s vlastnostmi v oblasti tření
ATF, needs to be applied. It is composed to withstand the
ATF.
svému circumstances.
složení odolává i nejnáročnějším podmínkám.
mostDíky
extreme

CODE E113670

KÓD E113670

EUROL CVT 1304
CVT

EUROL
CVT 1304
A fully synthetic transmission oil for the lubrication of

CVT
modern Continuously Variable Transmissions. It can be
applied
in all převodový
metal-beltolej
CVT’s,
which moderních
are mentioned
Plně
syntetický
pro mazání
průběžně
under
Performance
Level
as
it
offers
optimal
protection
variabilních převodovek (CVT). Lze jej používat ve všech
CVT s
of the transmission
under
condition
and„SPLŇUJE
prevents
celokovovým
řemenem,
kteréevery
jsou uvedeny
v části
wear at the metal-metal contact points on the belts and
SPECIFIKACE“, protože nabízí optimální ochranu převodovky za
pulleys. The oil is formulated to prevent air entry and foam
všech podmínek a brání opotřebení kontaktních kovových míst
building in order to guarantee optimum lubrication and a
na řemenech a řemenicích. Olej je navržen tak, aby bránil
durable quality, even under ongoing pressure.
pronikání vzduchu a tvorbě pěny s cílem zajistit optimální
mazání a neměnnou kvalitu i za stálého tlaku.
CODE E113663

KÓD E113663

36
36

Renault
Renault BOT
BOT 450
450 EDC
BMW DCTF-1
DCTF-1
6-Speed
6-Speed
BMW
Chrysler 68044345EA
Volvo
#1161838
Volvo BOT 341
341 #1161838
Chrysler
Ferrari TF DCT-F3
VW
182//052 529
VW G
G 052
052 182
68044345EA
FFL-2, FFL-3,
FFL-4
052
529
BMW
MTF LT-5
Ferrari
TF DCT-F3
Fiat 9.55550-MZ-6
BMW
LT-5
VW G MTF
052 513
FFL-2,
FFL-3, FFL-4
Ford9.55550-MZ-6
WSS-M2C936-A
VW
G 052000
513
Porsche
043 206 56
Fiat
MB 236.21
/ 236.25
Porsche
206 56
/ 000 043000
207 043
30 / 043
Ford
WSS-M2C936-A
Mitsubishi
/207
00029043 207 30 / 043
MB
236.21 Diamond
/ 236.25
Queen SSTF-1
207 29
Mitsubishi
Nissan R35 Special
Diamond
PSA 9734
52
Queen
SSTF-1
Nissan R35 Special
PSA 9734 52
AVAILABLE IN 1L - 20L - 60L - 210L
RECOMMENDED
FOR USE
DOPORUČENÉ
POUŽITÍ

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 20 l – 60 l – 210 l
VW G 052 180 / 052 516
BMW 83 22 0 136 376 / 83 Ford WSS-M2C928-A
22 0 429 154POUŽITÍ
Elf Matic
VW
G 052CVT
180 /
DOPORUČENÉ
Chrysler
EZL-799
052
516
BMW
83 CVTF+4
22 0 136 376 /
Daihatsu AMIX CVT DC
Ford WSS-M2C928-A
CVT23
Ford
83
/ DFE
Elf
Matic
CVT / HMMF
Honda
HCF-2
22
0 429 154
DaihatsuCVTF+4
/ Suzuki TC
EZL-799
MB 236.20
Chrysler
Dia Queen
CVTFCVT
J1 /DC
J4
Ford
CVT23
Mopar
CVTF +4
Daihatsu
AMIX
HCF-2 / HMMF
DEX-CVT
/Nissan
DFE NS-3 / NS-2 / NS-1 Honda
Subaru Lineartronic
CVT236.20
EZL 799 A
Daihatsu
/ Suzuki TC CVTF MB
Suzuki
CVTCVTF
GreenJ11//J4
CVTF Mopar CVTF +4
Dia
Queen
Green 2NS-3
/ NS-2
Nissan
/ NS-2 / NS-1 DEX-CVT
Toyota CVT
FE / TC CVTF CVT EZL 799 A
Subaru
Lineartronic
Suzuki CVT Green 1 /
AVAILABLE IN 1L - 20L - 60L - 210L
CVTF
Green 2 / NS-2
Toyota CVT FE / TC
RECOMMENDED FOR USE

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 20 l – 60 l – 210 l
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OLEJE PRO MOTOCYKLY
Od počátku devadesátých let sponzorovala společnost Eurol různé motocyklové závodníky. Díky
výrobkům Eurol dosahují velkých úspěchů. Tato dlouholetá zkušenost se závody a motoristickým
sportem vedla k vzniku řada olejů pro motocykly s vysoce kvalitními výrobky vhodnými pro
každodenní použití. Řada výrobků Eurol pro motocykly zahrnuje minerální, polosyntetické a plně
syntetické motocyklové oleje. Moderní motocykly používají obvykle stejný olej k mazání motoru
a mokré spojky. Výrobci motocyklů vyžadují, aby olej splňoval jednu z norem JASO T 903:2011 na
základě výsledků zkoušek tření tohoto systému spojky. Všechny motocyklové oleje Eurol 4T splňují
přísnou specifikaci JASO MA2, což znamená, že jsou velmi vhodné pro mokrou spojku.
38

OLEJE PRO MOTOCYKLY

EUROL
5W-40,
10W-40,
5WEUROLSPORTBIKE
SPORTBIKE
5W-40,
10W-40,
5W-50,
10W-50,
15W-50,
50,
10W-50,
15W-50,
10W-6010W-60
FULLY
SYNTHETIC
PLNĚ
SYNTETICKÝ

Fullysyntetický
syntheticmotorový
engine oil
which
Plně
olejfor
promodern
modernímotorcycles
motocykly, který
contains
a
tailored
ester
technology
to
protect
against
obsahuje na míru přizpůsobenou technologii esterů pro ochranu
wear,opotřebení,
deposits, usazeninám,
sludge and kalům
oxidation
under
all conditions.
proti
a oxidaci
za všech
This oil can be used in MC transmissions where an API SF
podmínek. Tento olej lze používat v převodovkách motocyklů
up to SM oil is prescribed for touring, racing and cross
(MC), které vyžadují olej API SF až SM pro cestovní, závodní a
applications. Under the most severe operating conditions,
motokrosové motocykly. I za nejtěžších provozních podmínek je
air-absorption and foam building are minimised. Due to
minimalizováno pohlcování vzduchu a tvorba pěny. Díky
the special formulation, this oil offers excellent protection
speciálnímu
složení
tentoclutches.
olej vynikající ochranu
to gearboxes
andnabízí
wet disc
převodovkám a mokrým kotoučovým spojkám.

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

APISL
SL
API
APISM
SM(E100070)
(E100070)
API
JASOMA
MA//MA2
MA2
JASO

CODE E100102, E100070, E100081, E100184, E100183, E100082
KÓD E100102, E100070, E100081, E100184, E100183, E100082

EUROL MOTORCYCLE
EUROL MOTORCYCLE
10W-40, 15W-50
10W-40, 15W-50

SEMI-SYNTHETIC
POLOSYNTETICKÝ
Semi-synthetic engine oil for 4-stroke motorcycles.

AVAILABLE IN 1L - 4L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 60 l – 210 l

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE SPECIFIKACE

API SL
API
SL MA / MA2
JASO
JASO MA / MA2

Polosyntetický
motorový
pro čtyřdobé
motocykly.
Motorcycle 10W-40
is olej
suitable
for touring,
racing and
Motocyklový
olej 10W-40
je vhodný protection
pro cestovní,against
závodníwear,
a
cross bikes and
offers excellent
deposits, sludge
and oxidation.
Oil-thickening
and oil
motokrosové
motocykly
a nabízí vynikající
ochranu proti
consumption
are kept kalům
to a minimum.
The sophisticated
opotřebení,
usazeninám,
a oxidaci. Zhušťování
a
formulation
an na
excellent
protection
to gearboxes
spotřeba
olejeoffers
zůstávají
minimální
úrovni. Moderní
složení
where
an API vynikající
SF/SG orochranu
SL oil ispřevodovek,
prescribed.pro
The
oil je
does
oleje
poskytuje
které
not contain
modiﬁ
ers
be applied in wet
předepsán
olejfriction
API SF/SG
nebo
SL.and
Olejcan
neobsahuje
disc clutches,
preventing
from slippery
and
sticking
modifikátory
tření
a lze jej používat
v mokrých
kotoučových
clutches.ve kterých brání prokluzu a zadírání.
spojkách,
CODE E100097, E100185
KÓD E100097, E100185

EUROLSYNRA
SYNRA
EUROL
20W-50
20W-50
SEMI-SYNTHETIC
POLOSYNTETICKÝ

Synra is a semi-synthetic engine oil, especially
Synra
je polosyntetický
motorový
olej, speciálně
vyvinutý
pro
developed
for an optimal
lubrication
of 4-stroke
Ducati
optimální
mazání
čtyřdobých
Vyvážený
motorcycles.
The
balancedmotocyklů
additive Ducati.
package,
together
balíček
aditiv
spolu sebase
syntetickým
zaručují
dokonalý
with the
synthetic
stocks, základem
guarantee
perfect
engine
výkon
motoru zaunder
všechall
povětrnostních
jízdních podmínek.
performance
weather anda driving
conditions.
Zajišťuje
intenzivní
a konzistentní
v těchunder
nejtěžších
It ensures
a strong
consistent mazání
lubrication
the most
severe (racing)
conditions.
Because
of highteplotám
operating
podmínkách
(závody).
Kvůli vysokým
provozním
je
temperatures,
volatilitynaofminimu
the oilaisspeciální
kept tozahušťovadlo
a minimum and
těkavost
oleje udržována
the special
thickener
ensures
oleje
zajišťujeoil
odolnou
mazací
vrstvu.a tough lubricating ﬁlm.

AVAILABLE IN 1L - 4L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 60 l – 210 l

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE SPECIFIKACE

API SH / SJ / CF
API SH / SJ / CF
JASO MA / MA2
JASO MA / MA2

CODE
E100049
KÓD
E100049

EUROLSPORT
SPORT
TOURING
EUROL
TOURING
10W-40,
20W-50
10W-40, 20W-50
MINERAL
MINERÁLNÍ

Mineral engine oil without friction modiﬁers especially
Minerální
motorový
olej bez
modifikátorů This
tření,oil
speciálně
developed
for 4-stroke
motorcycles.
can also be
vyvinutý
čtyřdobé transmissions
motocykly. Tento
olej lze
v
used in pro
motorcycle
where
antaké
APIpoužívat
SF or SG
převodovkách
motocyklů,
pro které
předepsán
olej API
oil is prescribed.
It is suitable
forjetouring,
racing
andSFcross
nebo
SG. Je vhodný
pro cestovní,
závodní
a motokrosové
applications,
offering
excellent
protection
against wear,
motocykly
nabízí vynikající
ochranuunder
proti opotřebení,
deposits, asludge
and oxidation
all conditions. Due
usazeninám,
kalům a oxidaci
za všech this
podmínek.
Díkyexcellent
to the sophisticated
formulation,
oil offers
protection složení
to gearboxes
andolej
wetvynikající
clutchesochranu
preventing from
modernímu
nabízí tento
slipping and
stickingspojek.
clutches.
převodovek
a mokrých
Brání jejich prokluzu a zadírání.
CODE
E100011,
E100043
KÓD
E100011,
E100043

AVAILABLE
IN 1L1- l4L
DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 4- l60L
– 60 l

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE SPECIFIKACE

APISJ
SJ
API
JASOMA
MA//MA2
MA2
JASO

AVAILABLE
IN 1L1- l4L
DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 4- l20L
– 20-l 60L
– 60 -l –210L
210 l
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OLEJE
PRO
MOTOCYKLY
OLEJE
PRO
MOTOCYKLY

EUROL4T4T
ROAD
EUROL
ROAD
10W-40,10W-50,
10W-50,
20W-50
10W-40,
20W-50
MINERAL
MINERÁLNÍ

A mineral engine oil without friction modiﬁers developed
Minerální
motorovýmotorcycles.
olej bez modifikátorů
tření, severe
vyvinutý pro
for light 4-stroke
Even under
lehké
čtyřdobé
motocykly.
v náročných
podmínkách
operating
conditions
in Ihot
climates,provozních
the air-absorption
horkého
klimatu
je pohlcování
vzduchuTherefore
a tvorba pěny
and foam
building
are minimised.
theminimální.
4stroke
Proto
oleje
pro
čtyřdobé motory
a převodové
oleje nabízí dobrou
engine
and
transmission
oil offers
good protection
against
ochranu
proti
opotřebení
kalu vlivem oxidace.
Díkyspecial
speciálnímu
wear and
sludge
due toa oxidation.
Due to the
složení
v souladu
s JASOJASO
MA2 poskytuje
tento
olej ochranu
formulation
meeting
MA2, this
oil offers
protection
to gearboxes
and wet
disc clutches.
The
selected oil
převodovek
a mokrých
kotoučových
spojek.
Vybrané
thickener will
hardly
break downtakže
so viscosity
in grade
zahušťovadlo
oleje
se nerozpadává,
viskozita stays
setrvává
ve
to guarantee
solid lubricant
ﬁlm. vrstvu.
své
třídě s cílemazaručit
stabilní mazací
CODE
E100098,
E100100,
E100101
KÓD
E100098,
E100100,
E100101

EUROLTWINLUBE-FS
TWINLUBE-FS
EUROL
20W-50
20W-50

SPECIALLYPRO
FOR
HARLEY-DAVIDSON®
SPECIÁLNĚ
HARLEY-DAVIDSON®

A modern, synthetic oil, especially developed as an
Moderní syntetický olej, speciálně vyvinutý jako „celkové
‘overall lubricant’ for robust HD V-Twin motorcycles.
mazivo“ pro robustní motocykly HD V-Twin. Zaručuje silnou
Guarantees a robust lubricating ﬁlm, even at high
mazací vrstvu i při vysokých teplotách a otáčkách. Poskytuje
temperatures and speeds. It assures perfect engine
perfektní
výkon motoru
za všech
jízdních
a povětrnostních
performances
under all
driving
and weather
conditions
podmínek
přiracing
cestování,
závodech
i během
jízdapplication.
na velké
in touring,
andna
long
distance
driving
vzdálenosti.
k vynikajícím
řazeníitsecan
může
Because ofVzhledem
the excellent
shiftingvlastnostem
characteristics,
also
také
používatin
v převodovkách,
spojkách(primary
(primárních
be applied
gearboxes, clutches
anda secondary
sekundárních
skříních),
ať již samostatných,
nebo
chain cases),řetězových
whether or
not integrated
in the engine.
zabudovaných do motoru.

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE SPECIFIKACE

APISJ
SJ
API
JASOMA
MA//MA2
MA2
JASO

AVAILABLE
IN 1L1- l4L
DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 4-l20L
– 20-l 60L
– 60 -l –210L
210 l

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

APISJ
SJ
API
JASOMA
MA//MA2
MA2
JASO

AVAILABLE
IN 1L 1- l4L
DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 4- l60L
– 60 l

CODE
E100376
KÓD
E100376

EUROLHD
HD
EUROL
20W-50,20W-60,
20W-60,
20W-50,
50 50

SPECIALLYPRO
FOR
HARLEY-DAVIDSON®
SPECIÁLNĚ
HARLEY-DAVIDSON®

HD 20W-50 is especially developed for Harley-Davidson®
Olej HD 20W-50 byl speciálně vyvinut pro motocykly Harleymotorcycles. This oil is formulated with carefully selected
Davidson®. Tento olej tvoří pečlivě vybrané základní suroviny a
base stocks and high performance additives, reducing
vysoce účinná aditiva, která snižují spotřebu oleje na minimum.
oil consumption to a minimum. It withstands heavy shock
Odolává
silným
rázovým
a nabízí
dobrou
ochranuand
proti
loads and
offers
goodzatížením
protection
against
corrosion
korozi
a oxidaci,
tudížisopotřebení
na minimum.
oxidation,
so wear
reduced je
tosníženo
a minimum.
In short:
Stručně
řečeno:
olej prolubrication
dokonalé mazání,
kterému
a robust
oil forsilný
a perfect
which díky
enables
the
bude
motocykl Harley-Davidson®
pracovat po mnoho let.
Harley-Davidson®
to last for years.

PERFORMANCE
SPLŇUJE
SPECIFIKACE LEVEL

API
(E100390)
APISG
SG/ CD
/ CD
(E100390)
API
(E100380)
APISF/CF
SF/CF
(E100380)
API
(E100360)
APISFSF/ CC
/ CC
(E100360)
MIL-L-2104B (E100380)
MIL-L-2104B (E100380)
MIL-L-46152B (E100380)
MIL-L-46152B
JASO
MA / MA2 (E100380)
JASO MAE100360)
/ MA2
(E100390,

(E100390, E100360)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

CCMC
G2/D1 (E100380)
RECOMMENDED
FOR USE

CCMC G2/D1 (E100380)

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 4L - 60L - 210L

KÓD E100390, E100380, E100360
CODE E100390, E100380, E100360

EUROL
FOR
CHAIN
AND AND
GEAR GEAR
EUROLLUBE
LUBE
FOR
CHAIN
SPECIÁLNĚ
HARLEY-DAVIDSON®
SPECIALLYPRO
FOR
HARLEY-DAVIDSON®

Doporučeno pro převodovky pracující při vysokých otáčkách /
Recommended for gear boxes working under high speed/
nízkém
krouticím
a nízkýchtorque
otáčkách
/ vysokémThis
low torque
and momentu
low speed/high
conditions.
krouticím
mazivoispro
řetězy aformulated
převodovky to
je
chain andmomentu.
gearboxToto
lubricant
specially
speciálně
tak, abyofsplňovalo
požadavky modelů
Harleymeet thenavrženo
requirements
Harley-Davidson®
models
Davidson®
XLfrom
a XR vyrobených
od 1971.
se také pro
XL and XR,
1971 onwards.
It is Doporučuje
also recommended
mnoho
dalších
značek
za předpokladu,
že pro
není
předepsán
for many
other
brands,
providing that
noně
API
GL-5
převodový
olej oil
APIisGL-5.
Olej obsahuje
chránící
proti
transmission
prescribed.
The aditiva
oil contains
additives
to protect
against
oxidation
foam
with a
korozi,
oxidaci
a pěně,corrosion,
s dobrou tekutostí
přiand
nízkých
teplotách
great lowvůči
temperature
ﬂuidity and strength at high
odolností
teplotám vysokým.
temperatures.
KÓD
E110023
CODE
E110023
40
40

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE LEVEL

API GL-4
API GL-4

DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 60-l 210L
– 210 l
AVAILABLE
IN 1L1- l60L

OLEJE PRO MOTOCYKLY

EUROL
FOR
PRIMARY
CHAIN
EUROLLUBE
LUBE
FOR
PRIMARY
CHAIN
SPECIALLYPRO
FOR
HARLEY-DAVIDSON®
SPECIÁLNĚ
HARLEY-DAVIDSON®

Formulated
for the
lubrication
of thepouzdra
primary
chain v
Určeno
pro mazání
hlavního
řetězového
a spojek
case and
theDokonce
oil bathi při
clutches.
Even
at extremely
low
olejové
lázni.
extrémně
nízkých
teplotách zaručuje
temperatures,
an
optimal
protection
and
a
smooth
optimální ochranu a hladký start za studena. Korozi a usazeniny
cold start
guaranteed.
Rust,vodu.
corrosion
andpro
deposits
omezuje
na isminimum
a odpuzuje
Vyvinuto
mazání
are
reduced
to
a
minimum
and
water
will
be
repelled.
hlavního řetězového pouzdra modelů Harley-Davidson® FL, FLT,
Developed for the lubrication of the Primary Chaincase of
FXR a FX se spojkou v olejové lázni, vyrobené od roku 1984. Je
Harley-Davidson® models FL, FLT, FXR and FX with oiltaké vhodný pro použití v terénních a sněžných vozidlech, pro
batch clutch, from 1984. It is also suitable for application
které je takový olej předepsán.
in ATV’s and snowmobiles, for which such an oil is
prescribed.

KÓD E110027
CODE E110027

EUROL FRONTFORK SAE 5,
EUROL FRONTFORK SAE 5,
SAE 10, 10W-30, SAE 15, SAE 20
SAE 10, 10W-30, SAE 15, SAE 20
OLEJE DO PŘEDNÍCH VIDLIC
FRONT FORK OILS

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 4L - 60L - 210L

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE
LEVEL (E107095)
DIN
51524/3 (HVLP)

DIN 51524/3 (HVLP) (E107095)

Oleje do předních vidlic se míchají z pečlivě vybraných
Front fork oils are blended from carefully selected
parafínových základních olejů s nízkým bodem tuhnutí a vysokým
parafﬁnic base oils with a low pour point and a high
indexem viskozity. Jsou ošetřeny velmi účinnými aditivy, která
viscosity index. These are inhibited with very effective
zajišťují
mimořádné
hydraulické
odpružení
a tlumení
nárazů. and
additives,
ensuring
an exceptional
hydraulic
springing
Odolnost
a opotřebení
jsou sníženy
naand
minimum
a hladký
pohyb
shock absorbing
action.
Scufﬁng
wear are
reduced
je
Těsnění
nejsou
těmito výrobky
ovlivněna.
Vykazují
tozaručen.
a minimum,
while
a smooth
movement
is guaranteed.
vysokou
tepelnou
a oxidační
a lze je používat
v širokém
Seals are
not affected
by stabilitu
these products
and they
have a
rozsahu
teplot. and oxidation stability and can be applied in
high thermal
a broad temperature range.
KÓD E107980, E107100, E107095, E107010, E107020
CODE E107980, E107100, E107095, E107010, E107020

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml – 1 l
AVAILABLE IN 500ML - 1L

EUROL AIR-FILTER FLUID
EUROL
AIR-FILTER
FLUID
Filtrační
olej Eurol
je vyroben z vysoce
kvalitních surovin, díky

čemuž
je tento
vhodný pro
pěnové
všech
Eurol Filter
Oilvýrobek
is formulated
from
high filtry
quality
rawznaček,
materials,
making
this productpřívod
suitable
for foam ﬁ lters of
přičemž
zajišťuje
bezproblémový
vzduchu.
all brands, ensuring a free air supply without blocking.

EUROL AIR-FILTER CLEANER
EUROL AIR-FILTER CLEANER
Čistič vzduchových filtrů Eurol je vysoce výkonný čisticí

Eurol Air Filter
Cleaner
is a high
performance,
solvent
prostředek
na bázi
rozpouštědel,
speciálně
vyvinutý pro
based cleaner,
especially
developed
forprach,
thoroughly
důkladné
čištění pěnových
filtrů.
Odstraňuje
mastnotu,
cleaning of foam ﬁlters. It removes dust, grease, (ﬁlter) oil
(filtrační)
olej a nečistoty.
and dirt.

KÓD E803950, E803200
CODE E803950, E803200

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 60 l – 200 l
AVAILABLE IN 1L - 5L - 60L - 200L

41
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Motoristické závody, závodní tým Ernst Dubbink

OLEJE PRO DVOUDOBÉ MOTORY
Díky dlouholetým zkušenostem se společnost Eurol stala specialistou na mazání malých motorů.
Speciálně vyvinutá složení pro dvoudobé motory poskytují olejové výrobky vynikající kvality, které
zajišťují dokonalé mazání a maximální ochranu za všech podmínek. Společnost Eurol proto nabízí
široký sortiment plně syntetických, polosyntetických, minerálních a závodních olejů pro dvoudobé
motory skútrů.

42

OLEJE PRO DVOUDOBÉ
DVOUDOBÉ
MOTORY
MOTORY

EUROL
2T 2T
FORMAX
EUROLSUPER
SUPER
FORMAX
FULLY
SYNTHETIC
PLNĚ
SYNTETICKÝ

Fullysyntetický
syntheticolej
low-smoke
2-stroke
oil pro
which
can be used
Plně
s omezenou
kouřivostí
dvoudobé
in air and
watervzduchem
cooled 2-stroke
Applicable
motory
chlazené
a vodou.engines.
Je použitelný
v
in pre-mixsměsi
and oil
injection
systems
with botholeje
leaded
systémech
oleje
a benzinu
nebo vstřikování
and unleaded
petrol.
Recommended
for very heavily
motorů
na olovnatý
i bezolovnatý
benzin. Doporučuje
se pro
loaded
2-stroke
engines
in applications
race, cross,
velmi
zatížené
dvoudobé
motory
závodních a like
motokrosových
chain saws, jet ski and go-karts. In all these applications,
strojů, motorových pil, vodních skútrů a motokár. Ve všech
the strong lubricating ﬁlm stays intact, also at high
těchto motorech zůstává silná mazací vrstva neporušená, a to i
temperatures. This results in an optimum lubrication and
při vysokých teplotách. Výsledkem je optimální mazání a
protection of cylinders, pistons and bearings.
ochrana válců, pístů a ložisek.

SPLŇUJE
SPECIFIKACE
PERFORMANCE
LEVEL

API
APITC+
TC+
JASO
JASOFD
FD
Piaggio
Piaggio Hexagon
Hexagon
ISO-L-EGD
ISO-L-EGD
TISI
TISI
Husqvarna
242
Husqvarna 346
346 //242

CODE E128433
KÓD E128433

EUROL TTX BIO
EUROL
TTX BIO
FULLY SYNTHETIC

PLNĚ
SYNTETICKÝfully synthetic ashless 2-stroke engine
A biodegradable,

oil, especially
designed
the modern,
Biologicky
rozložitelný,
plněfor
syntetický
olej bezenvironmentalist
pevných částic pro
aquatic users
of bez
2-stroke
engines.
can be applied
in a
dvoudobé
motory
popela,
speciálněIt navržený
pro moderní
both pre-mix and in oil injection systems. It guarantees an
ekologické uživatele dvoudobých motorů. Lze jej používat v
excellent protection against wear, even at high speeds and
systémech směsi oleje a paliva i vstřikování oleje. Zaručuje vynikající
high temperatures. Its formulation is based on complex
ochranu proti opotřebení i při vysokých otáčkách a teplotách. Jeho
esters which offer an ashless combustion, keeping pistons,
složení
je založeno
na komplexních
esterech,free
kteréfrom
nabízí
spalování
spark plugs
and combustion
chambers
deposits,
bez
pevných částic,
udržují písty, zapalovací svíčky a spalovací
preventing
pre-ignition.
komory bez usazenin a brání předčasnému zážehu.

