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DEXRON ATF III/ATF D3M 1l, polosyntetický olej pre

automatické prevodovky 

kód tovaru: OCATF31

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Vysokokvalitná prevodová kvapalina najnovšej

generácie určená pre automatické prevodovky,

hnacie hriadele a hydrostatické prevodovky vo

väčšine vozidiel. Je úplne zhodná s požiadavkami,

ktoré určuje General Motors pre DEXRON

III/MERCON. Ak sa používa ako hydraulická

kvapalina, zaručuje zariadeniam vynikajúcu ochranu. 

GL-5

MT-1

DEXRON III

MERCON

DEXRON ATF III/ATF D3M 20l, polosyntetický olej

pre automatické prevodovky 

kód tovaru: OCATF320

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Vysokokvalitná prevodová kvapalina najnovšej

generácie určená pre automatické prevodovky,

hnacie hriadele a hydrostatické prevodovky vo

väčšine vozidiel. Je úplne zhodná s požiadavkami,

ktoré určuje General Motors pre DEXRON

III/MERCON. Ak sa používa ako hydraulická

kvapalina, zaručuje zariadeniam vynikajúcu ochranu. 

GL-5

MT-1

DEXRON III

MERCON

DEXRON ATF III/ATF D3M 20l, polosyntetický olej

pre automatické prevodovky 

kód tovaru: OCATF320

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Vysokokvalitná prevodová kvapalina najnovšej

generácie určená pre automatické prevodovky,

hnacie hriadele a hydrostatické prevodovky vo

väčšine vozidiel. Je úplne zhodná s požiadavkami,

ktoré určuje General Motors pre DEXRON

III/MERCON. Ak sa používa ako hydraulická

kvapalina, zaručuje zariadeniam vynikajúcu ochranu. 

GL-5

MT-1

DEXRON III

MERCON
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DEXRON ATF III/ATF D3M 205l, polosyntetický olej

pre automatické prevodovky 

kód tovaru: OCATF3205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Vysokokvalitná prevodová kvapalina najnovšej

generácie určená pre automatické prevodovky,

hnacie hriadele a hydrostatické prevodovky vo

väčšine vozidiel. Je úplne zhodná s požiadavkami,

ktoré určuje General Motors pre DEXRON

III/MERCON. Ak sa používa ako hydraulická

kvapalina, zaručuje zariadeniam vynikajúcu ochranu. 

GL-5

MT-1

DEXRON III

MERCON

DEXRON ATF VI 1l, syntetický olej pre utomatické

prevodovky 

kód tovaru: OCATF61

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Revolučná kvapalina pre automatické

prevodovky.Ako prvý výrobca na svete ju predstavila

spoločnosť Petro-Canada.

Bola vytvorená v priamej spolupráci s GM pre nové

prevodovky GM HYDRA-MATIC 6-SPEED. V plnej

miere nahradzuje všetky klasifikácie DEXRON-II a

DEXRON-III. Poskytuje vysoký výkon pre najnovšie

ale i staršie automatické prevodovky. Minimalizuje

vznik usadenín a zabraňuje opotrebeniu. Poskytuje

dvojnásobnú životnosť ako poskytuje DEXRON-III. V

normálnych prevádzkových podmienkych je najdlhší

servisný interval pre DEXRON-III 160 000 km. PC

DEXRON-VI zaručuje servisný interval 300 000km.

Podieľa sa na významnej úspore paliva oproti

DEXRON-III kvapalinám.

DEXRON ATF VI 1l, syntetický olej pre utomatické

prevodovky 

kód tovaru: OCATF61

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Revolučná kvapalina pre automatické

prevodovky.Ako prvý výrobca na svete ju predstavila

spoločnosť Petro-Canada.

Bola vytvorená v priamej spolupráci s GM pre nové

prevodovky GM HYDRA-MATIC 6-SPEED. V plnej

miere nahradzuje všetky klasifikácie DEXRON-II a

DEXRON-III. Poskytuje vysoký výkon pre najnovšie

ale i staršie automatické prevodovky. Minimalizuje

vznik usadenín a zabraňuje opotrebeniu. Poskytuje

dvojnásobnú životnosť ako poskytuje DEXRON-III. V

normálnych prevádzkových podmienkych je najdlhší

servisný interval pre DEXRON-III 160 000 km. PC

DEXRON-VI zaručuje servisný interval 300 000km.

Podieľa sa na významnej úspore paliva oproti

DEXRON-III kvapalinám.
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DEXRON ATF VI 205l, syntetický olej pre

automatické prevodovky 

kód tovaru: OCATF6205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Revolučná kvapalina pre automatické

prevodovky.Ako prvý výrobca na svete ju predstavila

spoločnosť Petro-Canada.

Bola vytvorená v priamej spolupráci s GM pre nové

prevodovky GM HYDRA-MATIC 6-SPEED. V plnej

miere nahradzuje všetky klasifikácie DEXRON-II a

DEXRON-III. Poskytuje vysoký výkon pre najnovšie

ale i staršie automatické prevodovky. Minimalizuje

vznik usadenín a zabraňuje opotrebeniu. Poskytuje

dvojnásobnú životnosť ako poskytuje DEXRON-III. V

normálnych prevádzkových podmienkych je najdlhší

servisný interval pre DEXRON-III 160 000 km. PC

DEXRON-VI zaručuje servisný interval 300 000km.

Podieľa sa na významnej úspore paliva oproti

DEXRON-III kvapalinám.

DEXRON ATF VI 4l, syntetický olej pre automatické

prevodovky 

kód tovaru: OCATF64

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Revolučná kvapalina pre automatické

prevodovky.Ako prvý výrobca na svete ju predstavila

spoločnosť Petro-Canada.

Bola vytvorená v priamej spolupráci s GM pre nové

prevodovky GM HYDRA-MATIC 6-SPEED. V plnej

miere nahradzuje všetky klasifikácie DEXRON-II a

DEXRON-III. Poskytuje vysoký výkon pre najnovšie

ale i staršie automatické prevodovky. Minimalizuje

vznik usadenín a zabraňuje opotrebeniu. Poskytuje

dvojnásobnú životnosť ako poskytuje DEXRON-III. V

normálnych prevádzkových podmienkych je najdlhší

servisný interval pre DEXRON-III 160 000 km. PC

DEXRON-VI zaručuje servisný interval 300 000km.

Podieľa sa na významnej úspore paliva oproti

DEXRON-III kvapalinám.

DEXRON ATF VI 4l, syntetický olej pre automatické

prevodovky 

kód tovaru: OCATF64

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Revolučná kvapalina pre automatické

prevodovky.Ako prvý výrobca na svete ju predstavila

spoločnosť Petro-Canada.

Bola vytvorená v priamej spolupráci s GM pre nové

prevodovky GM HYDRA-MATIC 6-SPEED. V plnej

miere nahradzuje všetky klasifikácie DEXRON-II a

DEXRON-III. Poskytuje vysoký výkon pre najnovšie

ale i staršie automatické prevodovky. Minimalizuje

vznik usadenín a zabraňuje opotrebeniu. Poskytuje

dvojnásobnú životnosť ako poskytuje DEXRON-III. V

normálnych prevádzkových podmienkych je najdlhší

servisný interval pre DEXRON-III 160 000 km. PC

DEXRON-VI zaručuje servisný interval 300 000km.

Podieľa sa na významnej úspore paliva oproti

DEXRON-III kvapalinám.
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DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF 1l, syntetický olej

do automatických prevodoviek 

kód tovaru: OCATFDU1

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Plne syntetická kvapalina s excelentným

výkonom pre najnáročnejšie požiadavky na výkon

kvapaliny. Spĺňa najnovšie požiadavky väčšiny

výrobcov automobilov. Znáša extrémnu záťaž a

poskytuje plnú ochranu automatickej prevodovky vo

veľmi širokom rozsahu operačných teplôt.

GM: DEXRON®-II, DEXRON®-III

Ford: MERCON®-V, MERCON®-LV, MERCON®-SP

Toyota: T, T-III, T-IV, WS

Honda: Z1

Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II, SP-III

Nissan: Matic D, J and K

Mercedes Benz: 236.1/.2 /.5 /.6/.7/.9/.10

BMW: 7045E, LA2634, LT71141

VW/Audi: G-052-025-A2, G-052-162-A1

Volvo: 97340

JASO 1A
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DURON 15W-40 1 l. olej motorový 

kód tovaru: OCD151

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Vysokokvalitný olej prispôsobený práci v

extrémnych cestných podmienkach ako aj zemným

prácam alebo ťažbe. Odporúča sa pre dieselové a

benzínové motory a takisto je vhodný pre motory

poháňané plynom a zemným plynom CNG. Olej má

vynikajúcu schopnosť absorbovať zlúčeniny sadze a

vyznačuje sa teplotnou stálosťou, čo je podmienka

pre dosiahnutie zníženej emisie výfukových plynov

požadovanej výrobcami motorov.

API: CI-4 PLUS/SL

ACEA: E5, E3, E2, A3

JASO: DH1

MAN: 271&83275

MB: 228.1, 228.3, 229.1

VOLVO: VDS3, VDS2

GLOBAL DHD

DURON 15W-40 20 l. olej motorový 

kód tovaru: OCD1520

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Vysokokvalitný olej prispôsobený práci v

extrémnych cestných podmienkach ako aj zemným

prácam alebo ťažbe. Odporúča sa pre dieselové a

benzínové motory a takisto je vhodný pre motory

poháňané plynom a zemným plynom CNG. Olej má

vynikajúcu schopnosť absorbovať zlúčeniny sadze a

vyznačuje sa teplotnou stálosťou, čo je podmienka

pre dosiahnutie zníženej emisie výfukových plynov

požadovanej výrobcami motorov.

API: CI-4 PLUS/SL

ACEA: E5, E3, E2, A3

JASO: DH1

MAN: 271&83275

MB: 228.1, 228.3, 229.1

VOLVO: VDS3, VDS2

GLOBAL DHD

DURON 15W-40 20 l. olej motorový 

kód tovaru: OCD1520

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Vysokokvalitný olej prispôsobený práci v

extrémnych cestných podmienkach ako aj zemným

prácam alebo ťažbe. Odporúča sa pre dieselové a

benzínové motory a takisto je vhodný pre motory

poháňané plynom a zemným plynom CNG. Olej má

vynikajúcu schopnosť absorbovať zlúčeniny sadze a

vyznačuje sa teplotnou stálosťou, čo je podmienka

pre dosiahnutie zníženej emisie výfukových plynov

požadovanej výrobcami motorov.

API: CI-4 PLUS/SL

ACEA: E5, E3, E2, A3

JASO: DH1

MAN: 271&83275

MB: 228.1, 228.3, 229.1

VOLVO: VDS3, VDS2

GLOBAL DHD
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DURON 15W-40 205 l. olej motorový 

kód tovaru: OCD15205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Vysokokvalitný olej prispôsobený práci v

extrémnych cestných podmienkach ako aj zemným

prácam alebo ťažbe. Odporúča sa pre dieselové a

benzínové motory a takisto je vhodný pre motory

poháňané plynom a zemným plynom CNG. Olej má

vynikajúcu schopnosť absorbovať zlúčeniny sadze a

vyznačuje sa teplotnou stálosťou, čo je podmienka

pre dosiahnutie zníženej emisie výfukových plynov

požadovanej výrobcami motorov.

API: CI-4 PLUS/SL

ACEA: E5, E3, E2, A3

JASO: DH1

MAN: 271&83275

MB: 228.1, 228.3, 229.1

VOLVO: VDS3, VDS2

GLOBAL DHD

DURON 15W-40 4 l. olej motorový 

kód tovaru: OCD154

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Vysokokvalitný olej prispôsobený práci v

extrémnych cestných podmienkach ako aj zemným

prácam alebo ťažbe. Odporúča sa pre dieselové a

benzínové motory a takisto je vhodný pre motory

poháňané plynom a zemným plynom CNG. Olej má

vynikajúcu schopnosť absorbovať zlúčeniny sadze a

vyznačuje sa teplotnou stálosťou, čo je podmienka

pre dosiahnutie zníženej emisie výfukových plynov

požadovanej výrobcami motorov.

API: CI-4 PLUS/SL

ACEA: E5, E3, E2, A3

JASO: DH1

MAN: 271&83275

MB: 228.1, 228.3, 229.1

VOLVO: VDS3, VDS2

GLOBAL DHD

DURON 15W-40 4 l. olej motorový 

kód tovaru: OCD154

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Vysokokvalitný olej prispôsobený práci v

extrémnych cestných podmienkach ako aj zemným

prácam alebo ťažbe. Odporúča sa pre dieselové a

benzínové motory a takisto je vhodný pre motory

poháňané plynom a zemným plynom CNG. Olej má

vynikajúcu schopnosť absorbovať zlúčeniny sadze a

vyznačuje sa teplotnou stálosťou, čo je podmienka

pre dosiahnutie zníženej emisie výfukových plynov

požadovanej výrobcami motorov.

API: CI-4 PLUS/SL

ACEA: E5, E3, E2, A3

JASO: DH1

MAN: 271&83275

MB: 228.1, 228.3, 229.1

VOLVO: VDS3, VDS2

GLOBAL DHD
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DURON SYNTHETIC 5W-40 1l, syntetický motorový

olej 

kód tovaru: OCD51

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Plne syntetický, celoročný motorový olej

prispôsobený práci za extrémne náročných

podmienok. Chráni pred nadmernou spotrebou a

zabezpečuje stabilitu pri vysokých a nízkych

teplotách. Je vyvinutý na základe systému aditív

Mack EO-N Premium Plus a na patentovanom

sntetickom základe HT s 99,9% čistotou.

API: CI-4 PLUS/SL

ACEA: E5, E3, E2, A3

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

DURON SYNTHETIC 5W-40 20l, syntetický motorový

olej 

kód tovaru: OCD520

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plne syntetický, celoročný motorový olej

prispôsobený práci za extrémne náročných

podmienok. Chráni pred nadmernou spotrebou a

zabezpečuje stabilitu pri vysokých a nízkych

teplotách. Je vyvinutý na základe systému aditív

Mack EO-N Premium Plus a na patentovanom

sntetickom základe HT s 99,9% čistotou.

API: CI-4 PLUS/SL

ACEA: E5, E3, E2, A3

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

DURON SYNTHETIC 5W-40 20l, syntetický motorový

olej 

kód tovaru: OCD520

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plne syntetický, celoročný motorový olej

prispôsobený práci za extrémne náročných

podmienok. Chráni pred nadmernou spotrebou a

zabezpečuje stabilitu pri vysokých a nízkych

teplotách. Je vyvinutý na základe systému aditív

Mack EO-N Premium Plus a na patentovanom

sntetickom základe HT s 99,9% čistotou.

API: CI-4 PLUS/SL

ACEA: E5, E3, E2, A3

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2
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DURON SYNTHETIC 5W-40 205l, syntetický

motorový olej 

kód tovaru: OCD5205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Plne syntetický, celoročný motorový olej

prispôsobený práci za extrémne náročných

podmienok. Chráni pred nadmernou spotrebou a

zabezpečuje stabilitu pri vysokých a nízkych

teplotách. Je vyvinutý na základe systému aditív

Mack EO-N Premium Plus a na patentovanom

sntetickom základe HT s 99,9% čistotou.

API: CI-4 PLUS/SL

ACEA: E5, E3, E2, A3

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

DURON SYNTHETIC 5W-40 4l, syntetický motorový

olej 

kód tovaru: OCD54

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Plne syntetický, celoročný motorový olej

prispôsobený práci za extrémne náročných

podmienok. Chráni pred nadmernou spotrebou a

zabezpečuje stabilitu pri vysokých a nízkych

teplotách. Je vyvinutý na základe systému aditív

Mack EO-N Premium Plus a na patentovanom

sntetickom základe HT s 99,9% čistotou.

API: CI-4 PLUS/SL

ACEA: E5, E3, E2, A3

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

DURON SYNTHETIC 5W-40 4l, syntetický motorový

olej 

kód tovaru: OCD54

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Plne syntetický, celoročný motorový olej

prispôsobený práci za extrémne náročných

podmienok. Chráni pred nadmernou spotrebou a

zabezpečuje stabilitu pri vysokých a nízkych

teplotách. Je vyvinutý na základe systému aditív

Mack EO-N Premium Plus a na patentovanom

sntetickom základe HT s 99,9% čistotou.

API: CI-4 PLUS/SL

ACEA: E5, E3, E2, A3

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2
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DURON-E SYNTHETIC 10W-40 1l, syntetický

motorový olej 

kód tovaru: OCDE101

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov

špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s

nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené

niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami

pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007.

Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc,

znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3 

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3
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DURON-E SYNTHETIC 10W-40 20l, syntetický

motorový olej 

kód tovaru: OCDE1020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov

špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s

nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené

niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami

pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007.

Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc,

znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3 

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3

DURON-E SYNTHETIC 10W-40 205l, syntetický

motorový olej 

kód tovaru: OCDE10205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov

špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s

nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené

niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami

pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007.

Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc,

znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3 

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3

DURON-E SYNTHETIC 10W-40 205l, syntetický

motorový olej 

kód tovaru: OCDE10205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov

špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s

nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené

niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami

pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007.

Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc,

znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3 

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3
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DURON-E SYNTHETIC 10W-40 4l, syntetický

motorový olej 

kód tovaru: OCDE104

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov

špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s

nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené

niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami

pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007.

Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc,

znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3 

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3
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DURON-E 15W-40 20l, minerálny motorový olej 

kód tovaru: OCDE1520

Množstvo na palete: 256.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov

špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s

nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené

niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami

pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007.

Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc,

znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3 

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3

DURON-E 15W-40 205l, minerálny motorový olej 

kód tovaru: OCDE15205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov

špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s

nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené

niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami

pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007.

Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc,

znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3 

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3

DURON-E 15W-40 205l, minerálny motorový olej 

kód tovaru: OCDE15205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov

špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s

nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené

niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami

pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007.

Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc,

znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3 

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3
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DURON-E 15W-40 4l, minerálny motorový olej 

kód tovaru: OCDE154

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov

špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s

nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené

niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami

pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007.

Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc,

znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3 

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3

DURON-E XL 15W-40 20l, semisyntetický motorový

olej 

kód tovaru: OCDEXL1520

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov

špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s

nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené

niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami

pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007.

Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc,

znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3 

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3

DURON-E XL 15W-40 20l, semisyntetický motorový

olej 

kód tovaru: OCDEXL1520

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov

špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s

nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené

niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami

pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007.

Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc,

znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3 

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3
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DURON-E XL 15W-40 205l, semisyntetický motorový

olej 

kód tovaru: OCDEXL15205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Unikátna rada Low SAP motorových olejov

špeciálne vytvorená pre najnovšie typy motorov s

nízkymi emisiami (EURO 5 a vyššie), vybavené

niekoľkonásobným EGR systémom alebo filtrami

pevných častíc. Splňuje emisné limity EPA 2007.

Zaisťuje predĺženú životnosť filtrov pevných častíc,

znižuje spotrebu maziva, usadeniny na piestoch.

API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SM

ACEA: E7/E5/E3 

Volvo VDS-4

MB 228,31

Scania LDF-2, LDF

MACK EO-O Premium Plus 07

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

Cummins CES 20081

Renault VI RLD-3

DURATRAN 20l, olej pre poľnohospodárske a

lesnícke stroje 

kód tovaru: OCDURAT20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Oleje pre stroje, ktoré majú združené mazanie.

Sú určené pre vysoko zaťažované prevodovky,

hydraulické systémy, diferenciály, rozvodovky, mokré

brzdy, koncové prevody a posilňovače riadenia v

poľnohospodárskych, lesníckych, cestných a

baníckych strojoch.

API GL-4

Allison C-4

Caterpillar TO-2

John Deere JDM J20C, JDM J20D

Case I.H. MS 1207, 1210/JIC 145, 1230, 1205, 1206,

1204/JIC 185, 145, 144, 143, B5, B6

New Holland FNHA-2-C-201.00, FNHA-2-200A

(134D), FNHA-2-C-200.00, M2C134-D, A/B/C,

M2C86-B, M2C53-A, M2C48-B

Massey-Ferguson M-1141, 1135, 1129-A, 1127-A/B,

1110, M2C 134D

ABOT (Aluminium Beaker Oxidation Test)

DURATRAN 20l, olej pre poľnohospodárske a

lesnícke stroje 

kód tovaru: OCDURAT20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Oleje pre stroje, ktoré majú združené mazanie.

Sú určené pre vysoko zaťažované prevodovky,

hydraulické systémy, diferenciály, rozvodovky, mokré

brzdy, koncové prevody a posilňovače riadenia v

poľnohospodárskych, lesníckych, cestných a

baníckych strojoch.

API GL-4

Allison C-4

Caterpillar TO-2

John Deere JDM J20C, JDM J20D

Case I.H. MS 1207, 1210/JIC 145, 1230, 1205, 1206,

1204/JIC 185, 145, 144, 143, B5, B6

New Holland FNHA-2-C-201.00, FNHA-2-200A

(134D), FNHA-2-C-200.00, M2C134-D, A/B/C,

M2C86-B, M2C53-A, M2C48-B

Massey-Ferguson M-1141, 1135, 1129-A, 1127-A/B,

1110, M2C 134D

ABOT (Aluminium Beaker Oxidation Test)
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DURATRAN XL 20l, olej pre poľnohospodárske a

lesnícke stroje 

kód tovaru: OCDURATXL20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Polosyntetický olej pre stroje, ktoré majú

združené mazanie. Sú určené pre vysoko

zaťažované prevodovky, hydraulické systémy,

diferenciály, rozvodovky, mokré brzdy, koncové

prevody a posilňovače riadenia v

poľnohospodárskych, lesníckych, cestných a

baníckych strojoch.

API GL-4

Allison C-4

Caterpillar TO-2

John Deere JDM J20C, JDM J20D

Case I.H. MS 1207, 1210/JIC 145, 1230, 1205, 1206,

1204/JIC 185, 145, 144, 143, B5, B6

New Holland FNHA-2-C-201.00, FNHA-2-200A

(134D), FNHA-2-C-200.00, M2C134-D, A/B/C,

M2C86-B, M2C53-A, M2C48-B

Massey-Ferguson M-1141, 1135, 1129-A, 1127-A/B,

1110, M2C 134D

ABOT (Aluminium Beaker Oxidation Test)
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DURON XL SYNTHETIC 0W-30 1l, syntetický

motorový olej 

kód tovaru: OCDXL01

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej

báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre

nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu

API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové

motory a motory poháňané LPG. 

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03

DURON XL SYNTHETIC 0W-30 20l, syntetický

motorový olej 

kód tovaru: OCDXL020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej

báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre

nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu

API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové

motory a motory poháňané LPG. 

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03

DURON XL SYNTHETIC 0W-30 20l, syntetický

motorový olej 

kód tovaru: OCDXL020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej

báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre

nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu

API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové

motory a motory poháňané LPG. 

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03
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DURON XL SYNTHETIC 0W-30 4l, syntetický

motorový olej 

kód tovaru: OCDXL04

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej

báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre

nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu

API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové

motory a motory poháňané LPG. 

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03

DURON XL 10W-40 20l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCDXL1020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej

báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre

nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu

API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové

motory a motory poháňané LPG. 

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03

DURON XL 10W-40 20l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCDXL1020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej

báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre

nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu

API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové

motory a motory poháňané LPG. 

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03
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DURON XL 10W-40 205l, motorový olej na

syntetickej báze 

kód tovaru: OCDXL10205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej

báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre

nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu

API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové

motory a motory poháňané LPG. 

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03

DURON XL 10W-40 4l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCDXL104

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej

báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre

nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu

API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové

motory a motory poháňané LPG. 

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03

DURON XL 10W-40 4l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCDXL104

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej

báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre

nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu

API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové

motory a motory poháňané LPG. 

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03
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DURON XL 15W-40 1l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCDXL151

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej

báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre

nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu

API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové

motory a motory poháňané LPG. 

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03

DURON XL 15W-40 20l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCDXL1520

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej

báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre

nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu

API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové

motory a motory poháňané LPG. 

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03

DURON XL 15W-40 20l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCDXL1520

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej

báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre

nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu

API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové

motory a motory poháňané LPG. 

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03

20

www.petro-canada.sk

OLEJE

Petro Canada



DURON XL 15W-40 205l, motorový olej na

syntetickej báze 

kód tovaru: OCDXL15205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej

báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre

nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu

API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové

motory a motory poháňané LPG. 

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03

DURON XL 15W-40 4l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCDXL154

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej

báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre

nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu

API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové

motory a motory poháňané LPG. 

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03

DURON XL 15W-40 4l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCDXL154

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Olej najvyššej akosti vyrobený na syntetickej

báze. Prevyšuje normu API CI-4 PLUS, je vhodný pre

nové dieselové motory (TDI, HDI, JTD), spĺňa normu

API SL. Je takisto vhodný pre moderné benzínové

motory a motory poháňané LPG. 

API: CI-4 PLUS/SL

MB: 228.1, 228.3, 229.1

JASO: DH1

VOLVO: VDS3, VDS2

ACEA: E7, E5, E3, E2, A3

MACK: EO-N PREMIUM PLUS 03
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SYNTHETIC 5W-40 1l, syntetický motorový olej 

kód tovaru: OCES1

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Syntetický motorový olej 5W-40 bol vyrobený na

základe vysoko-kvalitných syntetických základových

olejov a moderných aditív. Je navrhnutý tak, aby

spĺňal najprísnejšie požiadavky európskych výrobcov

automobilov. Špeciálne je určený pre moderné

benzínové a naftové motory (TDI, HDI, JTD), osobné

automobily, športové vozidlá, dodávky a ľahké

nákladné automobily.

API: SL/CF

ACEA: A3/B3

MB: 229.1

VW: 500, 505.01

BMW: Longlife

Ford: M2C917-A

SYNTHETIC 5W-40 20l, syntetický motorový olej 

kód tovaru: OCES20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Syntetický motorový olej 5W-40 bol vyrobený na

základe vysoko-kvalitných syntetických základových

olejov a moderných aditív. Je navrhnutý tak, aby

spĺňal najprísnejšie požiadavky európskych výrobcov

automobilov. Špeciálne je určený pre moderné

benzínové a naftové motory (TDI, HDI, JTD), osobné

automobily, športové vozidlá, dodávky a ľahké

nákladné automobily.

API: SL/CF

ACEA: A3/B3

MB: 229.1

VW: 500, 505.01

BMW: Longlife

Ford: M2C917-A

SYNTHETIC 5W-40 20l, syntetický motorový olej 

kód tovaru: OCES20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Syntetický motorový olej 5W-40 bol vyrobený na

základe vysoko-kvalitných syntetických základových

olejov a moderných aditív. Je navrhnutý tak, aby

spĺňal najprísnejšie požiadavky európskych výrobcov

automobilov. Špeciálne je určený pre moderné

benzínové a naftové motory (TDI, HDI, JTD), osobné

automobily, športové vozidlá, dodávky a ľahké

nákladné automobily.

API: SL/CF

ACEA: A3/B3

MB: 229.1

VW: 500, 505.01

BMW: Longlife

Ford: M2C917-A
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SYNTHETIC 5W-40 205l, syntetický motorový olej 

kód tovaru: OCES205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Syntetický motorový olej 5W-40 bol vyrobený na

základe vysoko-kvalitných syntetických základových

olejov a moderných aditív. Je navrhnutý tak, aby

spĺňal najprísnejšie požiadavky európskych výrobcov

automobilov. Špeciálne je určený pre moderné

benzínové a naftové motory (TDI, HDI, JTD), osobné

automobily, športové vozidlá, dodávky a ľahké

nákladné automobily.

API: SL/CF

ACEA: A3/B3

MB: 229.1

VW: 500, 505.01

BMW: Longlife

Ford: M2C917-A

SYNTHETIC 5W-40 5l, syntetický motorový olej 

kód tovaru: OCES5

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Syntetický motorový olej 5W-40 bol vyrobený na

základe vysoko-kvalitných syntetických základových

olejov a moderných aditív. Je navrhnutý tak, aby

spĺňal najprísnejšie požiadavky európskych výrobcov

automobilov. Špeciálne je určený pre moderné

benzínové a naftové motory (TDI, HDI, JTD), osobné

automobily, športové vozidlá, dodávky a ľahké

nákladné automobily.

API: SL/CF

ACEA: A3/B3

MB: 229.1

VW: 500, 505.01

BMW: Longlife

Ford: M2C917-A

SYNTHETIC 5W-40 5l, syntetický motorový olej 

kód tovaru: OCES5

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Syntetický motorový olej 5W-40 bol vyrobený na

základe vysoko-kvalitných syntetických základových

olejov a moderných aditív. Je navrhnutý tak, aby

spĺňal najprísnejšie požiadavky európskych výrobcov

automobilov. Špeciálne je určený pre moderné

benzínové a naftové motory (TDI, HDI, JTD), osobné

automobily, športové vozidlá, dodávky a ľahké

nákladné automobily.

API: SL/CF

ACEA: A3/B3

MB: 229.1

VW: 500, 505.01

BMW: Longlife

Ford: M2C917-A
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PRECISION XL EP 00 17kg, plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRP0017

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivá s trojnásobnou životnosťou.

Vytvorené sú pre dlhodobú ochranu súčiastok pri

širokej škále operačných teplôt. Sú doporučené pre

kompletný automobilový priemysel a celé

priemyslové odvetvia zahrňujúce lodný priemysel,

banícky priemysel, lesníctvo, atď. Pre použitie v

centrálnych mazacích systémoch pre mazanie

vysoko zaťažovaných ložisiek.

PRECISION XL EP00 plastické mazivo triedy NLGI

00 EP pre centrálne mazanie podvozkov nákladných

automobilov. Rozsah pracovnej teploty je od -35°C

do 100°C.

PRECISION XL EP 00 175kg, plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRP00175

EAN kód 5907806862168

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Plastické mazivá s trojnásobnou životnosťou.

Vytvorené sú pre dlhodobú ochranu súčiastok pri

širokej škále operačných teplôt. Sú doporučené pre

kompletný automobilový priemysel a celé

priemyslové odvetvia zahrňujúce lodný priemysel,

banícky priemysel, lesníctvo, atď. Pre použitie v

centrálnych mazacích systémoch pre mazanie

vysoko zaťažovaných ložisiek.

PRECISION XL EP00 plastické mazivo triedy NLGI

00 EP pre centrálne mazanie podvozkov nákladných

automobilov. Rozsah pracovnej teploty je od -35°C

do 100°C.

PRECISION XL EP 00 175kg, plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRP00175

EAN kód 5907806862168

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Plastické mazivá s trojnásobnou životnosťou.

Vytvorené sú pre dlhodobú ochranu súčiastok pri

širokej škále operačných teplôt. Sú doporučené pre

kompletný automobilový priemysel a celé

priemyslové odvetvia zahrňujúce lodný priemysel,

banícky priemysel, lesníctvo, atď. Pre použitie v

centrálnych mazacích systémoch pre mazanie

vysoko zaťažovaných ložisiek.

PRECISION XL EP00 plastické mazivo triedy NLGI

00 EP pre centrálne mazanie podvozkov nákladných

automobilov. Rozsah pracovnej teploty je od -35°C

do 100°C.
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PRECISION XL EP 00 54kg, plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRP0054

Množstvo na palete: 12.00 ks

Opis Plastické mazivá s trojnásobnou životnosťou.

Vytvorené sú pre dlhodobú ochranu súčiastok pri

širokej škále operačných teplôt. Sú doporučené pre

kompletný automobilový priemysel a celé

priemyslové odvetvia zahrňujúce lodný priemysel,

banícky priemysel, lesníctvo, atď. Pre použitie v

centrálnych mazacích systémoch pre mazanie

vysoko zaťažovaných ložisiek.

PRECISION XL EP00 plastické mazivo triedy NLGI

00 EP pre centrálne mazanie podvozkov nákladných

automobilov. Rozsah pracovnej teploty je od -35°C

do 100°C.

PRECISION XL EP 02 17kg, plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRP0217

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivo triedy NLGI 2 EP, určené pre

všetky typy vysoko zaťažovaných ložisiek a

centrálnych účelových ložisiek operujúcich ak v

nízkych, ako aj vo vysokých rýchlostiach. Je určený

pre mazanie strelných zbraní, automobilové ložiská,

podvozky strojov a v poľnohospodárskej technike.

Ďalej je veľmi vhodné na mazanie strojov, ako sú

napríklad papierenské stroje, lisy, mlyny atď.

Prekračuje požiadavky NLGI GC-LB.

PRECISION XL EP 02 17kg, plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRP0217

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivo triedy NLGI 2 EP, určené pre

všetky typy vysoko zaťažovaných ložisiek a

centrálnych účelových ložisiek operujúcich ak v

nízkych, ako aj vo vysokých rýchlostiach. Je určený

pre mazanie strelných zbraní, automobilové ložiská,

podvozky strojov a v poľnohospodárskej technike.

Ďalej je veľmi vhodné na mazanie strojov, ako sú

napríklad papierenské stroje, lisy, mlyny atď.

Prekračuje požiadavky NLGI GC-LB.
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PRECISION XL EP 02 400g, plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRP02400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Plastické mazivo triedy NLGI 2 EP, určené pre

všetky typy vysoko zaťažovaných ložisiek a

centrálnych účelových ložisiek operujúcich ak v

nízkych, ako aj vo vysokých rýchlostiach. Je určený

pre mazanie strelných zbraní, automobilové ložiská,

podvozky strojov a v poľnohospodárskej technike.

Ďalej je veľmi vhodné na mazanie strojov, ako sú

napríklad papierenské stroje, lisy, mlyny atď.

Prekračuje požiadavky NLGI GC-LB.

PRECISION XL EP1 17kg, plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRP117

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivo triedy NLGI 1 EP, je určené

pre vysoko zaťažované a centrálne účelové ložiská,

ktorá sú mimo centrálny mazací systém. Môže

nahradiť mazivo Precision EP 2 v zimnom období,

alebo tam, kde je očakávaná nízka teplota.

Prekračuje požiadavky NLGI GC-LB. Rozsah

pracovnej teploty od -25°C do 160°C.

PRECISION XL EP1 17kg, plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRP117

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivo triedy NLGI 1 EP, je určené

pre vysoko zaťažované a centrálne účelové ložiská,

ktorá sú mimo centrálny mazací systém. Môže

nahradiť mazivo Precision EP 2 v zimnom období,

alebo tam, kde je očakávaná nízka teplota.

Prekračuje požiadavky NLGI GC-LB. Rozsah

pracovnej teploty od -25°C do 160°C.
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PRECISION XL EP1 400g, plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRP1400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Plastické mazivo triedy NLGI 1 EP, je určené

pre vysoko zaťažované a centrálne účelové ložiská,

ktorá sú mimo centrálny mazací systém. Môže

nahradiť mazivo Precision EP 2 v zimnom období,

alebo tam, kde je očakávaná nízka teplota.

Prekračuje požiadavky NLGI GC-LB. Rozsah

pracovnej teploty od -25°C do 160°C.

PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 17kg,

plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRPGM17

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivá s trojnásobnou životnosťou,

špeciálne vytvorené pre dlhodobú ochranu súčiastok

pri širokej škále operačných teplôt. Obsahujú vysoko

viskózny olej a disulfid molybdénu. Toto zloženie je

najlepšie pre veľmi zaťažované a namáhané strojné,

priemyslové a automobilové zariadenia. Obzvlášť

vhodné pre mazanie nábojov kolies, kĺbov osobných

a nákladných automobilov. Rozsah pracovných teplôt

je od -20°C do 135°C.

PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 17kg,

plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRPGM17

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivá s trojnásobnou životnosťou,

špeciálne vytvorené pre dlhodobú ochranu súčiastok

pri širokej škále operačných teplôt. Obsahujú vysoko

viskózny olej a disulfid molybdénu. Toto zloženie je

najlepšie pre veľmi zaťažované a namáhané strojné,

priemyslové a automobilové zariadenia. Obzvlášť

vhodné pre mazanie nábojov kolies, kĺbov osobných

a nákladných automobilov. Rozsah pracovných teplôt

je od -20°C do 135°C.
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PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 175

kg, plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRPGM175

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Plastické mazivá s trojnásobnou životnosťou,

špeciálne vytvorené pre dlhodobú ochranu súčiastok

pri širokej škále operačných teplôt. Obsahujú vysoko

viskózny olej a disulfid molybdénu. Toto zloženie je

najlepšie pre veľmi zaťažované a namáhané strojné,

priemyslové a automobilové zariadenia. Obzvlášť

vhodné pre mazanie nábojov kolies, kĺbov osobných

a nákladných automobilov. Rozsah pracovných teplôt

je od -20°C do 135°C.

PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 400g,

plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRPGM400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Plastické mazivá s trojnásobnou životnosťou,

špeciálne vytvorené pre dlhodobú ochranu súčiastok

pri širokej škále operačných teplôt. Obsahujú vysoko

viskózny olej a disulfid molybdénu. Toto zloženie je

najlepšie pre veľmi zaťažované a namáhané strojné,

priemyslové a automobilové zariadenia. Obzvlášť

vhodné pre mazanie nábojov kolies, kĺbov osobných

a nákladných automobilov. Rozsah pracovných teplôt

je od -20°C do 135°C.

PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 400g,

plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRPGM400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Plastické mazivá s trojnásobnou životnosťou,

špeciálne vytvorené pre dlhodobú ochranu súčiastok

pri širokej škále operačných teplôt. Obsahujú vysoko

viskózny olej a disulfid molybdénu. Toto zloženie je

najlepšie pre veľmi zaťažované a namáhané strojné,

priemyslové a automobilové zariadenia. Obzvlášť

vhodné pre mazanie nábojov kolies, kĺbov osobných

a nákladných automobilov. Rozsah pracovných teplôt

je od -20°C do 135°C.

28

www.petro-canada.sk

OLEJE

Petro Canada



PRECISION GENERAL PURPOSE EP 01 17kg,

plastické mazivo polotekuté 

kód tovaru: OCGRPGP0117

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivo pre centrálne mazacie

systémy, pre silno namáhané dopravníkové ložiská,

pre mobilné banícke a lesnícké stroje a pre

vysokorychlostné priemyslové ložiská. Vďaka svojej

konzistencii môže slúžiť ako náhrada za PRECISION

EP1 pri nízkych teplotách. Rozsah pracovných teplôt

od -20°C do 135°C.

PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 17kg,

plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRPGP217

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Vysoko kvalitné mazivo určené pre širokú škálu

aplikácií pracujúcich pod vysokým tlakom. Ideálne

pre mazanie klzných ložísk v nákladných

automobiloch a stavebných strojoch. Bolo vyrobené z

mnohonásobne hydrokrakovaných základových

olejov a lítneho 12-hydroxystearového mydla. Má

vynikajúcu odolnosť voči vymývaniu vodou, zaručuje

dlhodobé účinky a zároveň chráni proti opotrebeniu a

preťaženiu. Rozsah pracovných teplôt: od -25°C do

135°C.

PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 17kg,

plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRPGP217

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Vysoko kvalitné mazivo určené pre širokú škálu

aplikácií pracujúcich pod vysokým tlakom. Ideálne

pre mazanie klzných ložísk v nákladných

automobiloch a stavebných strojoch. Bolo vyrobené z

mnohonásobne hydrokrakovaných základových

olejov a lítneho 12-hydroxystearového mydla. Má

vynikajúcu odolnosť voči vymývaniu vodou, zaručuje

dlhodobé účinky a zároveň chráni proti opotrebeniu a

preťaženiu. Rozsah pracovných teplôt: od -25°C do

135°C.
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PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 175kg,

plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRPGP2175

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Vysoko kvalitné mazivo určené pre širokú škálu

aplikácií pracujúcich pod vysokým tlakom. Ideálne

pre mazanie klzných ložísk v nákladných

automobiloch a stavebných strojoch. Bolo vyrobené z

mnohonásobne hydrokrakovaných základových

olejov a lítneho 12-hydroxystearového mydla. Má

vynikajúcu odolnosť voči vymývaniu vodou, zaručuje

dlhodobé účinky a zároveň chráni proti opotrebeniu a

preťaženiu. Rozsah pracovných teplôt: od -25°C do

135°C.

PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 400g,

plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRPGP2400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Vysoko kvalitné mazivo určené pre širokú škálu

aplikácií pracujúcich pod vysokým tlakom. Ideálne

pre mazanie klzných ložísk v nákladných

automobiloch a stavebných strojoch. Bolo vyrobené z

mnohonásobne hydrokrakovaných základových

olejov a lítneho 12-hydroxystearového mydla. Má

vynikajúcu odolnosť voči vymývaniu vodou, zaručuje

dlhodobé účinky a zároveň chráni proti opotrebeniu a

preťaženiu. Rozsah pracovných teplôt: od -25°C do

135°C.

PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 400g,

plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRPGP2400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Vysoko kvalitné mazivo určené pre širokú škálu

aplikácií pracujúcich pod vysokým tlakom. Ideálne

pre mazanie klzných ložísk v nákladných

automobiloch a stavebných strojoch. Bolo vyrobené z

mnohonásobne hydrokrakovaných základových

olejov a lítneho 12-hydroxystearového mydla. Má

vynikajúcu odolnosť voči vymývaniu vodou, zaručuje

dlhodobé účinky a zároveň chráni proti opotrebeniu a

preťaženiu. Rozsah pracovných teplôt: od -25°C do

135°C.
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PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 54kg,

plastické mazivo 

kód tovaru: OCGRPGP254

Množstvo na palete: 12.00 ks

Opis Vysoko kvalitné mazivo určené pre širokú škálu

aplikácií pracujúcich pod vysokým tlakom. Ideálne

pre mazanie klzných ložísk v nákladných

automobiloch a stavebných strojoch. Bolo vyrobené z

mnohonásobne hydrokrakovaných základových

olejov a lítneho 12-hydroxystearového mydla. Má

vynikajúcu odolnosť voči vymývaniu vodou, zaručuje

dlhodobé účinky a zároveň chráni proti opotrebeniu a

preťaženiu. Rozsah pracovných teplôt: od -25°C do

135°C.

OUTBOARD TCW 3 1l, olej pre motorové člny 

kód tovaru: OCO1

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 0.08 ks

Opis Zabezpečuje výnimočnú ochranu vysoko

zaťažených dvojtaktných motorov v motorových

člnoch. Je vyrobený na syntetickej báze. 

JASO: FC

API: TC-W3

OUTBOARD TCW 3 1l, olej pre motorové člny 

kód tovaru: OCO1

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 0.08 ks

Opis Zabezpečuje výnimočnú ochranu vysoko

zaťažených dvojtaktných motorov v motorových

člnoch. Je vyrobený na syntetickej báze. 

JASO: FC

API: TC-W3
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SUPREME 5W-30 1l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS051

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A

SUPREME 5W-30 205l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS05205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A

SUPREME 5W-30 205l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS05205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A
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SUPREME 5W-30 4l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS054

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A

SUPREME 15W-40 1l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS151

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A

SUPREME 15W-40 1l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS151

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A
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SUPREME 15W-40 205l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS15205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A

SUPREME 15W-40 4l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS154

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A

SUPREME 15W-40 4l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS154

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A
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SUPREME 10W-30 1l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS301

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A

SUPREME 10W-30 4l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS304

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A

SUPREME 10W-30 4l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS304

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A

35

www.petro-canada.sk

OLEJE

Petro Canada



SUPREME 10W-40 1l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS401

EAN kód 5905722080321

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A

SUPREME 10W-40 205l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS40205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A

SUPREME 10W-40 205l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS40205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A
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SUPREME 10W-40 4l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS404

EAN kód 5905722080338

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A

SUPREME 20W-50 1l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS501

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A

SUPREME 20W-50 1l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS501

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A
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SUPREME 20W-50 4l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS504

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Mazivo vyššej technologickej rady prispôsobené

mazaniu motorov osobných áut a ľahkých dodávok.