AVAILABLE IN 1L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 60 l – 210 l

PERFORMANCE LEVEL

API TCSPECIFIKACE
SPLŇUJE

European
Ecolabel
API
TC
NMMA TC-W3
European
Ecolabel
NMMA TC-W3

CODE E128435
KÓD E128435

EUROL TTX SUPREME
EUROL
TTX SUPREME
SEMI-SYNTHETIC

POLOSYNTETICKÝ
A semi-synthetic oil, especially developed for air- and
water-cooledolej,
2-stroke
engines,
with
without aa vodou
catalytic
Polosyntetický
speciálně
vyvinutý
proorvzduchem
converter.
The product
very suitable
chlazené
dvoudobé
motoryiss also
katalyzátorem
nebofor
bezinjection
něj.
systems.jeCombustion
chambers
and scavenging
ports are
Výrobek
také velmi vhodný
pro vstřikovací
systémy. Spalovací
kept
clean
from
deposits
and
protected
against
wear
and
komory a čisticí otvory jsou udržovány čisté bez usazenin a jsou
corrosion.
Spark
plugs stay
clean
and perform
required.
chráněny
proti
opotřebení
a korozi.
Zapalovací
svíčkyas
zůstávají
The TTX is easily mixed with petrol to a homogeneous
čisté a fungují podle potřeby. Olej TTX se snadno míchá s
pre-mix. It prevents from scufﬁng and deposits on pistons
benzinem a vytváří homogenní směs. Zabraňuje odírání a vzniku
and in the exhaust system while it reduces smoke.
usazenin na pístech a ve výfukovém systému za současného
omezování kouřivosti.
CODE E128425
KÓD E128425

EUROLTTX
TTX
PROSCOOT
EUROL
PROSCOOT
SEMI-SYNTHETIC
POLOSYNTETICKÝ

A semi-synthetic 2-stroke oil for the lubrication of air and
Polosyntetický olej pro mazání dvoudobých motorů chlazených
water cooled 2-stroke engines of mopeds and scooters,
vzduchem nebo vodou, používaných v mopedech a skútrech se
with or without an injection system. It provides an
vstřikovacím systémem nebo bez něj. Zajišťuje optimální mazání i při
optimum lubrication, also at high temperatures and heavy
vysokých teplotách a vysokém zatížení, což brání vzniku usazenin na
duty operating conditions, preventing deposits on spark
zapalovacích svíčkách, pístech, ve vstupních a výfukových kanálech,
plugs, pistons, inlet and exhaust ports as well as sticking
včetně zadírání pístních kroužků. Olej Proscoot chrání proti
piston rings. The Proscoot protects against wear and
opotřebení a korozi všechny životně důležité části motoru a omezuje
corrosion of all vital engine parts and it reduces exhaust
kouřivost, neboť brání předčasnému zážehu nebo detonaci.
smoke as it prevents pre-ignition or detonation.

AVAILABLE IN 1L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 60 l – 210 l

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE
API TCSPECIFIKACE

API
TCFD
JASO
JASO
FD
ISO-L-EGD
ISO-L-EGD
TISI
TISI
Husqvarna 346 / 242
Husqvarna 346 / 242

AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE SPECIFIKACE

API TC
API TC
JASO FD
JASO FD
ISO-L-EGD
ISO-L-EGD
TISI
TISI

KÓD E128428

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 20 l – 60 l – 210 l

CODE E128428

AVAILABLE IN 1L - 20L - 60L - 210L

43
43

OLEJE
PRO
DVOUDOBÉ
OLEJE
PRO
DVOUDOBÉ
MOTORY
MOTORY

EUROLSXSX
SPORT
2 STROKE
EUROL
SPORT
2 STROKE
MINERAL
MINERÁLNÍ

A top quality oil for lubrication of small air- and waterOlej nejvyšší kvality pro mazání malých dvoudobých motorů
cooled 2-stroke engines with or without injection system,
chlazených
vzduchem
a vodou,
se vstřikovacím
systémem
in motorcycles,
scooters,
pumps,
lawn mowers
and nebo
small
bez
něj, používaných
v motocyklech,
skútrech,
čerpadlech,
generator
sets. It mixes
easily with
unleaded
petrol. It
sekačkách
trávu a on
malých
generátorech.
Snadno secarbon
mísí s
prevents na
deposits
spark
plugs and pistons,
bezolovnatým
benzinem.
Brání vzniku
usazenin
na zapalovacích
deposits on inlet
and exhaust
ports,
sticking
piston rings
svíčkách
a pístech, usazenin
uhlíku
ve vstupních
a výfukových
and pre-ignition.
SX Sport
2T protects
engine
parts
kanálech,
zadírání
kroužků
a předčasnému
zážehu.
against wear
andpístních
corrosion,
reduces
outlet smoke
as Olej
well
SX
2T chrání
součásti
před opotřebením a korozí,
as Sport
the risk
of burning
outmotoru
the piston.
omezuje kouřivost a riziko zadření pístu.

KÓD
E128400
CODE
E128400

EUROLSRSR
2000
ROAD
RACING
EUROL
2000
ROAD
RACING
2T RACING
ZÁVODY
MOTOCYKLŮ

A fully synthetic 2-stroke oil, especially developed for
Plně syntetický olej pro dvoudobé motory, speciálně vyvinutý
tuned and water cooled racing engines of motorbikes and
pro motory nastavené na vyšší výkon a vodou chlazené závodní
go-karts. The balanced additive package, in combination
motory motocyklů a motokár. Vyvážený balíček aditiv v
with the synthetic base stocks, guarantee optimum
kombinaci
se syntetickým
základním
materiálem
zaručuje
results under
extreme racing
conditions.
The
oil prevents
optimální
výsledky
v extrémních
závodů.The
Olejspecial
brání
sticking of
the throttle
valvespodmínkách
in rainy weather.
zadírání
škrticích
ventilů
deštivého
počasí.
složení
formulation
keeps
thezaengine
clean
and Speciální
free from
carbon
udržuje
motor
čistý
bez karbonových
usazenin, a to i při
deposits,
even
at ahigh
loads and temperatures.
vysokém zatížení a vysokých teplotách.

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE SPECIFIKACE

JASOFB
FB
JASO
ISO-L- EGB
ISO-L- EGB

AVAILABLE
IN 1L1- l20L
DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 20-l 60L
– 60 -l –210L
210 l

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

APITC+/TC
TC+/TC
API
JASOFC
FC
JASO
ISO-L-EGD
ISO-L-EGD

KÓD
E128906
CODE
E128906

AVAILABLE
IN 1L1 l
DOSTUPNÉ
BALENÍ

EUROLRTC
RTC
MOTOCROSS
EUROL
MOTOCROSS
OIL OIL
2T RACING
ZÁVODY
MOTOCYKLŮ

A modern,
synthetic
oil, especially
developed
Moderní
syntetický
olej 2-stroke
pro dvoudobé
motory, speciálně
for motocross.
It is composed
from specially
vyvinutý
pro motokros.
Obsahuje speciálně
vybranéselected,
syntetické
synthetic
base
oils and
very
effective
highvýkonem.
performance
základní
oleje
a velmi
účinná
aditiva
s vysokým
additives. It protects against carbon deposits, while
Chrání proti karbonovým usazeninám za současného
wear of bearings, cylinders, pistons and piston rings is
omezování opotřebení ložisek, válců, pístů a pístních kroužků
reduced to a minimum. It also offers a lasting protection
na minimum. Nabízí také trvalou ochranu proti vodě. Olej RTC
against water. RTC is fully tested in 2-stroke competition
je
kompletně testován
ve dvoudobých
závodních
motorcycles
where high
engine outputs
are motocyklech,
developed
které
vykazují
vysoké
výkony
motorů
v
extrémních
závodních
under extreme racing conditions.
podmínkách.

KÓD
E128900
CODE
E128900

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

APITC+/TC
TC+/TC
API
JASOFC
FC
JASO
ISO-L-EGD
ISO-L-EGD

DOSTUPNÉ BALENÍ 1 l
AVAILABLE IN 1L

EUROL
RX RX
EUROLRACING
RACING
ZÁVODY
MOTOCYKLŮ
2T RACING

Nová
technologie,
speciálně
vyvinutádeveloped
pro závodní for
motocykly
s
A new
technology,
especially
long and
nadčtvercovými
a podčtvercovými
motory
4T na metanol.
Olej Racing
short-stroke 4T
methanol fuelled
speedway
motorcycles.
RX
je takéRX
velmi
vhodný
prosuitable
závodní motokáry
jakoracing
„nejlepší
Racing
is also
very
for go-kart
as a ‘top
soutěžní“
olej, který
zajišťujeassures
trvalé mazání
při vysokých
otáčkách.
competition’
oil which
a lasting
lubrication
at high
Olej
navíc
odolává vysokým
zatížením a teplotám,
neboť
se vyrábí
rpm.
Moreover,
the oil withstands
high loads
and
high z
vybraných
syntetických
přírodních základních
V kombinaci
se
temperatures
as it isa manufactured
witholejů.
selected
synthetic
speciálně
zvolenými
aditivy tato směs
zajišťuje
and natural
base závodními
oils. In combination
with
speciﬁsilnou
cally
mazací
vrstvu
a dokonalé
mazání.
chosen
racing
additives,
the blend assures a strong

lubricating ﬁlm and a perfect lubrication.
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KÓD E128908

DOSTUPNÉ BALENÍ 1 l

CODE E128908

AVAILABLE IN 1L

OLEJE PRO DVOUDOBÉ
DVOUDOBÉ
MOTORY MOTORY

EUROL
1 RICINUS
EUROLRACING
RACING
1 RICINUS
2T RACING
ZÁVODY
MOTOCYKLŮ

A vegetable
(ricinus)
especially
developed
for the
Rostlinný
(ricinový)
olej,oil,
speciálně
vyvinutý
pro mazání
lubrication
of speedway
engines,
modela airplanes,
závodních
motorů,
modelů letadel,
motokár
čtyřdobých a
go-karts and
4-stroke
and
race engines.
It is
dvoudobých
motorů.
Jedná
se 2-stroke
o nevysychající
olej se silnou
non-drying
with akterá
strong
and stable
aa stabilní
mazacíoilvrstvou,
omezuje
tření alubricating
opotřebení
ﬁlm,
reducing
friction
and weartak
to při
a minimum,
both at
na
minimum,
a to
jak při vysokých,
nízkých teplotách.
high as well as at low temperatures. The biodegradable
Biologicky rozložitelný olej Ricinus se dobře mísí s
Ricinus blends well with methanol alcohol and petrol. It
metylalkoholem a benzinem. Doporučuje se namíchat pouze
is recommended to mix just the right quantity which is
odpovídající množství, které je nutné přímo pro použití.
needed directly for use.

KÓD E128910
CODE E128910

DOSTUPNÉ
BALENÍ
AVAILABLE
IN 1L1 l
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V profesionálním motoristickém sportu musí maziva splňovat ty nejvyšší nároky. Věříme
v kvalitu značky Eurol, a proto podporujeme několik týmů v rallye, závodech dragsterů,
nákladních vozů i v motokrosu. Vzhledem k vysokým rychlostem, těžkým nákladům
a vysokým teplotám se jedná o ideální prostředí pro vývoj a zdokonalování našich výrobků.
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Rally, Abdo Feghali

Tractor pulling, Eurol Bandit

Dragracing, Rene van den Berg

Rally, Bernhard ten Brinke
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SERVISNÍ PRODUKTY
Podívejte se na naši pestrou paletu servisních produktů, mezi které patří brzdové kapaliny, kapaliny
posilovačů řízení, kapaliny do akumulátorů, oleje pro vzduchové instalace, antikorozní prostředky
a spreje. Základem všech těchto výrobků jsou výchozí suroviny nejvyšší kvality, díky kterým zajišťují
bezpečný a spolehlivý výkon.
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SERVISNÍ PRODUKTY

EUROL
FLUID
EUROLBRAKE
BRAKE
FLUID
DOT55SILICONE
SILICONE
DOT

SPLŇUJE
SPECIFIKACE
PERFORMANCE
LEVEL

BRAKE FLUID
BRZDOVÁ
KAPALINA

Eurol Brake
Fluid
DOT
5 is
a silikonová
silicone brake
ﬂuid.
The
Brzdová
kapalina
Eurol
DOT
5 je
brzdová
kapalina.
product
has
a
broad
temperature
range
and
ensures
Výrobek vykazuje široký teplotní rozsah a zajišťuje optimální
optimum
performance
temperatures
and a low
výkon
při nízkých
teplotáchata low
omezené
toxicitě. Pomáhá
bránit
toxicity. It helps to prevent corrosion and provides
vzniku koroze a zajišťuje vynikající mazání pryžových těsnění a
excellent lubrication to rubber seals and metals. It extends
kovů. Prodlužuje životnost brzdového systému a nepůsobí na
brake system life-cycle and will not affect paints. Therefore
laky. Proto může být bezpečně používán v systémech
it can safely be used in hydraulic brake and clutch systems
hydraulických brzd a spojek automobilů, (závodních) motocyklů,
of cars, (racing) motorcycles, Harley-Davidson bikes, gomotocyklů
Harley-Davidson,
motokár iapplications.
veteránů a v průmyslových
karts, old-timers
and in industrial
aplikacích.

FMVSS
FMVSS116
116 DOT 5
MIL
MIL 46176
46176

DOSTUPNÁ
BALENÍ
250 ml- –1L1 -l –60L
60 l
AVAILABLE
IN 250ML

KÓD
E801550
CODE
E801550

EUROL
FLUID
EUROLBRAKE
BRAKE
FLUID
DOT5.1
5.1
DOT

SPLŇUJE
SPECIFIKACE
PERFORMANCE
LEVEL

BRAKE FLUIDS
BRZDOVÉ
KAPALINY

Eurol DOT
5.1 isEurol
recommended
for ABS and
brake
Brzdová
kapalina
DOT 5.1 se doporučuje
pro ASR
brzdové
systems.
Especially
the low
this product
systémy
ABS
a ASR. Zvláště
nízkáviscosity
viskozitaof
tohoto
výrobku ve
compared
to DOT 3kapalinami
and DOTDOT
4 brake
ﬂuids
out very
srovnání
s brzdovými
3 a DOT
4 jestand
v těchto
well in these systems. It has a high ‘wet boiling point’ by
systémech skutečně velmi výrazná. Výrobek má vysoký „mokrý
which the risk of vapour lock is strongly reduced. This is
bod varu“, což podstatně snižuje riziko vysazení brzd. To je
important when asbestos-free brake lining is used, which
důležité při použití brzdového obložení bez azbestu, které vydává
produces more heat during use. DOT 5.1 can be mixed
více tepla. Brzdovou kapalinu DOT 5.1 lze dobře míchat s jinými
with other synthetic brake ﬂuids, meeting FMVSS 116 DOT
syntetickými
brzdovými
které vyhovují specifikacím
3, DOT 4 and
DOT 5.1kapalinami,
speciﬁcations.
FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1.
CODE E801500
KÓD E801500

FMVSS
5.1
FMVSS116
116 DOT 5.1
ISO
class 5.1
ISO 4925
4925 class
5.1
SAE
SAEJ1703
J1703

AVAILABLE IN 250ML - 1L - 60L
DOSTUPNÁ BALENÍ 250 ml – 1 l – 60 l

EUROL BRAKE FLUID
EUROL
DOT 4BRAKE
LV FLUID
DOT
4
LV
BRAKE FLUIDS

PERFORMANCE LEVEL

FMVSSSPECIFIKACE
116 DOT 4
SPLŇUJE

ISO 4925
class
FMVSS
116
DOT6 4
BMW/Mini
83 13
ISO
4925 class
6 0 139 899
GM 19299570
BMW/Mini
83 13 0 139 899
Saab19299570
93165410
GM
SAE J1704
Saab
VW 501.14
93165410
SAE J1704 VW
501.14

BRZDOVÉ
Eurol DOT KAPALINY
4 LV is recommended for ABS and ASR brake
systems.
Especially
the 4low
viscosity,
compared
to the
Brzdová
kapalina
Eurol DOT
LV se
doporučuje
pro brzdové
originalABS
DOT
4 brake
stands ve
outsrovnání
very well
in these
systémy
a ASR.
Zvláštěﬂuids,
nízká viskozita
s původními
systems. kapalinami
The ﬂuid DOT
is particularly
suitable skutečně
for new vyniká.
brake
brzdovými
4 v těchto systémech
systems
(a.o.
C,pro
VW
Passat
B6 systémy
and other
Tato
kapalina
je Opel
vhodnáVectra
zejména
nové
brzdové
(např.
modern cars
after
2004).
new systems
automobilů
Opelbuilt
Vectra
C, VW
PassatThese
B6 a dalších
moderníchare
mostly characterized
thinner
ﬂuid
lines. se
At low
automobilů
vyrobených poby
roce
2004).brake
Tyto nové
systémy
temperatures,
a brake
ﬂuid with a
většinou
vyznačujíthese
řidšímisystems
brzdovýmirequire
kapalinami.
Při nízkých
lower viscosity
a rapidkapalinu
response
time.
teplotách
vyžadují to
tytoguarantee
systémy brzdovou
s nižší
viskozitou, aby mohly zaručit rychlou odezvu.
CODE E801410
KÓD E801410

AVAILABLE IN 1L - 60L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 60 l

EUROL BRAKE FLUID

EUROL
DOT 4BRAKE FLUID
DOT
4
BRAKE FLUIDS

BRZDOVÉ
KAPALINY
Eurol Brake Fluid DOT 4 is a high performance product,

PERFORMANCE LEVEL

FMVSS
116 DOT
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

Br
zdová kapalina
Eurol DOTfor
4 je
vysoce výkonný
vyvinutý
especially
developed
hydraulic
brakevýrobek
systems
of
speciálně
pro cars,
hydraulické
brzdové vehicles,
systémy osobních
automobilů,
passenger
commercial
mopeds,
scooters,
užitkových
vozidel,
mopedů,
skútrů, vysokozdvižných
vozíků aand
forklift trucks
and
motorcycles
in both drum brake
motocyklů
s bubnovými
i kotoučovými
brzdami
(s ABS/ASRDue
i bezto
něj).
disc brake
systems (with
and without
ABS/ASR).
the
Vzhledem
tétoﬂbrzdové
kapaliny
je opotřebení
sníženo na
lubricity kofmazivosti
this brake
uid, wear
is reduced
to a minimum.
minimum.
4 je and
stabilní
nevytváří
žádné
k
DOT 4 is DOT
stable
willa not
cause
anyusazeniny.
deposits.Vzhledem
Due to the
nízké
viskozitě při
teplotách zaručuje
výrobek
vynikající
low viscosity
atnízkých
low temperatures,
thetento
product
guarantees
výkon
v chladných
klimatických
podmínkách.
excellent
performance
under
cold climate conditions.
KÓD
E801400
CODE
E801400

FMVSS
116class
DOT 44
ISO 4925
ISO
class 4
SAE4925
J1704
SAE J1704

4

DOSTUPNÁ
BALENÍ
250 ml- –500ML
500 ml-–1L
1 l-–5L
5 l-–60L
60 l -–210L
210 l
AVAILABLE
IN 250ML
51
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SERVISNÍ PRODUKTY
PRODUKTY
SERVISNÍ

EUROLBRAKE
BRAKE
FLUID
EUROL
FLUID
DOT33
DOT
BRAKE FLUIDS
BRZDOVÉ
KAPALINY

Eurol DOT
3 is aEurol
highDOT
performance
product,výrobek
developed
Brzdová
kapalina
3 je vysoce výkonný
for
hydraulic
brake
systems
of
passenger
cars,
commercial
vyvinutý speciálně pro hydraulické brzdové systémy osobních
vehicles, mopeds, scooters, forklift trucks and motorcycles
automobilů, užitkových vozidel, mopedů, skútrů,
in both drum brake and disc brake systems. The product
vysokozdvižných vozíků a motocyklů s bubnovými i kotoučovými
will not affect seals, metals or alloys and has a high ‘wet
brzdami. Výrobek nebude mít vliv na těsnění, kovy nebo slitiny a
boiling point’ which prevents vapour lock at intensive
má
vysokýAs
„mokrý
bod varu“,
kterýand
bráníreliability
vysazení brzd
během
braking.
a result,
the safety
of the
brake
intenzivního
brzdění.
Tím
se
podstatně
zvyšuje
bezpečnost
a
system is increased substantially. DOT 3 should not be
spolehlivost
brzdového systému. Brzdová kapalina DOT 3 by
used with ABS/ASR.
neměla být používána v systému ABS/ASR.
CODE E801300
KÓD E801300

EUROL POWER STEERING FLUID C
EUROL
STEERING FLUID C
POWERPOWER
STEERING

POSILOVAČ
ŘÍZENÍ
Power steering
Fluid type C is a fully synthetic hydraulic
ﬂuid, especially
systems
like
Kapalina
posilovačedeveloped
řízení typu for
C jehydraulic
plně syntetická
hydraulická
levellingspeciálně
systemsvyvinutá
and power
steering systems
tractors,
kapalina,
pro hydraulické
systémyintypu
passenger
cars and
vehicles.
Due to
the vhigh
systémů
regulace
výškycommercial
vozidla a systémy
posilovačů
řízení
viscosity index
andautomobilech
a very low pour
point, the
viscosity will
traktorech,
osobních
a užitkových
vozech.
hardly change
underindexu
varying
temperatures.
Because
Vzhledem
k vysokému
viskozity
a velmi nízkému
boduof the
high boiling point and the water resistance, the product
tuhnutí se její viskozita při různých teplotách téměř nemění. Díky
can be applied for a long lasting and safe use when this
vysoké teplotě varu a odolnosti vůči vodě lze tento výrobek
type of ﬂuid is prescribed.
používat dlouhodobé a bezpečně, pokud je tento typ kapaliny
předepsán.

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

FMVSS116
116 DOT 3
FMVSS
SAEJ1703
J1703
SAE

AVAILABLE IN 200ML - 500ML - 1L - 5L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 200 ml – 500 ml – 1 l – 5 l – 210 l

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
Porsche
000 043

206 56
Porsche
000 043
206 56
DIN 51524/3
(HVLP)
DIN
(HVLP)
VW51524/3
TL 52 146
(G002 000/
VW TL 52 146 (G002 000/
G004 000)
G004 000)
Volvo30741424
30741424
Volvo
ISO7308
7308
ISO
Hyundai00232-19017
00232-19017
Hyundai
GM/Opel
GM/OpelBB040
0402012
2012

Ford WSS-M2C204-A/A1

Ford WSS-M2C204-A/A1
GM/Opel19194040715/766
715/766
GM/Opel
Porsche000.043.203.33
000.043.203.33
Porsche
/ /
000.043.206.56
000.043.206.56
Volvo
Volvo1161529/30741424
1161529/30741424
ZF
ZFTE-ML
TE-ML02K
02K
MB
MB345.0
345.0
MAN M 3289

MAN M 3289

CODE E113675

AVAILABLE IN 1L - 60L - 210L

KÓD E113675

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 60 l – 210 l

EUROL POWER STEERING FLUID D
POWERPOWER
STEERING
EUROL
STEERING FLUID D
Power steering
Fluid type D is a mineral automatic
POSILOVAČ
ŘÍZENÍ

transmission ﬂuid (Dexron IID level) which can be used
Kapalina
posilovače
řízenísteering
typu D jeﬂminerální
kapalina
pro
successfully
as power
uid and as
an hydraulic
oil.
automatické
převodovky
Dexron
IID), kterou
lze úspěšně
Power steering
Fluid D(úrovně
has a high
thermal
and oxidation
používat
kapalinu. Kapalina
typu D proagainst
stabilityjako
andhydraulickou
offers an extremely
good protection
posilovače
vysokou
tepelnou
oxidační stabilitu
a
corrosion,řízení
wearvykazuje
and foam
building.
Thisaguarantees
a
nabízí
mimořádně
proti
korozi, opotřebení
long life
cycle fordobrou
the oilochranu
and the
equipment,
without a
tvorbě
pěny. To zaručuje dlouhou a bezproblémovou životnost
complications.
oleje a zařízení.

RECOMMENDED FOR USE

Allison C-4

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

DexronC-4IID
Allison
Ford ESP-M2C166-H
/
Dexron
IID
M2C138-CJ
/ Mercon
Ford
ESP-M2C166-H
/
M2C138-CJ
/ Mercon
Voith 55.6335.xx
(G607)
Voith
55.6335.xx
Caterpillar
TO-2(G607)
Caterpillar TO-2

CODE E113685

AVAILABLE IN 1L - 60L - 210L

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 60 l – 210 l

KÓD E113685

EUROL POWER STEERING FLUID A
EUROL
STEERING FLUID A
POWERPOWER
STEERING
Power steering
Fluid type A Sufﬁx A is a power steering
POSILOVAČ
ŘÍZENÍ
ﬂuid that can also successfully be used as a hydraulic or
Kapalina posilovače řízení typu A Sufﬁx A je kapalina posilovače
transmission oil. The high thermal and oxidation stability
řízení, kterou lze úspěšně používat také jako hydraulickou kapalinu
and offers an exceptionally good protection against
nebo převodový olej. Vysoká tepelná a oxidační stabilita a
corrosion, wear and foam building. This guarantees a long
mimořádně dobrá ochrana proti korozi, opotřebení a tvorbě pěny.
and uncomplicated life time of the oil and the equipment.
To zaručuje dlouhou a bezproblémovou životnost oleje a zařízení.
Moreover the low pour point enables smooth shifting and
Nízká teplota tuhnutí navíc umožňuje plynulé řazení a řízení při
steering at low temperatures.
nízkých teplotách.

CODE E113680
KÓD E113680
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RECOMMENDED FOR USE

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

PERFORMANCE LEVEL

ATF A suffix A
ATF ADexron
ATF
suffx AB
ATF
Dexron B FOR USE
RECOMMENDED
MB 236.2
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Ford236.2
WSS-M2C41-A/B
MB
MANWSS-M2C41-A/B
339 Type A
Ford
Volvo
97325
MAN 339
Type A
SPLŇUJE SPECIFIKACE

Volvo 97325

AVAILABLE IN 250ML - 1L - 20L - 60L
DOSTUPNÁ BALENÍ 250 ml – 1 l – 20 l – 60 l

SERVISNÍ PRODUKTY

EUROL
FLUID
EUROLLDS
LDS
FLUID
POWER STEERING
POSILOVAČ
ŘÍZENÍ

A synthetic
hydraulickapalina
ﬂuid, especially
developed
Syntetická
hydraulická
speciálně vyvinutá
pro systémy
for powerřízení,
steering
systems,
levelling
systems
and
posilovačů
systémy
regulace
výšky vozidla
a hydraulické
hydraulic
(suspension)
systems.
This
speciﬁ
c
product
systémy (odpružení). Tento specifický výrobek se doporučuje
is recommended
for the Citroën
HYDRActive
3 index
system
pro
systém Citroën HYDRActive
3, protože
má vysoký
because
of
its
high
viscosity
index
and
a
very
low
pour
viskozity a velmi nízkou teplotu tuhnutí. Vzhledem k vysoké
point. Because of the high boiling point and the water
teplotě varu a odolnosti vůči vodě lze tento výrobek používat
resistance, the product can be applied for a long lasting
dlouhodobé a bezpečně, pokud je tento typ výrobku předepsán.
and safe use when this type of product is prescribed. The
Interval výměny je 5 let nebo 200 000 km, podle toho, co
drain interval is 5 years or 200.000 km, which ever occurs
nastane
ﬁrst. dříve.