Je vyrobený z ultra čistého (HT) mnohonásobne

hydrokrakovaného základového oleja Petro Canada a

za účasti najnovších výsledkov z oblasti

zušľachťujúcich prísad. Je vhodný pre automobily s

plynovým pohonom ale takisto aj pre benzínové a

dieselové automobily.

API: SM/CF

ILSAC: GF-4

FORD: WSS-M2C930-A

SUPREME 5W-20 1l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS5201

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Motorové oleje navrhnuté k efektívnemu

mazaniu moderných benzínových, LPG a naftových

motorov osobných a dodávkových automobilov. Sú

vytvorené na čiastočne syntetickom, čírom

základovom oleji Petro-Canada. Minimalizuje tvorbu

usadenín, kalov, lakov a karbónov v motore.

Minimalizuje zlepovanie piestnych krúžkov. Šetrí

palivo a predlžuje životnosť motora. Chráni proti

hrdzi. Vynikajúce mazanie v zimnom období. Bol

navrhnutý pre nové modely značiek Ford, Honda,

Mazda, Hyundai a Kia.

API SM/CF

ILSAC GF-4

ACEA A3/B4/C3

GM 6094M

Ford M2C153G, M2C930A, M2C929A,

M2C914A/M2C153H

SUPREME 5W-20 1l, motorový olej na syntetickej

báze 

kód tovaru: OCS5201

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Motorové oleje navrhnuté k efektívnemu

mazaniu moderných benzínových, LPG a naftových

motorov osobných a dodávkových automobilov. Sú

vytvorené na čiastočne syntetickom, čírom

základovom oleji Petro-Canada. Minimalizuje tvorbu

usadenín, kalov, lakov a karbónov v motore.

Minimalizuje zlepovanie piestnych krúžkov. Šetrí

palivo a predlžuje životnosť motora. Chráni proti

hrdzi. Vynikajúce mazanie v zimnom období. Bol

navrhnutý pre nové modely značiek Ford, Honda,

Mazda, Hyundai a Kia.

API SM/CF

ILSAC GF-4

ACEA A3/B4/C3

GM 6094M

Ford M2C153G, M2C930A, M2C929A,

M2C914A/M2C153H

38

www.petro-canada.sk

OLEJE

Petro Canada



SUPREME SYNTHETIC 5W-20 1l, motorový olej na

syntetickej báze 

kód tovaru: OCSE0521

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Motorové oleje navrhnuté k efektívnemu

mazaniu moderných benzínových, LPG a naftových

motorov osobných a dodávkových automobilov. Sú

vytvorené na čiastočne syntetickom, čírom

základovom oleji Petro-Canada. Minimalizuje tvorbu

usadenín, kalov, lakov a karbónov v motore.

Minimalizuje zlepovanie piestnych krúžkov. Šetrí

palivo a predlžuje životnosť motora. Chráni proti

hrdzi. Vynikajúce mazanie v zimnom období. Bol

navrhnutý pre nové modely značiek Ford, Honda,

Mazda, Hyundai a Kia.

API SM/CF

ILSAC GF-4

ACEA A3/B4/C3

GM 6094M

Ford M2C153G, M2C930A, M2C929A,

M2C914A/M2C153H
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TRAXON XL 75W-90 20l, prevodový olej 

kód tovaru: OCT7520

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Celoročný prevodový olej najvyššej kvality,

vyvinutý tak, aby zabezpečil ešte dlhšiu ochranu pred

opotrebením a dlhšiu bezpečnú prevádzku. Výrazne

napomáha znižovať prevádzkové náklady. Zaručuje

celoročnú ochranu manuálnych prevodoviek a

diferenciálov. Výsledkom použitia EP aditív, je

splnenie požiadaviek najprísnejšieho testu na

opotrebovanie L-37.

GL-5

MT-1

TRAXON XL 75W-90 205l, prevodový olej 

kód tovaru: OCT75205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Celoročný prevodový olej najvyššej kvality,

vyvinutý tak, aby zabezpečil ešte dlhšiu ochranu pred

opotrebením a dlhšiu bezpečnú prevádzku. Výrazne

napomáha znižovať prevádzkové náklady. Zaručuje

celoročnú ochranu manuálnych prevodoviek a

diferenciálov. Výsledkom použitia EP aditív, je

splnenie požiadaviek najprísnejšieho testu na

opotrebovanie L-37.

GL-5

MT-1

TRAXON XL 75W-90 205l, prevodový olej 

kód tovaru: OCT75205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Celoročný prevodový olej najvyššej kvality,

vyvinutý tak, aby zabezpečil ešte dlhšiu ochranu pred

opotrebením a dlhšiu bezpečnú prevádzku. Výrazne

napomáha znižovať prevádzkové náklady. Zaručuje

celoročnú ochranu manuálnych prevodoviek a

diferenciálov. Výsledkom použitia EP aditív, je

splnenie požiadaviek najprísnejšieho testu na

opotrebovanie L-37.

GL-5

MT-1
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TRAXON XL 75W-90 4l, prevodový olej 

kód tovaru: OCT754

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Celoročný prevodový olej najvyššej kvality,

vyvinutý tak, aby zabezpečil ešte dlhšiu ochranu pred

opotrebením a dlhšiu bezpečnú prevádzku. Výrazne

napomáha znižovať prevádzkové náklady. Zaručuje

celoročnú ochranu manuálnych prevodoviek a

diferenciálov. Výsledkom použitia EP aditív, je

splnenie požiadaviek najprísnejšieho testu na

opotrebovanie L-37.

GL-5

MT-1

TRAXON 80W-90 20l, prevodový olej 

kód tovaru: OCT8020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Svojimi prísadami proti opotrebeniu zaisťuje

ochranu pred nadmerným opotrebením, čo dokázal aj

test L-37. Vynikajúca teplotná stabilita zaručuje

ochranu  všetkých prvkov, najmä pri extrémnych

podmienkach.

GL-5

MT-1

TRAXON 80W-90 20l, prevodový olej 

kód tovaru: OCT8020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Svojimi prísadami proti opotrebeniu zaisťuje

ochranu pred nadmerným opotrebením, čo dokázal aj

test L-37. Vynikajúca teplotná stabilita zaručuje

ochranu  všetkých prvkov, najmä pri extrémnych

podmienkach.

GL-5

MT-1
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TRAXON 80W-90 205l, prevodový olej 

kód tovaru: OCT80205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Svojimi prísadami proti opotrebeniu zaisťuje

ochranu pred nadmerným opotrebením, čo dokázal aj

test L-37. Vynikajúca teplotná stabilita zaručuje

ochranu  všetkých prvkov, najmä pri extrémnych

podmienkach.

GL-5

MT-1

TRAXON 80W-90 4l, prevodový olej 

kód tovaru: OCT804

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Svojimi prísadami proti opotrebeniu zaisťuje

ochranu pred nadmerným opotrebením, čo dokázal aj

test L-37. Vynikajúca teplotná stabilita zaručuje

ochranu  všetkých prvkov, najmä pri extrémnych

podmienkach.

GL-5

MT-1

TRAXON 80W-90 4l, prevodový olej 

kód tovaru: OCT804

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Svojimi prísadami proti opotrebeniu zaisťuje

ochranu pred nadmerným opotrebením, čo dokázal aj

test L-37. Vynikajúca teplotná stabilita zaručuje

ochranu  všetkých prvkov, najmä pri extrémnych

podmienkach.

GL-5

MT-1
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TRAXON 85W-140 20l, prevodový olej 

kód tovaru: OCT8520

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Celoročný olej určený pre použitie v

podmienkach vysokých teplôt, kde je požadovaný olej

GL-5 SAE 140, s cieľom dlhodobého zaistenia

ochrany pred opotrebením.

GL-5

MT-1

TRAXON 85W-140 205l, prevodový olej 

kód tovaru: OCT85205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Celoročný olej určený pre použitie v

podmienkach vysokých teplôt, kde je požadovaný olej

GL-5 SAE 140, s cieľom dlhodobého zaistenia

ochrany pred opotrebením.

GL-5

MT-1

TRAXON 85W-140 205l, prevodový olej 

kód tovaru: OCT85205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Celoročný olej určený pre použitie v

podmienkach vysokých teplôt, kde je požadovaný olej

GL-5 SAE 140, s cieľom dlhodobého zaistenia

ochrany pred opotrebením.

GL-5

MT-1
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2-CYCLE MOTOR OIL 1l, olej pre dvojtaktné motory 

kód tovaru: OCTC1

Množstvo na palete: 768.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Vysokokvalitné mazivo vyrobené za účelom

zabezpečenia maximálneho výkonu dvojtaktných

motorov chladených vodou alebo vzduchom. Môže

sa používať vo vstrekovacích olejových systémoch a

všade tam, kde sa pred plnením vyžaduje miešanie

alebo vstupné premiešanie. Aplikácia bezpopolovej

formuly zminimalizovala  možné tvorenie "mostíkov"

sviečok a eliminovala samovznietenie.

API: TC

JAO: FB

TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 4l, prevodový olej 

kód tovaru: OCTE754

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Syntetický prevodový olej, špeciálne vytvorený

pre predĺžené záručné požadavky. Je určený pre

manuálne prevodovky (EP-typ), diferenciály,

diferenciály zahrňujúce požiadavky na mazanie trenia

LS (Limited Slip). Má vysoký viskozitný index a veľmi

nízky bod tuhnutia, obsahuje extrémne tlakové

aditíva.

API GL-5, API MT-1

Dana Corporation

Axle Division

Navistar TMS 6816

MIL-L-2105D

TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 4l, prevodový olej 

kód tovaru: OCTE754

Množstvo na palete: 256.00 ks

Prepravné balenie: 4.00 ks

Opis Syntetický prevodový olej, špeciálne vytvorený

pre predĺžené záručné požadavky. Je určený pre

manuálne prevodovky (EP-typ), diferenciály,

diferenciály zahrňujúce požiadavky na mazanie trenia

LS (Limited Slip). Má vysoký viskozitný index a veľmi

nízky bod tuhnutia, obsahuje extrémne tlakové

aditíva.

API GL-5, API MT-1

Dana Corporation

Axle Division

Navistar TMS 6816

MIL-L-2105D
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TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 20l, prevodový olej 

kód tovaru: OCTE759020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Syntetický prevodový olej, špeciálne vytvorený

pre predĺžené záručné požadavky. Je určený pre

manuálne prevodovky (EP-typ), diferenciály,

diferenciály zahrňujúce požiadavky na mazanie trenia

LS (Limited Slip). Má vysoký viskozitný index a veľmi

nízky bod tuhnutia, obsahuje extrémne tlakové

aditíva.

API GL-5, API MT-1

Dana Corporation

Axle Division

Navistar TMS 6816

MIL-L-2105D

TRAXON E SYNTHETIC 80W-140 20l, prevodový

olej 

kód tovaru: OCTE8020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Syntetický prevodový olej, špeciálne vytvorený

pre predĺžené záručné požadavky. Je určený pre

manuálne prevodovky (EP-typ), diferenciály,

diferenciály zahrňujúce požiadavky na mazanie trenia

LS (Limited Slip). Má vysoký viskozitný index a veľmi

nízky bod tuhnutia, obsahuje extrémne tlakové

aditíva.

API GL-5, API MT-1

Dana Corporation

Axle Division

Navistar TMS 6816

MIL-L-2105D

TRAXON E SYNTHETIC 80W-140 20l, prevodový

olej 

kód tovaru: OCTE8020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Syntetický prevodový olej, špeciálne vytvorený

pre predĺžené záručné požadavky. Je určený pre

manuálne prevodovky (EP-typ), diferenciály,

diferenciály zahrňujúce požiadavky na mazanie trenia

LS (Limited Slip). Má vysoký viskozitný index a veľmi

nízky bod tuhnutia, obsahuje extrémne tlakové

aditíva.

API GL-5, API MT-1

Dana Corporation

Axle Division

Navistar TMS 6816

MIL-L-2105D
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PRODURO TO4+ 10 W TRANSMISSION OIL 20l 

kód tovaru: OCTO41020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Kvapaliny pre prevodové systémy, koncové

prevody, hydraulické systémy, mokré brzdy.

Špeciálne vytvorené pre stroje Caterpillar.

Caterpillar TO-4 

Allison C-4 

API CD ZF, API GL-3, TE-ML03

KOMATSU

PRODURO TO4+ 30 TRANSMISSION OIL 20L 

kód tovaru: OCTO43020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Kvapaliny pre prevodové systémy, koncové

prevody, hydraulické systémy, mokré brzdy.

Špeciálne vytvorené pre stroje Caterpillar.

Caterpillar TO-4 

Allison C-4 

API CD ZF, API GL-3, TE-ML03

KOMATSU

PRODURO TO4+ 30 TRANSMISSION OIL 20L 

kód tovaru: OCTO43020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Kvapaliny pre prevodové systémy, koncové

prevody, hydraulické systémy, mokré brzdy.

Špeciálne vytvorené pre stroje Caterpillar.

Caterpillar TO-4 

Allison C-4 

API CD ZF, API GL-3, TE-ML03

KOMATSU
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TRAXON SYNTHETIC 75W-90 20l, prevodový olej 

kód tovaru: OCTS7520

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Zaručuje celoročnú ochranu manuálnych

prevodoviek a diferenciálov. Eliminácia znečistenia a

využitie najmodernejších balíkov aditív zaručuje, že je

jedným z najlepších olejov vo svojej triede.

Výsledkom použitia aditív EP, bolo splnenie

požiadaviek najprísnejšieho testu na opotrebenie

L-37.

PC HYDREX AW 100 20 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01AW10020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100 

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW

sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou

životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené

pre vysokovýkonné hydraulické

systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a

vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite.HYDREX

AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň

výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je

patentovaný čistiaci proces HT,ktorého výsledkom sú

99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje.

Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných

konvenčných olejov

narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi

špeciálnými aditívami si HYDREX AW udržuje

vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje

oxidačným poruchám a poskytuje

vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.

PC HYDREX AW 100 20 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01AW10020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100 

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW

sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou

životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené

pre vysokovýkonné hydraulické

systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a

vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite.HYDREX

AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň

výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je

patentovaný čistiaci proces HT,ktorého výsledkom sú

99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje.

Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných

konvenčných olejov

narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi

špeciálnými aditívami si HYDREX AW udržuje

vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje

oxidačným poruchám a poskytuje

vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.
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PC HYDREX  AW 22 20 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01AW2220

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100 

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW

sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou

životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené

pre vysokovýkonné hydraulické

systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a

vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite.HYDREX

AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň

výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je

patentovaný čistiaci proces HT,ktorého výsledkom sú

99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje.

Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných

konvenčných olejov

narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi

špeciálnými aditívami si HYDREX AW udržuje

vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje

oxidačným poruchám a poskytuje

vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.
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PC HYDREX AW 22 205 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01AW22205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100 

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW

sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou

životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené

pre vysokovýkonné hydraulické

systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a

vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite.HYDREX

AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň

výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je

patentovaný čistiaci proces HT,ktorého výsledkom sú

99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje.

Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných

konvenčných olejov

narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi

špeciálnými aditívami si HYDREX AW udržuje

vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje

oxidačným poruchám a poskytuje

vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.
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PC HYDREX AW 32 20 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01AW3220

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100 

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW

sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou

životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené

pre vysokovýkonné hydraulické

systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a

vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite.HYDREX

AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň

výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je

patentovaný čistiaci proces HT,ktorého výsledkom sú

99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje.

Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných

konvenčných olejov

narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi

špeciálnými aditívami si HYDREX AW udržuje

vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje

oxidačným poruchám a poskytuje

vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.
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PC HYDREX AW 32 205 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01AW32205

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100 

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW

sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou

životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené

pre vysokovýkonné hydraulické

systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a

vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite.HYDREX

AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň

výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je

patentovaný čistiaci proces HT,ktorého výsledkom sú

99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje.

Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných

konvenčných olejov

narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi

špeciálnými aditívami si HYDREX AW udržuje

vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje

oxidačným poruchám a poskytuje

vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.
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PC HYDREX  AW 46 20 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01AW4620

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100 

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW

sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou

životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené

pre vysokovýkonné hydraulické

systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a

vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite.HYDREX

AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň

výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je

patentovaný čistiaci proces HT,ktorého výsledkom sú

99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje.

Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných

konvenčných olejov

narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi

špeciálnými aditívami si HYDREX AW udržuje

vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje

oxidačným poruchám a poskytuje

vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.
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PC HYDREX AW 46 205 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01AW46205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100 

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW

sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou

životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené

pre vysokovýkonné hydraulické

systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a

vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite.HYDREX

AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň

výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je

patentovaný čistiaci proces HT,ktorého výsledkom sú

99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje.

Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných

konvenčných olejov

narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi

špeciálnými aditívami si HYDREX AW udržuje

vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje

oxidačným poruchám a poskytuje

vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.
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PC HYDREX AW 68 20 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01AW6820

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100 

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW

sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou

životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené

pre vysokovýkonné hydraulické

systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a

vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite.HYDREX

AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň

výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je

patentovaný čistiaci proces HT,ktorého výsledkom sú

99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje.

Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných

konvenčných olejov

narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi

špeciálnými aditívami si HYDREX AW udržuje

vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje

oxidačným poruchám a poskytuje

vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.
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PC HYDREX AW 68 205 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01AW68205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Viskozitné triedy ISO: 22, 32, 46, 68, 80, 100 

Hydraulické kvapaliny Petro-Canada HYDREX* AW

sú moderné hydraulické kvapaliny s dlhou

životnosťou a ochranou proti opotrebovaniu určené

pre vysokovýkonné hydraulické

systémy, poskytujúce vysoké prevádzkové výhody a

vynikajúcu údržbu pri zvýšenej produktivite.HYDREX

AW poskytuje vášmu zariadeniu vyššiu úroveň

výkonnosti.

Základom hydraulických kvapalín HYDREX AW je

patentovaný čistiaci proces HT,ktorého výsledkom sú

99,9% rýdze, kryštáľovo čisté základové oleje.

Odstránením nečistôt, ktoré môžu u konkurenčných

konvenčných olejov

narúšať výkonnosť a zmiešaním s našimi

špeciálnými aditívami si HYDREX AW udržuje

vlastnosti čerstvého oleja po dlhšiu dobu a zabraňuje

oxidačným poruchám a poskytuje

vynikajúcu ochranu pred opotrebovaním.
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PC HYDREX EXTREME 20 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01HEX20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Unikátna hydraulická kvapalina špeciálne

vytvorená pre extrémny rozsah operačných teplôt od

-49°C až do 64°C. Je špeciálne určený pre vonkajšie

operačné systémy v lesnom priemysle, baníckom

priemysle a stavebníctve. Má vynikajúcu oxidačnú

stabilitu, poskytuje excelentnú ochranu pred

opotrebením, pred tvorbou korózie, obzvlášť

vynikajúcu separovateľnosť vody a hydrolytickú

stabilitu. Neobsahuje ťažké kovy, ako sú bárium,

zinok, je veľmi šetrná k životnému prostrediu a k

spodným vodám.

Je schválená pre použitie v žeriavoch LIEBHERR.

PC HYDREX EXTREME 205 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01HEX205

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Unikátna hydraulická kvapalina špeciálne

vytvorená pre extrémny rozsah operačných teplôt od

-49°C až do 64°C. Je špeciálne určený pre vonkajšie

operačné systémy v lesnom priemysle, baníckom

priemysle a stavebníctve. Má vynikajúcu oxidačnú

stabilitu, poskytuje excelentnú ochranu pred

opotrebením, pred tvorbou korózie, obzvlášť

vynikajúcu separovateľnosť vody a hydrolytickú

stabilitu. Neobsahuje ťažké kovy, ako sú bárium,

zinok, je veľmi šetrná k životnému prostrediu a k

spodným vodám.

Je schválená pre použitie v žeriavoch LIEBHERR.

PC HYDREX EXTREME 205 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01HEX205

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Unikátna hydraulická kvapalina špeciálne

vytvorená pre extrémny rozsah operačných teplôt od

-49°C až do 64°C. Je špeciálne určený pre vonkajšie

operačné systémy v lesnom priemysle, baníckom

priemysle a stavebníctve. Má vynikajúcu oxidačnú

stabilitu, poskytuje excelentnú ochranu pred

opotrebením, pred tvorbou korózie, obzvlášť

vynikajúcu separovateľnosť vody a hydrolytickú

stabilitu. Neobsahuje ťažké kovy, ako sú bárium,

zinok, je veľmi šetrná k životnému prostrediu a k

spodným vodám.

Je schválená pre použitie v žeriavoch LIEBHERR.
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PC HYDREX  MV 22 20 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01MV2220

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis HYDREX MV 22, 36, 60 OLEJE

HYDRAULICKÉ

Hydraulické oleje doporučené pre vonkajšie

celoročné použitie v hydraulických systémech,

priemyslových strojoch a mobilnom vybavení

použitom v stavebníctve, baníckom priemysle a

lesníctve. Zaisťuje minimálne trenie v nízkych

teplotách a správu viskozitu vo vysokých teplotách.

Môžu byť použité v systémoch vybavených jemnými

filtrami (pod 3 mikróny) bez ztraty aditivácie alebo

zanášenia filtrov. Poskytuje až trojnásobne predĺžené

výmenné intervaly. Sú doporučené pre použitie v

systémoch Vickers, Hagglunds, Denison,

Sauer-Danfoss, Rexroth-Mannesman, Racine,

Oilgear, Hydreco, Dynex a ďalších.

DIN 51524 Časť 3 (HVLP), ISO 6743/4, USS 127,

Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S a I-286-S.
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PC HYDREX MV 36 205 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01MV36205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis HYDREX MV 22, 36, 60 OLEJE

HYDRAULICKÉ

Hydraulické oleje doporučené pre vonkajšie

celoročné použitie v hydraulických systémech,

priemyslových strojoch a mobilnom vybavení

použitom v stavebníctve, baníckom priemysle a

lesníctve. Zaisťuje minimálne trenie v nízkych

teplotách a správu viskozitu vo vysokých teplotách.

Môžu byť použité v systémoch vybavených jemnými

filtrami (pod 3 mikróny) bez ztraty aditivácie alebo

zanášenia filtrov. Poskytuje až trojnásobne predĺžené

výmenné intervaly. Sú doporučené pre použitie v

systémoch Vickers, Hagglunds, Denison,

Sauer-Danfoss, Rexroth-Mannesman, Racine,

Oilgear, Hydreco, Dynex a ďalších.

DIN 51524 Časť 3 (HVLP), ISO 6743/4, USS 127,

Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S a I-286-S.
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PC HYDREX MV 60 205 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01MV60205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis HYDREX MV 22, 36, 60 OLEJE

HYDRAULICKÉ

Hydraulické oleje doporučené pre vonkajšie

celoročné použitie v hydraulických systémech,

priemyslových strojoch a mobilnom vybavení

použitom v stavebníctve, baníckom priemysle a

lesníctve. Zaisťuje minimálne trenie v nízkych

teplotách a správu viskozitu vo vysokých teplotách.

Môžu byť použité v systémoch vybavených jemnými

filtrami (pod 3 mikróny) bez ztraty aditivácie alebo

zanášenia filtrov. Poskytuje až trojnásobne predĺžené

výmenné intervaly. Sú doporučené pre použitie v

systémoch Vickers, Hagglunds, Denison,

Sauer-Danfoss, Rexroth-Mannesman, Racine,

Oilgear, Hydreco, Dynex a ďalších.

DIN 51524 Časť 3 (HVLP), ISO 6743/4, USS 127,

Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S a I-286-S.
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PC HYDREX XV ALL SEASON 20 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01XVALL20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Celoročný hydraulický olej doporučený pre

vonkajšie hydraulické systémy v priemyslových alebo

mobilných zariadeniach. Môže byť použitý v

systémoch vybavených jemnými filtrami (pod 3

mikróny) bez ztraty aditivácie alebo upchávaniu

filtrov. Až trojnásobne predĺžené výmenné intervaly.

HYDREX XV je doporučený pre hydraulická čerpadlá 

Eaton (Vickers), Hagglunds, Denison,

Sauer-Danfoss, Rexroth-Mannesman, Racine,

Oilgear, Hydreco a Dynex.

DIN 51524 Časť 3 (HVLP), USS 127, Denison HF -

O;Eaton Vickers M - 2950 - S, I - 286 - S; Hagglunds

AC - 4.8.

PC HYDREX XV ALL SEASON 205 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01XVALL205

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Celoročný hydraulický olej doporučený pre

vonkajšie hydraulické systémy v priemyslových alebo

mobilných zariadeniach. Môže byť použitý v

systémoch vybavených jemnými filtrami (pod 3

mikróny) bez ztraty aditivácie alebo upchávaniu

filtrov. Až trojnásobne predĺžené výmenné intervaly.

HYDREX XV je doporučený pre hydraulická čerpadlá 

Eaton (Vickers), Hagglunds, Denison,

Sauer-Danfoss, Rexroth-Mannesman, Racine,

Oilgear, Hydreco a Dynex.

DIN 51524 Časť 3 (HVLP), USS 127, Denison HF -

O;Eaton Vickers M - 2950 - S, I - 286 - S; Hagglunds

AC - 4.8.

PC HYDREX XV ALL SEASON 205 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI01XVALL205

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Celoročný hydraulický olej doporučený pre

vonkajšie hydraulické systémy v priemyslových alebo

mobilných zariadeniach. Môže byť použitý v

systémoch vybavených jemnými filtrami (pod 3

mikróny) bez ztraty aditivácie alebo upchávaniu

filtrov. Až trojnásobne predĺžené výmenné intervaly.

HYDREX XV je doporučený pre hydraulická čerpadlá 

Eaton (Vickers), Hagglunds, Denison,

Sauer-Danfoss, Rexroth-Mannesman, Racine,

Oilgear, Hydreco a Dynex.

DIN 51524 Časť 3 (HVLP), USS 127, Denison HF -

O;Eaton Vickers M - 2950 - S, I - 286 - S; Hagglunds

AC - 4.8.
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PC PREMIUM ECO HT-E 46 20 l olej hydraulický

biologicky odbúrateľný 

kód tovaru: OI02MPEHT4620

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Biologicky odbúrateľná hydraulická kvapalina,

vytvorená na unikátnom HT krištáľovo čistom

syntetickom oleji Petro-Canada a špeciálnych

syntetických esteroch. Je určená pre všetky

hydraulické systémy pracujúce v lesoch,

poľnohospodárstve, vodohospodárstve, ťažebnom

priemysle a v ďalších priemyslových odvetviach.

Excelentná separovateľnosť vody a hydrolytická

stabilita. Bez obsahu toxických látok a ťažkých

kovov. Poskytuje vynikajúcu ochranu proti

opotrebeniu, vzniku korózie a peneniu kvapaliny. Po

celú dobu svojej životnosti nevykazuje kvapalina

žiadny zápach. Plný výkon kvapaliny v extrémnych

podmienkach pod -30 °C a aj pri veľmi vysokých

operačných teplotách.

Prekračuje požiadavky: Eaton-Vickers 105C, 35VQ25

(test hydraulických čerpadiel), Certifikát Švédského

inštitútu na biologickú odbúrateľnosť - SWEDISH

GREEN LIST.
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PC ENVIRON MV 46 20 l olej hydrulický

bioodbúrateľný 

kód tovaru: OI02MVEN4620

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Netoxický, biologicky odbúrateľný,

recyklovateľný hydraulický olej určený pre použitie v

ekologicky citlivých lokalitách. Má vynikajúcu ochranu

proti opotrebeniu, ktorá má po celú dobu životnosti

rovnaký stupeň. Je vytvorený pre mobilné,

stacionárne vysoko zaťažované hydraulické systémy.

Neobsahuje žiadne ťažké kovy, ktoré sa môžu dostať

do potravinového reťazca. Zloženie zabraňuje

kontaminácii vody a životného prostredia ťažkými

kovmi. Má vynikajúce vlastnosti proti opotrebeniu a

vzniku korózie. Zabezpečuje výnimočne vysokú

oxidačnú a teplotnú stabilitu. Poskytuje dlhšiu

životnosť než poskytujú kvapaliny na konvečnom

základovom oleji a až 10x dlhšiu životnosť, než

vykazujú produkty na rastlinnom základovom oleji.

Je doporučený pre použitie od výrobcov: Eaton

(Vickers), Hagglunds, Denison, Sauer-Danfoss,

Mannesman-Rexroth, Racine, Oilgear, Hydreco,

Dynex a ďalších.
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PC COMPRO 100 20 l olej kompresorový 

kód tovaru: OI03CO10020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitná trieda: 32, 68, 100, 150

Bezpopolnaté mazivé špeciálne vytvorené pre

poskytovanie excelentného výkonu piestových a

rotačných vzduchových kompresorov. Sú doporučené

pre kompresory pracujúce so vzduchom a inertnými

plynmi: Argón, Hélium, Neón, Dusík, Oxid uhličitý,

atď. Sú doporučené pre prerušovanú prevádzku

kompresorov až do teploty 90°C. U vzduchom

chladených šraubových kompresorov, kde sa

dosahuje vyšších pracovných teplôt, alebo u

kompresorov s nepretržitou prevádzko použite olej

COMPRO* XL-S (32, 46, 68, 100, 150) s predĺženou

životnosťou.

PC COMPRO 150 20 l olej kompresorový 

kód tovaru: OI03CO15020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitná trieda: 32, 68, 100, 150

Bezpopolnaté mazivé špeciálne vytvorené pre

poskytovanie excelentného výkonu piestových a

rotačných vzduchových kompresorov. Sú doporučené

pre kompresory pracujúce so vzduchom a inertnými

plynmi: Argón, Hélium, Neón, Dusík, Oxid uhličitý,

atď. Sú doporučené pre prerušovanú prevádzku

kompresorov až do teploty 90°C. U vzduchom

chladených šraubových kompresorov, kde sa

dosahuje vyšších pracovných teplôt, alebo u

kompresorov s nepretržitou prevádzko použite olej

COMPRO* XL-S (32, 46, 68, 100, 150) s predĺženou

životnosťou.

PC COMPRO 150 20 l olej kompresorový 

kód tovaru: OI03CO15020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitná trieda: 32, 68, 100, 150

Bezpopolnaté mazivé špeciálne vytvorené pre

poskytovanie excelentného výkonu piestových a

rotačných vzduchových kompresorov. Sú doporučené

pre kompresory pracujúce so vzduchom a inertnými

plynmi: Argón, Hélium, Neón, Dusík, Oxid uhličitý,

atď. Sú doporučené pre prerušovanú prevádzku

kompresorov až do teploty 90°C. U vzduchom

chladených šraubových kompresorov, kde sa

dosahuje vyšších pracovných teplôt, alebo u

kompresorov s nepretržitou prevádzko použite olej

COMPRO* XL-S (32, 46, 68, 100, 150) s predĺženou

životnosťou.
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PC COMPRO 32 20 l olej kompresorový 

kód tovaru: OI03CO3220

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitná trieda: 32, 68, 100, 150

Bezpopolnaté mazivé špeciálne vytvorené pre

poskytovanie excelentného výkonu piestových a

rotačných vzduchových kompresorov. Sú doporučené

pre kompresory pracujúce so vzduchom a inertnými

plynmi: Argón, Hélium, Neón, Dusík, Oxid uhličitý,

atď. Sú doporučené pre prerušovanú prevádzku

kompresorov až do teploty 90°C. U vzduchom

chladených šraubových kompresorov, kde sa

dosahuje vyšších pracovných teplôt, alebo u

kompresorov s nepretržitou prevádzko použite olej

COMPRO* XL-S (32, 46, 68, 100, 150) s predĺženou

životnosťou.

PC COMPRO 68 20 l olej kompresorový 

kód tovaru: OI03CO6820

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitná trieda: 32, 68, 100, 150

Bezpopolnaté mazivé špeciálne vytvorené pre

poskytovanie excelentného výkonu piestových a

rotačných vzduchových kompresorov. Sú doporučené

pre kompresory pracujúce so vzduchom a inertnými

plynmi: Argón, Hélium, Neón, Dusík, Oxid uhličitý,

atď. Sú doporučené pre prerušovanú prevádzku

kompresorov až do teploty 90°C. U vzduchom

chladených šraubových kompresorov, kde sa

dosahuje vyšších pracovných teplôt, alebo u

kompresorov s nepretržitou prevádzko použite olej

COMPRO* XL-S (32, 46, 68, 100, 150) s predĺženou

životnosťou.

PC COMPRO 68 20 l olej kompresorový 

kód tovaru: OI03CO6820

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitná trieda: 32, 68, 100, 150

Bezpopolnaté mazivé špeciálne vytvorené pre

poskytovanie excelentného výkonu piestových a

rotačných vzduchových kompresorov. Sú doporučené

pre kompresory pracujúce so vzduchom a inertnými

plynmi: Argón, Hélium, Neón, Dusík, Oxid uhličitý,

atď. Sú doporučené pre prerušovanú prevádzku

kompresorov až do teploty 90°C. U vzduchom

chladených šraubových kompresorov, kde sa

dosahuje vyšších pracovných teplôt, alebo u

kompresorov s nepretržitou prevádzko použite olej

COMPRO* XL-S (32, 46, 68, 100, 150) s predĺženou

životnosťou.
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PC COMPRO XL-R 20 l olej kompresorový 

kód tovaru: OI03COXLR20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Mazivo pre jednostupňové a viacstupňové

piestové kompresory pracujúce s vysokou teplotou

výstupného vzduchu. Je vytvorený zo syntetického a

HT hlboko hydrokrakovaného základového oleja,

ktoré odolávajú vysokým teplotám. Predlžuje

životnosť kompresorov, zaisťuje požiarnu

bezpečnosť a v porovnaní s olejmi na minerálnom

základovom oleji vysoko znižuje náklady na údržbu.

Je doporučený pre použitie vo valcoch aj v kľukových

skriniach vzduchových kompresorov, znižuje vznik

usadenín, karbónov a lakov na ventiloch a

intercooleri (medzistupňový chladič). Dosahuje

dlhších alebo rovnakých servisných intervalov ako

diesterove mazivá, ale bez akýchkoľvek

nepríjemných zápachov. Je pln kompatibilný so

všetkými mazivami na ropnom alebo diesterovom

základovom oleji, ale každá prímes v mazive

COMPRO* XL-R bude znižovaž jeho plný výkon.

Vykazuje minimálnu tvorbu karbónových usadenín

oproti ostatným syntetickým mazivám. Nižšia tvorba

usadenín = zlepšená efektivita a ochrana

kompresoru, nižšie prevádzkové a servisné náklady.

(Mazivá vystavené teplote 260°C)
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PC COMPRO XL-S 100 20 l olej kompresorový 

kód tovaru: OI03COXLS10020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 

32, 46, 68, 100, 150

Unikátny kompresorový olej, ktorý je vytvorený

prevratnou technológiou. Dosahuje vyššieho výkonu

než najlepšie syntetická mazivá. Patentovaný

základový olej HT Purity plus super výkonný balíček

aditií, ktorý obsahuje patentovanú antioxidačnú

zložku zaručuje výnimečnú životnosť maziva a

minimálnu tvorbu karbónových usadenín a lakov. Je

doporučený pre vzduchové kompresory konštruované

pre vysoké pracovné teploty 85°C. Kompresor môže

pracovať nepretržite viac než jeden rok (viac ako  8

000 hodín) - najmenej 4x dlhšia životnosť než

dosahujú kompresorové mazivá na minerálnom

základovom oleji.

PC COMPRO XL-S 100 20 l olej kompresorový 

kód tovaru: OI03COXLS15020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 

32, 46, 68, 100, 150

Unikátny kompresorový olej, ktorý je vytvorený

prevratnou technológiou. Dosahuje vyššieho výkonu

než najlepšie syntetická mazivá. Patentovaný

základový olej HT Purity plus super výkonný balíček

aditií, ktorý obsahuje patentovanú antioxidačnú

zložku zaručuje výnimečnú životnosť maziva a

minimálnu tvorbu karbónových usadenín a lakov. Je

doporučený pre vzduchové kompresory konštruované

pre vysoké pracovné teploty 85°C. Kompresor môže

pracovať nepretržite viac než jeden rok (viac ako  8

000 hodín) - najmenej 4x dlhšia životnosť než

dosahujú kompresorové mazivá na minerálnom

základovom oleji.

PC COMPRO XL-S 100 20 l olej kompresorový 

kód tovaru: OI03COXLS15020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 

32, 46, 68, 100, 150

Unikátny kompresorový olej, ktorý je vytvorený

prevratnou technológiou. Dosahuje vyššieho výkonu

než najlepšie syntetická mazivá. Patentovaný

základový olej HT Purity plus super výkonný balíček

aditií, ktorý obsahuje patentovanú antioxidačnú

zložku zaručuje výnimečnú životnosť maziva a

minimálnu tvorbu karbónových usadenín a lakov. Je

doporučený pre vzduchové kompresory konštruované

pre vysoké pracovné teploty 85°C. Kompresor môže

pracovať nepretržite viac než jeden rok (viac ako  8

000 hodín) - najmenej 4x dlhšia životnosť než

dosahujú kompresorové mazivá na minerálnom

základovom oleji.
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PC COMPRO XL-S 46 20 l olej kompresorový 

kód tovaru: OI03COXLS4620

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 

32, 46, 68, 100, 150

Unikátny kompresorový olej, ktorý je vytvorený

prevratnou technológiou. Dosahuje vyššieho výkonu

než najlepšie syntetická mazivá. Patentovaný

základový olej HT Purity plus super výkonný balíček

aditií, ktorý obsahuje patentovanú antioxidačnú

zložku zaručuje výnimečnú životnosť maziva a

minimálnu tvorbu karbónových usadenín a lakov. Je

doporučený pre vzduchové kompresory konštruované

pre vysoké pracovné teploty 85°C. Kompresor môže

pracovať nepretržite viac než jeden rok (viac ako  8

000 hodín) - najmenej 4x dlhšia životnosť než

dosahujú kompresorové mazivá na minerálnom

základovom oleji.

PC COMPRO XL-S 46 205 l olej kompresorový 

kód tovaru: OI03COXLS46205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 

32, 46, 68, 100, 150

Unikátny kompresorový olej, ktorý je vytvorený

prevratnou technológiou. Dosahuje vyššieho výkonu

než najlepšie syntetická mazivá. Patentovaný

základový olej HT Purity plus super výkonný balíček

aditií, ktorý obsahuje patentovanú antioxidačnú

zložku zaručuje výnimečnú životnosť maziva a

minimálnu tvorbu karbónových usadenín a lakov. Je

doporučený pre vzduchové kompresory konštruované

pre vysoké pracovné teploty 85°C. Kompresor môže

pracovať nepretržite viac než jeden rok (viac ako  8

000 hodín) - najmenej 4x dlhšia životnosť než

dosahujú kompresorové mazivá na minerálnom

základovom oleji.

PC COMPRO XL-S 46 205 l olej kompresorový 

kód tovaru: OI03COXLS46205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 

32, 46, 68, 100, 150

Unikátny kompresorový olej, ktorý je vytvorený

prevratnou technológiou. Dosahuje vyššieho výkonu

než najlepšie syntetická mazivá. Patentovaný

základový olej HT Purity plus super výkonný balíček

aditií, ktorý obsahuje patentovanú antioxidačnú

zložku zaručuje výnimečnú životnosť maziva a

minimálnu tvorbu karbónových usadenín a lakov. Je

doporučený pre vzduchové kompresory konštruované

pre vysoké pracovné teploty 85°C. Kompresor môže

pracovať nepretržite viac než jeden rok (viac ako  8

000 hodín) - najmenej 4x dlhšia životnosť než

dosahujú kompresorové mazivá na minerálnom

základovom oleji.
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PC COMPRO XL-S 68 20 l olej kompresorový 

kód tovaru: OI03COXLS6820

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 

32, 46, 68, 100, 150

Unikátny kompresorový olej, ktorý je vytvorený

prevratnou technológiou. Dosahuje vyššieho výkonu

než najlepšie syntetická mazivá. Patentovaný

základový olej HT Purity plus super výkonný balíček

aditií, ktorý obsahuje patentovanú antioxidačnú

zložku zaručuje výnimečnú životnosť maziva a

minimálnu tvorbu karbónových usadenín a lakov. Je

doporučený pre vzduchové kompresory konštruované

pre vysoké pracovné teploty 85°C. Kompresor môže

pracovať nepretržite viac než jeden rok (viac ako  8

000 hodín) - najmenej 4x dlhšia životnosť než

dosahujú kompresorové mazivá na minerálnom

základovom oleji.

PC REFLO 68A AMMONIA OIL 20 l 

kód tovaru: OI03R68A20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Unikátní kvapalina určená pre priemyslové

chladiace kompresory. Poskytuje výnimečný výkon v

chladiacich systémoch používajúcich čpavok (NH3).

Zaručuje dlhú životnosť a nízku spotrebu oleja. Má

extrémne nízku rozpustnosť v čpavku, čo má za

následok približne 80% zníženie spotreby oleja.

Je schválený pre chladiace systémy GRASSO,

BITZER, YORK, VILTER, MYCOM, SABROE,

SULLAIR, HOWDEN, CIMCO, A.P.V. BAKER, ,

FMek, Ilka Mafa Gram, ČKD.

PC REFLO 68A AMMONIA OIL 20 l 

kód tovaru: OI03R68A20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Unikátní kvapalina určená pre priemyslové

chladiace kompresory. Poskytuje výnimečný výkon v

chladiacich systémoch používajúcich čpavok (NH3).

Zaručuje dlhú životnosť a nízku spotrebu oleja. Má

extrémne nízku rozpustnosť v čpavku, čo má za

následok približne 80% zníženie spotreby oleja.

Je schválený pre chladiace systémy GRASSO,

BITZER, YORK, VILTER, MYCOM, SABROE,

SULLAIR, HOWDEN, CIMCO, A.P.V. BAKER, ,

FMek, Ilka Mafa Gram, ČKD.
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PC REFLO 68A AMMONIA OIL 205 l 

kód tovaru: OI03R68A205

EAN kód 2010000000113

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Unikátní kvapalina určená pre priemyslové

chladiace kompresory. Poskytuje výnimečný výkon v

chladiacich systémoch používajúcich čpavok (NH3).

Zaručuje dlhú životnosť a nízku spotrebu oleja. Má

extrémne nízku rozpustnosť v čpavku, čo má za

následok približne 80% zníženie spotreby oleja.

Je schválený pre chladiace systémy GRASSO,

BITZER, YORK, VILTER, MYCOM, SABROE,

SULLAIR, HOWDEN, CIMCO, A.P.V. BAKER, ,

FMek, Ilka Mafa Gram, ČKD.

PC SUPER VAC 20 20 l 

kód tovaru: OI04SV2020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis SUPER VAC 15, 19, 20

Jedná sa o technologicky vyspelé oleje zvlášť

navrhnuté pre mechanické vákuové pumpy. Sú

výsledkom blendovania polo syntetických

základových olejov vyrábaných procesom

hydrokrakingu HT Petro-Canady a patentovaného

systému aditív, aby získal extrémnu odolnosť pri

maximálnej efektivite čerpadlá. Má výrazné

antioxidačné vlastnosti, ktoré vplývajú na vyššiu

životnosť čerpadla. SUPER VAC olej sa odporúča

pre mazanie a chladenie piestových, rotačných a

lamelových vákuových čerpadiel, pre ktoré je

chladiace  médium vzduch. Sú vhodné najmä pre

čerpadlá pracujúce pri vysokých teplotách (100°C -

130°C). SUPER VAC oleje sú kompatibilné s

minerálnymi olejmi, polialfaolefinami (PAO) a

niektorými polo syntetickými olejmi.