SPLŇUJE
SPECIFIKACE
PERFORMANCE
LEVEL

DIN
DIN 51524/3
51524/3 (HVLP)
(HVLP)
PSA S71 2710 (LDS)
PSA S71 2710 (LDS)

KÓD
E113673
CODE
E113673

EUROL
PLUS
FLUID
CITROËN
EUROLLHM
LHM
PLUS
FLUID
CITROËN
POSILOVAČ
ŘÍZENÍ
POWER STEERING

Minerální
speciálně vyvinutá
pro brzdové
systémy,
A mineralkapalina
ﬂuid, especially
developed
for brake,
levelling
systémy
regulace
výškysystems
vozidla aof
systémy
posilovače
řízení vozů
and power
steering
particularly
Citroën.
LHM Plus
has a LHM
very Plus
highvykazuje
viscosity
index.
As index
a result,
the
Citroën.
Kapalina
velmi
vysoký
viskozity.
under
inﬂuence
of temperature
Vviscosity
důsledkuhardly
toho sechanges
její viskozita
vlivem
teplotních
výkyvů téměř
ﬂuctuations.
protects
system
nemění.
ChráníItsystém
předthe
oxidací.
Díkyagainst
vysoké oxidation.
teplotě varu a
Because vůči
of the
high
boiling
point používat
and thedlouhodobé
water resistance,
odolnosti
vodě
lze tento
výrobek
a
the product
canjebe
applied
for a long
lastingLHM
andPlus
safenelze
use
bezpečně,
pokud
tento
typ kapaliny
předepsán.
when
this
type
of
ﬂ
uid
is
prescribed.
LHM
Plus
cannot
be
míchat s brzdovými kapalinami typu „DOT“.
mixed with ‘DOT’ brake ﬂuids.

DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 210 l
AVAILABLE
IN 1L1- l210L

SPLŇUJE
SPECIFIKACE
PERFORMANCE
LEVEL

PSA
(LHM Plus)
Plus)
PSAB71
B712710
2710 (LHM

KÓD E108670
CODE E108670

EUROL
4300
EUROLMHF
MHF
4300
VYROVNÁVACÍ
KAPALINY
LEVELING FLUIDS

Minerální
speciálnědeveloped
vyvinutá profor
systémy
A mineralhydraulická
hydraulic kapalina
ﬂuid, especially
level
regulace
výšky vozu,hydropneumatic
hydropneumatické
odpružení, hydraulické
control systems,
suspensions,
hydraulic
systémy
a měkké skládací
určitýchtops
osobních
systemsASD,
from4MATIC
ASD, 4MATIC
and softstřechy
convertible
automobilů
Mercedes-Benz, pro
které je předepsána
in certain Mercedes-Benz
passenger
cars wherespecifikace
the
MB
dobrý výkon
hydraulického
systému
za všech
MB343.0.
343.0Zajišťuje
speciﬁcation
is prescribed.
It ensures
a good
working hydraulic
system
undertlumicím
all circumstances
ina
okolností,
zejména díky
vynikajícím
vlastnostem,
particularnabízí
because
of the
excellent
characteristics
současně
vynikající
ochranu
proti damping
opotřebení,
včetně skvělé
and offers
superior
wear
protection as well as excellent
tekutosti
i přia velmi
nízkých
teplotách.
ﬂuidity, even at very low temperatures.

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 60L - 210L

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE LEVEL

MB 343.0
MB 343.0

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
RECOMMENDED FOR USE

DIN 51524/3 (HVLP)
DIN 51524/3 (HVLP)
ISO 7308
ISO 7308

KÓD E108675
CODE E108675

EUROL MHF 4400
EUROL MHF 4400
VYROVNÁVACÍ KAPALINY
LEVELING FLUIDS

Plně syntetická hydraulická kapalina speciálně vyvinutá pro
A fully synthetic hydraulic ﬂuid, especially formulated
aplikace
(systémy regulace
vozidla
a posilovače
řízení), pro
for applications
(levellingvýšky
systems
and
power steering)
které
je the
předepsána
specifikace
MB 344.0.
Zajišťuje dobrý
výkon
where
MB 344.0
speciﬁcation
is prescribed.
Ensuring
hydraulického
systému
za všech
okolností,
zejména
díky
a good working
hydraulic
system
under
all circumstances
vynikajícím
tlumicím
vlastnostem.
Systémydamping
regulace výšky
in particular
because
of the excellent
vozidla
automobilůThe
Mercedes-Benz
modelůof203.2
a 210
characteristics.
levelling systems
Mercedes-Benz
obsahují
tandemová
se společným
olejewith
cars of the
modelsčerpadla
203.2 and
210 have zásobníkem
tandempumps
pro
řízeníoil
a regulaci
výšky.
Nedoporučuje
se míchání
s běžnými
shared
reservoir
for steering
and level
control.
Mixing
with conventional
hydraulic ﬂuids is discouraged.
hydraulickými
kapalinami.

KÓD E108676
CODE E108676

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 20 l – 60 l
AVAILABLE IN 1L - 20L - 60L

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE LEVEL

MB 344.0
MB 344.0

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 20 l – 60 l
AVAILABLE IN 1L - 20L - 60L
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SERVISNÍ PRODUKTY
PRODUKTY
SERVISNÍ

EUROLBATTERY
BATTERY
ACID
EUROL
ACID
BATTERYDO
FLUIDS
KAPALINY
AKUMULÁTORŮ

Battery do
Acid
contains 37%
sulfuric
andsírové
is suitable
Kyselina
akumulátoru
obsahuje
37 %acid
kyseliny
a je for
every brand
of battery.
topping-up
vhodná
pro všechny
značkyFor
akumulátorů.
Při batteries,
doplňováníalways
use demineralised
water. Lead
batteries
areOlověné
ﬁlled with
akumulátorů
vždy používejte
destilovanou
vodu.
sulfuric acid, density 1.28 kg/l.
akumulátory jsou naplněny kyselinou sírovou o hustotě
1,28 kg/l.

CODE E301300

AVAILABLE IN 1L - 10L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 10 l

KÓD E301300

EUROL DIESEL TEST FLUID
EUROL
DIESELFLUIDS
TEST FLUID
CALIBRATION
Eurol Diesel Test
Fluid is developed for calibrating fuel
KALIBRAČNÍ
KAPALINY
pumps and nozzles of diesel engines. Formulated from
Zkušební kapalina Eurol Diesel je určena pro kalibraci
a mineral oil, a solvent and an anti-corrosion additive,
palivových čerpadel a trysek dieselových motorů. Obsahuje
which is extremely suitable for emergency generator sets.
minerální olej, rozpouštědlo a antikorozní aditivum, které je
Because of the anti-corrosion properties, treated parts
mimořádně vhodné pro soupravy nouzových generátorů.
show an immediate, faultless functioning, even after a
Vzhledem
antikorozním
ošetřené
díly
one-year kstorage.
It has vlastnostem
an excellentvykazují
resistance
against
okamžitý
a bezproblémový
provoz,
dokonce
i po ročním
ageing and
has a low foaming
tendency,
meeting
the
skladování.
Má ofvynikající
odolnost proti
stárnutí a nízkou
requirements
injection-appliance
manufacturers.
pěnivost, což vyhovuje požadavkům výrobců vstřikovacích
zařízení.

PERFORMANCE LEVEL

DaimlerSPECIFIKACE
Benz 133
SPLŇUJE

ISO 4113Benz 133
Daimler
Robert
Bosch VS 15665
ISO
4113
SAE J 967D
Robert
Bosch VS 15665
SAE J 967D

CODE E802480

AVAILABLE IN 60L - 210L

KÓD E802480

DOSTUPNÁ BALENÍ 60 l – 210 l

EUROL METAL PROTECTION
RUST PREVENTIVES

EUROL
METAL PROTECTION
Corrosion suppressing agent with water displacing

ANTIKOROZNÍ
properties. EurolPROSTŘEDEK
Metal Protection is recommended for
corrosion
protection
semi-manufactured
and ﬁnished
Činidlo
potlačující
korozi,ofkteré
odpuzuje vodu. Výrobek
Eurol
products
of metal
working operations.
Eurol
Metal
Metal
Protection
se doporučuje
pro antikorozní
ochranu
Protection can be applied by immersion, by brush or spray
polotovarů a hotových výrobků během obrábění kovů. Výrobek
gun. The product has water displacing properties.
Eurol Metal Protection lze nanášet ponořením, štětcem nebo
stříkací pistolí. Výrobek odpuzuje vodu.

CODE E120555

AVAILABLE IN 5L - 60L - 210L

KÓD E120555

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 60 l – 210 l

EUROL ML INJECTION COATING
RUST PREVENTIVES
EUROL
ML INJECTION COATING
ML Injection Coating
is a thin, water-repellent, durable,
ANTIKOROZNÍ
PROSTŘEDEK

anti-corrosion product. It is especially formulated for
ML
Injection
Coating
řídký, vodoodpudivý,
antikorozní
hollow
spaces
like je
chassis
beams, doors,trvanlivý,
door pillars,
prostředek.
Je speciálně
vyvinut
pro dutéstrips
prostory,
jsou
ﬂanges, welded
seams,
decorative
and jako
chrome
nosníky
dveře,anti-corrosion
sloupky dveří, lišty,
švy,
parts. Itpodvozků,
has excellent
andsvařené
water-repellent
ozdobné
lištyand
a chromové
Márubber
vynikající
a
properties
will not díly.
affect
or antikorozní
lacquer. After
vodoodpudivé
vlastnosti
a neovlivní
pryž ani lak. Po odpaření
evaporation from
the solvent,
a non-adhesive,
brown waxy
rozpouštědla
zůstane
nelepivý,
hnědýagainst
voskový climatic
ﬁlm s
ﬁlm will remain
withnaanpovrchu
excellent
resistance
inﬂuences.
vynikající
odolností proti povětrnostním vlivům.
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KÓD E201200

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 60 l

CODE E201200

AVAILABLE IN 5L - 60L

SERVISNÍ
SERVISNÍ PRODUKTY

EUROL
INJECTION
WAXWAX
EUROLML
ML
INJECTION
ANTIKOROZNÍ
PROSTŘEDEK
RUST PREVENTIVES

InjectionWax
Wax
a thin,
water-repellent,
white/
Injection
je is
řídký,
vodovzdorný,
trvanlivý,durable,
bílý/průhledný
transparent
anti-corrosion
product,
formulated
antikorozní
prostředek,
vyrobený
z minerálních
olejů, from
mineral oils,vosků
parafﬁ
nic waxesChrání
and inhibitors.
It iprotects
parafínových
a inhibitorů.
dlouhodobě
ve slaném
over a prolonged
time,
even in
a salty
environment
(e.g.
prostředí
(např. v lodní
dopravě).
Kromě
antikorozních
vlastností
shipping
transport).
Besides
the
anti-corrosion
properties,
vykazuje vosk i vynikající vodoodpudivé a penetrační vlastnosti.
the waxvrstva
also has
excellent
water repellent
penetrating
Vosková
je odolná
vůči vysokým
teplotámand
v prostředí
properties. The waxy ﬁlm is resistant to high temperatures
motorů. Lze jej nanášet stříkací pistolí nebo stříkacím zařízením
as found in engine compartments. It can be applied by
bez vzduchu.
spray gun or airless spray equipment.

KÓD
E201201
CODE
E201201

DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 5-l 60L
– 60 l
AVAILABLE
IN 1L1-l 5L

EUROL
BLACK
EUROLUBC
UBC
BLACK

ANTIKOROZNÍ
PROSTŘEDEK
RUST PREVENTIVES
Černý
nátěr Underbody
pro spodek karoserie
a rychleschnoucí
The black
Coatingjeistrvanlivý
a durable
and fast
drying anti-corrosion
based
on bitumen.
The
antikorozní
nátěr na bázi coating
asfaltu. Nátěr
nabízí
trvalou ochranu
coatingautomobilů,
offers a lasting
protection
the underbody
spodku
přívěsů,
karavanů, to
skladovacích
nádrží, lodí
cars, trailers,
storage
boats
and
aofopravených
dílů. caravans,
Izoluje proti
hluku a tanks,
vykazuje
vynikající
on repaired
isolates against
noise
and has látek.
an
odolnost
proti parts.
korozi aIt oxidačnímu
působení
chemických
excellent
resistance
against
rust
and
the
oxidating
action
UBC se nanáší sací pistolí nebo sací pistolí se zásobníkem.
of chemicals.
UBCsilnější
is applied
bymm.
a suction
guntento
or a drum
Nenanášejte
vrstvu
než 1–3
Používejte
suction
gun.
Do
not
apply
more
than
1-3
mm.
Use in a well
výrobek v dobře větraném prostoru. Výrobek lze ředit
ventilated area. The product can be diluted with solvent.
rozpouštědlem.

CODE E201120
KÓD E201120

AVAILABLE IN 1L - 60L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 60 l

EUROL UBC BLACK OVERPAINTABLE
EUROL UBC BLACK OVERPAINTABLE
RUST PREVENTIVES
ANTIKOROZNÍ PROSTŘEDEK

The overpaintable black UBC offers durable protection
Výrobek
UBC,
který
lze lakovat,
nabízí trvanlivou
against černý
rust for
cars,
caravans,
storage
tanks, andochranu
boilers.
proti
karavanů,
skladovacích
nádrží
kotlů.
It notkorozi
only automobilů,
protects metals
against
chippings,
buta also
Nejenže
kovy and
před climatic
třískami, inﬂ
ale uences.
také protiThe
korozi
a
againstchrání
corrosion
product
stays elastic atvlivy.
bothVýrobek
high and
low elastický
temperatures.
It is i
povětrnostními
zůstává
při vysokých
soundproof
(anti-rumble
properties)
and fast
drying.
It
nízkých
teplotách.
Je zvukotěsný
(proti rachotu)
a rychle
schne.
is applied
with a screwed-on
Whenlaků
using
Nanáší
se našroubovanou
stříkacíspray
pistolí.gun.
Při použití
typu2K2K
lacquers,
it iszačít
recommended
to start
with anátěru.
thin layer of
se
doporučuje
s tenkou vrstvou
základního
primer.

KÓD E201140
CODE E201140

DOSTUPNÉ BALENÍ 1 l
AVAILABLE IN 1L

EUROL
COATING
SPRAY
EUROLUNDERBODY
UNDERBODY
COATING
AEROSOLY
SPRAY

Výrobek Eurol Underbody Coating Spray nabízí ochranu spodků
AEROSOLS
automobilů, přívěsů, karavanů, člunů a opravených dílů. Eurol
Eurol Underbody
Coating
Underbody
Coating Spray
tlumíSpray
hluk aoffers
dobřeprotection
odolává korozi a
underneath
cars, chemikálií.
trailers, caravans, boats and on
oxidačním
účinkům
repaired parts. Eurol Underbody Coating Spray has a
soundprooﬁng effect and has a good resistance against
rust and the oxidation impact of chemicals.

KÓD E701474

CODE E701474

DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml
AVAILABLE IN 400ML
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SERVISNÍ PRODUKTY
SERVISNÍ PRODUKTY

EUROL ML COATING SPRAY
EUROL ML COATING SPRAY
AEROSOLY
AEROSOLS

Eurol ML Coating Spray je výrobek, který po nanesení zanechává
Eurol ML
Coating Spray
is a product
when applied,
tenkou
vodoodpudivou
antikorozní
vrstvu,which,
která proniká
i do
leaves a thin,
water-repellent
rust-protecting
that
nejmenších
pórů.
Eurol ML Coating
Spray se používálayer
pro všechny
penetrates in even the smallest pores. Eurol ML Coating
duté prostory automobilů, na chromové (ozdobné) díly a
Spray is used for all hollow spaces of cars, on chrome (trim)
podvozkové nosníky.
parts and chassis beams.

KÓD E701390
CODE E701390

DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml
AVAILABLE IN 400ML

EUROL OPEN GEAR LUBE SPRAY
EUROL OPEN GEAR LUBE SPRAY
AEROSOLY

AEROSOLS
Eurol
Open Gear Lube Spray se doporučuje pro mazání
otevřených
ozubených
kol,Spray
ozubených
kol a pastorků,for
stavidel,
Eurol Open
Gear Lube
is recommended
the
řetězů
a kabelů.
Je vodoodpudivý,
schne a nepřitahuje
lubrication
of open
gears, gearrychle
and pinions,
lock gates,
téměř
žádný
nečistoty
nebo prach.
chains,
andpísek,
cables.
It is water-repellent,
fast-drying and
will hardly attract sand, dirt and dust.

KÓD E701330

DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml

EUROL
BRAKE CLEANER SPRAY
CODE E701330

AVAILABLE IN 400ML

AEROSOLY

Eurol Brake Cleaner Spray je speciální sprej pro rychlé a účinné
EUROL aBRAKE
SPRAY
odmašťování
čištění brzd,CLEANER
brzdových obložení,
brzdových
kotoučů,
částí
motoru,
kontaktních
bodů,
zapalovacích
svíček,
AEROSOLS
řetězů a kovů. Tento výrobek by se neměl používat k čištění
Eurol Brake Cleaner Spray is a special spray for a rapid and
umělých hmot.
efﬁcient degreasing and cleaning of brakes, brake linings,
brake discs, engine parts, contacts points, spark plugs,
chains and metals. Plastics should not be cleaned with this
product.

KÓD E701445

DOSTUPNÉ BALENÍ 500 ml

CODE E701445

AVAILABLE IN 500ML

EUROL BIKE SHINE PROTECT SPRAY
AEROSOLY

EUROL
BIKE
PROTECT
Eurol
Bike Shine
ProtectSHINE
Spray čistí lak,
chrom a hliník.SPRAY
Vytváří
ochrannou vrstvu a rychle a snadno nabízí lesklý
AEROSOLS
vzhled. Vhodný pro kola, motocykly, lodě a automobily.
Eurol Bike Shine Protect Spray cleans paint, chrome
and aluminum. It provides a protecting ﬁlm and rapidly
and easily offers a shiny effect. Applicable for bikes,
motorcycles, boats and cars.

KÓD E701305
CODE E701305
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DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml
AVAILABLE IN 400ML

SERVISNÍ PRODUKTY
SERVISNÍ PRODUKTY

EUROL ZINC PROTECT SPRAY
EUROL ZINC PROTECT SPRAY
AEROSOLY
AEROSOLS

Eurol Zinc spray je vysoce kvalitní sprej se sloučeninou zinku
Eurol Zinc spray is a high-quality spray with sprayable
(98 % zinek). Tento sprej má galvanizující funkci, která
zinc compound (Zinc 98%). This spray has a galvanizing
výborně
železo
a oceluntreated
proti korozi.iron
Sprej
functionchrání
whichneošetřené
excellently
protects
and
Eurol
je díky
své katodické
funkciits
velmi
hospodárný,
ale
steelZinc
against
corrosion.
Through
cathodic
function,
přesto
vysoce
účinný.
Eurol Zinc
spray
is very frugal, yet highly efﬁcient.

KÓD
E701140
CODE
E701140

DOSTUPNÉ
BALENÍ
400 ml
AVAILABLE
IN 400ML

EUROL
SUPER
LUBE
SPRAY
EUROLPTFE
PTFE
SUPER
LUBE
SPRAY
AEROSOLY
AEROSOLS

Eurol
Super
Lube
Spray
je speciálně
vyvinutdeveloped
pro snížení tření
EurolPTFE
PTFE
Super
Lube
Spray
is especially
to
areduce
opotřebení.
Odpuzuje
nečistoty
a vlhkost.
Výrobek Eurol
PTFE
friction
and wear.
It is dirtand moisture
repellent.
Squeaking
and creaking
by vzájemném
‘stick-slip’ are
Super
Lube Spray
zabraňuje noises,
skřípání caused
a vrzání při
prevented
by Eurol
PTFE
Super
Lube
Spray.
Moreover, it
odírání
dílů. Kromě
toho
chrání
kabely,
řetězy,
přehazovačky,
provideskola,
protection
for cables,
ozubená
závěsy, kovy
a plasty.chains, derailleurs, gears,
hinges, metals and plastics.

KÓD E701460
CODE E701460

DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml
AVAILABLE IN 400ML

EUROL CONTACT CLEANER SPRAY
EUROL CONTACT CLEANER SPRAY
AEROSOLY
AEROSOLS

Výrobek Eurol Contact Cleaner Spray je výkonný čistič na bázi
Eurol Contact
Cleaner
a powerful solvent
cleaner
rozpouštědla,
vhodný
pro Spray
čištění is
a odmašťování
elektrických
for cleaning
and
degreasing
of electrical
components
součástí
a jiných
přesných
kovových
dílů, jako jsou
snímače, relé
and other precision metal parts like sensors, relays and
a desky plošných spojů. Sprej obsahuje inertní a čistá
printboards. The spray is composed of inert and pure
rozpouštědla, takže nemá žádný vliv na plasty a kovy.
solvents so it has no affect on plastics and metals.

KÓD
E701465
CODE
E701465

DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml
AVAILABLE IN 400ML

EUROL
OIL SPRAY
EUROLPENETRATING
PENETRATING
OIL SPRAY
AEROSOLY
AEROSOLS

Výrobek
Eurol Penetrating
Oil Spray
rychle
uvolňuje
Eurol Penetrating
Oil Spray
quickly
loosens
rusted parts,
zkorodované
díly
díky penetrating
své schopnostiproperties.
pronikat do Ithloubky.
thanks to the
deep
contains
Obsahuje
sirník molybdeničitý
jako mazivo. Moreover,
Kromě něj obsahuje
i
molybdenum
disulﬁde for lubrication.
it
aktivní
inhibitory,
které bráníto
korozi.
contains
active inhibitors
resist corrosion.

KÓD E701300
CODE E701300

AVAILABLE IN 400ML
DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml
57
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SERVISNÍ PRODUKTY
PRODUKTY
SERVISNÍ

EUROLMULTI
MULTI
LUBE
50 SPRAY
EUROL
LUBE
MDMD
50 SPRAY
AEROSOLS
AEROSOLY

Eurol Multi
Spray
penetrates
deeply, protects
Výrobek
EurolLube
MultiMD
Lube50MD
50 Spray
proniká hluboko,
chrání
metals,
makes
sticky
parts
run smoothly
andplastům
makesjejich
kovy,
zajišťuje
hladký
chod
slepených
dílů a vrací
plastics become like new. Eurol Multi Lube MD 50 Spray
původní vzhled. Eurol Multi Lube MD 50 Spray odstraňuje olej,
removes oil, grease, tar and adhesives. It prevents from
mastnotu, dehet a lepidla. Zabraňuje pronikání vlhkosti do
moisture penetrating into ignition parts, distributor and
součástí systému zapalování, rozdělovače a kabelů zapalovacích
spark plug cables.
svíček.

CODE E701325
KÓD E701325

AVAILABLE IN 400ML
DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml

EUROL SILICONE MULTI SPRAY
EUROL SILICONE MULTI SPRAY
AEROSOLS
AEROSOLY

Eurol Silicone Multi Spray offers a unique lubrication. It
Výrobek
Eurol Silicone
Multihinges,
Spray nabízí
jedinečné
keeps chains,
derailleur
locks,
plasticsmazání.
and rubbers
Zajišťuje
funkci řetězů, makes
závěsů přehazovaček,
runningbezproblémovou
smooth. It is dirt-repellent,
water-tight,
zámků
a plastových
i gumových
dílů.
Odpuzuje
zajišťuje
prevents
from icing,
corrosion
and
dry-outnečistoty,
of rubber.
The
vodotěsnost,
zabraňuje
námraze,
a vysychání
pryže.
product is acid
free and
leaveskorozi
a shiny,
protective
layer.
Výrobek neobsahuje kyseliny a vytváří lesklou ochrannou vrstvu.

CODE E701320
KÓD E701320

AVAILABLE IN 400ML
DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml

EUROL COPPER GREASE SPRAY
EUROL
COPPER GREASE SPRAY
AEROSOLS

AEROSOLY
Eurol Copper Grease is a multi-purpose sprayable grease

with a wide
that reduces
wear
on parts
Výrobek
Euroltemperature
Copper Greaserange
je víceúčelové
mazivo
ve spreji
s
that
are
subjected
to
extreme
pressure.
To
encounter
širokým rozsahem teplot, které omezuje opotřebení dílů
pitting, thread deformation and galling due to corrosion
vystavených extrémnímu tlaku. Slouží jako ochrana proti důlkové
and chemical exposure. The spray is formulated with a
korozi, deformaci závitu a oděru vlivem koroze a působení
high quality bentonite grease with solid material copper.
chemikálií. Sprej obsahuje vysoce kvalitním bentonitové mazivo s
obsahem mědi.

CODE E701130

AVAILABLE IN 400ML

KÓD E701130

DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml

EUROL CERAMIC GREASE SPRAY
AEROSOLS
EUROL
CERAMIC GREASE SPRAY
Eurol Ceramic Grease Spray is a universally applicable
AEROSOLY

assembly spray with excellent lubricity. Eurol Ceramic
Výrobek
Spray
je univerzálně
použitelný
Grease Eurol
SprayCeramic
offers aGrease
durable
protection
against
corrosion
montážní
sprejimpact
s vynikající
mazivostí.
Ceramic
Spray
and harmful
from
outside.Eurol
It will
not beGrease
washed-off
nabízí
dlouhodobou ochranu proti korozi a škodlivým vlivům
by water.
vnějšího prostředí. Nevymývá se vodou.

CODE
E701123
KÓD
E701123
56
58

AVAILABLE IN 400ML

DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml

SERVISNÍ PRODUKTY

EUROLLEATHER
LEATHER
PROTECT
SPRAY
EUROL
PROTECT
SPRAY
AEROSOLS
AEROSOLY

Eurol Leather
Protect
SpraySpray
makes
soft, ﬂpružnou
exible
Výrobek
Eurol Leather
Protect
činíleather
kůži hebkou,
water-repellent.
Beforevodu.
applying,
the leather
aand
dává
jí schopnost odpuzovat
Před aplikací
výrobku je
should
bedůkladně
cleanedočistit.
thoroughly.
fromze
a distance
třeba
kůži
VýrobekSpray
nastříkejte
vzdálenostiof
approximately
30 cm.
After podle
drying,
applydalší
a second
layer
asi
30 cm. Po vysušení
naneste
potřeby
vrstvu pro
for a reinforced effect, if necessary.
zesílení účinku.