PC SUPER VAC 20 20 l 

kód tovaru: OI04SV2020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis SUPER VAC 15, 19, 20

Jedná sa o technologicky vyspelé oleje zvlášť

navrhnuté pre mechanické vákuové pumpy. Sú

výsledkom blendovania polo syntetických

základových olejov vyrábaných procesom

hydrokrakingu HT Petro-Canady a patentovaného

systému aditív, aby získal extrémnu odolnosť pri

maximálnej efektivite čerpadlá. Má výrazné

antioxidačné vlastnosti, ktoré vplývajú na vyššiu

životnosť čerpadla. SUPER VAC olej sa odporúča

pre mazanie a chladenie piestových, rotačných a

lamelových vákuových čerpadiel, pre ktoré je

chladiace  médium vzduch. Sú vhodné najmä pre

čerpadlá pracujúce pri vysokých teplotách (100°C -

130°C). SUPER VAC oleje sú kompatibilné s

minerálnymi olejmi, polialfaolefinami (PAO) a

niektorými polo syntetickými olejmi.
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PC CALFLO AF 20 l teplonosný olej 

kód tovaru: OI05CF20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Poskytuje vysokú efektivitu v malých

ohrievacích systémoch, kde je kritická hranica

oxidačnej stability. Čistý produkt s nízkou vôňou,

ktorý má dlhú životnosť v aplikáciách pri teplotách do

316 °C. Je doporučený pre stroje na pretlačovanie

plastov, textilných sušičiek, tlakových liacich strojoch

a ďalších stredne teplotných procesoch.

PC CALFLO AF 205 l teplonosný olej 

kód tovaru: OI05CF205

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Poskytuje vysokú efektivitu v malých

ohrievacích systémoch, kde je kritická hranica

oxidačnej stability. Čistý produkt s nízkou vôňou,

ktorý má dlhú životnosť v aplikáciách pri teplotách do

316 °C. Je doporučený pre stroje na pretlačovanie

plastov, textilných sušičiek, tlakových liacich strojoch

a ďalších stredne teplotných procesoch.

PC CALFLO AF 205 l teplonosný olej 

kód tovaru: OI05CF205

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Poskytuje vysokú efektivitu v malých

ohrievacích systémoch, kde je kritická hranica

oxidačnej stability. Čistý produkt s nízkou vôňou,

ktorý má dlhú životnosť v aplikáciách pri teplotách do

316 °C. Je doporučený pre stroje na pretlačovanie

plastov, textilných sušičiek, tlakových liacich strojoch

a ďalších stredne teplotných procesoch.
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PC PETRO-THERM 205 l 

kód tovaru: OI05PT205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Teplonosný olej vytvorený pre použitie v

netlakových teplonosných systémoch (kvapalná fáza)

operujúci v širokých teplotách kvapaliny až do 315

°C. Je špeciálne určený pre zaistenie dlhej životnosti

a excelentnej tepelnej efektivity v rôznych

priemyslových aplikáciách, kde zaisťuje rezistenciu

proti vzniku korózie a teplotnej degradácii. Je zvlášť

určený pre výroby asfaltov, do sušiacich pecí a

podobne.

PC ULTIMA/ENDURATEX EP 100 20 l 

kód tovaru: OI06U10020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX

EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené

pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch

prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach,

alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na

mazanie kĺznych alebo valivých ložísk 

prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri

nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov

Enduratex EP sa  využíva patentovaný čistiaci proces

HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové

oleje a špeciálne selektované aditíva

PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov

Enduratex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou

svetlou frakciou, prímesou do valcov a špeciálne

selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje

priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu

ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.

PC ULTIMA/ENDURATEX EP 100 20 l 

kód tovaru: OI06U10020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX

EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené

pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch

prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach,

alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na

mazanie kĺznych alebo valivých ložísk 

prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri

nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov

Enduratex EP sa  využíva patentovaný čistiaci proces

HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové

oleje a špeciálne selektované aditíva

PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov

Enduratex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou

svetlou frakciou, prímesou do valcov a špeciálne

selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje

priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu

ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.
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PC ULTIMA/ENDURATEX EP 100 205 l 

kód tovaru: OI06U100205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX

EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené

pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch

prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach,

alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na

mazanie kĺznych alebo valivých ložísk 

prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri

nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov

Enduratex EP sa  využíva patentovaný čistiaci proces

HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové

oleje a špeciálne selektované aditíva

PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov

Enduratex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou

svetlou frakciou, prímesou do valcov a špeciálne

selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje

priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu

ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.
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PC ULTIMA/ENDURATEX EP 150 20 l 

kód tovaru: OI06U15020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX

EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené

pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch

prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach,

alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na

mazanie kĺznych alebo valivých ložísk 

prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri

nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov

Enduratex EP sa  využíva patentovaný čistiaci proces

HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové

oleje a špeciálne selektované aditíva

PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov

Enduratex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou

svetlou frakciou, prímesou do valcov a špeciálne

selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje

priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu

ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.
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PC ULTIMA/ENDURATEX EP 150 205 l 

kód tovaru: OI06U150205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX

EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené

pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch

prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach,

alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na

mazanie kĺznych alebo valivých ložísk 

prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri

nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov

Enduratex EP sa  využíva patentovaný čistiaci proces

HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové

oleje a špeciálne selektované aditíva

PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov

Enduratex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou

svetlou frakciou, prímesou do valcov a špeciálne

selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje

priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu

ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.
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PC ULTIMA/ENDURATEX EP 220 20 l 

kód tovaru: OI06U22020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX

EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené

pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch

prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach,

alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na

mazanie kĺznych alebo valivých ložísk 

prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri

nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov

Enduratex EP sa  využíva patentovaný čistiaci proces

HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové

oleje a špeciálne selektované aditíva

PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov

Enduratex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou

svetlou frakciou, prímesou do valcov a špeciálne

selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje

priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu

ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.
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PC ULTIMA/ENDURATEX EP 220 205 l 

kód tovaru: OI06U220205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX

EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené

pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch

prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach,

alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na

mazanie kĺznych alebo valivých ložísk 

prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri

nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov

Enduratex EP sa  využíva patentovaný čistiaci proces

HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové

oleje a špeciálne selektované aditíva

PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov

Enduratex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou

svetlou frakciou, prímesou do valcov a špeciálne

selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje

priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu

ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.
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PC ULTIMA/ENDURATEX EP 320 20 l 

kód tovaru: OI06U32020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX

EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené

pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch

prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach,

alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na

mazanie kĺznych alebo valivých ložísk 

prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri

nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov

Enduratex EP sa  využíva patentovaný čistiaci proces

HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové

oleje a špeciálne selektované aditíva

PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov

Enduratex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou

svetlou frakciou, prímesou do valcov a špeciálne

selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje

priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu

ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.
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PC ULTIMA/ENDURATEX EP 460 20 

kód tovaru: OI06U46020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX

EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené

pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch

prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach,

alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na

mazanie kĺznych alebo valivých ložísk 

prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri

nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov

Enduratex EP sa  využíva patentovaný čistiaci proces

HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové

oleje a špeciálne selektované aditíva

PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov

Enduratex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou

svetlou frakciou, prímesou do valcov a špeciálne

selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje

priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu

ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.
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PC ULTIMA/ENDURATEX EP 460 205 l 

kód tovaru: OI06U460205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX

EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené

pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch

prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach,

alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na

mazanie kĺznych alebo valivých ložísk 

prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri

nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov

Enduratex EP sa  využíva patentovaný čistiaci proces

HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové

oleje a špeciálne selektované aditíva

PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov

Enduratex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou

svetlou frakciou, prímesou do valcov a špeciálne

selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje

priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu

ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.
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PC ULTIMA/ENDURATEX EP 68 20 l 

kód tovaru: OI06U6820

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX

EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené

pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch

prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach,

alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na

mazanie kĺznych alebo valivých ložísk 

prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri

nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov

Enduratex EP sa  využíva patentovaný čistiaci proces

HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové

oleje a špeciálne selektované aditíva

PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov

Enduratex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou

svetlou frakciou, prímesou do valcov a špeciálne

selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje

priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu

ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.
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PC ULTIMA/ENDURATEX EP 68 205 l 

kód tovaru: OI06U68205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Prevodové oleje Petro-Canada ENDURATEX

EP sú vysokokvalitné vysokotlakové mazivá určené

pre použitie v uzaretých priemyselných prevodoch

prevádzkovaných v bežných, ťažkých podmienkach,

alebo pri nárazovom zaťažení. Odporúčajú sa tiež na

mazanie kĺznych alebo valivých ložísk 

prevádzkovaných v ťažkých podmienkach, alebo pri

nárazovom zaťažení.

Pri miešaní ľahších viskozitných tried olejov

Enduratex EP sa  využíva patentovaný čistiaci proces

HT, aby sa vyprodukovali 99,9% čisté základové

oleje a špeciálne selektované aditíva

PETRO-CANADA. Ťažšie viskozitné triedy olejov

Enduratex EP sú zmiešavané s vysokoviskóznou

svetlou frakciou, prímesou do valcov a špeciálne

selektovanými aditívami. Toto všetko zaručuje

priemyselným ozubeným prevodom a ložiskám stálu

ochranu proti opotrebovaniu a vysokým tlakom.
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PC ENDURATEX WG  460 20 l 

kód tovaru: OI06UWG46020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis OLEJE pre šneková prevody

Viskozitná trieda ISO: 460, 680, 1000

 

MILD ENDURATEX WORM prevodové oleje sú

vysoko kvalitné oleje pre uzavreté šnekové súkolia a

do parných valcov.

PC SYNDURO SHB 150 20 l 

kód tovaru: OI07SYN150

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 32, 68, 150, 220, 460 

Olej SYNDURO SHB patrí do skupiny syntetických

viacúčelových olejov. Sú špeciálne vyvinuté pre

mazanie prevodov a ložísk v zariadeniach

pracujúcich vo veľmi náročných podmienkach. 

Oleje SYNDURO SHB zaručujú dokonalú ochranu

častí strojov a prevodoviek  pracujúcich  pri vysokom

zaťažení v extrémnych teplotách a predlžuje intervaly

medzi výmenami.

V nových zariadeniách, SYNDURO SHB spĺňa alebo

prevyšuje  kritéria OEM, tam kde  sa odporúčajú

syntetičké mazivá. V starších zariadeniach olej

zaisťuje skutočnú ochranu pred opotrebovaním a

koróziou v prevodových skriniach a ložiskách

pracujúcich pri vysokých obrátkach a maximálnom

výkone.

PC SYNDURO SHB 150 20 l 

kód tovaru: OI07SYN150

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 32, 68, 150, 220, 460 

Olej SYNDURO SHB patrí do skupiny syntetických

viacúčelových olejov. Sú špeciálne vyvinuté pre

mazanie prevodov a ložísk v zariadeniach

pracujúcich vo veľmi náročných podmienkach. 

Oleje SYNDURO SHB zaručujú dokonalú ochranu

častí strojov a prevodoviek  pracujúcich  pri vysokom

zaťažení v extrémnych teplotách a predlžuje intervaly

medzi výmenami.

V nových zariadeniách, SYNDURO SHB spĺňa alebo

prevyšuje  kritéria OEM, tam kde  sa odporúčajú

syntetičké mazivá. V starších zariadeniach olej

zaisťuje skutočnú ochranu pred opotrebovaním a

koróziou v prevodových skriniach a ložiskách

pracujúcich pri vysokých obrátkach a maximálnom

výkone.
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PC SYNDURO SHB 220 20 l 

kód tovaru: OI07SYN22020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 32, 68, 150, 220, 460 

Olej SYNDURO SHB patrí do skupiny syntetických

viacúčelových olejov. Sú špeciálne vyvinuté pre

mazanie prevodov a ložísk v zariadeniach

pracujúcich vo veľmi náročných podmienkach. 

Oleje SYNDURO SHB zaručujú dokonalú ochranu

častí strojov a prevodoviek  pracujúcich  pri vysokom

zaťažení v extrémnych teplotách a predlžuje intervaly

medzi výmenami.

V nových zariadeniách, SYNDURO SHB spĺňa alebo

prevyšuje  kritéria OEM, tam kde  sa odporúčajú

syntetičké mazivá. V starších zariadeniach olej

zaisťuje skutočnú ochranu pred opotrebovaním a

koróziou v prevodových skriniach a ložiskách

pracujúcich pri vysokých obrátkach a maximálnom

výkone.

PC SYNDURO SHB 68 20 l 

kód tovaru: OI07SYN6820

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 32, 68, 150, 220, 460 

Olej SYNDURO SHB patrí do skupiny syntetických

viacúčelových olejov. Sú špeciálne vyvinuté pre

mazanie prevodov a ložísk v zariadeniach

pracujúcich vo veľmi náročných podmienkach. 

Oleje SYNDURO SHB zaručujú dokonalú ochranu

častí strojov a prevodoviek  pracujúcich  pri vysokom

zaťažení v extrémnych teplotách a predlžuje intervaly

medzi výmenami.

V nových zariadeniách, SYNDURO SHB spĺňa alebo

prevyšuje  kritéria OEM, tam kde  sa odporúčajú

syntetičké mazivá. V starších zariadeniach olej

zaisťuje skutočnú ochranu pred opotrebovaním a

koróziou v prevodových skriniach a ložiskách

pracujúcich pri vysokých obrátkach a maximálnom

výkone.

PC SYNDURO SHB 68 20 l 

kód tovaru: OI07SYN6820

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 32, 68, 150, 220, 460 

Olej SYNDURO SHB patrí do skupiny syntetických

viacúčelových olejov. Sú špeciálne vyvinuté pre

mazanie prevodov a ložísk v zariadeniach

pracujúcich vo veľmi náročných podmienkach. 

Oleje SYNDURO SHB zaručujú dokonalú ochranu

častí strojov a prevodoviek  pracujúcich  pri vysokom

zaťažení v extrémnych teplotách a predlžuje intervaly

medzi výmenami.

V nových zariadeniách, SYNDURO SHB spĺňa alebo

prevyšuje  kritéria OEM, tam kde  sa odporúčajú

syntetičké mazivá. V starších zariadeniach olej

zaisťuje skutočnú ochranu pred opotrebovaním a

koróziou v prevodových skriniach a ložiskách

pracujúcich pri vysokých obrátkach a maximálnom

výkone.

83

www.petro-canada.sk

OLEJE

Petro Canada



PC ACCUFLO TK 220 20 l olej na mazanie klzných

vedení 

kód tovaru: OI09ACTK22020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Priemyselné oleje Accuflo TK 68 a 220

obsahujú špeciálne látky na  mazanie prevodov

obrábacích strojov, umožňujú plynulejšiu a

nepretržitú  prácu zariadení. Boli obohatené o system

špeciálne vybratých prísad a vyrobené z kryštalicky

čistej olejovej bázy, s  99,9% čistotou, získané

používaním patentovaného  čistiaceho procesu HT.

Vďaka tomu Accuflo TK sú odolné proti vymývaniu

chladiacími , mazacími kvapalinami  a reznými olejmi

. Tym samym, przyczyniają się do jednoczesnej

redukcji zużycia środka smarowego a zníženie vzniku

nežiadúcich olejových zmesí, v  porovnaní s 

konkurenčnými produktami  nižšej viskozity  a slabšej

odolnosti  na emulgáciu.

PC ACCUFLO TK 68 20 l olej na mazanie klzných

vedení 

kód tovaru: OI09ACTK6820

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Priemyselné oleje Accuflo TK 68 a 220

obsahujú špeciálne látky na  mazanie prevodov

obrábacích strojov, umožňujú plynulejšiu a

nepretržitú  prácu zariadení. Boli obohatené o system

špeciálne vybratých prísad a vyrobené z kryštalicky

čistej olejovej bázy, s  99,9% čistotou, získané

používaním patentovaného  čistiaceho procesu HT.

Vďaka tomu Accuflo TK sú odolné proti vymývaniu

chladiacími , mazacími kvapalinami  a reznými olejmi

. Tym samym, przyczyniają się do jednoczesnej

redukcji zużycia środka smarowego a zníženie vzniku

nežiadúcich olejových zmesí, v  porovnaní s 

konkurenčnými produktami  nižšej viskozity  a slabšej

odolnosti  na emulgáciu.

PC ACCUFLO TK 68 20 l olej na mazanie klzných

vedení 

kód tovaru: OI09ACTK6820

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Priemyselné oleje Accuflo TK 68 a 220

obsahujú špeciálne látky na  mazanie prevodov

obrábacích strojov, umožňujú plynulejšiu a

nepretržitú  prácu zariadení. Boli obohatené o system

špeciálne vybratých prísad a vyrobené z kryštalicky

čistej olejovej bázy, s  99,9% čistotou, získané

používaním patentovaného  čistiaceho procesu HT.

Vďaka tomu Accuflo TK sú odolné proti vymývaniu

chladiacími , mazacími kvapalinami  a reznými olejmi

. Tym samym, przyczyniają się do jednoczesnej

redukcji zużycia środka smarowego a zníženie vzniku

nežiadúcich olejových zmesí, v  porovnaní s 

konkurenčnými produktami  nižšej viskozity  a slabšej

odolnosti  na emulgáciu.
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PC DURATAC CHAIN OIL 150 20 l 

kód tovaru: OI10DCHO15020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitná trieda ISO: 32, 68, 100, 150

 

DURATAC oleje Petro-Canada majú špeciálne

zloženie, čo im umožňuje použitie na mazanie reťazí

moderných reťazových píl. Majú silnú lepiace

vlastnosti a zníženie odstrekovanie oleja. Môžu byť

taktiež použité v ďalších priemyselných aplikáciách,

ktoré vyžadujú lepkavý, nekvapkajúce mazivo odolné

voči vymývanie vodou.

PC DURATAC CHAIN OIL 150 4 l 

kód tovaru: OI10DCHO1504X4

Množstvo na palete: 256.00 ks

Opis Viskozitná trieda ISO: 32, 68, 100, 150

 

DURATAC oleje Petro-Canada majú špeciálne

zloženie, čo im umožňuje použitie na mazanie reťazí

moderných reťazových píl. Majú silnú lepiace

vlastnosti a zníženie odstrekovanie oleja. Môžu byť

taktiež použité v ďalších priemyselných aplikáciách,

ktoré vyžadujú lepkavý, nekvapkajúce mazivo odolné

voči vymývanie vodou.

PC DURATAC CHAIN OIL 150 4 l 

kód tovaru: OI10DCHO1504X4

Množstvo na palete: 256.00 ks

Opis Viskozitná trieda ISO: 32, 68, 100, 150

 

DURATAC oleje Petro-Canada majú špeciálne

zloženie, čo im umožňuje použitie na mazanie reťazí

moderných reťazových píl. Majú silnú lepiace

vlastnosti a zníženie odstrekovanie oleja. Môžu byť

taktiež použité v ďalších priemyselných aplikáciách,

ktoré vyžadujú lepkavý, nekvapkajúce mazivo odolné

voči vymývanie vodou.
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PC DURATAC CHAIN OIL 32 4 l 

kód tovaru: OI10DCHO324X4

Množstvo na palete: 256.00 ks

Opis Viskozitná trieda ISO: 32, 68, 100, 150

 

DURATAC oleje Petro-Canada majú špeciálne

zloženie, čo im umožňuje použitie na mazanie reťazí

moderných reťazových píl. Majú silnú lepiace

vlastnosti a zníženie odstrekovanie oleja. Môžu byť

taktiež použité v ďalších priemyselných aplikáciách,

ktoré vyžadujú lepkavý, nekvapkajúce mazivo odolné

voči vymývanie vodou.

PC DURATAC NON-DRIP OIL 220 205 l 

kód tovaru: OI11DND220205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Vysoko priľnavé, ekonomické, univerzálne

mazivo pre použitie na mazanie reťazí, ložisiek,

reťazových vodiacich líšt, pomalobežných ložísk a

pre stratové mazanie. Má vysokú adhéziu, čím

zabraňuje odkvapkávaniu maziva. Vysoká priľnavosť

(vláknitá štruktúra) znižuje spotrebu maziva,

minimalizuje opotrebenir a redukuje odkvapkávanie.

Tieto vlastnosti zaručujú vynikajúcu priľnavosť k

mazaným súčiastkám (reťaze, ložiská, atď.). Je

určený pre ručné mazanie reťazí, vodiacich líšt a

pomalobežných ložísk.

PC DURATAC NON-DRIP OIL 220 205 l 

kód tovaru: OI11DND220205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Vysoko priľnavé, ekonomické, univerzálne

mazivo pre použitie na mazanie reťazí, ložisiek,

reťazových vodiacich líšt, pomalobežných ložísk a

pre stratové mazanie. Má vysokú adhéziu, čím

zabraňuje odkvapkávaniu maziva. Vysoká priľnavosť

(vláknitá štruktúra) znižuje spotrebu maziva,

minimalizuje opotrebenir a redukuje odkvapkávanie.

Tieto vlastnosti zaručujú vynikajúcu priľnavosť k

mazaným súčiastkám (reťaze, ložiská, atď.). Je

určený pre ručné mazanie reťazí, vodiacich líšt a

pomalobežných ložísk.
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PC SENTRON 445 205 l olej pre spaľovacie motory

poháňaný zemným plynom 

kód tovaru: OI12SEN445205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis SENTRON je značka najvýkonnejších olejov pre

plynové motory, ktoré boli vytvorené na

patentovanom (HT Purity), krištáľovo čírom (99,9%),

hlboko hydrokrakovanom základovom oleji

Petro-Canada s vysoko pokročilou aditívnou

technológiou. Toto zloženie zaručuje excelentný

výkon, predĺžený výmenný interval a skvelú ochranu

zariadenia pred tvorbou usadenín a opotrebeniu.