KÓD E701400
CODE E701400

DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml
AVAILABLE IN 400ML

EUROL
05 LUBE
SPRAY
EUROLSKALA
SKALA
05 LUBE
SPRAY
AEROSOLY
AEROSOLS

Výrobek
Eurol05
Skala
05 Spray
Lube Spray
je vysoce
výkonné mazivo
Eurol Skala
Lube
is a high
performance
lubricant
pro
velkým
zatížením
a nechráněné
převody.
Bez
for ložiska
heavy sduty
bearings
and
open gears.
Bitumen-free
asfaltu
a velmi vhodný
pro for
valivá
a kluzná
Díky
and extremely
suitable
roller
- andložiska.
plain bearings.
Due
technologii
Zn, vyvinuté společností
nabízí this
totolubricant
mazivo
to the Zn-technology,
developedEurol,
by Eurol,
velmi
a vodoodpudivé
vlastnosti.
offersdobré
very antikorozní
good anti-corrosion
and water-repellent
properties.

KÓD E701170
CODE E701170

DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml
AVAILABLE IN 400ML

EUROL VASELINE PROTECT SPRAY
EUROL VASELINE PROTECT SPRAY
AEROSOLY
AEROSOLS

Výrobek Eurol Vaseline Protect Spray vytváří vrstvu bez
Eurol Vaseline Protect Spray forms an acid-free ﬁlm,
kyseliny, která brání oxidaci svorek akumulátorů, paprsků kol a
preventing from oxidation on battery-clamps, spokes and
zámků,
včetně
chromových
Výrobek parts.
Eurol Vaseline
locks, as
well koroze
as from
corrosion dílů.
on chrome
Eurol
Protect
Spray
zachovává
pryže. ﬂexible.
Vaseline
Protect
Spraypružnost
keeps rubbers

KÓD E701380
CODE E701380

DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml
AVAILABLE IN 400ML

EUROL EGR CLEANER
EUROL EGR CLEANER
AEROSOLY
AEROSOLS

Výrobek Eurol EGR Cleaner je vyvinut pro odstraňování nadbytečných karbonových
Eurol EGR Cleaner is developed for removing excess
usazenin z ventilů EGR. Do vozidel se montují v rámci omezování emisí NOx. Pokud je
carbon deposits from the inside of EGR valves. These are
ventil
EGR in
zaseknutý
uzavřené
motor bude Ifuvolňovat
installed
vehiclesv to
reducepoloze,
NOx emissions.
the EGRnadměrné emise NOx
avalve
automaticky
svůjclosed
výkon.position,
Tento aerosol
lze používat
čištění ventilu EGR pro
is stucksníží
in the
the engine
will pro
have
zlepšení
nerovnoměrného
volnoběhu
nebo omezené
akcelerace
a omezení klepání.
excessive
NOx-emissions
and automatically
reduce
power.
The aerosol can be used for cleaning the EGR valve to
smooth a rough idle or hesitant acceleration and to reduce
knocking.

CODE
E701120
KÓD
E701120

AVAILABLE
IN 400ML
DOSTUPNÉ
BALENÍ
400 ml
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SERVISNÍ PRODUKTY
PRODUKTY
SERVISNÍ

EUROLWHITE
WHITE
GREASE
SPRAY
EUROL
GREASE
SPRAY
AEROSOLS
AEROSOLY

Eurol White
SpraySpray
is formulated
a high
Výrobek
Eurol Grease
White Grease
je vyrobenfrom
z vysoce
performance
lithium
based
improved
with
PTFE.
výkonného
maziva
na bázi
lithia,grease,
vylepšeného
pomocí
PTFE.
It provides durable lubrication of chains, hinges, springs,
Zajišťuje trvalé mazání řetězů, závěsů, pružin, ložisek, hřídelí a
bearings, shafts and other moving parts. Eurol White
dalších pohyblivých dílů. Výrobek Eurol White Grease Spray
Grease Spray is heat - and corrosion resistant.
odolává teplu a korozi.

CODE E701420
KÓD E701420

AVAILABLE IN 400ML
DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml

EUROLCOCKPIT
COCKPIT
CLEANER
EUROL
CLEANER
SPRAYSPRAY
AEROSOLS
AEROSOLY

Eurol Cockpit Cleaner Spray cleans and protects the
Výrobek
Euroland
Cockpit
Cleaner
čistí
chrání
palubníThis
dashboard
other
plasticSpray
parts
in athe
vehicles.
desku
plastové
vehas
vozidlech.
Tento
sprej je and
bez dirt
sprayaisdalší
silicone
freedíly
and
excellent
cleaning
silikonu
a velmi
dobře čistí a odpuzuje nečistoty.
repelling
properties.

CODE E701485
KÓD E701485

AVAILABLE IN 400ML
DOSTUPNÉ BALENÍ 400 ml

EUROL CHAIN LUBE SPRAY
EUROL
LUBE SPRAY ROAD &
ROADCHAIN
& RACING
RACING
Eurol Chain Lube Spray Road & Racing is a chain spray
with Triple-Tech
additive
technology,
especially
developed
Výrobek
Eurol Chain
Lube Spray
Road & Racing
je řetězový
sprej s
for chains aditiv
rotating
at high revolutions.
The chain
spray has
technologií
Triple-Tech,
vyvinutý speciálně
pro řetězy
a high resistance
to ﬂing-off,
providing
long
and
durable
motorů
s vysokými otáčkami.
Řetězový
sprej amá
velmi
vysokou
lubrication
of které
the chain.
Moreover,
it has
an excellent
přilnavost,
díky
zajišťuje
dlouhodobé
a odolné
mazání
penetrating
the pins
in the do
chain, as
řetězu.
Kromě ability,
toho máensuring
i vynikajícíthat
schopnost
pronikat
well as the
bushings,
allowing
materiálu,
která
zajišťuje,receive
že čepyproper
v řetězu,lubrication,
stejně jako pouzdra,
for
a
supple
chain,
even
after
being
subjected
to
jsou správně mazány, což zachovává pružnost řetězu i pohigh
loads.
vysokém zatížení.
CODE E701311
KÓD E701311

AVAILABLE IN 100ML - 400ML
DOSTUPNÁ BALENÍ 100 ml – 400m l

EUROL CHAIN LUBE SPRAY
EUROL
LUBE
SPRAY CROSS &
CROSSCHAIN
& OFF
ROAD
OFF ROAD
Eurol Chain Lube Spray Cross & Off Road is a chain spray
with Triple-Tech
additive
technology,
developed
Výrobek
Eurol Chain
Lube Spray
Cross & Offespecially
Road je řetězový
sprej s technologií
for
chains
operating
in
dusty
conditions.
It
has
a
aditiv Triple-Tech, vyvinutý speciálně pro řetězy motorůhigh
určených pro prašná
protection
against
a long and
durable
prostředí.
Velmi
dobřewear,
chráníproviding
proti opotřebení,
poskytuje
dlouhodobou a odolnou
protection
of
the
sprockets
and
the
chain.
Moreover,
it
ochranu řetězových kol a řetězu. Kromě toho má i vynikající schopnost
pronikat do
has an excellent penetrating ability, ensuring that the
materiálu, která zajišťuje, že čepy v řetězu, stejně jako pouzdra, jsou správně
pins in the chain, as well as the bushings, receive proper
mazány, což zachovává pružnost řetězu i v prašném a znečištěném prostředí.
lubrication, allowing for a supple chain, even after being
subjected to dust and dirt.
CODE
E701314
KÓD
E701314
58
60

AVAILABLE
IN 400ML
DOSTUPNÉ
BALENÍ
400 ml

59

Rally, Abdo Feghali

Rally Dakar, Tim a Tom Coronel, ‘The Beast’

60

Sidecarcross, Tým Daniël Willemsen

Rally Dakar, Van Loon Racing

61

ADDITIVA
Rozsáhlý výzkum předcházel vývoji řady aditiv Eurol, která zahrnují aditiva do nafty a benzinu, aditiva
do motorových a převodových olejů a aditiva do chladičů. Pečlivě jsme vybrali nejúčinnější složky
aditiv a poté následovaly rozsáhlé praktické zkoušky. Aditiva řeší stávající problémy, ale fungují také
preventivně.

62

ADDITIVA
ADITIVA

EUROL
PERFORMANCE
PLUS PLUS
EUROLDIESEL
DIESEL
PERFORMANCE
FUEL
PALIVOVÉ

Eurol Diesel
Plus is
formulated
forpoužití
use inveall
diesel
engines
Výrobek
Eurol Performance
Diesel Performance
Plus
je určen pro
všech
dieselových
where theveadditive
boostscetanové
the cetane
up toToto
6 points.
motorech,
kterých zvyšuje
číslonumber
až o 6 bodů.
zlepšeníThis
cetanu
improvement
cetane will
improve
combustibility
of the
dieselpaliva
fuel, while
vylepší
hořlavostinmotorové
nafty
a zároveň
zvýší výkon a sníží
spotřebu
providing additional
power and
(fuel) teplotách.
efﬁciencyPři
ofnižších
dieselteplotách
engines zlepší
at both
dieselových
motorů při vysokých
i nízkých
warm
and
cold
temperature.
At
lower
temperatures,
it
will
improve
the
startování motoru, neboť motorová nafta hoří snadněji. Po dosažení provozní
engine start-up as the diesel fuel is more easily combusted. At operating
teploty bude váš automobil citlivější a živější.
temperature, the car will feel more responsive and more lively.

KÓD
E802490
CODE
E802490

Zvyšuje
cetanové
Increases
Up to 3%
cetane
fuel
Snížení
číslo
až
number
economy
upoto66bodů
points
spotřeby
paliva až o
3%

DOSTUPNÉ
BALENÍ
250 ml
AVAILABLE
IN 250ML

EUROL
NO-SMOKE
EUROLDIESEL
DIESEL
NO-SMOKE
PALIVOVÉ
FUEL

Výrobek
Eurol No
Diesel
No Smoke
je vyvinut to
k omezení
i bílého
Eurol Diesel
Smoke
is developed
reduce černého
both black
andkouře.
whiteBílý
smoke.
White diesel
smoke
fuel that isdo
injected
into
the
kouř
dieselového
motoru
vznikáresults
z paliva,from
kteréthe
je vstřikováno
spalovací
komory
isn’tpříčinou
burnedkouře
properly.
The main
cause
acombustion
není správněchamber
spalováno.and
Hlavní
z dieselového
motoru
je of diesel
smoke is akarbonových
build-up ofusazenin
carbon uvnitř
deposits
inside
engine,černý
resulting
hromadění
motoru,
cožthe
způsobuje
kouř. in
black smoke.
Diesel
Noodstraňuje
Smoke ﬁxes
most
causes
ofvsmoke
due
to dirty
Výrobek
Diesel No
Smoke
většinu
příčin
kouře
důsledku
znečištění
injectors,
a
fouled
combustion
chamber
or
even
a
poorly
functioning
vstřikovacích trysek, spalovací komory, nebo dokonce špatně fungujícího
turbocharger. Improves
the engine
response
fuel
consumption
turbodmychadla.
Zlepšuje reakce
a snižuje
spotřebuand
paliva
starších
motorů. in
older engines.

KÓD
E802491
CODE
E802491

Snižuje
uhlíku
Snížení
Up toemise
3%carbon
fuel
Reduces
spotřeby
o 95 %
economy
emissions
to 95%
paliva až o
3%

DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml
AVAILABLE IN 250ML

EUROL
INJECTION
CLEANER
EUROLDIESEL
DIESEL
INJECTION
CLEANER
PALIVOVÉ
FUEL

Výrobek
Eurol Injection
Diesel Injection
Cleaner
obsahuje
koncentrovanédeposit
složky pro
řízení
Eurol Diesel
Cleaner
consists
of concentrated
control
usazenin,
kteréthat
rozpouštějí
škodlivé
usazeniny
ze vstřikovacích
components
work toa odstraňují
dissolve and
remove
harmful
deposits from
trysek
paliva,
včetně including
usazenin uhlíku,
fermeže
a gumy.
Výrobek
Diesel Injection
the fuel
injectors,
carbon,
varnish
and gum
deposits.
Diesel
Cleaner
je navržen
aby čistil znečištěné
vstřikovací
trysky
paliva aand
obnovoval
Injection
Cleanertak,
is formulated
to unclog
dirty fuel
injectors
restore
overall výkon
engine
performance.
beneﬁ
ts are reviving
any lost
celkový
motoru.
Další jehoAdditional
přínosy spočívají
v obnově
jakéhokoli
power andvýkonu
improving
acceleration,
rough starts,
smoothen
ztraceného
a zlepšení
akcelerace,eliminating
odstranění zdlouhavých
startů,
zlepšení
rough idling,
and reducing
emissions
through more
complete
combustion.
plynulého
volnoběhu
a snížení emisí
prostřednictvím
dokonalejšího
spalování.

KÓD E802492
CODE E802492

Snížení
spotřeby
Up to 3%
fuel
paliva až o 3 %
economy

DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml
AVAILABLE IN 250ML

EUROL DIESEL SYSTEM CLEANER
EUROL DIESEL SYSTEM CLEANER
PALIVOVÉ
FUEL

Aditivum formulované tak, aby odstranilo usazeniny ze spalovací komory a zbytku
An additive formulated to remove deposits from the combustion chamber
palivové
soustavy
pomocí
pro regulaci
usazenin.
se pro
as well as
the rest
of thesložek
fuel system
through
the Doporučuje
use of deposit
control
dosažení
výrazného
snížení spotřeby
motorazůstal
čistý
components.
Recommended
for paliva,
use toaby
achieve
signiﬁ
canta fungoval
fuel efﬁciency
správně.
Je vhodné
jako
opatření
korozi
a kondenzaci
v palivové
reduction,
to keep
thepreventivní
engine clean
andproti
running
properly.
It is suitable
nádrži.
Do nádrže bymeasure
mělo být against
aditivumcorrosion
přidáno před
doplněním
paliva.in
Pro
as a preventative
and
condensation
the fuel
dosažení
nejlepších
použijte
u dvou
sobě následujících
doplněních
tank. It should
bevýsledků
added to
the fuel
tankpo
before
refueling. For
best results,
nádrže
každých 2 500tanks
km. or every 2.500 km.
use in nebo
two consecutive

CODE
E802493
KÓD
E653

AVAILABLE IN 250ML
DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml
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ADITIVA
ADDITIVA

EUROL DIESEL FUEL TREAT
EUROL DIESEL FUEL TREAT
PALIVOVÉ
FUEL

Výrobek vyvinutý pro ochranu vašeho dieselového motoru proti pryži, fermeži a
Developed
protect your
diesel
powered
machine
against
gum, směsi
varnish,
korozi
v celémtopalivovém
systému.
Dieselové
palivo
se skládá
z komplexní
rust and corrosion throughout the fuel system. Diesel consists of a
uhlovodíků, která je velmi citlivá na světlo a vzduch, což vede k oxidaci. Kyslík
complex mixture of hydrocarbons which is very sensitive to light and air,
negativně ovlivňuje dieselové palivo, u kterého snižuje oktanové číslo. Výrobek
causing oxidation. Oxygen negatively affects diesel which lowers the
Eurol Diesel Fuel Treat může zabránit zhoršování kvality dieselového paliva
cetane number. Eurol Diesel Fuel Treat can prevent deterioration of diesel
během
delšího
skladování,
například
v dieselovém
duringsezonního
seasonal nebo
or longer
storage,
such
as in a diesel
hybridhybridním
vehicle or
vozidle
nebo
ve
skladovacích
cisternách,
a
to
zlepšením
oxidační
stability.
bulk storage tanks, by improving oxidative stability.

KÓD E802494
CODE E802494

EUROL DIESEL CLEAN DIRECT

DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml
AVAILABLE IN 250ML

PALIVOVÉ

EUROL DIESEL CLEAN DIRECT

Tento výrobek je formulován jako výkonná jednorázová kúra pro dieselové
FUEL se špatnou akcelerací, která se přidává buď do palivové nádrže pro
motory
Formulated
as aanebo
powerful
one shotfiltru
curepro
forokamžitý
hesitantúčinek,
dieselneboť
engines,
to
postupné
čištění,
do palivového
odstraní
be added
to either zthe
tank for
a gradual
clean-up
or the
ﬁlter
nečistoty
a usazeniny
celéfuel
soustavy
nafty.
Doporučuje
se používat
přifuel
zhoršené
for an immediate
effect as it will volnoběhu
clean up dirt
and deposits
akceleraci
motoru, nerovnoměrném
a zhasínání
motoruthroughout
či ztrátě jeho
the
diesel
fuel
system.
It
is
advised
to
be
used
if
engine
hesitation,
výkonu. Zregeneruje celý palivový systém, což umožní hladší a účinnější
chodrough
idling, stalling
or power
loss is experienced.
It will
theotáčkách.
entire fuel
motoru.
Také se tím
zlepší kilometrový
výkon a výkon
při revive
vysokých
system, allowing the engine to run smoother and more efﬁciently. Also it
will improve mileage and performance at high RPM.
KÓD E802495

EUROL DIESEL DPF CLEANER
CODE E802495

PALIVOVÉ

Výrobek Eurol DPF Cleaner je navržen tak, aby umožnil snadnější regeneraci DPF,
když
má filtr pevných
částicDPF
dieselové
soustavy vyšší než obvyklé zatížení pevnými
EUROL
DIESEL
CLEANER
částicemi. Během krátkých jízd se dieselový motor nezahřeje na potřebnou teplotu
FUEL
a při spalování vzniká více pevných částic. DPF se ucpávají v důsledku kvality paliva,
Eurol DPF
Cleaneroleje
is designed
DPF DPF
to regenerate
more
kvality
motorového
nebo jízdyto
poenable
městě. the
Výrobek
Cleaner používá
easily when the diesel particulate ﬁlter has a higher-than-usual soot
přirozený katalyzátor v palivu pro snížení teploty regenerace z přibližně 600 °C na
loading. During short trips, a diesel engine doesn’t get up to temperature
400 °C, což umožňuje snadnější oxidaci částic uhlíku.
and more soot is formed during combustion. DPFs clog up due to the
quality of fuel, the engine oil quality or urban driving. DPF Cleaner uses a
fuel-borne catalyst to lower the regeneration temp. from approx. 600°C
to 400°C, allowing the carbon particles to be oxidized more easily.
KÓDE802497

EUROL DIESEL FLOW IMPROVER ANTIFREEZE
CODE E802497

PALIVOVÉ

DOSTUPNÉ BALENÍ 500 ml

AVAILABLE IN 500ML

Snižuje
regenerační
Snížení
bodspotřeby
o 200 °C
paliva až o
3%
Lowers
Up to
regeneration3% fuel
point
economy
with 200ºC

DOSTUPNÉ BALENÍ 500 ml

AVAILABLE IN 500ML

Výrobek Eurol Diesel Flow Improver je aditivum vyvinuté pro zlepšení vlastností u
chladného
paliva
pro chladné
klima, aby se předešlo
problémům s
EUROLdieselového
DIESEL
FLOW
IMPROVER
ANTIFREEZE
průtokem dieselového paliva v důsledku krystalizace (vosku) během zimních
FUEL
podmínek. Takové voskové krystaly by byly unášeny palivem a potahovaly filtrační
Eurol což
Diesel
FlowzaImprover
is an additive
developed
enhance cold
prvek,
by mělo
následek rychlé
snížení průtoku
palivato
a nedostatečné
ﬂow properties of diesel for cold climates in order to avoid diesel ﬂow
zásobování motoru. Výrobek je určen pro jednorázové použití v dieselových
problems due to (wax) crystallization, during winter conditions. Such
palivech s vysokým i nízkým obsahem síry, aby se zajistil dostatečný průtok paliva v
wax crystals would ﬂow with the fuel and coat the ﬁlter element, as a
zimním období.
consequence this quickly reduces the fuel ﬂow, starving the engine.
Designed for a one shot application in both high and low sulfur diesels
fuels to ensure sufﬁcient fuel ﬂow in winter.
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KÓD E802484

DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml

CODE E802484

AVAILABLE IN 250ML

ADDITIVA
ADITIVA

EUROL DIESEL FLOW IMPROVER
FUEL

This Diesel
Flow Improver
an additive to improve the ﬂuidity and
EUROL
DIESEL
FLOWis IMPROVER

ﬁlterability of diesel fuel during the winter period and prevents parafﬁn

PALIVOVÉ
from crystallizing and precipitating at low temperatures. At a mixing ratio

Diesel
Flow and
Improver
je aditivum,
které
zlepšuje
tekutost
kvalitu
filtrace
of 1:1000
depending
on the
type
of diesel
fuel,a DFI
offers
an extra 10
motorové
v zimním
období
a brání
krystalizaci
a jehoto
srážení
při
degrees nafty
protection.
Diesel
Flow
Improver
has parafínu
to be added
the diesel
fuel before
crystallization
place,
and preferably
at temperatures
over
nízkých
teplotách.
Při poměrutakes
1 : 1 000
a v závislosti
na typu motorové
nafty nabízí
0°C. DFI dalších 10 stupňů ochrany. Diesel Flow Improver je nutné přidávat do
výrobek
motorové nafty před vznikem krystalizace a pokud možno při teplotách nad 0 °C.

CODE E802485
KÓD E802485

AVAILABLE IN 1L
DOSTUPNÉ BALENÍ 1 l

EUROL PETROL POWER
EUROL
FUEL PETROL POWER

PALIVOVÉ
Eurol Petrol Power is designed to reduce pinging, meaning it will have
a higherEurol
resistance
to engine
knocking
noises.
Thisklepání,
can occur
the
Výrobek
Petrol Power
je navržen
tak, aby
omezoval
což when
znamená,
fuel-air
mixpotlačovat
in the cylinder
explodes
instead
of může
burning
in a když
controlled
že
bude více
klepavý
hluk motoru.
Ten se
objevit,
směs
way. High
octane
fuel exploduje
is used tonamísto
reducespalování
engine knocking
sound because
paliva
a vzduchu
ve válci
řízeným způsobem.
it burns
slower oktanovým
than regular
unleaded
petrol.
This increases
power
Palivo
s vysokým
číslem
se používá
k omezování
klepání the
motoru,
across the RPM range, reduces hazardous hydrocarbon emissions and
neboť hoří pomaleji než běžný bezolovnatý benzin. To zvyšuje výkon v celém
helps to maintain a cleaner smooth running engine.
rozsahu otáček, omezuje nebezpečné emise uhlovodíků a pomáhá zachovávat
čistší a hladký chod motoru.

CODE E802510
KÓD E802510

AVAILABLE IN 250ML
DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml

EUROL PETROL E10 IMPROVER
EUROL
PETROL E10 IMPROVER
FUEL

PALIVOVÉ
Eurol Petrol E10 Improver is a fuel additive designed speciﬁcally for use

with Petrol
ethanol
wherejeup
to 10%aditivum
ethanolurčené
is present.
Eurol
Eurol
E10fuel
Improver
palivové
speciálně
proPetrol
použitíE10
s
Improver ispalivem,
formulated
preventažthe
effects
of higher
etanolovým
kde jetopřítomno
10 side
% etanolu.
Výrobek
Eurolethanol
Petrol E10
content je
in navržen
fuel liketak,
oxidation,
fuel system
rust,
corrosion
andobsahu
fuel/water
Improver
aby předcházel
vedlejším
účinkům
vyššího
phase separation
because
fuel rezivění
with a small
amount
of ethanol
as
etanolu
v palivech, jako
je oxidace,
palivové
soustavy,
koroze asuch
separace
E10 can
absorb
up to
40%s malým
more water
from etanolu,
atmosphere
paliva
a vody,
protože
palivo
množstvím
jako jethan
E10, gasoline.
může
Eurol Petrol
is zalso
developed
to clean
injectors,
valve E10
seat
absorbovat
až E10
o 40 Improver
% více vody
atmosféry
než benzin.
Výrobek
Eurol Petrol
and combustion
chambers
resulting
in enhanced
Improver
je také vyvinut
pro čištění
vstřikovacích
trysek,fuel
sedeleconomy,
ventilů a improved
power and acceleration and reduced emissions.
spalovacích komor, což snižuje spotřebu paliva, zvyšuje výkon, zlepšuje
akceleraci a snižuje emise.
CODE E802513
KÓD E802513

AVAILABLE IN 250ML
DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml

EUROL PETROL INJECTION CLEANER
EUROL PETROL INJECTION CLEANER

FUEL
PALIVOVÉ
Eurol Petrol Injection Cleaner is formulated to clean contaminated petrol

Výrobek
Eurol
Petrol Injection
Cleaner je
navržen
čistil kontaminované
injection
systems,
restore injector
efﬁ
ciencytak,
andaby
improve
fuel atomization.
systémy
vstřikování
obnovoval
účinnost
vstřikovacích
a zlepšoval
It removes
carbonbenzinu,
deposits
and deposits
from
fuel lines,trysek
fuel distributors,
atomizaci
Odstraňuje
usazeniny
a usazeniny
z palivových
injectionpaliva.
and inlet
valves.karbonové
It can be used
in vehicles
equipped
with potrubí,
a
catalytic converter.
Designed for
a one
shot application.
After
treatment,
rozdělovačů
paliva a vstřikovacích
a sacích
ventilů.
Lze jej používat
ve vozidlech
accelerating
will be better
engine will
be quieter
when idling.
vybavených
katalyzátory.
Určenand
prothe
jednorázové
použití.
Tento výrobek
zlepší
akceleraci motoru a zajistí jeho méně hlučný volnoběh.

CODE
E802511
KÓD
E671

Over
Up 50%
to 3%deposit
fuel
Omezení
usazenin
Snížení
reduction
economy
spotřeby
o více
než 50 %
paliva až o
3%

AVAILABLE
IN 250ML
DOSTUPNÉ
BALENÍ
250 ml
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ADDITIVA
ADITIVA

EUROLPETROL
PETROL
SYSTEM
CLEANER
EUROL
SYSTEM
CLEANER
FUEL
PALIVOVÉ

Eurol Petrol
Cleaner
is anjeadditive,
formulated
to rapidly
clean
the
Výrobek
Eurol System
Petrol System
Cleaner
přísada určená
k rychlému
vyčištění
celého
entire petrolpalivového
fuel system.
It is advised
to be
used if the
engine suffers
from
benzinového
systému.
Doporučuje
se používat
v případech,
kdy motor
power loss due to poor petrol quality. If the petrol quality is inconsistent,
trpí ztrátou výkonu vlivem špatné kvality benzinu. Pokud je kvalita benzinu nestálá,
it can cause carbon deposit build-up, inefﬁcient ignition and combustion
může dojít k hromadění uhlíku, nedostatečnému zapalování, hoření a špatnému
and poor power output. It can also be used if poor quality fuel has been
výkonu. Tento výrobek lze použít i v případě, kdy bylo po určitou dobu používáno
used over some time, to cure problems which have been accumulated
nekvalitní
palivo,
s cílem odstranit problémy, které se během této doby
during that
period.
nahromadily.

KÓD
E802512
CODE
E802512

DOSTUPNÉ
BALENÍ
250 ml
AVAILABLE
IN 250ML

EUROL
LEAD
REPLACEMENT
EUROLPETROL
PETROL
LEAD
REPLACEMENT
FUEL
PALIVOVÉ

Developed
lubricate
andmazání
protect
soft valve
seatssedel
fromventilů
wear, allowing
Tento
výrobektobyl
vyvinut pro
a ochranu
měkkých
před
your vehicle díky
to run
safely
on modern,
petrol.
This product
opotřebením,
čemuž
můžete
ve vašemunleaded
voze pohodlně
používat
moderní is
recommended
forTento
classic
and vintage
cars still
the road
which are
bezolovnatý
benzin.
výrobek
se doporučuje
proon
klasické
a starší
running
on
unleaded
petrol
whilst
having
been
designed
to
on byly
automobily, které jsou stále na silnicích a spalují bezolovnatý benzin,run
ačkoli
leaded fuel.
It is designed
as benzin.
a replacement
fornáhrada
lead inolova
petrol
because
navrženy
pro provoz
na olovnatý
Slouží jako
v benzinu
z
of the arbitrary market requirement for environmentally friendly fuel
důvodu požadavku trhu na složení paliv šetrné k životnímu prostředí. Dávka
formulations. A 25ml shot is recommended for use in 25L of petrol.
25 ml se doporučuje pro 25 litrů benzinu.

KÓD E802514
CODE E802514

DOSTUPNÉ
BALENÍ
250 ml
AVAILABLE
IN 250ML

EUROL
FUEL
TREAT
EUROLPETROL
PETROL
FUEL
TREAT
PALIVOVÉ
FUEL

Výrobek
vyvinutý
pro ochranu
motoru against
proti pryži,
fermeži
a
Developed
to protect
your vašeho
petrol benzinového
powered machine
gum,
varnish,
rust and
corrosion
throughout
fuel system.
Stagnant
petrol
only keeps
korozi
v celém
palivovém
systému. the
Nechráněný
benzin
nemění své
vlastnosti
for approximately
3 months
it is left
meanwhile
the
pouze
po dobu asi 3 měsíců,
jehowhen
oktanové
číslounprotected,
(RON) však mezitím
klesá. Benzin
octane number
(RON)
is decreasing.
Petrol
containing
ethanolvlhkosti
(E10) isa
obsahující
etanol (E10)
je obzvláště
vystaven
pohlcování
atmosférické
especially
subject pryže
to absorbing
atmospheric
moisture,
then forming
následné
formování
nebo pevných
látek. Určen
pro jednorázové
použití.gums
or solids. Designed for a one shot application.

KÓD E802515

DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml

CODE E802515

AVAILABLE IN 250ML

EUROL PETROL OCTANE IMPROVER
PALIVOVÉ
EUROL PETROL OCTANE IMPROVER

Výrobek
FUEL Eurol Petrol Octane Improver je speciálně vyvinut tak, aby zvyšoval
výzkumné oktanové číslo (RON) benzinu. Při doporučené dávce výrobku Octane
Eurol Petrol Octane Improver is specially formulated to increase the
Improver
hodnota
RON zvýší
o 4 až
bodů. Motor
rychleji reagovat
na
researchse
octane
number
(RON)
of6petrol.
At thebude
recommended
dosage,
změny
polohyimprover
škrticí klapky
budethe
se zdát
the octane
will araise
RONživější.
by 4 Při
to 6konstantních
points. Theotáčkách
engine se
spotřeba
palivaquicker
mírně sníží.
Brání klepání
motoruposition
při práci and
v horním
rozsahu
jeho
will respond
to changes
in throttle
will feel
more
otáček
a zvyšuje
odolnostspeeds,
motoru vůči
v této oblasti.
lively and,
at constant
the klepání
fuel economy
will slightly increase.

Zlepšuje RON
o 4 až 6 bodů
Improves RON
with 4 to 6 points

It prevents and eliminates pinging when the engine is operating in the
high end of the RPM range and fuels’ high speed knocking resistance is
improved.

KÓD E802516

CODE E802516
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DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml

AVAILABLE IN 250ML

ADDITIVA
ADITIVA

EUROLMOTOCYCLE
MOTOCYCLE
EUROL
FUELFUEL
TREATTREAT
FUEL
PALIVOVÉ

Eurol Motorcycle
Fuel Treat
protects
your
powered machine
Výrobek
Eurol Motorcycle
Fuel Treat
chrání
váš petrol
stroj s benzinovým
motorem
against
gum,
varnish,
rust
and corrosion
the fuel
system.
proti
pryži,
fermeži
a korozi
v celém
palivovémthroughout
systému. Aditivum
brání
degradaci
The
additive
prevents
fuel
degradation
during
seasonal
or
prolonged
paliva během sezonního nebo dlouhodobého skladování zlepšením stability
storagepaliva.
by improving
thevznikem
fuel oxidation
stability.
It protects
against
oxidace
Chrání před
gelu, povlaků
a koroze
palivového
systému.
gelling, lacquering and corrosion in the fuel system. Stagnant petrol only
Nechráněný benzin nemění své vlastnosti pouze po dobu asi 3 měsíců, avšak jeho
keeps for approximately 3 months when it is left unprotected, all the
oktanové číslo (RON) stále klesá. Díky zvýšení oxidační stability může výrobek
while lowering the octane number (RON). Eurol Motorcycle Fuel Treat
Eurol Motorcycle Fuel Treat bránit degradaci benzinu během sezonního nebo
can prevent deterioration of petrol during seasonal or longer storage by
dlouhodobého
skladování.
improving oxidative
stability.

KÓD
E802810
CODE
E802810

DOSTUPNÉ
BALENÍ
100 ml
AVAILABLE
IN 100ML

EUROL
INJECTION
CLEANER
EUROLMOTOCYCLE
MOTOCYCLE
INJECTION
CLEANER
PALIVOVÉ
FUEL

Eurol Motorcycle
Injection
Clean
cleans
injectors
anda
Výrobek
Eurol Motorcycle
Injection
Clean
čistícontaminated
znečištěné vstřikovací
trysky
improves
fuel spraying.
It Odstraňuje
removes carbon
deposits
andapollution
zlepšuje
rozstřikování
paliva.
karbonové
usazeniny
nečistoty zon fuel
lines, fuel potrubí,
distributors
and injection
valves. It
provides
better
ignition
palivového
rozdělovačů
paliva a inlet
vstřikovacích
ventilů.
Zlepšuje
zapalování
smooth
running
of the engine.
MotorcycleInjection
Injection
Clean
aand
zajišťuje
hladký
chod motoru.
VýrobekEurol
Eurol Motorcycle
Clean
se is
recommended
for motorcycles
with rough
idling, that
stumble
due to
doporučuje
pro motocykly
s problematickým
volnoběhem,
jejichž
motory
dirty
injectors
(clogged
injector
nozzles)
which
are
restricted
due
toPokud
fuel
nepracují plynule v důsledku znečištění vstřikovacích trysek nánosy z paliva.
deposits. If the engine is having a hard time with tough starts or when the
motor špatně startuje nebo běží ztěžka, doporučuje se i toto aditivum.
engine runs roughly, this additive is recommended as well.

KÓD
E802811
CODE
E802811

DOSTUPNÉ
BALENÍ
100 ml
AVAILABLE
IN 100ML

EUROL
OCTANE
BOOSTBOOST
EUROLMOTOCYCLE
MOTOCYCLE
OCTANE
PALIVOVÉ
FUEL

Výrobek
Eurol Motorcycle
Octane
Boost
zvyšujethe
oktanové
číslo
benzinu
4 až 6
Eurol Motorcycle
Octane
Boost
increases
octane
number
inogasoline
bodů.
používáte
výrobek
Eurol
Motorcycle
Octane
Boost, Boost,
váš motor
with 4Pokud
to 6 points.
When
using
Eurol
Motorcycle
Octane
thebude
engine
will respond
evenpolohy
quicker
to changes
in throttle
position.
Therychleji
engineafeels
reagovat
na změny
škrticí
klapky ještě
rychleji. Motor
reaguje
při
more alive and
at a constant
rate, fuelpaliva.
consumption
will decrease.
konstantních
otáčkách
poklesne spotřeba
Výrobek Eurol
MotorcycleEurol
Octane
Motorcycle
Octane
Boostzajišťuje
prevents
engine
providespaliva
extrav power
Boost
brání klepání
motoru,
vyšší
výkon pinging,
a snižuje spotřebu
horním
and lowers
fuelPoconsumption.
in theOctane
high end
ofvýrazně
the RPM
range.
rozsahu
otáček.
přidání výrobkuoperating
Eurol Motocykl
Boost
klesá
By
adding
Eurol
Motorcycle
Octane
Boost,
the
high
speed
knocking
klepání motoru při vysokých otáčkách vyvolané benzinem.
resistance of the petrol is improved signiﬁcantly.

KÓD E802812
CODE E802812

DOSTUPNÉ BALENÍ 100 ml
AVAILABLE IN 100ML

EUROL
SYSTEM
CLEANCLEAN
EUROLMOTOCYCLE
MOTOCYCLE
SYSTEM
PALIVOVÉ
FUEL

Výrobek
Eurol Motorcycle
System
byste měli
používat,
zjistíte,that
že the
Eurol Motorcycle
System
CleanClean
is advised
to be
used ifjakmile
you notice
poklesla
kvalita benzinu
a výkon
motoru.
Pokud
je kvalitasuffers
benzinu
nestálá,
může
petrol quality
is of inferior
quality
and
the engine
from
power
loss.
dojít
hromadění
uhlíku,
nedostatečnému
zapalování,
hoření adeposit
špatnému
If thek petrol
quality
is inconsistent,
it can
cause carbon
build-up,
výkonu.
Zvláště
malé,and
vysoce
výkonné motory
jsou velmi
citlivé
na usazeniny,
inefﬁcient
ignition
combustion
and poor
power
output.
Especially
které
hromadí
ve spalovací
a palivovém
systému.
Výrobek Eurol
small,sehigh
output
engineskomoře
are extremely
sensitive
to deposits
that build
up in the combustion
the fuel
system.
Motorcycle
Motorcycle
System Cleanchamber
lze použít and
i v případě,
kdy
bylo poEurol
určitou
dobu
System Clean
can also
bes used
if poor quality
fuelkteré
has been
usedtéto
over
používáno
nekvalitní
palivo,
cílem odstranit
problémy,
se během
somenahromadily.
time, to cure
whichEurol
haveMotorcycle
been accumulated
during
the
doby
Po problems
aplikaci výrobku
System Clean
můžete
use ofa lesser
quality rozdíl
fuel. After
Eurol Motorcycle System Clean you
slyšet
pocítit výrazný
v práciusing
motoru.
can hear and feel a signiﬁcant difference in how the engine runs.

KÓD
E802813
CODE
E802813

AVAILABLE
IN 100ML
DOSTUPNÉ
BALENÍ
100 ml
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ADDITIVA
ADITIVA
HYDRAULIC TAPPET VALVE
OIL

Eurol Hydraulic Tappet Valve additive is an additive developed to reduce
hydraulic tappet valve noise. It increases the lubricant ﬁlm between
HYDRAULIC
TAPPET VALVE
moving parts, quieting the movement of the tappets and making the
OLEJOVÉ
car more comfortable to drive. Oil canals are unblocked and the rattling
noise, coming
from theTappet
valve Valve
train,bylo
is reduced
barely audible
Aditivum
Eurol Hydraulic
vyvinutoto
proa omezení
hluku level
after addingventilů
Eurol Hydraulic
Tappet
Valve
additive
to the engine
hydraulických
vaček. Zesiluje
mazací
vrstvu
mezi pohyblivými
díly, oil.

omezuje hluk pohybu vaček a celkově zvyšuje úroveň pohodlí při řízení. Olejové
kanály jsou odblokovány a drnčivý hluk chvění pocházející ze skupiny ventilů je
omezen na téměř neslyšitelnou úroveň po přidání aditiva Eurol Hydraulic Tappet
Valve do motorového oleje.
CODE E802321

TRANSMISSION
KÓD
E802321
OIL

AVAILABLE IN 250ML

STOP LEAK

DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml

Eurol Transmission Stop Leak swells and revitalizes seals and o-rings
to stop leaks in automatic
transmissions
TRANSMISSION
STOP
LEAK where ATF is used. Eurol
Transmission Stop Leak prevents further leaks in order to avoid reduced
OLEJOVÉ
transmission oil level as well as to avoid contamination of the soil or the
ground Eurol
water.
Výrobek
Transmission Stop Leak zvyšuje objem těsnění a těsnicích kroužků
a revitalizuje je s cílem potlačit netěsnosti automatických převodovek, které
používají ATF. Eurol Transmission Stop Leak brání vzniku dalších nečistot s cílem
zabránit poklesu hladiny převodového oleje a kontaminaci půdy nebo
podzemních vod.

CODE E802320

AVAILABLE IN 250ML

POWERSTEERING FLUSH

DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml

KÓD
OILE802320

Eurol Powersteering Flush cleans up a dirty power steering system, by
removing varnish and deposits without softening seals or gaskets. The
POWERSTEERING
debris and deposits are FLUSH
dissolved by the additive without the use of an
aggressive solvent. Using the ﬂush will extend the life of the system. After
OLEJOVÉ
ﬂushing a power steering system, the steering will feel crisp and precise.
Výrobek Eurol Powersteering Flush čistí kontaminovaný systém posilovačů řízení
The ﬂush uses the old oil as a delivery mechanism where the additives,
tak,
že odstraňuje
a usazeniny
bez narušení
těsnění.
Nečistoty
a usazeniny
dissolved
in oil, fermež
gradually
and thoroughly
remove
deposits,
removing
rozpouští
aditivum
bez použití
agresivního
Tento výrobek prodlouží
them from
the system
by draining
the rozpouštědla.
old oil.
životnost systému. Po výplachu systému posilovače řízení bude řízení pružné a
přesné. Výrobek používá starý olej jako transportní prostředek, pomocí kterého
aditiva rozpuštěná v oleji postupně a důkladně odstraňují usazeniny, jež následně
opouštějí motor společně se starým olejem.
CODE E802319

EUROL ENGINE FLUSH

KÓD E802319

OIL

AVAILABLE IN 500ML

DOSTUPNÉ BALENÍ 500 ml

Eurol Engine Flush is an additive developed to clean dirty engines, which
will extend the life of an engine. After ﬂushing an engine, both the throttle
EUROL
ENGINE FLUSH
response and the acceleration will increase. It is added to the old ﬂuid
at operating temperature and is left to circulate through the engine.
OLEJOVÉ
Engine Flush uses the old oil as a delivery mechanism where the additive
Eurol Engine Flush je aditivum vyvinuté pro čištění špinavých motorů a
gradually and thoroughly removes deposits from the engine, removing
prodloužení jejich životnosti. Po výplachu motoru se zvýší jeho reakce na škrticí
them from the engine by draining the old oil.
klapku i akcelerace. Přidává se do staré kapaliny při provozní teplotě a nechá se
cirkulovat motorem. Výrobek Engine Flush používá starý olej jako transportní
prostředek, díky kterému aditivum postupně a důkladně odstraňuje usazeniny z
motoru, jež následně opouštějí motor společně se starým olejem.
CODE E802310

KÓD E802310
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AVAILABLE IN 500ML

DOSTUPNÉ BALENÍ 500 ml

ADDITIVA
ADITIVA

EUROL TRANSMISSION FLUSH
OIL
EUROL
TRANSMISSION FLUSH
Eurol Transmission Flush is developed to remove deposits from the
OLEJOVÉ

cooling lines, cooler, torque converter and other transmission parts
Výrobek
Transmission
Flush je vyvinut
prowill
odstranění
usazenin
in order Eurol
to achieve
a clean transmission
which
extend the
life of z
potrubí
chladicíchWhile
systémů,
měniče
krouticího
momentu
a transmission.
not chladiče,
containing
aggressive
solvents,
theaﬂdalších
ush
částí
převodovky
s cílem
dosáhnout kvalitního
převodovky
rovněž její
effectively
removes
contaminants,
debrischodu
and varnish
whilea leaving
the
delší
životnosti.unharmed.
Ačkoliv neobsahuje
agresivní rozpouštědla,
výplach účinně
transmission
Eurol Transmission
Flush is recommended
for use
odstraňuje
nečistoty, cizíﬂuid
tělesa
a fermež,
bez
poškození
at every transmission
change
in 8L atoto
12L
of jakéhokoliv
transmission
oil.
převodovky. Výrobek Eurol Transmission Flush se doporučuje používat při
každé výměně převodového oleje (8 nebo 12 litrů).

CODE E802311
KÓD E802311

AVAILABLE IN 500ML
DOSTUPNÉ BALENÍ 500 ml

EUROL ENGINE STOP LEAK
EUROL
ENGINE STOP LEAK
OIL

OLEJOVÉ
Eurol Stop Leak is an additive developed to swell and revitalize seals and
o-rings
toLeak
stopjeleaks
in diesel,
LPG
petrol
engines.
It aistěsnících
compatible
Eurol
Stop
aditivum
vyvinuté
proand
zvýšení
objemu
těsnění
with all amineral
and synthetic,
and
multigrade
oils. Itplynových
does nota
kroužků
jejich revitalizaci
s cílem singleodstranit
netěsnosti
naftových,
contain solvents
or Je
solids
and does
not only
swell thea seals
but keeps
benzinových
motorů.
kompatibilní
se všemi
minerálními
syntetickými
them elastic
too.
sezonními
i celoročními
oleji. Neobsahuje rozpouštědla ani pevné látky, zvyšuje

objem těsnění a současně zachovává jejich pružnost.

KÓD E802312
CODE E802312

EUROL VISCO OIL PLUS
EUROL VISCO OIL PLUS
OLEJOVÉ
OIL

Eurol Visco Oil Plus je aditivum vyvinuté pro zvýšení viskozity oleje v dieselových
Eurolbenzinových
Visco Oil Plus
is an additive
developednebo
to increase
viscosity of
nebo
motorech,
s turbodmychadlem
bez něj. the
Je součástí
oil in dieselúdržby
or petrol
engines,
with or without
turbocharger.
is part of
preventivní
starých
a opotřebovaných
motorů
s cílem zajistit Itjejich
a preventative maintenance for old and high-mileage engines to provide
maximální ochranu. Použijte jej, jakmile spotřeba oleje překročí 1 litr na každých
maximum engine protection. When oil consumption is more than 1L every
1 000 km nebo předpokládáte-li jízdu v extrémně vysokých teplotách (35–50 °C),
1.000km or you anticipate driving in extremely high temperatures (35 např. při cestě na dovolenou. Visco Oil Plus zvyšuje viskozitu oleje a vytváří
50 °C) like during a holiday drive. Visco Oil Plus increases oil viscosity,
silnější
mazací
vrstvulubricating
mezi pohyblivými
díly.
creating
a thicker
ﬁlm between
moving parts.

KÓD E802313
CODE E802313

DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml
AVAILABLE IN 250ML

Zvyšuje viskozitu
Thickens
oleje ažengine
o 20 %oil
up to 20%

DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml
AVAILABLE IN 250ML

EUROL ATF TREAT
EUROL ATF TREAT
OLEJOVÉ

OIL vyvinuté pro zvýšení výkonu kapaliny automatické převodovky a prodloužení
Aditivum
Developed
to increase
the automatic
transmission
ﬂuid performance
životnosti
automatické
převodovky.
Výrobek
ATF Treat používá
převodový olejand
jako
to extend
life do
of the
automatic
transmission.
ATF Treat
uses thehladké
nosič,
který the
proniká
všech
částí převodovky.
Jestliže This
převodovka
neumožňuje
transmission
oil as
carrier toto
ﬂuidaditivum
to get to
every
part of the
transmission.
řazení,
doporučuje
seapoužívat
pro
automatickou
převodovku,
neboťIfje
the vehicle se
transmission
is reluctant
kompatibilní
všemi převodovými
oleji. to shift or shifts roughly, this additive
is recommended to apply to the automatic transmission, since it is
compatible with all transmission ﬂuids.

KÓD E802314
CODE E802314

DOSTUPNÉ BALENÍ 500 ml
AVAILABLE IN 500ML
69

ADDITIVA
ADITIVA

EUROLENGINE
ENGINE
TREAT
EUROL
OIL OIL
TREAT
OIL
OLEJOVÉ

EurolEngine
Engine
Treat
is an additive
developed
to provide
a thicker
and
Eurol
OilOil
Treat
je aditivum
vyvinuté
tak, aby poskytovalo
hustší
a
more tenacious
oiloleje
ﬁlm between
movingdíly
engine
parts.
It kontaktům
aims to prevent
houževnatější
vrstvu
mezi pohybujícími
motoru.
Brání
mezi
metal-to-metal contact areas in the engine using high-tech additives
kovovými díly motoru pomocí technologicky vyspělých přísad, které zvyšují oxidační
which increase the oxidative stability of the engine oil, allowing the engine
stabilitu motorového oleje a umožňují motoru pracovat při vyšších teplotách. Toto
to run at higher temperature. This treat is formulated to make the engine
ošetření je navrženo tak, aby motorový olej lépe pracoval při významně sníženém
oil do a better job by dramatically reducing friction, increasing power
tření,
zvýšeném
výkonu,
spotřebě
paliva a snížených
emisích.
output,
increasing
fuelsnížené
economy
and reducing
emissions.

KÓD
E802315
CODE
E802315

Méně
třeníthrough
díky
Less
friction
Tungsten
technology
wolframové
technologii

AVAILABLE IN 250ML
DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml

EUROL TBN BOOSTER
EUROL
TBN BOOSTER
OIL

OLEJOVÉ
Eurol TBN Booster is an additive developed to increase the Total Base
Number
orderjetoaditivum
extendvyvinuté
the oil change
intervals
in regions
with
Eurol
TBN in
Booster
pro zvýšení
čísla celkové
alkality
TBNhigh
s
sulfurprodloužit
content in
the fuel.
The booster
improves
the reserve
alkalinity
cílem
intervaly
výměny
oleje v oblastech
s vysokým
obsahem
síry v to
neutralize
acids formed
the higher
levels of sulfur
in the fuel.
palivu.
Tentocorrosive
výrobek zlepšuje
rezervníby
alkalitu,
aby neutralizoval
korozivní
It is excellent
for mixed
ﬂeets
andsíry
it can
alsoVýborně
be usedseinhodí
older
kyseliny,
které vytváří
zvýšený
obsah
v palivu.
proengines
smíšené and
off-road equipment using high sulfur fuel.
vozové parky a lze jej používat i ve starších motorech a terénních zařízeních na
paliva s vysokým obsahem síry.

Extends oil change
Prodlužuje
interval up interval
to 50%
výměny oleje až
o 50 %

CODE E802316

AVAILABLE IN 250ML

KÓD E802316

DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml

EUROL RADIATOR SEALER

RADIATOR
EUROL
RADIATOR SEALER

Eurol Radiator Sealer protects from leaks in the head gasket, heater core,

CHLADIČOVÉ
radiator, heater matrix, freeze plug and water pump casing. The sealer

postpones
radiatorSealer
repairchrání
up topřed
onenetěsnostmi
year and can
be applied
in liquid
Výrobek
Eurola Radiator
těsnění
hlavy, jádra
cooled engines
of cars,výměníku
motorbikes,
vehicles
and
agricultural
topného
tělesa, chladiče,
tepla,commercial
pojistných prvků
a skříně
vodního
machinery.
It can
also posouvá
be applied
as preventive
to ensure
a good
čerpadla.
Tento
výrobek
opravu
chladiče až oaction
jeden rok
a lze jej používat
condition
of the cooling
system.
No draining
or ﬂushing
of the
cooling
ve
vodou chlazených
motorech
automobilů,
motocyklů,
užitkových
vozidel
a
system is required.
zemědělských
strojů. Lze jej také používat jako preventivní opatření k zajištění

dobrého stavu chladicího systému. Není nutné žádné proplachování nebo
vypouštění chladicího systému.

CODE E802317

EUROL RADIATOR CLEANER

KÓD E802317

AVAILABLE IN 250ML

DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml

RADIATOR

A non-acidic
cleaner developed
and recommended for cleaning the inside
EUROL
RADIATOR
CLEANER

of the radiator prior to replacing the coolant. The cleaner actively removes

CHLADIČOVÉ
all kinds of contaminants that may occur in the cooling system such as

Nekyselý
čistič
a doporučený
vnitřku
chladiče
předassures
výměnou
deposits,
oil, vyvinutý
sludge and
particles,pro
sočištění
that the
cooling
system
an
optimum
heat transfer.
It isaktivně
compatible
withvšechny
all components
and které
all types
chladicí
kapaliny.
Tento čistič
odstraňuje
druhy nečistot,
se
of commercial
engine
coolants.
mohou
vyskytovat
v chladicím
systému, jako jsou usazeniny, olej, kal a cizí
částice, aby mohl chladicí systém zajišťovat optimální přenos tepla. Je
kompatibilní se všemi součástmi a typy komerčních chladicích kapalin motorů.

CODE
E802318
KÓD
E802318
70
72

AVAILABLE IN 250ML
DOSTUPNÉ BALENÍ 250 ml

71

HYDRAULICKÉ OLEJE
Nabízíme širokou škálu hydraulických olejů, které poskytují vynikající ochranu proti opotřebení,
korozi (mědi a oceli) a tvorbě rzi. Správně vyvážená technologie aditiv nabízí také dobrou ochranu
proti tvorbě pěny a stárnutí. Díky použití základních olejů o velmi vysoké čistotě pomáhají oleje Eurol
Hykrol zajišťovat bezproblémový provoz hydraulických systémů.