Zaisťuje nízku spotrebu oleja. Typické použitie sú

veľké plynové motory, kogeneračné jednotky

operujúce na rôzné druhy paliva (zemný plyn,

skládkový plyn, banícky plyn, bio plyn, kalový plyn,

atď).

PC SENTRON CG 40 205 l olej pre motory poháňané

plynom 

kód tovaru: OI12SENCG40205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Je to olej SAE 40 so strednou úrovňou popolu,

špeciálne vyvinutý pre 4-taktné plynové motory

poháňané skládkovým plynom a kalovým plynom v

kogeneračných jednotkách. V tomto veľmi náročnom

zaťažení zaručuje vynikajúci výkon, oxidačnú stabilitu

a predĺženú životnosť. Je určený pre motory s

turbodúchadlom ale aj atmosférické motory vybavené

katalyzátorom.

PC SENTRON CG 40 205 l olej pre motory poháňané

plynom 

kód tovaru: OI12SENCG40205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Je to olej SAE 40 so strednou úrovňou popolu,

špeciálne vyvinutý pre 4-taktné plynové motory

poháňané skládkovým plynom a kalovým plynom v

kogeneračných jednotkách. V tomto veľmi náročnom

zaťažení zaručuje vynikajúci výkon, oxidačnú stabilitu

a predĺženú životnosť. Je určený pre motory s

turbodúchadlom ale aj atmosférické motory vybavené

katalyzátorom.
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PC SENTRON LD 5000 205 l olej pre motory

poháňané plynom 

kód tovaru: OI12SENLD205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Unikátny olej pre plynové (NGEO) motory, SAE

40 so strednou úrovňou popola. Je vytvorený

revolučnou technológiou, ktorá zaisťuje extrémne

dlhú ochranu motorov v normálnych a veľmi ťažkých

operačných podmienkach. Má extrémne dlhú

životnosť, vysokú ochranu pred vznikom usadenín a

nečistôt. Znižuje počet výmen maziva, predlžuje

životnosť motorov, výrazne znižuje náklady na

údržbu a odstávky motorov. Je vytvorený na

patentovanom HT Purity krištáľovo čírom, hlboko

hydrokrakovanom základovom oleji Petro-Canada, s

čistotou 99,9 % a vysoko pokročilej aditívnej

technológii.

PC TURBOFLO R&O 46 205 l. 

kód tovaru: OI14TUR46205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Viskózne triedy: 10,22, 32, 46, 68, 77, 100, 150,

220, 320, 460 

Špeciálne vytvorené mazivá pre mazanie a chladenie

parných a plynových turbín. Majú vynikajúce mazacie

schopnosti v teplotách nad 260°C. Unikátne zloženie

maziva na základovom oleji HT a patentovanom

balíčku aditív PETRO-CANADA poskytuje výnimočnú

oxidačnú a tepelnú stabilitu maziva, ako vykazujú

porovnateľné mazivá na syntetickej báze.

Sú doporučené od výrobcov turbín: General Elektric,

Siemens, ABB, Westinghouse, Soler, Cooper, Fiat,

AEG Kains, Blohm&Voss

PC TURBOFLO R&O 46 205 l. 

kód tovaru: OI14TUR46205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Viskózne triedy: 10,22, 32, 46, 68, 77, 100, 150,

220, 320, 460 

Špeciálne vytvorené mazivá pre mazanie a chladenie

parných a plynových turbín. Majú vynikajúce mazacie

schopnosti v teplotách nad 260°C. Unikátne zloženie

maziva na základovom oleji HT a patentovanom

balíčku aditív PETRO-CANADA poskytuje výnimočnú

oxidačnú a tepelnú stabilitu maziva, ako vykazujú

porovnateľné mazivá na syntetickej báze.

Sú doporučené od výrobcov turbín: General Elektric,

Siemens, ABB, Westinghouse, Soler, Cooper, Fiat,

AEG Kains, Blohm&Voss
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PC CUTSOL 20 l vodou riediteľný rezný olej 

kód tovaru: OI16CTSOL20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Doporučené pre obrábanie, kde je požadovaný

rýchly odvod tepla. sú vytvorené na patentovaném

HT krištáľovo čírom, hydrokrakovanom základovom

oleji a veľmi výkonných aditívach, ako sú emulgátory,

prísady proti tvorbe korózie a EP aditívach pre

vysokú pracovnú záťaž. Sú miešateľné s vodou a pre

väčšinu operácií je doporučené množstvo kvapaliny

vo vode 3-10%. Produkuje vysoko stabilné emulzie,

ktoré mají vynikajúce chladiace vlastnosti, mazacie

schopnosti a vynikajúci vysokotlakový výkon. Je

špeciálne vytvorený pre hlavné strojné operácie

zahrňujce rezanie, sústruženie, vŕtanie, frézovanie,

brúsenie, atď. Je doporučený pre obrábanie, kde je

požadované rýchle a účinné chladenie a kde je

dôležitá antikorozna ochrana.

OBSAHUJE BIOCIDY (špeciálne prísady proti tvorbe

mikróbov a baktérií).

PC CUTSOL HD 20 l vodou riediteľný rezný olej 

kód tovaru: OI16CTSOLHD20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Obsahuje extrémne tlakové aditíva. Je určený

pre obrábanie kovov, kde je predpísaný vysoký

stupeň kvality povrchovej úpravy a kde sú používané

nástroje s dlhou životnosťou. Je určený k ťažkým

strojným operáciám, poskytuje vynikajúcu ochranu

proti korózii.

OBSAHUJE BIOCIDY (špeciálne prísady proti tvorbe

mikróbov a baktérií).

PC CUTSOL HD 20 l vodou riediteľný rezný olej 

kód tovaru: OI16CTSOLHD20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Obsahuje extrémne tlakové aditíva. Je určený

pre obrábanie kovov, kde je predpísaný vysoký

stupeň kvality povrchovej úpravy a kde sú používané

nástroje s dlhou životnosťou. Je určený k ťažkým

strojným operáciám, poskytuje vynikajúcu ochranu

proti korózii.

OBSAHUJE BIOCIDY (špeciálne prísady proti tvorbe

mikróbov a baktérií).
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PC ARDEE 100 olej pre pneumatické vrtné sústavy

20 l 

kód tovaru: OI17A10020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Viskozitné triedy: 32, 68, 100, 150, 220 

Špeciálne vytvorené oleje pre mazanie a chladenie

pneumatických vrtných súprav (vrtačiek). Sú ideálne

pre použitie v strojnom vybavení, ktoré pracuje s

vysokým prúdom vzduchu, je vrták vystavený

vysokému rázovému namáhaniu a vysokým piestnym

teplotám. Sú vytvorené v piatich viskozitných

stupňoch pre rozsah teplôt od -35°C do 45°C.

PC CON-REL-EZE 40 205 l olej do foriem 

kód tovaru: OI29CRE40205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Separačné oleje, ktoré majú vynikajúce

separačné vlastnosti, udržujú povrchy bez škvŕn

betónu. Poskytujú vynikajúcu ochranu proti tvorbe

korózie a sú kompatibilné so všetkými tesniacimi

tmelami. Tieto charakteristické vlastnosti sa týkajú

povrchov z materiálov ako sú kovy, preglejky, sklené

vlákna a plastické formy.

PC CON-REL-EZE 40 205 l olej do foriem 

kód tovaru: OI29CRE40205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Separačné oleje, ktoré majú vynikajúce

separačné vlastnosti, udržujú povrchy bez škvŕn

betónu. Poskytujú vynikajúcu ochranu proti tvorbe

korózie a sú kompatibilné so všetkými tesniacimi

tmelami. Tieto charakteristické vlastnosti sa týkajú

povrchov z materiálov ako sú kovy, preglejky, sklené

vlákna a plastické formy.
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PC LUMINOL TRi 205 l transformátorový olej 

kód tovaru: OI29LUMTRI205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Skupina olejov, ktoré sú prelomom v technológii 

elektroizolačných olejov. Tieto oleje neobsahujú síru,

ktorej prítomnosť môže viesť ku kolapsu

transformátora. Má antikorózne vlastnosti. LUMINOL

oleje sú odolnejšie ako nafténové oleje v pri

energetických špičkách, rovnako ako v extrémnych

poveternostných podmienkach - vysoké a nízke

teploty. Vďaka svojej vysokej prirodzenej odolnosti

proti oxidácii oleje LUMINOL poskytujú dlhšiu dobu

prevádzky.

PC PEERLESS OG 0  400 g univerzálne mazivo 

kód tovaru: OI31GROG0400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Plastické mazivo vytvorené na špeciálnom

vápenato-sulfonátovom základe, ktorý je najviac

efektívny v prítomnosti vlhkosti a vody. Je schopný

absorbovať menšie množstvo vody bez mäknutia a

straty konzistencie, za stálej ochrany pred vznikom

korózie. Tieto unikátne vlastnosti zvyšujú kvalitu

oproti EP viacstupňovým a vysokoteplotným

plastickým mazivám. Jeho biela farba je ideálna pre

prostredie, kde je požadovaná čistota. Je schválené

Kanadským inšpektorátom potravinárskej výroby pre

použitie v potravinárskych podnikoch, kde nie je

žiadny priamy kontakt s potravinami. Plastické

mazivo triedy NLGI 0, špeciálne vytvorené pre

použitie v nízkych  teplotách.

PC PEERLESS OG 0  400 g univerzálne mazivo 

kód tovaru: OI31GROG0400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Plastické mazivo vytvorené na špeciálnom

vápenato-sulfonátovom základe, ktorý je najviac

efektívny v prítomnosti vlhkosti a vody. Je schopný

absorbovať menšie množstvo vody bez mäknutia a

straty konzistencie, za stálej ochrany pred vznikom

korózie. Tieto unikátne vlastnosti zvyšujú kvalitu

oproti EP viacstupňovým a vysokoteplotným

plastickým mazivám. Jeho biela farba je ideálna pre

prostredie, kde je požadovaná čistota. Je schválené

Kanadským inšpektorátom potravinárskej výroby pre

použitie v potravinárskych podnikoch, kde nie je

žiadny priamy kontakt s potravinami. Plastické

mazivo triedy NLGI 0, špeciálne vytvorené pre

použitie v nízkych  teplotách.
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PC PEERLESS OG 01  400 g univerzálne mazivo 

kód tovaru: OI31GROG1400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Plastické mazivo s rovnakými vlastnosťami ako

Peerless OG0, mazivo triedy NLGI 2, s excelentnou

adhéziou a je ideálne určené pre všetky typy

priemyslových a automobilových ložisiek, zdvižné

vozíky, čapy, hlavné otočné čapy a otvorené prevody.

Prekračuje požiadavky NLGI GC-LB.

PC PEERLESS OG 02 17 kg univerzálne mazivo 

kód tovaru: OI31GROG217

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Má rovnaké vlastnosti a použitie ako GREASE

OG-2, ale je zafarbené červenou farbou.

PC PEERLESS OG 02 17 kg univerzálne mazivo 

kód tovaru: OI31GROG217

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Má rovnaké vlastnosti a použitie ako GREASE

OG-2, ale je zafarbené červenou farbou.
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PC PEERLESS OG 02  400 g univerzálne mazivo 

kód tovaru: OI31GROG2400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Má rovnaké vlastnosti a použitie ako GREASE

OG-2, ale je zafarbené červenou farbou.

PC PEERLESS OG 02 RED 17 kg univerzálne

mazivo 

kód tovaru: OI31GROG2R17

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Má rovnaké vlastnosti a použitie ako GREASE

OG-2, ale je zafarbené červenou farbou.

PC PEERLESS OG 02 RED 17 kg univerzálne

mazivo 

kód tovaru: OI31GROG2R17

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Má rovnaké vlastnosti a použitie ako GREASE

OG-2, ale je zafarbené červenou farbou.

93

www.petro-canada.sk

OLEJE

Petro Canada



PC PEERLESS OG 02 RED  400 g univerzálne

mazivo 

kód tovaru: OI31GROG2R400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Má rovnaké vlastnosti a použitie ako GREASE

OG-2, ale je zafarbené červenou farbou.

PC PRECISION XL EP000 17 kg 

kód tovaru: OI31GRP00017

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Mazivá PRECISION* Petro-Canada sú

univerzálne mazivá vysokej akosti, dlhej životnosti,

zabezpečujúce zníženie prevádzkových nákladov a

zabezpečujúce v širokom rozsahu pracovných teplôt

dlhodobú ochranu technologických zariadení.

Mazivá PRECISION XL sú vyrobené so základových 

hydrokrakovaných olejov Petro-Canada a ďalších

výberových olejov, vodorezistentných polimerických

aditív, prísady EP a inhibítory oxidácie a korózie.

Mazivá PRECISION Synthetic sú vyprodukované na

báze syntetických kvapalín a takisto aditív pre

použitie rozsahu pracovných teplôt. Výsledkom sú

produkty, poskytujúce dlhšiu životnosť, lepšiu

adhéziu a  pri vysokých pracovných teplotách aké sú

v ponuke svetových konkurenčných firiem. Rôzne

vlastnosti využitia mazív PRECISION XL a

PRECISION Synthetic vedie k zníženiu

prevádzkových nákladov predĺžením intervalov

mazania a zaručením dlhšej ochrany zariadení.

EP000

syntetické polotekuté plastické mazivo,určené pre

netesné prevodové skrine. Rozsah pracovnej teploty

od -25°c do +100°C.
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PC PRECISION XL EP000 17 kg 

kód tovaru: OI31GRP00017

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Mazivá PRECISION* Petro-Canada sú

univerzálne mazivá vysokej akosti, dlhej životnosti,

zabezpečujúce zníženie prevádzkových nákladov a

zabezpečujúce v širokom rozsahu pracovných teplôt

dlhodobú ochranu technologických zariadení.

Mazivá PRECISION XL sú vyrobené so základových 

hydrokrakovaných olejov Petro-Canada a ďalších

výberových olejov, vodorezistentných polimerických

aditív, prísady EP a inhibítory oxidácie a korózie.

Mazivá PRECISION Synthetic sú vyprodukované na

báze syntetických kvapalín a takisto aditív pre

použitie rozsahu pracovných teplôt. Výsledkom sú

produkty, poskytujúce dlhšiu životnosť, lepšiu

adhéziu a  pri vysokých pracovných teplotách aké sú

v ponuke svetových konkurenčných firiem. Rôzne

vlastnosti využitia mazív PRECISION XL a

PRECISION Synthetic vedie k zníženiu

prevádzkových nákladov predĺžením intervalov

mazania a zaručením dlhšej ochrany zariadení.

EP000

syntetické polotekuté plastické mazivo,určené pre

netesné prevodové skrine. Rozsah pracovnej teploty

od -25°c do +100°C.
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PC PRECISION XL EMB 400 g 

kód tovaru: OI31GRPEMB400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Mazivá PRECISION* Petro-Canada sú

univerzálne mazivá vysokej akosti, dlhej životnosti,

zabezpečujúce zníženie prevádzkových nákladov a

zabezpečujúce v širokom rozsahu pracovných teplôt

dlhodobú ochranu technologických zariadení.

Mazivá PRECISION XL sú vyrobené so základových 

hydrokrakovaných olejov Petro-Canada a ďalších

výberových olejov, vodorezistentných polimerických

aditív, prísady EP a inhibítory oxidácie a korózie.

Mazivá PRECISION Synthetic sú vyprodukované na

báze syntetických kvapalín a takisto aditív pre

použitie rozsahu pracovných teplôt. Výsledkom sú

produkty, poskytujúce dlhšiu životnosť, lepšiu

adhéziu a  pri vysokých pracovných teplotách aké sú

v ponuke svetových konkurenčných firiem. Rôzne

vlastnosti využitia mazív PRECISION XL a

PRECISION Synthetic vedie k zníženiu

prevádzkových nákladov predĺžením intervalov

mazania a zaručením dlhšej ochrany zariadení.

XL EMB 

Mazivo bez EP prísad. Je odporúčané na mazanie

ložísk v širokom rozsahu teplôt. Je špeciálne určené

pre mazanie elektromotorov, kde EP prísady by mohli

spôsobiť narušenie izolácie.

Typické príklady použitia: ložiská elktromotorov a

generátorov, vrátane vysokoteplotných jednotiek;

guľôčkové vysokorýchlostné ložiská vo ventilátoroch.

Rozsah pracovných teplôt: -25°C do 160°C.
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PC PEERLESS LLG 17 kg profesionálne mazivo 

kód tovaru: OI31GRPLLG17

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Super výkonné plastické mazivo na báze

vápniko-sulfonátovom komplexe, špeciálne

konštruované pre vysoké teploty a veľmi dlhú

životnosť. Má výraznou burgundskú farbu a je

navrhnuté, aby se rovnalo výkonu plastických mazív

na báze polyurea. Je doporučené pre celoživotne

zapúzdrené ložiská v automobilových a

priemyslových súčiastkach a ďalších doživotných

aplikáciách ako sú zapúzdrené kónusy kolies. Ďalšie

použitie je v ložiskách pecí, sušiarní a všade, kde sa

dosahujú teploty 200°C alebo krátkodobo 300°C.

Môže byť tiež použité v ložiskách elektromotorov.

NLGI Automotive Service Classification GC-LB.

PC PEERLESS LLG 400 g profesionálne mazivo 

kód tovaru: OI31GRPLLG400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Super výkonné plastické mazivo na báze

vápniko-sulfonátovom komplexe, špeciálne

konštruované pre vysoké teploty a veľmi dlhú

životnosť. Má výraznou burgundskú farbu a je

navrhnuté, aby se rovnalo výkonu plastických mazív

na báze polyurea. Je doporučené pre celoživotne

zapúzdrené ložiská v automobilových a

priemyslových súčiastkach a ďalších doživotných

aplikáciách ako sú zapúzdrené kónusy kolies. Ďalšie

použitie je v ložiskách pecí, sušiarní a všade, kde sa

dosahujú teploty 200°C alebo krátkodobo 300°C.

Môže byť tiež použité v ložiskách elektromotorov.

NLGI Automotive Service Classification GC-LB.

PC PEERLESS LLG 400 g profesionálne mazivo 

kód tovaru: OI31GRPLLG400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Super výkonné plastické mazivo na báze

vápniko-sulfonátovom komplexe, špeciálne

konštruované pre vysoké teploty a veľmi dlhú

životnosť. Má výraznou burgundskú farbu a je

navrhnuté, aby se rovnalo výkonu plastických mazív

na báze polyurea. Je doporučené pre celoživotne

zapúzdrené ložiská v automobilových a

priemyslových súčiastkach a ďalších doživotných

aplikáciách ako sú zapúzdrené kónusy kolies. Ďalšie

použitie je v ložiskách pecí, sušiarní a všade, kde sa

dosahujú teploty 200°C alebo krátkodobo 300°C.

Môže byť tiež použité v ložiskách elektromotorov.

NLGI Automotive Service Classification GC-LB.
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PC PEERLESS LLG 54 kg profesionálne mazivo 

kód tovaru: OI31GRPLLG54

Množstvo na palete: 24.00 ks

Opis Super výkonné plastické mazivo na báze

vápniko-sulfonátovom komplexe, špeciálne

konštruované pre vysoké teploty a veľmi dlhú

životnosť. Má výraznou burgundskú farbu a je

navrhnuté, aby se rovnalo výkonu plastických mazív

na báze polyurea. Je doporučené pre celoživotne

zapúzdrené ložiská v automobilových a

priemyslových súčiastkach a ďalších doživotných

aplikáciách ako sú zapúzdrené kónusy kolies. Ďalšie

použitie je v ložiskách pecí, sušiarní a všade, kde sa

dosahujú teploty 200°C alebo krátkodobo 300°C.

Môže byť tiež použité v ložiskách elektromotorov.

NLGI Automotive Service Classification GC-LB.

PC PRECISION SYNTHETIC 17 kg syntetické

mazivo 

kód tovaru: OI31GRPS17

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Bol vyvinutý pre mazanie zariadení pri nízkych

teplotách. Prevádzková teplota:

-45°C až +17°C. Spĺňa najprísnejšie normy pre NLGI

GC-LB pre mazanie automobilových nábojov kolies

(GC) a podvozku (LB).

PC PRECISION SYNTHETIC 17 kg syntetické

mazivo 

kód tovaru: OI31GRPS17

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Bol vyvinutý pre mazanie zariadení pri nízkych

teplotách. Prevádzková teplota:

-45°C až +17°C. Spĺňa najprísnejšie normy pre NLGI

GC-LB pre mazanie automobilových nábojov kolies

(GC) a podvozku (LB).
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PC PRECISION SYNTHETIC 400 g syntetické

mazivo 

kód tovaru: OI31GRPS400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Bol vyvinutý pre mazanie zariadení pri nízkych

teplotách. Prevádzková teplota:

-45°C až +17°C. Spĺňa najprísnejšie normy pre NLGI

GC-LB pre mazanie automobilových nábojov kolies

(GC) a podvozku (LB).

PC PRECISION SYNTHETIC HEAVY 400 g 

kód tovaru: OI31GRPSH400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Vysokoteploté EP plastické mazivo, ktoré

obsahuje veľmi viskózny základový olej. Je zaradené

medzi triedu NLGI 1 a 2.

Je určené pre mazanie suchých guličkových ložísk

papierenských a ďalších strojov, kde je časté

doplňovanie maziva veľmi ťažké, zaisťuje dlhú

životnosť maziva pri vysokých teplotách.

PC PRECISION SYNTHETIC HEAVY 400 g 

kód tovaru: OI31GRPSH400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Vysokoteploté EP plastické mazivo, ktoré

obsahuje veľmi viskózny základový olej. Je zaradené

medzi triedu NLGI 1 a 2.

Je určené pre mazanie suchých guličkových ložísk

papierenských a ďalších strojov, kde je časté

doplňovanie maziva veľmi ťažké, zaisťuje dlhú

životnosť maziva pri vysokých teplotách.
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PC PRECISION XL 3 MOLY EP2 17 kg 

kód tovaru: OI31GRPXL3M217

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivo pre použitie v centrálnych

mazacích systémoch. Rozsah pracovnej teploty od

-15°C do 135°C.