72

HYDRAULICKÉ
OLEJE
HYDRAULICKÉ
OLEJE

EUROLHYKROL
HYKROL
EUROL
FG FG
ISO-VG32,
32,
ISO-VG
ISO-VG
ISO-VG
46 46

FOOD
FOOD
Eurol Hykrol FG is a non-toxic lubricant for industrial
applications
food industry.
It can
be used
for
Eurol
Hykrol FGinjethe
netoxické
mazivo pro
průmyslové
aplikace
systems,
aspoužívat
an airline
uid and in light
loaded
vhydraulic
potravinářství.
Lze jej
proﬂhydraulické
systémy,
jako
high speed
gearboxes.
It is recommended
for food
kapalinu
pro vzduchové
instalace
a lehké vysokootáčkové
processing Doporučuje
like: poultry,
bakeries,
breweries,
dairy
převodovky.
se meat,
pro zpracování
potravin,
jako je
and
pet-food
industry.
It
offers
excellent
protection
drůbež, maso, pečivo, pivo, mléko, a v průmyslu krmiv pro
against oxidation, rust, corrosion and foam building. It is
zvířata. Nabízí vynikající ochranu proti oxidaci, korozi a tvorbě
fully compatible with gaskets and seals and water will be
pěny. Je plně kompatibilní s těsnicími prvky a okamžitě
immediately demulsiﬁed from the oil.
odstraňuje vodu z oleje.
CODE E902695, E902697
KÓD E902695, E902697

EUROL HYKROL BIO SYN
EUROL HYKROL BIO SYN
ISO-VG 46
ISO-VG 46

BIO
BIO
Hykrol Bio Syn is an hydraulic oil which is biodegradable

APPROVEDPOUŽITÍ
SCHVÁLENÉ

INSH1
H1
INS

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

NSFH1
H1
NSF

AVAILABLE
IN 5L5- l20L
DOSTUPNÁ
BALENÍ
– 20-l 60L
– 60 -l –210L
210 l

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
European
Ecolabel

Evropský štítek Ecolabel

Hykrol
Bio Syn
je hydraulický
olej, který
je biologicky
up to 90%
(test:
CEC-L-33-T-82),
based
on synthetic
rozložitelný
až zno
90tendency
% (test: CEC-L-33-T-82),
na bázi
syntetických
esters. It has
to form deposits
and,
due to
the high
viscosity
index, itusazeniny
has an excellent
behaviour
at
esterů.
Nemá
sklon vytvářet
a díky vysokému
indexu
low andpracuje
high temperatures.
Thei vysokých
operating
temperature
viskozity
skvěle při nízkých
teplotách.
Jeho
ranges from
–20°C
up to +90°C.
It is
for
provozní
teplota
se pohybuje
od −20 °C
dorecommended
+90 °C. Doporučuje
areas
where
oil
contamination
with
the
environment
se v oblastech, kde může docházet ke znečištění životního can
occur. It olejem.
will notNeovlivní
affect seal
material,
except
ethylene
prostředí
materiál
těsnění,
s výjimkou
pryžíand
propylene
rubbers.
na bázi etylenu a propylenu.
CODE
E108825
KÓD
E108825

EUROLHYKROL
HYKROL
EUROL
DAZDAZ
46
46
VHLPD
VHLPD

A hydraulic oil, formulated from high performance
Hydraulický olej vyrobený z vysoce výkonných základních
base stocks and specially selected ashless and zincsurovin a speciálně vybraných aditiv bez pevných částic a
free additives with strong deterging properties. Due
zinku, se silnou odpudivou schopností. Díky svým emulgačním
to the emulsifying capabilities, it is extremely suitable
schopnostem je velmi vhodný pro hydraulické systémy s
for hydraulic systems with a higher risk for water
vyšším rizikem znečištění vody (mosty, stavidla a na palubách
contamination (bridges, locks and aboard ships). DAZ
lodí). DAZ lze používat v systémech s bronzovými nebo
can be used součástmi.
in systemsPři
with
bronzez or
silver plated
postříbřenými
přechodu
konvenčního
oleje na
components.
When
changing
from
a
conventional
DAZ by měl být systém před naplněním propláchnut a oil to
DAZ, the system should be ﬂushed and cleaned prior to
vyčištěn.
ﬁlling the system.
KÓD E108827
CODE E108827

EUROLHYKROL
HYKROL
EUROL
EXLEXL
ISO-VG
32,
46
ISO-VG 32, 46
VHLP
VHLP

Hydraulic oil
fuel
saving
properties.
Retains
energy
Hydraulický
olejwith
šetřící
palivo.
Udržuje
energetickou
účinnost
v
efﬁciency over a wide emperature range, especially at
širokém rozsahu teplot, zejména při vysokých provozních tlacích
high operating pressures and high temperatures. At least
a vysokých teplotách. Minimálně dvojnásobná délka životnosti
2 times longer oil life compared to HVI oils. Well suited for
oleje ve srovnání s oleji HVI. Vhodný pro aplikace s velkými
applications with large temperature variations.
teplotními výkyvy.

AVAILABLE
IN 20L
DOSTUPNÁ
BALENÍ
20-l 60L
– 60 -l 210L
– 210 l

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

HVLPD
HVLPD
Daimler DBL
DBL 6721
6721
Daimler

AVAILABLE
IN 20L
DOSTUPNÁ
BALENÍ
20-l 60L
– 60 -l 210L
– 210 l

SPLŇUJE
SPECIFIKACE LEVEL
PERFORMANCE

DIN
DIN51524/3
51524/3(HVLP)
(HVLP)
ISO
ISO6743/4:
6743/4:HV
HV
ISO 11158: HV
ISO 11158: HV
US Steel 126/127/136
US Steel 126/127/136
SS 155434
SS 155434
SEB
181 222
SEB 181 222
Cincinnati
Machine P-68
Cincinnati
Machine P-68
Denison
HF-0/HF-1/HF-2
Bosch
Rexroth
RE 90220
Denison
HF-0/HF-1/HF-2
AFNOR
E 48-603
Bosch NF
Rexroth
RE(HL)
90220

AFNOR NF E 48-603 (HL)

KÓD E108839, E108840
CODE E108839, E108840

DOSTUPNÁ BALENÍ 20 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 20L - 60L - 210L
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HYDRAULICKÉ
OLEJE
HYDRAULICKÉ
OLEJE

EUROLHYKROL
HYKROL
VHLP
EUROL
VHLP
ISO-VG22,
22,
68, 100
ISO-VG
32,32,
46,46,
68, 100
VHLP
VHLP

VHLP ‘anti-wear’ oils are developed for application in
Oleje
VHLPof„proti
opotřebení“
jsou
vyvinuty
pro použití
ve všech
all kinds
hydraulic
systems
and
moderately
loaded
typech
hydraulických
systémů
gearboxes.
They differ
froma středně
HLP oilszatížených
because of a higher
převodovkách.
Lišíwhich
se od ensures
olejů HLPthat
vyšším
viscosity index
theindexem
oils willviskozity,
‘stay in díky
kterému
si outdoor
tyto oleje applications
zachovají kvalitu
přiunder
venkovních
aplikacích a
grade’ in
and
changing
proměnlivých teplotách. Tyto oleje snižují opotřebení čerpadel
temperature conditions. These oils reduce pump wear to
na minimum a přispívají k dlouhé životnosti zařízení. Chrání proti
a minimum and contribute to a long equipment lifetime. It
opotřebení, korozi a tvorbě rzi a výborně odpuzují vodu.
protects against wear, corrosion and rust formation and it
has excellent water demulsifying properties.
CODE E108790, E108800, E108810, E108815, E108816

KÓD E108790, E108800, E108810, E108815, E108816

EUROL JACK OIL
VHLP JACK OIL
EUROL
A mineral formulation which is specially developed for
VHLP
both manual and electric hydraulic jacks, reducing wear to
Minerální
přípravek,
který je speciálně
vyvinut
pro ruční ilifetime.
a minimum
and contributing
to a long
equipment
elektrické
hydraulické
zvedáky,
omezuje
jejich
opotřebení
It is blended from carefully selected, solvent reﬁnedna
minimum
přispívá
dlouhé životnosti.
Tento
výrobek se
parafﬁnica base
oilsk jejich
and additives
to prevent
‘sponginess’
míchá
z pečlivě vybraných
základních
a aditiv,
and therewith
the slow parafínových
system response.
Dueolejů
to the
high
jež
obsahujíindex,
rozpouštědla
tak „houbovitosti“,
a tudíž i
viscosity
Jack Oila brání
functions
over a wide temperature
pomalé
range. reakci systému. Díky vysokému indexu viskozity funguje
výrobek Jack Oil v širokém rozsahu teplot.

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE SPECIFIKACE

DIN 51524/3 (HVLP)
DIN 51524/3 (HVLP)
U.S. Steel 127 / 126
U.S. Steel 127 /
SS 155434
126
Sperry Vickers I-286-S /
SS 155434
M-2950-S
Sperry Vickers I-286-S /
SEB 181 222
M-2950-S
Hoesch HWN 2333
SEB 181 222
Denison Filterability TP 02100
Hoesch HWN 2333
Bosch Rexroth RE 90220
Denison Filterability TP 02100
CETOP RP 91 HV
Bosch Rexroth RE 90220
AFNOR NF E 48-603 (HL)
CETOP RP 91 HV
AFNOR NF E 48-603 (HL)
AVAILABLE IN 1L - 5L - 20L - 60L - 210L

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

PERFORMANCE LEVEL

DIN 51524/3 (HVLP)

SPLŇUJE SPECIFIKACE

DIN 51524/3
(HVLP)

CODE E122800

AVAILABLE IN 500ML

DOSTUPNÉ BALENÍ 500 ml

KÓD E122800

EUROL HYKROL HLP
EUROL
ISO-VGHYKROL
10, 15,HLP
22, 32, 46, 68, 100, 150
ISO-VG
10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150
HLP
Hykrol HLP ‘anti-wear’ oils are especially developed for
HLP

application in all kinds of hydraulic systems. These oils
Oleje VHLP „proti opotřebení“ jsou vyvinuty pro použití ve
reduce pump wear to a minimum and contribute to a
všech typech hydraulických systémů a středně zatížených
long equipment lifetime. It is suitable for the lubrication
převodovkách.
Tyto oleje
opotřebení
čerpadel
na
of vacuum pumps
and snižují
moderately
loaded
gearboxes,
minimum
a přispívají
dlouhé
životnostiand
zařízení.
Olej je
protecting
against kwear,
corrosion
rust formation.
It
vhodný
pro mazání
vakuových
čerpadel
a středně zatížených
has excellent
water
demulsifying
properties.
The presence
převodovek
a chráníof
proti
opotřebení,
korozi
a tvorběthe
rzi.good
of small amounts
water
will hardly
inﬂuence
Dokonale
odpuzuje vodu. Přítomnost malých množství vody
ﬁlterability.
nebude mít vliv na kvalitu filtrace.
CODE E108685, E108690, E108700, E108710,
KÓD
E108685,
E108690,E108740,
E108700, E108710,
E108720,
E108730,
E108750

E108720, E108730, E108740, E108750
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PERFORMANCE LEVEL

DIN 51524/2
(HLP)
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

Bosch Rexroth RE 90220
CETOPRexroth
RP 91 HRE
(HM)
Bosch
90220
AFNORRP
NF91
E 48-603
CETOP
H (HM)
(HM) / (HL)
AFNOR
NF E 48-603
DIN 51524/1
(HM)
/ (HL) (HL)

U.S.51524/2
Steel 127(HLP)
/ 126
DIN
VDMA
24318
U.S.
Steel
127 / 126
Thyssen
TH N-25613 2
VDMA
24318
SS 155434
Thyssen
TH N-25613
DIN 51524/1 (HL)
2Sperry Vickers I-286-S /
M-2950-S
SS
155434
SEB 181
222 I-286-S
Sperry
Vickers
/Hoesch HWN 2333
Denison Filterability TP
M-2950-S
02100
SEB
181 222
Hoesch HWN 2333
Denison Filterability TP
AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L
02100
DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
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PŘEVODOVÉ OLEJE
Od průmyslových převodovek se očekává, že budou fungovat v podmínkách vysokých teplot
a vysokých zatížení. Životní prostředí může být znečištěno špínou, technickými nečistotami a vodou.
Naše řada převodových olejů obsahuje průmyslové převodové oleje s vynikajícími demulgačními
vlastnostmi, které lze používat ve všech typech uzavřených pohonů s ozubenými koly se systémy
mazání na bázi cirkulace nebo rozstřiku. Tyto oleje CLP poskytují odpovídající ochranu proti
opotřebení ozubených kol.
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PŘEVODOVÉ OLEJE
PŘEVODOVÉ OLEJE

EUROL SYNTAN EP
EUROL SYNTAN EP
ISO-VG 220, 460
ISO-VG 220, 460
PAG
PAG

Řada plně syntetických olejů na bázi polyalkylenglykolů pro
A series of fully synthetic oils based on poly-alkylene
mazání všech typů silně zatížených převodů, jako jsou hypoidní
glycols for the lubrication of all types of heavily loaded
agearing,
šnekové like
převody.
Výrobek
Syntangears.
je trvanlivý
a prodlužuje
hypoid
and worm
Syntan
is durable
životnost
stroje.
Umožňuje
prodloužené
intervaly
výměny
a
and extends
the
life of the
machinery.
It allows
extended
snižuje
náklady and
na údržbu.
Přípravek
PAGthe
by neměl
changetak
intervals
therefore
reduces
costs být
of
míchán
s minerálními
oleji.formulation
Doporučuje se
propláchnout
maintenance.
The PAG
should
not be mixed
systém
před jeho
výrobkem
by neměl
with mineral
oils.naplněním
It is advisable
to ﬂSyntan,
ush thekterý
system
prior
být
v kontaktuto
s hliníkovými
ozubenými
koly nebo
to changing
Syntan and(slitinovými)
it should not
be brought
into
contact with aluminium (alloy) gears or axles.
nápravami.

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE LEVEL

AGMA 9005/E02
AGMA
9005/E02
ISO
6743-6
and ISO
ISO 6743-6CKC/CKD/CKE/
and ISO
12925-1:
12925-1: CKC/CKD/CKE/
(CKS)/CKT
(CKS)/CKT
DIN
51 517/3 (CLP)
DIN 51 517/3 (CLP)
Flender
Flender

CODE
E115130,
E115140
KÓD
E115130,
E115140

EUROL
PAOPAO
EP EP
EUROLSYNMAX
SYNMAX
ISO-VG
150,
220,
320,
ISO-VG 150, 220, 320, 460 460
FULLY
SYNTHETIC
PLNĚ
SYNTETICKÝ

The polyalphaoleﬁ
n based
Synmax is
for the
Výrobek
Synmax na bázi
polyalfaolefinu
je developed
vyvinut pro mazání
lubrication
of allzatížených
kinds of heavily
loaded
toothedv aplikacích
gearings,
všech
druhů silně
ozubených
kol, zejména
in applications
withvykazuje
high temperatures.
It
sespecially
vysokými teplotami.
Tento olej
vynikající antioxidační
an oil withvlastnostmi,
excellent anti-oxidation,
antiwear
and
aisantikorozní
chrání proti opotřebení
a odolává
anti-corrosion properties, as well as Extreme Pressure
extrémním tlakům. Má nízký koeficient tření díky syntetickým
characteristics. It has a low friction coefﬁcient, because
základním olejům, které umožňují nižší spotřebu energie a nižší
of the synthetic base oils, which allows less energy
provozní teploty. Chrání kovové díly před oxidací a korozí.
consumption and lower operating temperatures. It
protects metal parts from oxidation and corrosion.

AVAILABLE
IN 20L
DOSTUPNÁ
BALENÍ
20-l 210L
– 210 l

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

DIN 51517/3
51517/3 (CLP)
DIN
(CLP)
AISE(US
(USSteel)
Steel)224
224
AISE
AGMA 9005/E02
9005/E02
AGMA

KÓD E115504, E115505, E115506, E115507

DOSTUPNÁ BALENÍ 20 l – 60 l – 210 l

CODE E115504, E115505, E115506, E115507

AVAILABLE IN 20L - 60L - 210L

EUROL MULTISEPT EP
EUROL68,
MULTISEPT
EP 320, 460, 680
ISO-VG
100, 150, 220,
ISO-VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680
MINERÁLNÍ
MINERAL
Minerální
převodový olej pro použití v průmyslových aplikacích,
jako
je olejová
lázeňoil
pro
mazání
nebo rázově
zatížených
Mineral
gearbox
for
use insilně
industrial
applications
like oil
ozubených
převodůofa heavily
šnekových
cirkulační
mazání
bath lubrication
or převodů,
shock loaded
gear
drivesa and
mazání
rozprašováním.
Výrobek Multisept
vykazuje
worm wheel
gears, circulation
lubrication
and velmi
for atomized
lubrication.
Multisept
has high
load
carrying
capacity
for
výraznou
schopnost
odolávat
náhlým
vysokým
zatížením.
Tento
an excellent
of sudden
peak loads.
This CLP
olej
CLP nabízí absorption
vynikající ochranu
proti oxidaci,
prodlužuje
oil offerszařízení,
excellent
against
oxidation,
životnost
máprotection
nízkou tendenci
k pěnění
a velmiextends
dobré
equipment
lifetime,
has aNavíc
low zabraňuje
foaming tendency
and very
vlastnosti
proti
opotřebení.
tvorbě usazenin
a
good anti-wear properties. Moreover, it prevents the
kalů.
forming of deposits and sludge.
KÓD E115510, E115520, E115530, E115540, E115550, E115551,
CODE E115510, E115520, E115530, E115540, E115550,
E115565
E115551, E115565

EUROL SYNTAN EP
EUROL SYNTAN EP
ISO-VG
460
ISO-VG220,
220,
460

PAG
PAG

A series
fully synthetic
on poly-alkylene
Řada
plně of
syntetických
olejů naoils
bázibased
polyalkylenglykolů
pro
glycolsvšech
for the
of all
types of
loaded
mazání
typůlubrication
silně zatížených
převodů,
jakoheavily
jsou hypoidní
a
gearing,převody.
like hypoid
and
worm
gears. Syntan
is durable
šnekové
Výrobek
Syntan
je trvanlivý
a prodlužuje
and extends
life of prodloužené
the machinery.
It allows
extended
životnost
stroje.the
Umožňuje
intervaly
výměny
a
change
and
therefore
reduces
costs
snižuje
takintervals
náklady na
údržbu.
Přípravek
PAG bythe
neměl
být of
maintenance.
The PAG
formulation
not be
mixed
míchán
s minerálními
oleji. Doporučuje
se should
propláchnout
systém
with jeho
mineral
oils. Itvýrobkem
is advisable
tokterý
ﬂushbythe
system
před
naplněním
Syntan,
neměl
být v prior
to changing
to Syntan and it should not be brought into
kontaktu
s hliníkovými
contact with
aluminium
gears or axles.
(slitinovými)
ozubenými
koly(alloy)
nebo nápravami.
CODE
E115130,
E115140
KÓD
E115130,
E115140

SPLŇUJE SPECIFIKACE

DIN 51517/3 (CLP)
PERFORMANCE LEVEL
David Brown S1.53.101
DIN 51517/3 (CLP)
AISE (US Steel) 224
David Brown S1.53.101
AGMA 9005/E02
AISE (US Steel) 224
AGMA 9005/E02

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE LEVEL

AGMA 9005/E02
AGMA
9005/E02
ISO
6743-6
and ISO
ISO
6743-6
and ISO
12925-1: CKC/CKD/CKE/
12925-1: CKC/CKD/CKE/
(CKS)/CKT
(CKS)/CKT
DIN
51 517/3 (CLP)
DIN 51 517/3 (CLP)
Flender
Flender

DOSTUPNÁ BALENÍ 20 l – 210 l
AVAILABLE IN 20L - 210L
83
77

PRŮMYSLOVÉ OLEJE
Prohlédněte si širokou škálu vysoce kvalitních výrobků společnosti Eurol pro průmyslové odvětví.
Naše oleje pro kompresory, vakuová čerpadla, vzduchové instalace, kluzné dráhy a motorové pily
jsou k dispozici v různých třídách viskozity, a to na bázi minerálních i syntetických materiálů. Nabízíme
specifické oleje pro transformátory, turbíny, plynové motory a systémy přenosu tepla.
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PRŮMYSLOVÉ
OLEJE
PRŮMYSLOVÉ OLEJE

EUROL
OIL OIL
EUROLCOMPRESSOR
COMPRESSOR
ISO-VG32,
32,
ISO-VG
46,46,
68,68,
100100
FULLY
SYNTHETIC
PLNĚ
SYNTETICKÝ

Fullysyntetické
synthetickompresorové
compressor oils
PAO base
stocks
Plně
olejebased
na bázion
základních
surovin
which
are
developed
for
the
lubrication
of
rotating
oil
PAO jsou určeny pro mazání kompresorů chlazených rotujícím
cooled
including
the very critical
Hydrovane
olejem, compressors
včetně velmi kritických
kompresorů
Hydrovane,
stejně
compressors, as well as for reciprocating compressors
jako pro pístové kompresory (ISO-VG 100) a vývěvy. Tento olej
(ISO-VG 100) and vacuum pumps. This oil is applicable in
je použitelný při velmi širokém rozmezí teplot (−20 až 220 °C) a
a very broad temperature range (-20 to 220°C) and has a
má dobrou tepelnou a oxidační stabilitu. Vzhledem k
good thermal and oxidation stability. Due to the limited
omezenému vypařování tohoto oleje je minimalizována jeho
evaporation of this oil, the oil consumption and the risk of
spotřeba a riziko
zhoustnutí
nebo tvorby
usazenin.
thickening
or deposit
build-up
are minimized.

SPLŇUJE
SPECIFIKACE
PERFORMANCE
LEVEL

DIN
(HLP)(E118865,
(E118865,
DIN 51524/2
51524/2 (HLP)
E118868)
E118868)
SAE Ms1003-2 (E118865, E118868)
SAE
E118868)
DIN Ms1003-2
51506: VDL(E118865,
(E118865, E118868)
DIN
VDL (E118865,
GM 51506:
LJ (E118865,
E118868) E118868)
GM LJ (E118865, E118868)

KÓD
E118865,
E118866,
E118846,
E118868E118868
CODE
E118865,
E118866,
E118846,

EUROL COMPRESSOR OIL
EUROL COMPRESSOR OIL
ISO-VG 32, 46, 68, 100
ISO-VG
32, 46, 68, 100
MINERAL

MINERÁLNÍ
An ashless mineral compressor oil with a low pour point,

anti-wearkompresorový
characteristics
excellent
Minerální
olejand
bez an
pevných
částicoxidation
a s nízkým
stability,
offering
a reliable
of the compressor
bodem
tuhnutí,
odolností
protiperformance
opotřebení a vynikající
oxidační
under all který
conditions.
The
compressor
protectedza
against
stabilitou,
poskytuje
spolehlivý
výkoniskompresoru
všech
corrosion Kompresor
and the oiljeprovides
a clean
performance,
podmínek.
chráněn proti
korozi
a olej zajišťuje čistý
prevents
carbonusazování
depositsuhlíku
and ashows
lowcharakteristiky
friction
výkon,
zabraňuje
vykazuje
characteristics.
This
product,
with
a
high
thermal
stability,
nízkého tření. Tento výrobek s vysokou tepelnou stabilitou
má
has a maximum ﬁnal stage temp. of 220 °C for centrifugal,
maximální konečnou teplotu 220 °C pro odstředivé, pístové,
piston, rotary screw and sliding vane compressors.
rotační šroubové a posuvné lopatkové kompresory.
CODE E118842, E118871, E118840, E118855
KÓD E118842, E118871, E118840, E118855

AVAILABLE IN 5L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 60 l – 210 l

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE
DIN 51524/2
(HLP)

DIN
(HLP)
ISO 51524/2
6743/4: HM
ISO
HM
ISO 6743/4:
11158: HM
ISO
11158:
HM
US Steel
126/127/136
US
126/127/136
SS Steel
155434
SS
155434
SEB
181 222
SEB
181 222
ISO-L-DAA/DAB/DAG/
ISO-L-DAA/DAB/DAG/
DAH
DAH
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Denison
HF-0/HF-1/HFDIN 51506:
VBL/VCL/VDL
2 DIN 51506:
VBL/VCL/VDL

Bosch Rexroth RE 90220
Bosch
RE 90220
AFNORRexroth
NF E 48-603
(HM)
AFNOR
NF Milacron
E 48-603 P70
Cincinnati
(HM)
(E118842, E118871)
Cincinnati
Cincinnati Milacron
Milacron P70
P69
(E118842,
(E118840) E118871)
Cincinnati Milacron P69
(E118840)

AVAILABLE IN 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 4 l – 5 l – 20 l – 60 l – 210 l

EUROL VACUUM PUMP OIL
EUROL
ISO-VGVACUUM
68, 100PUMP OIL
ISO-VG
68, 100
MINERAL

MINERÁLNÍ
A series of oils with a very good oxidation stability.
Therefore,
thesedobrou
oils areoxidační
perfectly
suitable
for jsou
application
Řada
olejů s velmi
stabilitou.
Proto
tyto
in vacuum
pumps,
operating
heavy duty
working
oleje
dokonale
vhodné
pro použitíunder
ve vakuových
čerpadlech,
conditions.
are blended
from
solvent reﬁ
ned se
která
pracují vThey
náročných
pracovních
podmínkách.
Směsi
parafﬁnic
base oils with
low vapour
An optimal
míchají
z parafínových
základních
olejů spressure.
nízkým tlakem
par.
amount of
additives
provides
protection
against
wear,
Optimální
množství
aditiv
poskytuje
ochranu proti
opotřebení,
rust and corrosion, while water and vapour are rapidly
rzi a korozi, zatímco voda a páry jsou rychle odděleny. Oleje
separated. The oils have a naturally high viscosity index,
mají přirozeně vysoký viskózní index, který zabraňuje
which prevents inconvenient viscosity changes.
nevhodným změnám viskozity.
CODE E122566, E122573
KÓD E122566, E122573

AVAILABLE IN 5L - 60L -210L
DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 60 l – 210 l

EUROL ROCKETLUBE
EUROL ROCKETLUBE
ISO-VG 10
ISO-VG
10
AIRLUBE OILS

OLEJE
PRO ﬂVZDUCHOVÉ
A synthetic
uid, especiallyINSTALACE
developed for lubrication

Syntetická
kapalina driven
speciálně
vyvinutá
pro mazání
poháněných
of pneumatically
tools
for which
a ﬂuidpneumaticky
with an
exceptionally
lowsepour
pointkapalina
is required.
The ﬂuid
is bodem tuhnutí.
nástrojů,
pro které
vyžaduje
s mimořádně
nízkým
absolutely
safebezpečná
for plastic
rubber
parts. It
hasMá
anextrémně nízkou
Kapalina
je zcela
proand
plastové
a pryžové
díly.
extremely
low která
pour brání
pointtvorbě
whichledu
prevents
ice formation
teplotu
tuhnutí,
expandujícím
vzduchem. Tento olej
by používat
the expanding
air. The
be usedse
down
to -25 °C motory,
lze
až do teploty
−25oil
°C acan
doporučuje
pro vzduchové
and
is
recommended
in
air
engines,
piling
hammers,
beranidla pro zatloukání pilot, pneumatická bourací kladiva aairvrtací stroje.
wrecking hammers and drilling machines.

KÓD E119860
CODE E119860

DOSTUPNÁ BALENÍ 20 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 20L - 60L - 210L
85
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PRŮMYSLOVÉ OLEJE
PRŮMYSLOVÉ OLEJE

EUROL SLIDEWAY OIL
EUROL SLIDEWAY OIL
ISO-VG
68,68,
220220
ISO-VG32,
32,
OLEJE
PRO KLUZNÉ
SLIDEWAY
OILS DRÁHY

Řada
výrobků
Oil of
se new
skládá
z nových
vysoce oils,
Slideway
OilSlideway
is a series
high
performance
výkonných
olejů doporučených
pro mazání
jak kovových,
recommended
for the lubrication
of both
metal, astak
plastových
kluzných
ploch. Poskytuje
vynikající
třecí friction
well as plastic
slideways.
It provides
excellent
charakteristiky
a mazivost,
čímž eliminuje
„prokluz“.
Díky
characteristics
and lubricity,
eliminating
‘stick-slip’.
tomu
lze dosáhnout
dobré surface
povrchové
úpravy
menším
Because
of this, a velmi
very good
ﬁnish
cans be
množstvím
lze také
použít vThe
hydraulických
achieved, odpadu.
with lessVýrobek
production
rejects.
product
can also bejako
used
in hydraulic
systems, as
a chain oil in
soustavách,
řetězový
olej v cirkulačních
mazacích
circulatinga lubrication
systems and for
the lubrication of
systémech
pro mazání dopravníkových
pásů.
conveyor belts.

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE LEVEL

DIN 51524/2 (HLP)
DIN 51524/2
(HLP) P-53
Cincinnati
Machine
Cincinnati Machine P-53
(E121486)
(E121486) Machine P-47
Cincinnati
Cincinnati Machine P-47
(E121490)
(E121490) Machine P-50
Cincinnati
Cincinnati Machine P-50
(E121492)
(E121492)
GM
LS-2
GM 51
LS-2
DIN
502 CGLP
DIN 51 502 CGLP

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L

KÓD E121486, E121490, E121492
CODE E121486, E121490, E121492

EUROL PARAFFIN
EUROL PARAFFIN
AG II, HB
AG II, HB
PARAFÍNOVÝ
PARAFFIN

Parafínový olej je vysoce rafinovaný minerální olej (nasycený
Parafﬁnic Oil is a very highly reﬁned mineral oil (saturated
parafín) kvality přípustné ve zdravotnictví. Je to kapalina bez
parafﬁnic) of medicinal quality. It is a colourless, odourless
barvy,
chuti a zápachu.
použít
lékařských,
and tasteless
ﬂuid. ItLze
canjejbe
usedpro
forvýrobu
manufacturing
farmaceutických
a kosmetických
Parafínový
olej může
medical, pharmaceutical
andpřípravků.
cosmetically
products.
být
takénic
používán
procesní
olej v plastikářském,
Parafﬁ
Oil canjako
also
be applied
as process oil in the
potravinářském
a kosmetickém
průmyslu.Furthermore,
Používá rovněž v
plastic, food and
cosmetic industry.
textilním
průmyslu
a při manipulaci
s materiály,
kdeand
se vyžaduje
applications
are found
in the textile
industry
when
olej
pro použití
ve zdravotnictví.
handling
materials
where a medicinal oil is prescribed.

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE
LEVEL
FDA
21 CFR 172.878;21

FDA178.3620
21 CFR 172.878;21
CFR
(a)
CFR 178.3620 (a)

KÓD E117494, E117495

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 20 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 5L - 20L - 60L - 210L

CODE E117494, E117495

EUROLTHERM B
EUROLTHERM B
PŘENOS TEPLA

HEAT TRANSFER
Olej pro přenos tepla, vyrobený ze speciálních základních

A heat transfer
oil, formulated
reﬁ
ned
rafinovaných
parafínových
surovin,from
kteréspecial
lze použít
od
−10 °C do
parafﬁ
base stocks
which
can
be applied
from -10
°C up
+315
°C.nic
Výrobek
Euroltherm
B byl
vyvinut
pro uzavřené
systémy
to
+315
°C.
Euroltherm
B
is
developed
for
closed
systems,
vybavené expanzní nádobou. Má nízkou viskozitu a vysoký
equipped with an expansion tank. It has a low viscosity
koeficient tepelné vodivosti, což zajišťuje maximální přenos
and a high coefﬁcient of heat conductivity, providing a
tepla. Díky tomu mohou mít čerpadla, ventily a topné spirály
maximum heat transfer. Because of this, pumps, valves and
malé rozměry. Lze jej použít pro nepřímý přenos tepla v
heat coils can have small dimensions. It can be applied for
uzavřených
systémech
chemickém,
textilním
gumárenském
indirect heat
transferv in
closed systems
inathe
chemical,
průmyslu.
textile and rubber industry.

SPLŇUJE SPECIFIKACE

PERFORMANCE
LEVEL
DIN
51522
ISO
DIN6743-12
51522 - Family Q
ISO 6743-12 - Family Q

KÓD E124839
CODE E124839

DOSTUPNÁ BALENÍ 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 60L - 210L

EUROLTHERM ETX
EUROLTHERM
ETX
PŘENOS
TEPLA

HEATvýkonný
TRANSFER
Vysoce
teplonosný prostředek, vyrobený ze syntetických základních
A
high
performance
heat transfer
ﬂuid,pro
formulated
from
olejů. Tento výrobek je mimořádně
vhodný
použití v uzavřených
systémech
base oils.
The product
extremely
suitablefázi v uzavřených
asynthetic
práci při vysokých
teplotách.
Lze jejispoužít
jako kapalnou
for use in pro
closed
systems
operating
with
systémech
přenos
tepla sand
nuceným
oběhem
prohigh
temperování reaktorů,
temperatures.
It
can
be
applied
as
liquid
phase
in (0
closed
kotlů a zpracovatelských strojů v širokém rozsahu teplot
°C až + 350 °C). Je
heat transfer
systems
with forced
forz tempering
čerpatelný
od –5
°C. Bez problémů
lze circulation
použít těsnění
grafitu, PTFE a fluorof reactors, boilers and processing machines in a wide
elastomeru.
temperature range (0°C up to +350°C). It is pumpable
from –5°C. Graphite, PTFE and ﬂuor-elastomer seals can
be used without any problem.
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KÓD E124838

DOSTUPNÁ BALENÍ 20 l – 60 l – 210 l

CODE E124838

AVAILABLE IN 20L - 60L - 210L

PRŮMYSLOVÉ OLEJE
PRŮMYSLOVÉ OLEJE

EUROLTHERM N
EUROLTHERM
N
PŘENOS
TEPLA
HEAT TRANSFER

Syntetický olej pro přenos tepla se širokým rozsahem teplot
A synthetic
heat
oil with teplota
a broad
(−50
°C až +300
°C).transfer
Ideální pracovní
je temperature
mezi +150 °C a
range
up toteplotami
+300 °C).
The
perfect
working
+300
°C.(-50
Mezi°Ctěmito
jsou
ztráty
způsobené
temperature
lies
between
+150
°C
and
+300
°C. Between
vypařováním redukovány na minimum, což přináší ekonomické
temperatures
losses are
reduced
athese
bezpečnostní
výhody.evaporation
Jeho teplota tuhnutí
je −60
°C a je to a
minimum, offering economical and safety advantages. It
téměř bez zápachu. Lze jej použít ve všech uzavřených
has a pour point of -60 °C and is almost odourless. It can
systémech nepřímého přenosu tepla v chemickém, textilním a
be applied in all closed indirect heat transfer systems in
gumárenském průmyslu. Může být použit také pro uvolňování
the chemical industry, textile and rubber industry. It can
procesního
tepla. for the discharge of process heat.
also be applied

KÓD
E124840
CODE
E124840

DOSTUPNÁ
BALENÍ
60-l 210L
– 210 l
AVAILABLE
IN 60L

EUROL
OIL OIL
EUROLCHAINSAW
CHAINSAW
AK
AK150
150
PRO
MOTOROVÉ PILY
CHAINSAW

Silný,
houževnatý
minerální
olej,oilvyrobený
z vysoce
Strong,
tenacious
mineralřetězový
chainsaw
formulated
from
rafinovaných
základních
speciálně
vybranýchselected
aditiv pro
highly reﬁned
mineralolejů
basea oils
and specially
additives
to lubricate
and guide
It is
mazání
řetězů
a vodicích chains
tyčí. Doporučuje
se bars.
pro motorové
a
recommended
for motorové
both engine
electrically
elektricky
poháněné
pily, driven
protožeand
poskytuje
vysokou
driven chainsaws,
providing
a highhluboko
ﬁlm strength
anda
pevnost
a lepivost. Lepivý
olej proniká
mezi spoje
tackiness.
Thebez
tacky
oil penetrates
deeply between
pouzdra,
ulpívá
odkapávání
nebo odstřikování
a brání
links and nečistot,
bushes, písku
adheres
without
dripping
or ﬂdobře
inging
usazování
a prachu.
Řetěz
je současně
off and proti
prevents
dirt, sand and/or dust accumulation.
chráněn
korozi.
Furthermore, the chain is well protected from corrosion.
KÓD E125450
CODE E125450

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 5L - 60L - 210L

EUROL
OIL OIL
EUROLCHAINSAW
CHAINSAW
BIO
BIO
PRO
MOTOROVÉ PILY
CHAINSAW

Silný,
houževnatý,
100%
biologicky
rozložitelný
bázi řepky
Strong,
tenacious
100%
biodegradable
oilolej
forna
chainsaws,
pro
motorové
pily. Je speciálně
vyvinutýdeveloped
pro mazání řetězů
based
on rapeseed.
It is especially
for thejak v
elektrických,
takchains
v motorových
Vzhledem
nízkému
bodu
lubrication of
in bothpilách.
electric
and in kengine
driven
tuhnutí
si olejBecause
zachovává
vlastnosti
i přioil
nízkých
chainsaws.
ofsvé
thevynikající
low pour
point the
will
keep its excellent
properties,
also atproti
lowopotřebení
temperatures.
It
teplotách.
Nabízí vysokou
míru ochrany
a korozi
a high protection
against
wearDíky
andspeciálnímu
corrosion složení
and
aoffers
je kompatibilní
s kovem, pryží
a plasty.
is compatible
with
metal,
rubber
and toxický
plastic.pro
Due
to the
pouze
z přírodních
surovin
tento
olej není
ekologický
special formulation, with only natural raw materials, this oil
systém.
is non-toxic for the ecological system.
KÓD E125470
CODE E125470

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l – 5 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 1L - 5L - 60L - 210L

87
81

KAPALINY PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ
Nabízíme mnoho kapalin pro obrábění kovů, olejů a dalších kapalin pro chlazení a/nebo mazání
kovových obrobků, které jsou obráběny. Tato řada zahrnuje vrtné oleje, řezné oleje a postřikové
oleje pro mnoho procesů a typů kovů. Tyto kapaliny jsou speciálně navrženy tak, aby snižovaly teplo
a tření, jež vznikají mezi nástroji a obrobkem. Nabízíme jednosložkové řezné oleje a rozpustné kapaliny
s emulgátory pro míchání oleje ve vodě.
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KAPALINY PRO OBRÁBĚNÍ
KAPALINY PRO OBRÁBĚNÍ
KOVŮ
KOVŮ
EUROL DRILLING OIL A
EUROL DRILLING
OIL A
OBRÁBĚNÍ
KOVŮ
METALWORKING

Minerální emulgovatelná řezná kapalina pro nekomplikované
A mineral,
emulsiﬁ
cutting
ﬂuidjefor
uncomplicated
řezné
operace,
jejímžable
primárním
cílem
chlazení.
Vrtný olej
cutting operations,
with acooling
as pro
primary
target.vrtání
The a
neobsahuje
žádné dusitany
je vhodný
soustružení,
drilling
oil
does
not
contain
any
nitrites
and
is
suitable
řezání nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, neželezných kovů
turning,
and sawing
of unalloyed
anda low
afor
slitin
hliníku.drilling
Chrání nástroje
a obrobky
proti korozi
má alloy
steels, non-ferro metals and aluminium alloys. Protects
nízkou tendenci k pěnění. Měl by se přidávat do vody za
tools and work pieces for corrosion and has a low foaming
míchání, a to v poměru 1 : 10 až 1 : 25, čímž se vytvoří stabilní
tendency. It should be added to the water while stirring, in
bílá mléčná emulze.
a mixing ratio of 1:10 up to 1:25, after which a stable white
milky emulsion will be formed.
KÓD E120460

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 60 l – 210 l

CODE E120460

AVAILABLE IN 5L - 60L - 210L

EUROL SYNCOOL EPS
PRO
OBRÁBĚNÍ
KOVŮ
EUROL
SYNCOOL
EPS

Výrobek
Syncool EPS je ve vodě rozpustná řezná kapalina pro
METALWORKING
odstraňování
tváření
kovů.
Tato kapalina
vyznačuje
Syncool EPSi is
a water
soluble
cuttingseﬂuid
for both
vysokou
mazavostíand
a dobrými
EP. Neobsahuje
metal removing
metal vlastnostmi
forming operations.
This ﬂuid
konzervační
jako and
jsou good
dusitany
fenoly. VItdůsledku
offers high látky,
lubricity
EPnebo
properties.
does not
toho
je výrobek
mimořádně
k pokožce
a je také
contain
preservatives
likešetrný
nitrites
or phenols.
Because
biologicky
rozložitelný.
EPS má
velmi vysokou
of this, the
product isSyncool
extremely
friendly
to the skin and
is biodegradable
well. Syncool
EPS has
a very high
odolnost
proti růstu as
bakterií,
čímž umožňuje
dlouhou
resistance
against
bacterial growth, enabling a long sump
životnost
olejové
vany.
life.

KÓD E120500
CODE E120500

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 5L - 60L - 210L

EUROL SYNCOOL EPM 3000
EUROL
SYNCOOL
EPM 3000
PRO
OBRÁBĚNÍ
KOVŮ

METALWORKING
Výrobek
Syncool EPM 3000 je řezná kapalina bez diethanolaminu a
Syncool EPM
is a cutting
ﬂuid,
free of diethanolamine
dusitanů,
která 3000
se používá
v zařízeních
s obloukovou,
kruhovou a
and nitrite,
can be used
on bow-, circularbeltpásovou
pilouwhich
při zpracování
nízkolegovaných
a vysoce and
legovaných
saw machines
for processing
of lowandLze
high
alloy steel,
ocelí,
hliníku, plastů
atd., s výjimkou
hořčíku.
jej použít
také pro
aluminium,
plastics,
etc,tvorbě
except
magnesium.
It can
lehké
obrábění.
Zabraňuje
řezných
hran a má
velmialso
vysokou
be
used
for
light
machining
operations.
It
prevents
the
odolnost proti růstu bakterií, čímž umožňuje dlouhou životnost
formation
anda těžké
has aobrábění
very high
olejové
vany.ofJecutting
vhodnýedges
pro lehké
jakresistance
železných,
against bacterial growth, enabling a long sump life. It is
tak neželezných kovů.
suitable for light and heavy machining operations on both
ferro and non-ferro metals.
KÓD E120510
CODE E120510

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 60 l – 210 l
AVAILABLE IN 5L - 60L - 210L

EUROL GRINDINGFLUID RS
EUROL GRINDINGFLUID RS
PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ
METALWORKING

Ve vodě rozpustná bezolejová kapalina pro broušení oceli a
A water
soluble, soil-free
ﬂuidbrusná
for grinding
of
litiny.
V kombinaci
vodou tvoří
kapalinaoperations
transparentní
steel
and
cast
iron.
Mixed
with
water,
the
grinding
ﬂ
uid
řešení pro lepší viditelnost obrobku. Lze ji také použít pro lehké
forms a transparent solution for a better work piece
až střední obráběcí operace, jakož i pro dočasnou konzervaci
visibility. It can also be applied for light to medium
obráběných materiálů. Lze ji aplikovat při tvrdosti vody do 60 dH
machining operations as well as temporarily conservation
a vykazuje omezenou tendenci k pěnivosti. Brusná kapalina RS
of machined materials. It can be applied with water
není klasifikována jako nebezpečná a nemá teplotu vznícení.
harnesses up till 60 dH, and has a low foaming tendency.
grinding ﬂuid RS is not classiﬁed as dangerous and has no
ﬂashpoint.
KÓD E120520

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l – 60 l – 210 l

CODE E120520

AVAILABLE IN 5L - 60L - 210L
89
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Díky společnosti Eurol získáváte dynamickou, atraktivní a aktivní značku, kterou znají
příznivci motorismu ze závodů na celém světě. Bez výrobků Eurol se neobejde například
Formule 3, mistrovství světa v rally a rally Dakar.

84

Rally Dakar, Mammoet Rallysport

FIA WTCC, Tom Coronel

Formula 3, Andres Saravia
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PLASTICKÁ MAZIVA
Eurol nabízí kompletní dodávky plastických maziv pro různá použití. Jejich složení jim dodává
vynikající adhezní vlastnosti při nízkých i vysokých teplotách. Plastická maziva skvěle účinkují i ve
vlhkém prostředí a při vysokém tlaku. Díky široké paletě zahušťovacích technologií jsou k dispozici
maziva pro každou aplikaci.
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PLASTICKÁ MAZIVA
PLASTICKÁ MAZIVA

EUROL LITHIUM GREASE
EUROL
EP
000 LITHIUM GREASE
EP 000
PLASTICKÁ MAZIVA
GREASE

Výrobek Eurol EP 000 Grease je vysoce výkonné plastické mazivo
EPpro
000
Greasetlaky
is apři
high
performance
with
sEurol
aditivy
extrémní
vysokém
(rázovém)grease
zatížení.
Je
extreme
pressure
additives
for
high
(shock)
loads.
It
speciálně vyvinutý pro nákladní automobily a autobusy, aleistaké
especially
truckssystémem.
and buses,
also afor
pro
aplikacedeveloped
s centrálnímfor
mazacím
Je but
polotuhý
má
applications with a central lubrication system. It is semihomogenní strukturu, která zajišťuje dobrou čerpatelnost. Navíc
ﬂuid and has a homogeneous structure, providing a good
má dobré antikorozní a antioxidační vlastnosti.
pumpability. Moreover, it has good anti-corrosion and
anti-oxidation properties.

SPLŇUJE SPECIFIKACE

DIN
GP000H-30LEVEL
PERFORMANCE
ISO-L-XC(F)BCB000
DIN GP000H-30
ISO-L-XC(F)BCB000

KÓD E901005

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 kg – 12,5 kg

CODE E901005

AVAILABLE IN 5KG - 12,5KG

EUROL LITHIUM GREASE
EUROL
EP
00 LITHIUM GREASE
EP
00 MAZIVA
PLASTICKÁ

GREASE
Výrobek
Eurol Lithium EP 00 je vysoce výkonné plastické mazivo
Lithium
EP 00 is vyvinutý
a high performance
grease a
sEurol
aditivy
EP. Je speciálně
pro nákladní automobily
containing
EP additives.
It ismazacím
especially
developed
autobusy
vybavené
centrálním
systémem
„Willyfor
trucks and
buses,aequipped
with strukturu,
a ‘Willy Vogel’
central
Vogel“.
Je polotuhý
má homogenní
která zajišťuje
lubrication
system. Navíc
This semi-ﬂ
uidantikorozní
has a homogeneous
dobrou
čerpatelnost.
má dobré
a antioxidační
structure, providing a good pumpability. Moreover, it has
vlastnosti.
good anti-corrosion and anti-oxidation properties.

KÓD E901010
CODE E901010

EUROL
GREASE
EUROLLITHIUM
LITHIUM
GREASE
EP
0
EP 0
PLASTICKÁ
GREASE MAZIVA

Výrobek
Eurol Lithium
EP 0 je is
vysoce
výkonné
mazivo EP,
Eurol Lithium
EP 0 grease
a high
performance
EPkteré
poskytuje
proti
vibracím a against
vysokýmvibrations
zatížením (nárazům),
lubricantochranu
providing
protection
and high
(shock)
loads,ztratilo
without
its capabilities.
Developed
aniž
by přitom
svélosing
schopnosti.
Tento výrobek
byl vyvinutý
for nákladní
trucks and
buses, equipped
a central
lubrication
pro
automobily
a autobusy with
vybavené
centrálním
system, systémem
in engine vreductors
gearboxes pro
for které
whichsean
mazacím
motorech and
a převodovkách,
NLGI-0 grease
is advised.
grease
is homogenní
semi-ﬂuid and has
doporučuje
NLGI-0.
Mazivo je This
polotuhé
a má
a homogenous
structure,
a good
pumpability,
strukturu,
což zajišťuje
dobrouproviding
čerpatelnost
pro centrální
mazání.
also
for
remote
greasing.
Also
at
low
temperatures,
this
Také při nízkých teplotách si toto plastické mazivo zachovává
grease maintains
vysokou
výkonnost. its high performance level.
CODE E901020
KÓD E901020

EUROL UNIVERSAL LITHIUM GREASE
EUROL UNIVERSAL LITHIUM GREASE EP 2
EP 2
PLASTICKÁ MAZIVA
GREASE

Výrobek Eurol Universal Lithium Grease je vysoce výkonné
Eurol Universal Lithium Grease is a high performance,
víceúčelové plastické mazivo NLGI 2 s aditivy EP a dobrou
multi-purpose NLGI 2 grease with EP additives and
čerpatelností. Nabízí vynikající ochranu proti korozi, má velmi
a good pumpability. It offers an excellent corrosion
dobré antioxidační vlastnosti a je mimořádně vhodný pro vysoké
protection, has very good anti-oxidation properties
pracovní
teploty, vysoké
zatížení,
rázová
zatíženítemperature
a místa, kde
and is extremely
suitable
for high
working
voda
a nečistoty
mohou
vniknout
mazacího
místa. Zaručuje
conditions,
heavy
loads,
shockdoloads
and where
water
optimální
ochranu
i za vysokých
pracovních
podmínek,
and dirt may
penetrate
the greasing
point.
It guarantees
prodlužuje
životnost zařízení
snižujeheavy
náklady
na údržbu.
optimum protection,
also aunder
working
conditions,
extending equipment lifetime and reducing maintenance
KÓD
E901030
costs.
CODE E901030

SPLŇUJE SPECIFIKACE

DIN
51825: KPOO
GPERFORMANCE
LEVEL
50
DIN 51825: KPOO G-50
ISO-L-XEBBB00
ISO-L-XEBBB00

DOSTUPNÁ
BALENÍ
5 kg- 12,5KG
– 12,5 kg
AVAILABLE
IN 5KG

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE LEVEL

DIN
51502: KPOKDIN 51502: KPOK-30
30
ISO- L-XC(F)CIB0
ISO- L-XC(F)CIB0

AVAILABLE IN 400GR - 50KG - 180KG
DOSTUPNÁ BALENÍ 400 g – 50 kg – 180 kg

PERFORMANCE LEVEL
SPLŇUJE SPECIFIKACE

DIN 51502: KP2.5K-20
DIN 51502: KP2.5K-20
ISO-L-XBCHB2.5
ISO-L-XBCHB2.5

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 g – 50 kg – 180 kg
AVAILABLE IN 400GR - 50KG - 180KG
93
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PLASTICKÁ MAZIVA
PLASTICKÁ MAZIVA

EUROL LITHIUM GREASE
EUROLMPQ-3
LITHIUM GREASE
MPQ-2,
MPQ-2, MPQ-3
PLASTICKÁ MAZIVA
GREASE

Výrobek MPQ Lithium Grease je vysoce kvalitní stabilní
MPQ Lithium
a high quality,
grease,
plastické
mazivoGrease
na bázi is
minerálního
oleje astable
lithného
mýdla
based on mineral oil and lithium soap as thickener. Due
jako zahušťovadla. Vzhledem k aditivům a silné přilnavosti ke
to the additives and the strong adhesion to metals, this
kovům má toto plastické mazivo dobré antioxidační a
grease has good anti-oxidant and corrosion preventing
antikorozní vlastnosti. Lze jej použít až do 120 °C, s maximální
properties. It can be used up to 120°C, with peak
teplotou
až 130 °C.
je navíc
vhodný pro vysoké
pracovní
temperatures
up MPQ
to 130°C.
Furthermore,
the MPQ
is
zatížení
zatížení.
Zaručuje
ochranu
i za
suitablea rázová
for high
working
loads,optimální
shock loads.
It guarantees
vysokých
prodlužuje
životnostconditions,
zařízení
optimal pracovních
protection,podmínek,
also under
heavy working
aextending
snižuje náklady
na údržbu.
equipment
lifetime and reducing maintenance
costs.
KÓD E901039, E901038
CODE E901039, E901038

EUROL LITHIUM GREASE
EUROL
LITHIUM GREASE
EP
3
EP
3
PLASTICKÁ MAZIVA

GREASE
Lithium
Grease EP 3 je vysoce výkonný víceúčelové plastické
LithiumNLGI
Grease
EP 3 EP
is aa high
performance,
mazico
3 s aditivy
dobrou
čerpatelností.multipurpose
Nabízí
NLGI 3 grease
additives
anddobré
a good
pumpability.
vynikající
ochranuwith
protiEP
korozi,
má velmi
antioxidační
It offers an
corrosion
protection
and has
very
vlastnosti
a jeexcellent
mimořádně
vhodný pro
vysoké pracovní
teploty,
good anti-oxidation
properties
andkde
is extremely
suitable
vysoké
zatížení, rázová zatížení
a místa,
voda a nečistoty
for high
working
conditions,
heavy loads,
mohou
vniknout
dotemperature
mazacího místa.
Zaručuje optimální
shock loads
and where
water and
dirt may
penetrate the
ochranu
i za vysokých
pracovních
podmínek,
prodlužuje
greasing
point.
It
guarantees
optimum
protection,
also
životnost zařízení a snižuje náklady na údržbu.
under heavy working conditions, extending equipment
lifetime and reducing maintenance costs.