PC PRECISION XL 3 MOLY EP2 400 g 

kód tovaru: OI31GRPXL3M2400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Plastické mazivo pre použitie v centrálnych

mazacích systémoch. Rozsah pracovnej teploty od

-15°C do 135°C.

PC PRECISION XL 3 MOLY EP2 400 g 

kód tovaru: OI31GRPXL3M2400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Plastické mazivo pre použitie v centrálnych

mazacích systémoch. Rozsah pracovnej teploty od

-15°C do 135°C.
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PC PRECISION XL 5 MOLY EP2 17 kg 

kód tovaru: OI31GRPXL5M217

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Plastické mazivo triedy NLGI 2, má rovnaké

vlastnosti ako Precision XL5 Moly EP0. Rozsah

pracovnej teploty od -25°C do 135°C.

PC SUPREME ARCTIC nízkoteplotné mazivo 400 g 

kód tovaru: OI31GRSA400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 0.10 ks

Opis Plastické mazivo pre centrálne mazacie

systémy ťažkých mechanizmov.

Je doporučovaný pre off-road vozidlá a banské stroje

pracujúce v náročných podmienkach, pri extrémne

nízkych teplotách. Má vynikajúce EP vlastnosti

(odolnosť voči vysokým tlakom), proti opotrebeniu,

odolnosť proti vode.

PC SUPREME ARCTIC nízkoteplotné mazivo 400 g 

kód tovaru: OI31GRSA400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 0.10 ks

Opis Plastické mazivo pre centrálne mazacie

systémy ťažkých mechanizmov.

Je doporučovaný pre off-road vozidlá a banské stroje

pracujúce v náročných podmienkach, pri extrémne

nízkych teplotách. Má vynikajúce EP vlastnosti

(odolnosť voči vysokým tlakom), proti opotrebeniu,

odolnosť proti vode.
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PC THERMEX vysokoteplotné mazivo 17 kg 

kód tovaru: OI31GRTX17

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Thermex je vyrobený na báze syntetických

olejov, dosahuje výborné mazacie vlastnosti nad

260ºC, pri ktorých konvenčné plastické mazivá

mäknú, alebo sa  termicky rozkladajú.

Tekutá zložka maziva sa pri vysokých teplotách

veľmi pomaly vyparuje, a vôbec nezanecháva povlak,

alebo len minimálne. Tento úbytok je normálny a

dopĺňa sa počas pravidelných intervalov mazania,

ktoré môžu byť pri jednotlivých použitiach rozdielne.

Mazivo je doporučované na použitie do reťazových

dopravníkov smaltovacích pecí, valivých ložísk pri

produkcii skla, alebo ložisk ventilátorov pracujúcich

pri vysokých teplotách. Doporučuje sa obzvlášť tam,

kde hrozí zuhoľnatenie maziva.

PC THERMEX vysokoteplotné mazivo 400 g 

kód tovaru: OI31GRTX400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Thermex je vyrobený na báze syntetických

olejov, dosahuje výborné mazacie vlastnosti nad

260ºC, pri ktorých konvenčné plastické mazivá

mäknú, alebo sa  termicky rozkladajú.

Tekutá zložka maziva sa pri vysokých teplotách

veľmi pomaly vyparuje, a vôbec nezanecháva povlak,

alebo len minimálne. Tento úbytok je normálny a

dopĺňa sa počas pravidelných intervalov mazania,

ktoré môžu byť pri jednotlivých použitiach rozdielne.

Mazivo je doporučované na použitie do reťazových

dopravníkov smaltovacích pecí, valivých ložísk pri

produkcii skla, alebo ložisk ventilátorov pracujúcich

pri vysokých teplotách. Doporučuje sa obzvlášť tam,

kde hrozí zuhoľnatenie maziva.

PC THERMEX vysokoteplotné mazivo 400 g 

kód tovaru: OI31GRTX400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Thermex je vyrobený na báze syntetických

olejov, dosahuje výborné mazacie vlastnosti nad

260ºC, pri ktorých konvenčné plastické mazivá

mäknú, alebo sa  termicky rozkladajú.

Tekutá zložka maziva sa pri vysokých teplotách

veľmi pomaly vyparuje, a vôbec nezanecháva povlak,

alebo len minimálne. Tento úbytok je normálny a

dopĺňa sa počas pravidelných intervalov mazania,

ktoré môžu byť pri jednotlivých použitiach rozdielne.

Mazivo je doporučované na použitie do reťazových

dopravníkov smaltovacích pecí, valivých ložísk pri

produkcii skla, alebo ložisk ventilátorov pracujúcich

pri vysokých teplotách. Doporučuje sa obzvlášť tam,

kde hrozí zuhoľnatenie maziva.
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PC VULTREX / VULCAN EGF 1000 54 kg mazivo 

kód tovaru: OI31GRVEGF54

Množstvo na palete: 24.00 ks

Opis Mazivo budúcej generácie. Sú to mazivá

priaznivé pre životné prostredie, špeciálne určené

ako JEDNO MAZIVO pre mazanie veľkých a vysoko

zaťažovaných otvorených a uzavrených prevodov,

ložísk, otvorených klzných plôch, mazanie oceľových

lán, pastorkov toční, atď .. Mazivo pre bagre, banícke

stroje, rýpadlá, atď. Tieto multiservisné mazivá

poskytujú excelentnú ochranu pred opotrebením,

majú vynikajúcu rezistenciu proti omývaniu vodou.

Splňujú a prekračujú hlavné OEM doporučenia pre

mazivá na otvorené prevody.

VULTREX EGF 1000 polotekuté plastické mazivo,

ideálne pre použitie v silno zaťažovaných

prevodových skriniach bagrov, banských strojov,

vlečných lopát. Je tiež určené pre uzavreté ozubené

pohony banských lokomotív a v otvorených

prevodoch silno zaťažovaných strojov (mlyny, drviče,

atď).
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PC VULTREX MPG SYNTHETIC ARCTIC 400 g 

kód tovaru: OI31GRVMPGSA400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Mazivo doporučené pre centrálne systémy

mazania vo vysoko zaťažovaných banských alebo

diaľničných zariadeniach, operujúcich v extrémne

nízkych teplotách. Obsahuje excelentné EP prísady,

prísady proti opotrebeniu a vodedolné prísady.

Splňuje klasifikáciu viaceúčelových mazív P&H 472.

Rozsah pracovných teplôt od -45°C do 120°C

PC PURITY FG AW 32 20 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI50PAW3220

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG AW HYDRAULIC FLUIDS (32, 46,

68, 100) 

Moderné mazivo vyvinuté pre hydraulické systémy v

potravinárskom a farmaceutickom priemysle, ktoré

zaručuje vyššiu ochranu súčiastok. Obsahuje

špeciálne aditíva pre lepšiu oxidačnú stabilitu a

ochranu proti zlyhaniu maziva ako poskytujú

popredný výrobcovia potravinárskych mazív.

Predlžuje životnosť súčiastok hydraulických

systémov a výrazne znižuje prestoje.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergentov).

PC PURITY FG AW 32 20 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI50PAW3220

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG AW HYDRAULIC FLUIDS (32, 46,

68, 100) 

Moderné mazivo vyvinuté pre hydraulické systémy v

potravinárskom a farmaceutickom priemysle, ktoré

zaručuje vyššiu ochranu súčiastok. Obsahuje

špeciálne aditíva pre lepšiu oxidačnú stabilitu a

ochranu proti zlyhaniu maziva ako poskytujú

popredný výrobcovia potravinárskych mazív.

Predlžuje životnosť súčiastok hydraulických

systémov a výrazne znižuje prestoje.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergentov).
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PC PURITY FG AW 46 20 l olej hydraulic 

kód tovaru: OI50PAW4620

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG AW HYDRAULIC FLUIDS (32, 46,

68, 100) 

Moderné mazivo vyvinuté pre hydraulické systémy v

potravinárskom a farmaceutickom priemysle, ktoré

zaručuje vyššiu ochranu súčiastok. Obsahuje

špeciálne aditíva pre lepšiu oxidačnú stabilitu a

ochranu proti zlyhaniu maziva ako poskytujú

popredný výrobcovia potravinárskych mazív.

Predlžuje životnosť súčiastok hydraulických

systémov a výrazne znižuje prestoje.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergentov).

PC PURITY FG AW 68 20 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI50PAW6820

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG AW HYDRAULIC FLUIDS (32, 46,

68, 100) 

Moderné mazivo vyvinuté pre hydraulické systémy v

potravinárskom a farmaceutickom priemysle, ktoré

zaručuje vyššiu ochranu súčiastok. Obsahuje

špeciálne aditíva pre lepšiu oxidačnú stabilitu a

ochranu proti zlyhaniu maziva ako poskytujú

popredný výrobcovia potravinárskych mazív.

Predlžuje životnosť súčiastok hydraulických

systémov a výrazne znižuje prestoje.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergentov).

PC PURITY FG AW 68 20 l olej hydraulický 

kód tovaru: OI50PAW6820

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG AW HYDRAULIC FLUIDS (32, 46,

68, 100) 

Moderné mazivo vyvinuté pre hydraulické systémy v

potravinárskom a farmaceutickom priemysle, ktoré

zaručuje vyššiu ochranu súčiastok. Obsahuje

špeciálne aditíva pre lepšiu oxidačnú stabilitu a

ochranu proti zlyhaniu maziva ako poskytujú

popredný výrobcovia potravinárskych mazív.

Predlžuje životnosť súčiastok hydraulických

systémov a výrazne znižuje prestoje.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergentov).
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PC PURITY FG CHAIN HEAVY OIL 205 l 

kód tovaru: OI50PCH205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Moderné reťazové mazivo vyvinuté pre použitie

v potravinárskom priemysle. Je určený na mazanie

všetkých typov hnacích reťazí, dopravných pásov a

ložísk potravinárskych strojov. Môže byť použité pre

kvapkové mazanie a v centrálnych mazacích

systémoch. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré

poskytujú ochranu pred opotrebením, oxidáciou a

koróziou. Obsahuje špeciálne prostriedky pre

zlepšenie priľnavosti maziva, ktoré zabraňujú

vymývaniu maziva vodou.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov)

PC PURITY FG CHAIN OIL HEAVY 20 l 

kód tovaru: OI50PCHH20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Moderné reťazové mazivo vyvinuté pre použitie

v potravinárskom priemysle. Je určený na mazanie

všetkých typov hnacích reťazí, dopravných pásov a

ložísk potravinárskych strojov. Môže byť použité pre

kvapkové mazanie a v centrálnych mazacích

systémoch. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré

poskytujú ochranu pred opotrebením, oxidáciou a

koróziou. Obsahuje špeciálne prostriedky pre

zlepšenie priľnavosti maziva, ktoré zabraňujú

vymývaniu maziva vodou.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov)

PC PURITY FG CHAIN OIL HEAVY 20 l 

kód tovaru: OI50PCHH20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Moderné reťazové mazivo vyvinuté pre použitie

v potravinárskom priemysle. Je určený na mazanie

všetkých typov hnacích reťazí, dopravných pásov a

ložísk potravinárskych strojov. Môže byť použité pre

kvapkové mazanie a v centrálnych mazacích

systémoch. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré

poskytujú ochranu pred opotrebením, oxidáciou a

koróziou. Obsahuje špeciálne prostriedky pre

zlepšenie priľnavosti maziva, ktoré zabraňujú

vymývaniu maziva vodou.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov)
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PC PURITY FG CHAIN OIL LIGHT 20 l 

kód tovaru: OI50PCHL20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Moderné reťazové mazivo vyvinuté pre použitie

v potravinárskom priemysle. Je určený na mazanie

všetkých typov hnacích reťazí, dopravných pásov a

ložísk potravinárskych strojov. Môže byť použité pre

kvapkové mazanie a v centrálnych mazacích

systémoch. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré

poskytujú ochranu pred opotrebením, oxidáciou a

koróziou. Obsahuje špeciálne prostriedky pre

zlepšenie priľnavosti maziva, ktoré zabraňujú

vymývaniu maziva vodou.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov)

PC PURITY FG COMPRESSOR FLUID 32 20 l 

kód tovaru: OI50PCOM3220

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG COMPRESSOR FLUIDS (32, 46,

68, 100) 

Moderné kompresorové mazivo vyvinuté pre použitie

v potravinárskom priemysle. Poskytuje vynikajúci

výkon a dlhú životnosť. Typické aplikácie sú mazanie

vzduchových kompresorov a vákuových púmp v

potravinárskom priemysle. Obsahuje špeciálne

aditíva pre vyššiu rezistenciu proti teplotnému a

oxidačnému zlyhaniu maziva ako poskytujú popredný

výrobcovia potravinárskych mazív. Predlžuje

životnosť kompresorov a znižuje stratové časy.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).

PC PURITY FG COMPRESSOR FLUID 32 20 l 

kód tovaru: OI50PCOM3220

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG COMPRESSOR FLUIDS (32, 46,

68, 100) 

Moderné kompresorové mazivo vyvinuté pre použitie

v potravinárskom priemysle. Poskytuje vynikajúci

výkon a dlhú životnosť. Typické aplikácie sú mazanie

vzduchových kompresorov a vákuových púmp v

potravinárskom priemysle. Obsahuje špeciálne

aditíva pre vyššiu rezistenciu proti teplotnému a

oxidačnému zlyhaniu maziva ako poskytujú popredný

výrobcovia potravinárskych mazív. Predlžuje

životnosť kompresorov a znižuje stratové časy.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).
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PC PURITY FG COMPRESSOR FLUID 46 20 l 

kód tovaru: OI50PCOM4620

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG COMPRESSOR FLUIDS (32, 46,

68, 100) 

Moderné kompresorové mazivo vyvinuté pre použitie

v potravinárskom priemysle. Poskytuje vynikajúci

výkon a dlhú životnosť. Typické aplikácie sú mazanie

vzduchových kompresorov a vákuových púmp v

potravinárskom priemysle. Obsahuje špeciálne

aditíva pre vyššiu rezistenciu proti teplotnému a

oxidačnému zlyhaniu maziva ako poskytujú popredný

výrobcovia potravinárskych mazív. Predlžuje

životnosť kompresorov a znižuje stratové časy.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).

PC PURITY FG COMPRESSOR FLUID 68 20 l 

kód tovaru: OI50PCOM6820

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG COMPRESSOR FLUIDS (32, 46,

68, 100) 

Moderné kompresorové mazivo vyvinuté pre použitie

v potravinárskom priemysle. Poskytuje vynikajúci

výkon a dlhú životnosť. Typické aplikácie sú mazanie

vzduchových kompresorov a vákuových púmp v

potravinárskom priemysle. Obsahuje špeciálne

aditíva pre vyššiu rezistenciu proti teplotnému a

oxidačnému zlyhaniu maziva ako poskytujú popredný

výrobcovia potravinárskych mazív. Predlžuje

životnosť kompresorov a znižuje stratové časy.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).

PC PURITY FG COMPRESSOR FLUID 68 20 l 

kód tovaru: OI50PCOM6820

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG COMPRESSOR FLUIDS (32, 46,

68, 100) 

Moderné kompresorové mazivo vyvinuté pre použitie

v potravinárskom priemysle. Poskytuje vynikajúci

výkon a dlhú životnosť. Typické aplikácie sú mazanie

vzduchových kompresorov a vákuových púmp v

potravinárskom priemysle. Obsahuje špeciálne

aditíva pre vyššiu rezistenciu proti teplotnému a

oxidačnému zlyhaniu maziva ako poskytujú popredný

výrobcovia potravinárskych mazív. Predlžuje

životnosť kompresorov a znižuje stratové časy.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).
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PC PURITY FG EP 100 20 l 

kód tovaru: OI50PEP10020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG EP GEAR FLUIDS (100, 150, 220,

320, 460) 

Moderné mazivo vyvinuté pre použitie v prevodových

systémoch v potravinárskom priemysle, ktoré

poskytuje vyššiu a dlhšiu ochranu prevodov

(šnekových, šraubových, kužeľových a čelných) v

potravinárskych strojoch. Obsahuje špeciálne aditíva,

ktoré poskytujú výnimočnú rezistenciu pred

oxidáciou, opotrebením a rázovým namáhánim.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).

PC PURITY FG EP 150 20 l 

kód tovaru: OI50PEP15020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG EP GEAR FLUIDS (100, 150, 220,

320, 460) 

Moderné mazivo vyvinuté pre použitie v prevodových

systémoch v potravinárskom priemysle, ktoré

poskytuje vyššiu a dlhšiu ochranu prevodov

(šnekových, šraubových, kužeľových a čelných) v

potravinárskych strojoch. Obsahuje špeciálne aditíva,

ktoré poskytujú výnimočnú rezistenciu pred

oxidáciou, opotrebením a rázovým namáhánim.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).

PC PURITY FG EP 150 20 l 

kód tovaru: OI50PEP15020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG EP GEAR FLUIDS (100, 150, 220,

320, 460) 

Moderné mazivo vyvinuté pre použitie v prevodových

systémoch v potravinárskom priemysle, ktoré

poskytuje vyššiu a dlhšiu ochranu prevodov

(šnekových, šraubových, kužeľových a čelných) v

potravinárskych strojoch. Obsahuje špeciálne aditíva,

ktoré poskytujú výnimočnú rezistenciu pred

oxidáciou, opotrebením a rázovým namáhánim.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).
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PC PURITY FG EP 150 205 l 

kód tovaru: OI50PEP150205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis PURITY FG EP GEAR FLUIDS (100, 150, 220,

320, 460) 

Moderné mazivo vyvinuté pre použitie v prevodových

systémoch v potravinárskom priemysle, ktoré

poskytuje vyššiu a dlhšiu ochranu prevodov

(šnekových, šraubových, kužeľových a čelných) v

potravinárskych strojoch. Obsahuje špeciálne aditíva,

ktoré poskytujú výnimočnú rezistenciu pred

oxidáciou, opotrebením a rázovým namáhánim.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).

PC PURITY FG EP 220 20 l 

kód tovaru: OI50PEP22020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG EP GEAR FLUIDS (100, 150, 220,

320, 460) 

Moderné mazivo vyvinuté pre použitie v prevodových

systémoch v potravinárskom priemysle, ktoré

poskytuje vyššiu a dlhšiu ochranu prevodov

(šnekových, šraubových, kužeľových a čelných) v

potravinárskych strojoch. Obsahuje špeciálne aditíva,

ktoré poskytujú výnimočnú rezistenciu pred

oxidáciou, opotrebením a rázovým namáhánim.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).

PC PURITY FG EP 220 20 l 

kód tovaru: OI50PEP22020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG EP GEAR FLUIDS (100, 150, 220,

320, 460) 

Moderné mazivo vyvinuté pre použitie v prevodových

systémoch v potravinárskom priemysle, ktoré

poskytuje vyššiu a dlhšiu ochranu prevodov

(šnekových, šraubových, kužeľových a čelných) v

potravinárskych strojoch. Obsahuje špeciálne aditíva,

ktoré poskytujú výnimočnú rezistenciu pred

oxidáciou, opotrebením a rázovým namáhánim.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).
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PC PURITY FG EP 220 205 l 

kód tovaru: OI50PEP220205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis PURITY FG EP GEAR FLUIDS (100, 150, 220,

320, 460) 

Moderné mazivo vyvinuté pre použitie v prevodových

systémoch v potravinárskom priemysle, ktoré

poskytuje vyššiu a dlhšiu ochranu prevodov

(šnekových, šraubových, kužeľových a čelných) v

potravinárskych strojoch. Obsahuje špeciálne aditíva,

ktoré poskytujú výnimočnú rezistenciu pred

oxidáciou, opotrebením a rázovým namáhánim.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).

PC PURITY FG EP 460 20 l 

kód tovaru: OI50PEP46020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG EP GEAR FLUIDS (100, 150, 220,

320, 460) 

Moderné mazivo vyvinuté pre použitie v prevodových

systémoch v potravinárskom priemysle, ktoré

poskytuje vyššiu a dlhšiu ochranu prevodov

(šnekových, šraubových, kužeľových a čelných) v

potravinárskych strojoch. Obsahuje špeciálne aditíva,

ktoré poskytujú výnimočnú rezistenciu pred

oxidáciou, opotrebením a rázovým namáhánim.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).

PC PURITY FG EP 460 20 l 

kód tovaru: OI50PEP46020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis PURITY FG EP GEAR FLUIDS (100, 150, 220,

320, 460) 

Moderné mazivo vyvinuté pre použitie v prevodových

systémoch v potravinárskom priemysle, ktoré

poskytuje vyššiu a dlhšiu ochranu prevodov

(šnekových, šraubových, kužeľových a čelných) v

potravinárskych strojoch. Obsahuje špeciálne aditíva,

ktoré poskytujú výnimočnú rezistenciu pred

oxidáciou, opotrebením a rázovým namáhánim.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).
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PC PURITY FG SYNTHETIC GEAR FLUID 220 20 l 

kód tovaru: OI50PEPS22020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Syntetické mazivo vyvinuté pre vysoko

zaťažené prevodové systémy v potravinárskom

priemysle operujúcich v extrémnych teplotách

(vysokých aj nízkych). Obsahuje špeciálne aditíva,

ktoré zaručujú excelentnú ochranu zariadení, veľmi

vysokú oxidačnú rezistenciu a ochranu pred rázovým

namáhaním. Typické použitie sú prevodové systémy,

šnekové súkolia, šikmé ozubenia, valivé ložiská,

reťazové pohony operujúce v extrémnych teplotách a

zaťaženiach.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).

PC PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID 20 l 

kód tovaru: OI50PHT20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Špeciálne vytvorený teplonosný olej pre použitie

v potravinárskoém priemysle. Zaručuje dlhodobú

životnosť a čistotu v operačných teplotách do 326°C.

Typická použiteľnosť je v centrálnych varných

zariadeniach, sušičkách, dezodorizácii jedlých olejov,

ohrievaní smažiacich olejov. Ďalšie použitie je vo

výrobe potravinových plastových obalov,

potravinových fólií, atď. Obsahuje aditíva proti

oxidačnému zlyhaniu maziva. Má vynikajúcu

vysokoteplotnú stabilitu, ktorá redukuje náklady

znížením frekvencie výmeny kvapaliny.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) HT1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).

PC PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID 20 l 

kód tovaru: OI50PHT20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Špeciálne vytvorený teplonosný olej pre použitie

v potravinárskoém priemysle. Zaručuje dlhodobú

životnosť a čistotu v operačných teplotách do 326°C.

Typická použiteľnosť je v centrálnych varných

zariadeniach, sušičkách, dezodorizácii jedlých olejov,

ohrievaní smažiacich olejov. Ďalšie použitie je vo

výrobe potravinových plastových obalov,

potravinových fólií, atď. Obsahuje aditíva proti

oxidačnému zlyhaniu maziva. Má vynikajúcu

vysokoteplotnú stabilitu, ktorá redukuje náklady

znížením frekvencie výmeny kvapaliny.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) HT1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).
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PC PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID 205 l 

kód tovaru: OI50PHT205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Špeciálne vytvorený teplonosný olej pre použitie

v potravinárskoém priemysle. Zaručuje dlhodobú

životnosť a čistotu v operačných teplotách do 326°C.

Typická použiteľnosť je v centrálnych varných

zariadeniach, sušičkách, dezodorizácii jedlých olejov,

ohrievaní smažiacich olejov. Ďalšie použitie je vo

výrobe potravinových plastových obalov,

potravinových fólií, atď. Obsahuje aditíva proti

oxidačnému zlyhaniu maziva. Má vynikajúcu

vysokoteplotnú stabilitu, ktorá redukuje náklady

znížením frekvencie výmeny kvapaliny.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) HT1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).

PC PURITY TROLLEY 46 20 l 

kód tovaru: OI50PTR20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Mazivo pre mazanie hákov, kladiek a

trolejového vedenia v potravinárskom priemysle.

Špeciálne zloženie zaručuje dlhšiu životnosť ako

majú ďalší výrobcovia potravinárskych mazív. Má

vynikajúcu ochranu pred opotrebením, vzniku korózie

a oxidácie. Poskytuje predĺženú životnosť trolejového

vedenia, reťazí a vynikajúci hladký pohyb po troleji,

redukuje trenie a zabraňuje viaznutiu a zalepovaniu

ložísk a kolečiek. Udržuje trolejové vedenie čisté,

zabraňuje peneniu. Skvelá ochrana pred vznikom

oxidácie a korózie, zabraňuje styku potravín s

čiastočkami korózie a ďalšieho zoxidovaného

materiálu, čo má za následok úbytok odpadov.

Unikátne zloženie má vysokú adhéziu, ktorá

zabraňuje kontaktu maziva s potravin.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).

PC PURITY TROLLEY 46 20 l 

kód tovaru: OI50PTR20

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Mazivo pre mazanie hákov, kladiek a

trolejového vedenia v potravinárskom priemysle.

Špeciálne zloženie zaručuje dlhšiu životnosť ako

majú ďalší výrobcovia potravinárskych mazív. Má

vynikajúcu ochranu pred opotrebením, vzniku korózie

a oxidácie. Poskytuje predĺženú životnosť trolejového

vedenia, reťazí a vynikajúci hladký pohyb po troleji,

redukuje trenie a zabraňuje viaznutiu a zalepovaniu

ložísk a kolečiek. Udržuje trolejové vedenie čisté,

zabraňuje peneniu. Skvelá ochrana pred vznikom

oxidácie a korózie, zabraňuje styku potravín s

čiastočkami korózie a ďalšieho zoxidovaného

materiálu, čo má za následok úbytok odpadov.

Unikátne zloženie má vysokú adhéziu, ktorá

zabraňuje kontaktu maziva s potravin.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).
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PC PURITY FG WHITE OIL 15 20 l olej biely 

kód tovaru: OI50PWO1520

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Ultra čistý, biely potravinársky olej, vytvorený

pre potravinárske procesy, farmáciu a agrokultúru. Je

vytvorený na patentovaném HT krišťáľovo čistom

základovom oleji, ktorého čistota je 99,9 %. Obsahuje

stabilizátory pre predĺženú životnosť.Je ideálny pre

aplikácie, kde je striktne vyžadovaný netoxický

minerálny olej. Má veľmi nízku odparnosť, je bez

zápachu a chuti, excelentná separovatelnosť vody,

stabilná viskozita pri nízkych teplotách. Má bielu

farbu vody – netvorí škvrny.

Má najvyššie štandardy potravinárskeho priemyslu na

čistotu a je dokonale vhodný v podnikoch HACCP

(Hazard Analysis and Critical Control Point) a GMP

(Good Manufacturing Practice). Je schválený

všetkými triedami NSF H1 a H3, prekračuje

požiadavky USDA H1 (U.S. Department of

Agriculture) ako mazivo do prevádzok, kde je možný

náhodný kontakt s potravinami a USDA H3 ako

činiteľ pre predchádzanie tvrdého povrchu potravín

pri zpracovaní. Je schválený od Canadian Food

Inspection Agency pre použitie ako ochranný olej

(n3), má certifikáciu Kosher and Pareve by Star K.

Ďalšie klasifikáci:United States Food and During

Administration (FDA) predpisy: CFR 21 sekce

172.878 – biely minerálny olej, sekcia 178.3570 –

mazivo pre náhodný kontakt s potravinami, CFR 21

sekcia 176.170 – komponent pre papier a lepenku s

kontaktom s mastnými potravinami. IFANCA Halai,

GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez

lepku, bez alergénov).
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PC PURITY FG WHITE OIL 15 205l olej biely 

kód tovaru: OI50PWO15205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Ultra čistý, biely potravinársky olej, vytvorený

pre potravinárske procesy, farmáciu a agrokultúru. Je

vytvorený na patentovaném HT krišťáľovo čistom

základovom oleji, ktorého čistota je 99,9 %. Obsahuje

stabilizátory pre predĺženú životnosť.Je ideálny pre

aplikácie, kde je striktne vyžadovaný netoxický

minerálny olej. Má veľmi nízku odparnosť, je bez

zápachu a chuti, excelentná separovatelnosť vody,

stabilná viskozita pri nízkych teplotách. Má bielu

farbu vody – netvorí škvrny.

Má najvyššie štandardy potravinárskeho priemyslu na

čistotu a je dokonale vhodný v podnikoch HACCP

(Hazard Analysis and Critical Control Point) a GMP

(Good Manufacturing Practice). Je schválený

všetkými triedami NSF H1 a H3, prekračuje

požiadavky USDA H1 (U.S. Department of

Agriculture) ako mazivo do prevádzok, kde je možný

náhodný kontakt s potravinami a USDA H3 ako

činiteľ pre predchádzanie tvrdého povrchu potravín

pri zpracovaní. Je schválený od Canadian Food

Inspection Agency pre použitie ako ochranný olej

(n3), má certifikáciu Kosher and Pareve by Star K.

Ďalšie klasifikáci:United States Food and During

Administration (FDA) predpisy: CFR 21 sekce

172.878 – biely minerálny olej, sekcia 178.3570 –

mazivo pre náhodný kontakt s potravinami, CFR 21

sekcia 176.170 – komponent pre papier a lepenku s

kontaktom s mastnými potravinami. IFANCA Halai,

GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez

lepku, bez alergénov).
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PC PURITY FG WHITE OIL 35 20 l olej biely 

kód tovaru: OI50PWO3520

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Ultra čistý, biely potravinársky olej, vytvorený

pre potravinárske procesy, farmáciu a agrokultúru. Je

vytvorený na patentovaném HT krišťáľovo čistom

základovom oleji, ktorého čistota je 99,9 %. Obsahuje

stabilizátory pre predĺženú životnosť.Je ideálny pre

aplikácie, kde je striktne vyžadovaný netoxický

minerálny olej. Má veľmi nízku odparnosť, je bez

zápachu a chuti, excelentná separovatelnosť vody,

stabilná viskozita pri nízkych teplotách. Má bielu

farbu vody – netvorí škvrny.

Má najvyššie štandardy potravinárskeho priemyslu na

čistotu a je dokonale vhodný v podnikoch HACCP

(Hazard Analysis and Critical Control Point) a GMP

(Good Manufacturing Practice). Je schválený

všetkými triedami NSF H1 a H3, prekračuje

požiadavky USDA H1 (U.S. Department of

Agriculture) ako mazivo do prevádzok, kde je možný

náhodný kontakt s potravinami a USDA H3 ako

činiteľ pre predchádzanie tvrdého povrchu potravín

pri zpracovaní. Je schválený od Canadian Food

Inspection Agency pre použitie ako ochranný olej

(n3), má certifikáciu Kosher and Pareve by Star K.

Ďalšie klasifikáci:United States Food and During

Administration (FDA) predpisy: CFR 21 sekce

172.878 – biely minerálny olej, sekcia 178.3570 –

mazivo pre náhodný kontakt s potravinami, CFR 21

sekcia 176.170 – komponent pre papier a lepenku s

kontaktom s mastnými potravinami. IFANCA Halai,

GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez

lepku, bez alergénov).
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PC PURITY FG WHITE OIL 35 205l olej biely 

kód tovaru: OI50PWO35205

Množstvo na palete: 4.00 ks

Opis Ultra čistý, biely potravinársky olej, vytvorený

pre potravinárske procesy, farmáciu a agrokultúru. Je

vytvorený na patentovaném HT krišťáľovo čistom

základovom oleji, ktorého čistota je 99,9 %. Obsahuje

stabilizátory pre predĺženú životnosť.Je ideálny pre

aplikácie, kde je striktne vyžadovaný netoxický

minerálny olej. Má veľmi nízku odparnosť, je bez

zápachu a chuti, excelentná separovatelnosť vody,

stabilná viskozita pri nízkych teplotách. Má bielu

farbu vody – netvorí škvrny.

Má najvyššie štandardy potravinárskeho priemyslu na

čistotu a je dokonale vhodný v podnikoch HACCP

(Hazard Analysis and Critical Control Point) a GMP

(Good Manufacturing Practice). Je schválený

všetkými triedami NSF H1 a H3, prekračuje

požiadavky USDA H1 (U.S. Department of

Agriculture) ako mazivo do prevádzok, kde je možný

náhodný kontakt s potravinami a USDA H3 ako

činiteľ pre predchádzanie tvrdého povrchu potravín

pri zpracovaní. Je schválený od Canadian Food

Inspection Agency pre použitie ako ochranný olej

(n3), má certifikáciu Kosher and Pareve by Star K.

Ďalšie klasifikáci:United States Food and During

Administration (FDA) predpisy: CFR 21 sekce

172.878 – biely minerálny olej, sekcia 178.3570 –

mazivo pre náhodný kontakt s potravinami, CFR 21

sekcia 176.170 – komponent pre papier a lepenku s

kontaktom s mastnými potravinami. IFANCA Halai,

GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez

lepku, bez alergénov).
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PC PURITY FG WHITE OIL 90 20 l olej biely 

kód tovaru: OI50PWO9020

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Ultra čistý, biely potravinársky olej, vytvorený

pre potravinárske procesy, farmáciu a agrokultúru. Je

vytvorený na patentovaném HT krišťáľovo čistom

základovom oleji, ktorého čistota je 99,9 %. Obsahuje

stabilizátory pre predĺženú životnosť.Je ideálny pre

aplikácie, kde je striktne vyžadovaný netoxický

minerálny olej. Má veľmi nízku odparnosť, je bez

zápachu a chuti, excelentná separovatelnosť vody,

stabilná viskozita pri nízkych teplotách. Má bielu

farbu vody – netvorí škvrny.

Má najvyššie štandardy potravinárskeho priemyslu na

čistotu a je dokonale vhodný v podnikoch HACCP

(Hazard Analysis and Critical Control Point) a GMP

(Good Manufacturing Practice). Je schválený

všetkými triedami NSF H1 a H3, prekračuje

požiadavky USDA H1 (U.S. Department of

Agriculture) ako mazivo do prevádzok, kde je možný

náhodný kontakt s potravinami a USDA H3 ako

činiteľ pre predchádzanie tvrdého povrchu potravín

pri zpracovaní. Je schválený od Canadian Food

Inspection Agency pre použitie ako ochranný olej

(n3), má certifikáciu Kosher and Pareve by Star K.

Ďalšie klasifikáci:United States Food and During

Administration (FDA) predpisy: CFR 21 sekce

172.878 – biely minerálny olej, sekcia 178.3570 –

mazivo pre náhodný kontakt s potravinami, CFR 21

sekcia 176.170 – komponent pre papier a lepenku s

kontaktom s mastnými potravinami. IFANCA Halai,

GMS (bez geneticky modifikovaných substancií, bez

lepku, bez alergénov).
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PC PURITY FG MF LUBE 290 g aerosol 

kód tovaru: OI60PA290

Množstvo na palete: 672.00 ks

Prepravné balenie: 12.00 ks

Opis Moderné viacúčelové aerosolové mazivo

špeciálne vyvinuté pre použitie v potravinárskom

priemysle. Je doporučené na mazanie reťazí,

vedenia, posuvov, čapov, lán, prevodov, malých

ložísk, atď. Je skvelé pre uvoľnenie tesnenia a

tesniacich vložiek. Obsahuje špeciálne aditíva proti

opotrebeniu, oxidácii, korózii a pre extrémne tlaky.

Má vysokú rezistenciu proti vymývaniu maziva vodou.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov)

PC PURITY FG 00 GREASE 17 kg 

kód tovaru: OI60PGR0017

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Špeciálne vytvorené moderné plastické mazivo

špeciálne vyvinuté pre použitie v potravinárskom

priemysle, ktoré zaručuje vyšší výkon než požadujú

procesné operácie v potravinárskom priemysle.

Doporučená aplikácia je v klzných a valivých

ložiskách, šupátkach, vodiacich plochách , atď.

Zaisťuje výnimočnú lubricitu a čerpateľnosť v

širokom spektre operačných teplôt. Zaisťuje

vynikajúcu ochranu strojných súčastí pred rázovým

namáhaním, skvelú rezistenciu proti vymývaniu

maziva vodou, excelentnú ochranu prevodov, ložísk a

ďalších strojných súčastí pred opotrebením a

koróziou.

PURITY* FG GREASE FG 00 je určené do

centrálnych mazacích systémov. Rozsah pracovných

teplôt od -35°C do 120°C.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).

PC PURITY FG 00 GREASE 17 kg 

kód tovaru: OI60PGR0017

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Špeciálne vytvorené moderné plastické mazivo

špeciálne vyvinuté pre použitie v potravinárskom

priemysle, ktoré zaručuje vyšší výkon než požadujú

procesné operácie v potravinárskom priemysle.

Doporučená aplikácia je v klzných a valivých

ložiskách, šupátkach, vodiacich plochách , atď.

Zaisťuje výnimočnú lubricitu a čerpateľnosť v

širokom spektre operačných teplôt. Zaisťuje

vynikajúcu ochranu strojných súčastí pred rázovým

namáhaním, skvelú rezistenciu proti vymývaniu

maziva vodou, excelentnú ochranu prevodov, ložísk a

ďalších strojných súčastí pred opotrebením a

koróziou.

PURITY* FG GREASE FG 00 je určené do

centrálnych mazacích systémov. Rozsah pracovných

teplôt od -35°C do 120°C.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).
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PC PURITY FG GREASE 17 kg mazivo 

kód tovaru: OI60PGR0217

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Špeciálne vytvorené moderné plastické mazivo

špeciálne vyvinuté pre použitie v potravinárskom

priemysle, ktoré zaručuje vyšší výkon než požadujú

procesné operácie v potravinárskom priemysle.

Doporučená aplikácia je v klzných a valivých

ložiskách, šupátkach, vodiacich plochách , atď.

Zaisťuje výnimočnú lubricitu a čerpateľnosť v

širokom spektre operačných teplôt. Zaisťuje

vynikajúcu ochranu strojných súčastí pred rázovým

namáhaním, skvelú rezistenciu proti vymývaniu

maziva vodou, excelentnú ochranu prevodov, ložísk a

ďalších strojných súčastí pred opotrebením a

koróziou. Rozsah pracovných teplôt od -20°C do

160°C.

PC PURITY FG GREASE 400 g mazivo 

kód tovaru: OI60PGR02400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Špeciálne vytvorené moderné plastické mazivo

špeciálne vyvinuté pre použitie v potravinárskom

priemysle, ktoré zaručuje vyšší výkon než požadujú

procesné operácie v potravinárskom priemysle.

Doporučená aplikácia je v klzných a valivých

ložiskách, šupátkach, vodiacich plochách , atď.

Zaisťuje výnimočnú lubricitu a čerpateľnosť v

širokom spektre operačných teplôt. Zaisťuje

vynikajúcu ochranu strojných súčastí pred rázovým

namáhaním, skvelú rezistenciu proti vymývaniu

maziva vodou, excelentnú ochranu prevodov, ložísk a

ďalších strojných súčastí pred opotrebením a

koróziou. Rozsah pracovných teplôt od -20°C do

160°C.

PC PURITY FG GREASE 400 g mazivo 

kód tovaru: OI60PGR02400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Špeciálne vytvorené moderné plastické mazivo

špeciálne vyvinuté pre použitie v potravinárskom

priemysle, ktoré zaručuje vyšší výkon než požadujú

procesné operácie v potravinárskom priemysle.

Doporučená aplikácia je v klzných a valivých

ložiskách, šupátkach, vodiacich plochách , atď.

Zaisťuje výnimočnú lubricitu a čerpateľnosť v

širokom spektre operačných teplôt. Zaisťuje

vynikajúcu ochranu strojných súčastí pred rázovým

namáhaním, skvelú rezistenciu proti vymývaniu

maziva vodou, excelentnú ochranu prevodov, ložísk a

ďalších strojných súčastí pred opotrebením a

koróziou. Rozsah pracovných teplôt od -20°C do

160°C.
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PC PURITY FG CLEAR GREASE 17 kg mazivo 

kód tovaru: OI60PGRCLR17

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Moderné číre plastické mazivo s extrémnou

odolnosťou proti vymývaniu vodou. Je špeciálne

vyvinuté pre použitie v potravinárskom priemysle, kde

zaručuje vyšší výkon ako požadujú procesné

operácie v potravinárskom priemysle. Doporučené

aplikácie sú v klzných a valivých ložiskách,

šupátkach, vodiacich plochách a ďaľších súčastí v

operačných teplotách od –20°C do 160°C. Zaisťuje

vynikajúcu ochranu strojných súčastí pred rázovým

namáhaním, skvelú rezistenciu proti vymývaniu

maziva vodou, excelentnú ochranu prevodov, ložísk a

ďalších strojných súčastí pred opotrebením a

koróziou.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).
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PC PURITY FG CLEAR GREASE 400 g mazivo 

kód tovaru: OI60PGRCR400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Moderné číre plastické mazivo s extrémnou

odolnosťou proti vymývaniu vodou. Je špeciálne

vyvinuté pre použitie v potravinárskom priemysle, kde

zaručuje vyšší výkon ako požadujú procesné

operácie v potravinárskom priemysle. Doporučené

aplikácie sú v klzných a valivých ložiskách,

šupátkach, vodiacich plochách a ďaľších súčastí v

operačných teplotách od –20°C do 160°C. Zaisťuje

vynikajúcu ochranu strojných súčastí pred rázovým

namáhaním, skvelú rezistenciu proti vymývaniu

maziva vodou, excelentnú ochranu prevodov, ložísk a

ďalších strojných súčastí pred opotrebením a

koróziou.

Prekračuje najprísnejšie štandardy potravinárskeho

priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP, GMP, Kosher,

Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570, IFANCA

Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky modifikovaných

substancií, bez lepku, bez alergénov).
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PC PURITY FG EXTREME GREASE 17 

kód tovaru: OI60PGREX17

Množstvo na palete: 32.00 ks

Opis Špeciálne plastické mazivo vytvorené na vysoko

viskóznom polosyntetickom základovom oleji. Je

určené pre veľmi vysoké zaťaženie, ako sú vysoko

zaťažované priemyslové ložiská operujúce pri

stredných a nízkych rýchlostiach v náročných

operačných podmienkach. Poskytuje excelentnú

ochranu a výkon pri vysokých teplotách, tlakoch a

veľmi vysokej záťaži. Typické použitie je mletie

peliet. Prekračuje najprísnejšie štandardy

potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP,

GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570,

IFANCA Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky

modifikovaných substancií, bez lepku, bez

alergénov).

PC PURITY FG EXTREME GREASE 400 g 

kód tovaru: OI60PGREX400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Špeciálne plastické mazivo vytvorené na vysoko

viskóznom polosyntetickom základovom oleji. Je

určené pre veľmi vysoké zaťaženie, ako sú vysoko

zaťažované priemyslové ložiská operujúce pri

stredných a nízkych rýchlostiach v náročných

operačných podmienkach. Poskytuje excelentnú

ochranu a výkon pri vysokých teplotách, tlakoch a

veľmi vysokej záťaži. Typické použitie je mletie

peliet. Prekračuje najprísnejšie štandardy

potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP,

GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570,

IFANCA Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky

modifikovaných substancií, bez lepku, bez

alergénov).

PC PURITY FG EXTREME GREASE 400 g 

kód tovaru: OI60PGREX400

Množstvo na palete: 1440.00 ks

Prepravné balenie: 10.00 ks

Opis Špeciálne plastické mazivo vytvorené na vysoko

viskóznom polosyntetickom základovom oleji. Je

určené pre veľmi vysoké zaťaženie, ako sú vysoko

zaťažované priemyslové ložiská operujúce pri

stredných a nízkych rýchlostiach v náročných

operačných podmienkach. Poskytuje excelentnú

ochranu a výkon pri vysokých teplotách, tlakoch a

veľmi vysokej záťaži. Typické použitie je mletie

peliet. Prekračuje najprísnejšie štandardy

potravinárskeho priemyslu NSF (USDA) H1, HACCP,

GMP, Kosher, Pareve Star K, FDA 21 CFR 178.3570,

IFANCA Halai, CFIA n, GMS (bez geneticky

modifikovaných substancií, bez lepku, bez

alergénov).
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