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE
LEVEL
DIN
51502: K2K-30

DIN 51502: K2K-30

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 g – 50 kg – 180 kg
AVAILABLE IN 400GR - 50KG - 180KG

SPLŇUJE SPECIFIKACE

DIN
51502: KP3K-20
PERFORMANCE
LEVEL
ISO
DIN6743
51502:ISO-L-XBCEB3
KP3K-20
ISO 6743 ISO-L-XBCEB3

KÓD E901040

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 g – 50 kg – 180 kg

CODE E901040

AVAILABLE IN 400GR - 50KG - 180KG

EUROL MOLYBDENUM DISULFIDE
MOS2
EUROL MOLYBDENUM DISULFIDE
PLASTICKÁ
MOS2 MAZIVA

Molybdenum
GREASE Disulphide Grease je víceúčelové plastické mazivo
obsahující
MoS2,Disulphide
určený pro Grease
homokinetické
spoje. Doporučuje
se
Molybdenum
is a multipurpose
grease
také
mazání
zatížených kluzných
ložisek a mazacích
withpro
MoS2
for silně
Constant-Velocity
(homokinetic)
joints. míst
podvozků,
zařízení pro zemní
a zemědělských
strojů.
Jeho
Also recommended
for thepráce
lubrication
of heavily
loaded
složení
je na bázi minerálních
základních
olejů, zahušťovadla
plain bearings,
chassis lubrication
points,
earthmoving
lithného
mýdla
a sirníku
molybdeničitého.
Ten
tvoří
chemickou
equipment
and
agricultural
machinery.
It is
based
on
vrstvu
na base
kovových
která snižuje
třeníand
na minimum.
Má
mineral
oils,površích,
lithium soap
thickener
molybdenum
disulphide.
The latter
formscož
a chemical
layerživotnosti.
on metal
dobrou
mechanickou
stabilitu,
vede k dlouhé
surfaces which reduces friction to a minimum. It has a
good mechanical stability, resulting in a long lifetime.
KÓD E901070
CODE E901070

EUROL MARINE GREASE
EP
2-3 MARINE GREASE
EUROL
PLASTICKÁ
EP 2-3 MAZIVA

Výrobek Eurol Marine Grease se vyrábí z vysoce kvalitních
GREASE
základních olejů s vysokou viskozitou pro aplikace, kde jsou
Eurol Marine
Grease působení
is formulated
high quality
mazací
místa vystavena
vody. from
Toto plastické
mazivo
reﬁned base
oils with avlastnosti
high viscosity
for applications
překonává
vodoodpudivé
tradičních
mazacích tuků na
where greasing points are exposed to water. This grease
bázi vápníku a má vynikající mechanickou stabilitu mazacího tuku
surpasses the water repellent properties and temperature
na bázi lithia. Poskytuje dobrou ochranu proti korozi, vynikající
range of calcium based greases and has the excellent
vlastnosti EP a dobrou odolnost proti oxidaci. Má dobrou
mechanical stability of a lithium based grease. It offers a
čerpatelnost
v mazacích
pistolích
a nepůsobí
pryžové and
good corrosion
protection,
excellent
EPna
properties
materiály.
a good oxidation resistance. Has a good pumpability in

SPLŇUJE SPECIFIKACE

DIN 51502: KF2K-30
PERFORMANCE LEVEL
ISO-L-XCCIB 2
DIN 51502: KF2K-30
ISO-L-XCCIB 2

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 g – 50 kg – 180 kg
AVAILABLE IN 400GR - 50KG - 180KG
SPLŇUJE SPECIFIKACE

DIN 51502: KP2.5KPERFORMANCE LEVEL
20
DIN 51502: KP2.5K-20
ISO-L-XBCHB2.5
ISO-L-XBCHB2.5

grease pumps and will not affect rubber parts.
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KÓD E901160

DOSTUPNÁ BALENÍ 600 g – 50 kg – 180 kg

CODE E901160

AVAILABLE IN 600GR - 50KG - 180KG

PLASTICKÁ MAZIVA
PLASTICKÁ MAZIVA

EUROL COPPER GREASE
EUROL COPPER
GREASE
PLASTICKÁ
MAZIVA
GREASE

Výrobek Eurol Copper Grease je bezolovnaté plastické mazivo, který
Eurol
Copper
Grease
is a lead-free
greaseawhich
je
speciálně
vyroben
z netavitelného
bentonitu
vysoceisvýkonných
especially
formulated
fromgrafit
unmeltable
and high
pevných
surovin,
jako je měď,
a hliník. bentonite
Výrobek Copper
Grease
performance
solid
raw
materials
like
copper,
graphite
je „směs zabraňující zadření“, která nabízí dlouhodobou ochranu
and aluminium.
Copper
Grease is
an ‘anti-seize
proti
vysokým teplotám,
korozivním
podmínkám
neboassembly
vysokým
compound’ which offers long-lasting protection against
zatížením. Doporučuje se pro mazání závitů, závitových
high temperatures, corrosive conditions or high loads.
upevňovacích prvků, rozdělovačů, svorek baterií, matic kol, pecí a
Recommended for lubrication of taps, threaded fasteners,
zadní části brzdových destiček, aby se zabránilo pokroucení a tření.
manifolds, battery clamps, wheel nuts, ovens and the back
of brake pads to prevent from twisting and friction.

KÓD E901220
CODE E901220

DOSTUPNÁ BALENÍ 110 g – 600 g – 50 kg – 180 kg
AVAILABLE IN 110GR - 600GR - 50KG - 180KG

EUROL CERAMIC GREASE
EUROL CERAMIC
GREASE
PLASTICKÁ
MAZIVA

GREASE
Výrobek
Ceramic Paste je speciálně připraven z
Ceramic Paste is especially
formulated
from high
vysokomolekulárních
olejů, keramických
materiálů
a
molecular oil,zahušťovadel
ceramic materials
inorganic
anorganických
s aditivy.and
Tato
montážníthickener
pasta
with additives.
This
assembly
paste
hassilná
zabraňující
zadření
má Anti-Seize
vynikající mazací
vlastnosti
a její
excellent zabraňuje
lubricating
properties
andLze
the
strong adherence
přilnavost
vyplavování
vody.
ji používat
pro
prevents
water
washseoff.
It cankteré
be used
for allošetřují
parts and
všechny
díly
i součásti
závitem,
se obvykle
threaded
components
which
are
usually
treated
with
metal
pastami
s obsahem
kovů, jako
jsou
ložiska,
řetězy,
spoje,
drážky,
containing
like bearings,
ﬁttings, vsplines,
součásti
brzdpastes
a pneumatická
zařízení,chains,
jež se nacházejí
garážích,
brake parts and pneumatic appliances, found in garages,
loděnicích a zemědělských a průmyslových závodech.
ship building, agricultural and industrial plants.
KÓD E901123
CODE E901123

EUROL WHITE GREASE
EUROL
WHITE GREASE
EP
2
EP 2
PLASTICKÁ
MAZIVA

GREASE
Výrobek
Eurol White Grease EP v konzistenci NLGI 2 je speciálně
Eurol White
Grease
EP in NLGI
2 consistency
is pracujících
especially
vyvinut
pro mazání
kuličkových
a válečkových
ložisek
the lubrication
of ball
and mazivo
roller bearings,
vdeveloped
extrémních for
tlakových
podmínkách.
Plastické
vykazuje
working oxidační
under extreme
The Navíc je
vynikající
stabilitu apressure
odolnostconditions.
proti opotřebení.
grease showsa excellent
oxidation
and Často
anti-wear
vodoodpudivý
nabízí dobrou
ochranustability
proti korozi.
se
properties.
Moreover,
is water-repellent
andterénních
offers good
používá
pro těsnění
filtrů,itřetězů
a filtračních skříní
corrosion protection. It is often used for sealing ﬁlters,
motocyklů.
chains and ﬁlter housings of cross motorcycles.

KÓD E901080
CODE E901080

EUROL WHITE VASELINE
EUROL WHITE VASELINE
ACID FREE
ACID FREE
PLASTICKÁ MAZIVA
GREASE

Výrobek Eurol White Vaseline tvoří rafinovaná vazelína
Eurol White Vaseline is reﬁned petroleum jelly of
farmaceutické kvality s velmi vysokým stupněm čistoty. Lze jej
pharmaceutical quality with a very high degree of purity.
použít jako mazivo pro balicí stroje a aplikace v potravinářství,
It can be used as a lubricant for packing machines and
stejně jako v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Může se
applications
the food
industry,
as well
asaink mazání
the cosmetic
také
použít jakoinmazivo
na svorky
kabelů
baterií
zbraní
and
pharmaceutical
industry.
It
can
also
be
used
a kůže. Splňuje požadavky několika (mezinárodních) as a
grease for battery
cable terminals
andvodě
for the
lubrication
farmaceutických
organizací,
je odolný vůči
a nabízí
dobrou
of
weapons
and
leather.
Meets
the
requirements
of several
ochranu proti korozi.
(international) pharmaceutical institutes, is water-resistant
and offers a good corrosion protection.
KÓD E901200
CODE E901200

DOSTUPNÁ BALENÍ 600 g – 50 kg – 180 kg
AVAILABLE IN 600GR - 50KG - 180KG

SPLŇUJE SPECIFIKACE

DIN
51502: K2K-30
PERFORMANCE
LEVEL
ISO-L-XCCEA2
DIN 51502: K2K-30
ISO-L-XCCEA2

DOSTUPNÁ BALENÍ 600 g – 50 kg – 180 kg
AVAILABLE IN 600GR - 50KG - 180KG

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE LEVEL

FDA 172.880
FDA 172.880

DOSTUPNÁ BALENÍ 110 g – 600 g
AVAILABLE IN 110GR - 600GR
95
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PLASTICKÁ MAZIVA
PLASTICKÁ MAZIVA

EUROL LITHIUM COMPLEX
EUROL LITHIUM COMPLEX
EP2/3
EP2/3
PLASTICKÁ MAZIVA
GREASE

Výrobek Lithium Complex Grease splňuje všechny současné
Eurol Lithium Complex Grease is developed to meet the
technické požadavky pro ložiska a součásti podvozků v odvětví
ongoing technical demands in the transport sector, as
dopravy, stejně jako v průmyslovém sektoru. Toto plastické
well as in the industrial sector for application on bearings
mazivo se používá v kuličkových, kluzných a válečkových
and chassis components. The grease is used in ball, roller,
ložiskách
a ložiskách
kol, kteráoperating
pracují při vysokém
zatížení
nebo
wheel and
plain bearings,
under high
loads
při
při vysokých
nebo
přičemž
si
or vibracích
with vibrations
at high
or nízkých
at low teplotách,
temperatures,
while
zároveň
svou konzistenci.
velmi
dobrou
teplotní
keepingzachová
its consistency.
It has aMá
very
good
temperature
stabilitu
dobrou
přilnavost
a může capability
být použit jako
stabilitya and
a good
adherence
andnáhrada
can be za
used
několik
mazacích for
tuků.
as a substitute
several greases.
KÓD
E901300
CODE
E901300

EUROL
BEARING
GREASE
EUROLBALL
BALL
BEARING
GREASE
EP
EP22
GREASE MAZIVA
PLASTICKÁ

Eurol Ball
Bearing
Grease
with sNLGI
consistency
is
Výrobek
Eurol
Ball Bearing
Grease
NLGI 22 je
speciálně vyvinut
especially
developedafor
the lubrication
of ball and roller
pro
mazání kuličkových
válečkových
ložisek motocyklů,
bearings
of motorcycles,
mopeds and
bicycles.
It is watermopedů
a jízdních
kol. Je vodoodpudivý
a nabízí
dobrou
repellentproti
andoxidaci.
offers Kromě
a goodtoho
resistance
against
oxidation.
odolnost
má výrobek
vynikající
těsnicí
Moreover,athe
product
has excellent
sealing
schopnosti
dobrou
mechanickou
stabilitu.
Jelikožcapabilities
je vysoce
and a good mechanical stability. As it is highly adhesive,
přilnavý, snižuje toto plastické mazivo opotřebení ložiska na
the grease reduces bearing wear to a minimum and
minimum a chrání všechny díly před korozí.
protects all parts from corrosion.

KÓD E901210
CODE E901210

EUROL
COMPLEX
GREASE
EUROLPTFE
PTFE
COMPLEX
GREASE
EP
2
EP 2
PLASTICKÁ
GREASE MAZIVA

Výrobek
Lithium
Complex
Grease
s přidáním
PTFEPTFE
A Lithium
Complex
Grease
with
additional
(polytetrafluoroetylenu)
pro ještě
lepší
mazavost.
PTFE Complex
(polytetraﬂuoroethylene)
for an
even
better lubricity.
Grease
EP 2 se úspěšně
používá
v širokém
spektru
aplikací,in a
PTFE Complex
Grease
EP 2 is
successfully
applied
provozovaných
rozsahu teplotoperating
od −30 °C do
°C. Je vhodný
wide range ofvapplications,
in +170
a temperature
jako
„celoživotní“
mazivo
silně zatížená
ložiska kol
range
from -30°C
up topro
+170°C.
It is suitable
as a ‘lifetime’ lubricant
for heavily
loaded wheel
bearings
of trucks,
nákladních
automobilů
i elektromotorů
a ložiska
v pecích.
electro motors
kiln bearings.
to the excellent
Vzhledem
ke svýmand
vynikajícím
těsnicímDue
vlastnostem
zabraňuje
sealing properties,
penetration
dust, dirt and water in
pronikání
prachu, nečistot
a vody doof
ložiska.
the bearing is avoided.
KÓD E901280
CODE E901280

EUROL BLUESTAR GREASE
EUROL
BLUE STAR GREASE
EP
2
EP 2
PLASTICKÁ MAZIVA
GREASE

Plastické mazivo Eurol BlueStar EP 2 je určeno pro použití v
Eurol BlueStar
Grease EP
2 is developed
to be used
in
kuličkových,
válečkových,
kolových
a kluzných ložiskách,
která
ball, roller, wheel and plain bearings operating under
pracují při vysokém (nárazovém) zatížení nebo vibracích při
high (shock) loads or vibrations at a wide temperature
širokém rozsahu teplot, přičemž si zároveň zachová svou
range, while keeping its consistency. It has an excellent
konzistenci. Vyznačuje se vynikající teplotní stabilitou a dobrou
temperature stability and a good adherence capability.
přilnavostí.
Výrobekcharacterizes
BlueStar Grease
poskytuje
dobrou
ochranu
BlueStar Grease
itself
by good
corrosion
proti
korozi aproperties
vynikající ochranu
proti opotřebení
a je odolnýand
protection
with excellent
wear protection
proti
vymývání
vodou,water
což vede
k velmi resulting
dlouhé životnosti.
resistance
against
wash-out,
in a very long

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE
LEVEL
DIN
51502: KP2.5N-

DIN 51502: KP2.5N-30
30
ISO-L-XCDIB2.5
ISO-L-XCDIB2.5

DOSTUPNÁ
BALENÍ
600 g –- 50
kg –-180
kg
AVAILABLE
IN 600GR
50KG
180KG

PERFORMANCE
LEVEL
SPLŇUJE
SPECIFIKACE

DIN
KP2K-30
DIN 51502:
51502: KP2K-30
ISO-L-XCCIB
ISO-L-XCCIB22

DOSTUPNÁ BALENÍ 110 g – 600 g – 50 kg – 180 kg
AVAILABLE IN 110GR - 600GR - 50KG - 180KG

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE LEVEL

DIN 51502: KPF2N-30
DIN 51502: KPF2N-30
ISO-L-XCDIB2
ISO-L-XCDIB2

DOSTUPNÁ BALENÍ 110 g – 600 g – 50 kg – 180 kg
AVAILABLE IN 110GR - 600GR - 50KG - 180KG

SPLŇUJE SPECIFIKACE
PERFORMANCE
DIN
KP2N-30 LEVEL

DIN KP2N-30 2
ISO-L-XCDHB
ISO-L-XCDHB 2

life-time.
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KÓD E901304

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 g – 50 kg – 180 kg

CODE E901304

AVAILABLE IN 400GR - 50KG - 180KG

PLASTICKÁ MAZIVA
PLASTICKÁ MAZIVA

EUROL CALIEUR GREASE
EUROL
CALIEUR GREASE
EP
2
EP 2
PLASTICKÁ MAZIVA
GREASE

Výrobek Eurol Calieur EP 2 je vyroben ze základního oleje s
Eurol Calieur
EP 2a zahušťovadla
is formulatednafrom
a high viscosity
vysokou
viskozitou
bázi vápníku
a lithia.
base
oil
and
a
calcium-lithium
thickener.
Besides
high
Kromě vysoce výkonných aditiv „Extreme Pressure“
obsahuje
performance
Extreme
Pressure additives,
it also contains
také
inhibitory koroze
a opotřebení.
Je vysoce vodoodpudivý
a
anti-corrosion and anti-wear inhibitors. It is highly water
má vynikající těsnicí vlastnosti proti bahnu a nečistotám. Tento
repellent and has excellent sealing properties against
výrobek je silně přilnavý a zajišťuje dokonalé mazání za všech
mud and dirt. The product is strongly adhering, ensuring
okolností, včetně vysokých teplot. Dlouhá životnost tohoto
perfect lubrication under all circumstances including high
mazacího
tuku conditions.
umožňuje prodloužené
temperature
The long intervaly
life-timemazání.
of this grease

SPLŇUJE SPECIFIKACE

PERFORMANCE
LEVEL
DIN
51502: KP2K-20
DIN 51502: KP2K-20
ISO-L-XBCIB2
ISO-L-XBCIB2

enables extended re-lubrication intervals.

KÓD E901320

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 g – 50 kg – 180 kg

CODE E901320

AVAILABLE IN 400GR - 50KG - 180KG

EUROL PROP-SHAFT GREASE
EUROL
PROP-SHAFT GREASE
EP
2
EP
2
PLASTICKÁ MAZIVA

GREASE
Výrobky
Prop-Shaft Grease EP 2 a EP 3 jsou vyrobeny ze
zahušťovadla
lithnéhoEP
mýdla,
olejů
naftenové
bázi a from
polymerů.
Prop-Shaft Grease
2 and
EP na
3 are
formulated
a
Výrobek
má přirozenou
odolnost
proti vodě,
lithium-soap
thickener,
naphthenic
baseposkytuje
oils and dobrou
polymers.
odolnost
proti stárnutí
a odolává
teplotámagainst
až 70 °C.water,
Kvalita byla
The product
has a natural
resistance
offers a pro
good
resistance
against
ageing
and withstands
vyvinuta
mazání
rotačních
bodů za
normálních
podmínek
temperatures
upprostředí,
to 70°C.jako
Thejsou
quality
hastrubky
beenzávěsných
developed
zatížení
a vlhkého
vazové
for the lubrication
of rotation
points
under
normal
load
motorů.
Díky svému složení
je výrobek
také
vhodný
pro mazání
conditions
and
wet
environments
like
sterntubes
of
vodních čerpadel a kabelů.
outboard engines. Due to the structure, the product
is also suitable for the lubrication of water pumps and
cables.
KÓD
E901470
CODE E901470

EUROL DISH GREASE
EP
2
EUROL
DISH GREASE
EP 2
PLASTICKÁ
MAZIVA

Výrobek
Dish Grease EP 2 tvoří základní oleje s vysokou
GREASE
viskozitou.
Je vyvinut
mazací místa,
vystavena
Dish Grease
EP 2 ispro
formulated
fromkterá
highjsou
viscosity
reﬁned
působení
plastickéfor
mazivo
překonává
vodoodpudivé
base oils.vody.
It is Toto
developed
lubricating
points
which
aare
teplotní
vlastnosti
tradičních
mazacíchsurpasses
tuků na bázi
exposed
to water.
This grease
thevápníku
water-a
má vynikající mechanickou stabilitu mazacího tuku na bázi lithia.
repellent and temperature properties of a typical calcium
Má dobrou čerpatelnost v mazacích pistolích a nepůsobí na
based grease and has the excellent mechanical stability
pryžové materiály. Výrobek Dish Grease EP 2 je vysoce přilnavý
of a lithium based grease. It has a good pumpability in
ke kovovým povrchům a je mimořádně vhodný pro mazání točny
grease guns and does not affect rubber materials. Dish
nákladních vozidel.
Grease EP 2 is highly adhesive to metal surfaces and
extremely suitable for dish lubrication of trucks.

SPLŇUJE SPECIFIKACE

DIN
51502: KP2K-30
PERFORMANCE LEVEL
ISO-L-XCCIB
2
DIN 51502: KP2K-30
ISO-L-XCCIB 2

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 g – 50 kg – 180 kg
AVAILABLE IN 400GR - 50KG - 180KG

SPLŇUJE SPECIFIKACE

DIN KP 2.5 N-20
PERFORMANCE LEVEL
ISO-L-XBCEB
2-3
DIN KP 2.5 N-20
ISO-L-XBCEB 2-3

KÓD E901475

DOSTUPNÁ BALENÍ 50 kg – 180 kg

CODE E901475

AVAILABLE IN 50KG - 180KG

EUROL FOODGREASE COMPLEX
PLASTICKÁ
MAZIVA
EUROL FOODGREASE
COMPLEX

Výrobek
Eurol Foodgrease Complex je speciálně připraven z bílých
GREASE
olejů určených pro použití ve zdravotnictví a vybraných surovin
Eurol Foodgrease Complex is especially formulated
bez
toxických
jsou schváleny
Úřadem
from
medicalsložek,
whitekteré
oils and
selected americkým
raw materials,
freepro
kontrolu
potravin
a léčiv. Doporučuje
pro mazáníbypřístrojů
a
from toxic
components,
which areseapproved
the U.S.
strojů
potravinářském
průmyslu (např.
zpracování, přeprava
Food vand
Drug Administration.
It is recommended
for a
balení),
kde můžeof
nastat
náhodnýand
kontakt
s potravinami,
a pro
the lubrication
appliances
machinery
in the food
všechna
místa, pro něžtransport
se vyžaduje
používání
bíléhowhere
industrymazací
(a.o. processing,
and
packaging)
mazacího
tuku.
Toto
plastické
mazivo
chuti
nebarví
incidental
food
contact
may
occurbez
and
for aallzápachu,
greasing
apoints
je registrováno
NSF H1.
for whichjako
a white
grease is prescribed. The
odourless, tasteless and non-staining grease is NSF H1
registered.
KÓD E902105

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 g – 50 kg – 180 kg

CODE E902105

AVAILABLE IN 400GR - 50KG - 180KG
97
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ČIŠTĚNÍ
Poskytujeme široký sortiment čisticích prostředků, jako jsou účinné mycí a čisticí prostředky určené
pro ruce, jež snadno odstraňují nečistoty z rukou a nehtů. Pro čištění vozidel, karavanů a strojů máme
k dispozici výběr detergentů na bázi vody a rozpouštědel.
Tato řada obsahuje výrobky od odmašťovačů s vysokou teplotou vznícení pro čištění komponentů
až po speciální výrobky pro údržbu exteriéru automobilů, jako je voskový šampon, čistič ráfků
a odstraňovač hmyzu.

92

ČIŠTĚNÍ
ČIŠTĚNÍ

OSOBNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY
PERSONAL
CARE
Čisticí
prostředky značky
Eurol určené pro ruce odstraňují jinak těžko odstranitelné

The Eurol
hand sprejem
cleanersnebo
remove
persistent
dirt from
paint spray
and
skvrny
ze stříkání
od tisku.
Řada čisticích
prostředků
na ruce
obsahuje
printingkteré
activities.
The známy
range svou
of hand
cleaners
contains terpenes
which
terpeny,
jsou dobře
silnou
čisticí schopností.
Čisticí prostředky
are well
knownsvěží
for vůni.
theirJemná
strongabrazivní
cleaning
capability.
The cleaning
products
mají
příjemnou
složka
na bázi polymerů
činí tyto
have a pleasant,
odour.
fine abrasive,
based
on polymers,
výrobky
šetrnějšímifresh
pro ruce.
ŽlutáA hvězda
se uděluje
výrobkům,
které jsoumakes
z více
these
products
softer
for the hands. The Yellow star is for more than 80%
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official distributor of EUROL
Společnost DF Partner s.r.o. byla založena v roce 1990. Do roku 2012 sídlila v obci Zádveřice, po dostavbě nového moderního areálu se
přestěhovala do obce Neubuz u Slušovic. Hlavní orientací společnosti je vývoj, výroba a distribuce autochemie, autokosmetiky a autopříslušenství.
Vlastní obchodní značkou společnosti je registrovaná značka SHERON, která je jedničkou na maloobchodním trhu v sortimentu autochemie
a autokosmetiky v České republice a na Slovensku.
Společnost DF Partner poskytuje prodejní servis téměř 3 000 zákazníků. V průběhu kalendářního roku dodává svým zákazníkům průměrně
70 000 výrobků denně, v sezónních špičkách je to až 250 000 výrobků denně.
Obchodní servis je zajišťován prostřednictvím týmu obchodních zástupců, kteří pravidelně navštěvují všechna dodací místa jak na území České
republiky, tak i Slovenska.

З

Spoločnosť DF Partner s.r.o. bola založená v roku 1990. Do roku 2012 sídlila v obci Zádveřice, po dostavbe nového moderného areálu
sa presťahovala do obce Neubuz pri Slušoviciach. Hlavnou orientáciou spoločnosti je vývoj, výroba a distribúcia autochémie, autokozmetiky
a autopríslušenstva. Vlastnou obchodnou značkou spoločnosti je registrovaná značka Sheron, ktorá je jednotkou na maloobchodnom trhu
v sortimente autochémie a autokozmetiky v Českej republike a na Slovensku.
Spoločnosť DF Partner poskytuje predajný servis takmer 3 000 zákazníkov. V priebehu kalendárneho roka dodáva svojim zákazníkom priemerne
70 000 výrobkov denne, v sezónnych špičkách je to až 250 000 výrobkov denne.
Obchodný servis je zabezpečovaný prostredníctvom tímu obchodných zástupcov, ktorí pravidelne navštevujú všetky dodacie miesta tak ako na
území Českej republiky, tak aj Slovensku.
ч

Společnost DF Partner s. r. o. je hrdá na to, že se stala oficiálním distributorem prémiové značky olejů
EUROL. Výjimečný přístup této rodinné společnosti k vývoji olejů vychází z vášně ke strojům a neustálé
touhy posouvat technologie k dokonalosti. Společnost Eurol působí na trhu již více než 40 let a má
zastoupení ve více jak 75 zemích světa. Naše spojení přináší revoluci v oblasti maziv na území České
a Slovenské republiky. Společnost DF Partner se díky tomuto kroku a šíři portfolia značky Eurol stává
významným hráčem v oblasti maziv.

official distributor of EUROL
DF Partner s. r. o., č.p.165, 763 15 Neubuz, Česká republika, Tel.: +420 575 571 111, e-mail: objednavkycz@dfpartner.cz, www.dfpartner.eu/Eurol
DF Partner s. r. o., org. zložka zahr. osoby, Odborov 245/9 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, Tel.: +421 424 260 256, e-mail: objednavkysk@dfpartner.cz

