Jak vybrat správný motorový olej
- rychle, jednoduše a bezpečně

ADDINOL – Německá kvalita od roku 1936

Speciální maziva

Rozhodujícím faktorem výběru oleje pro Váš motocykl je doporučení výrobce.
Výrobce zpravidla udává následující požadavky, které musí motorové oleje
splňovat:

ADDINOL Lube Oil GmbH vyvíjí a vyrábí pokroková maziva pro
splnění nejvyšších požadavků v automobilovém a průmyslovém
sektoru. V roce 1936 byla založena raﬁnerie Mineralölwerk
Lützkendorf a stala se jednou z největších národních raﬁnerií. Po
opětovném sjednocení Německa se společnost přejmenovala
na ADDINOL – Additive in oil – což byla její nejslavnější značka.
Nyní jsou produkty vyvíjeny a vyráběny v Leuna/SaxonyAnhalt
podle nejnovějších standardů.

ADDINOL CHAIN ADHESIVE SPRAY
Částečně syntetický olej pro mazání řetězů
pro cestovní a terénní motocykly
transparentní mazací ﬁlm odolává vysokým tlakům
snadno proniká do nedostupných míst
nabízí spolehlivou ochranu proti vymývání vodou a korozi
prodlužuje životnost řetězů
použitelný v extrémním rozsahu teplot
od -30°C do +130°C

viskozitní třída dle SAE
výkonnostní speciﬁkace
Speciﬁkace obsahují rozdílné kombinace čísel a písmen. Tato čísla a písmena
indikují typ oleje. Tyto potřebné údaje jsou uvedeny na všech etiketách olejů
ADDINOL a také v této brožuře.
Viskozita – udává tekutost oleje. Motorové a převodové oleje jsou klasiﬁkovány
např. dle SAE (Society of Automotive Engineers). Dříve se používaly jedno
rozsahové oleje pro zimní podmínky SAE 10W,20W a pro letní podmínky SAE 40
a 50). Všechny motocyklové oleje ADDINOL jsou vyráběné pro celoroční provoz a
zajišťují spolehlivé mazání při všech teplotách.
API – „American Petroleum Institut“ klasiﬁkuje motorové a převodové oleje podle
přesných kritérií.
Například třída „S“ je určená čtyřtaktním benzínovým motorům, třída „T“ je určená
pro klasiﬁkaci olejů pro dvoutaktní motory. Dalším výkonnostním ukazatelem je
doplňující písmeno za označením třídy. Čím vyšší je toto písmeno v abecedním
seznamu tím náročnější podmínky je olej schopen splňovat. Například označení
TC+ klasiﬁkuje olej, který překračuje normu dle API TC.
Převodové oleje jsou děleny dle API GL řady, následované číslicí např. GL3,4 nebo
5. Opět zde platí, že čím vyšší číselný údaj je, tím vyšší výkonnost převodový olej
nabízí.
JASO – „Japan Automobile Standards Organization“ ,klasiﬁkuje oleje pro čtyřtaktní
motory pod označení „M“ a dvoutaktní motory pod označením „F“. Další důležitým
ukazatelem je použitelnost daného oleje v mokrých spojkách. V současné době
jsou uváděné dvě normy JASO MA (neobsahuje modiﬁkátory tření) a MB ( s
obsahem modiﬁkátorů tření).
ISO - International Organization of Standardization , klasiﬁkuje oleje pro dvoudobé
motocyklové motory s ISO třídami EGB,EGC a EGD, kde EGD je nejvyšší klasiﬁkací.

ADDINOL – Osvědčený a schválený po celém světě
Sortiment produktů ADDINOLpro automobilový sektor zahrnuje
motorové a převodové oleje s nevyššími mezinárodními
speciﬁkacemi. Více jak 140 schválení hlavních OEM (Original
Equipment Manufacturer) potvrzují í mimořádné kvality maziv
ADDINOL pro všechny osobní a nákladní vozidla. Mezi,keré
patří MercedesBenz, skupina Volkswagen, BMW, MAN,
Porsche, Scania, Volvo a MTU. Kromě toho ADDINOL nabízí
motorové oleje pro plynové motory v kombinovaných teplárnách
a elektrárnách provozovaných na zemní plyn a speciální plyny.
Oleje ADDINOL pro plynové motory jsou schváleny uznávanými
výrobci MAN, MDE (MTU Onsite Energy), Deutz Power Systems
(MWM) a GE Jenbacher.
ADDINOL – Nastavuje nové standardy
V průmyslovém sektoru ADDINOL poskytuje nejvýkonnější
maziva pro většinu aplikací. Inovační produkty, jako jsou vysoce
výkonné převodové oleje ADDINOL Eco Gear nebo ADDINOL
Cliptec pro mazání řetězů vystavených vysokým teplotám,
nastavují nová měřítka v tribologii.

ADDINOL MULTIFUNCTIONAL SPRAY
Universální mazivo ve spreji s obsahem graﬁtu
pro mazání všech strojních součástí, které vyžadují
takový typ maziva
maže, chrání a konzervuje
vynikající penetrační schopnosti
vysoká odolnost proti vlhkosti
teplotní rozsah -40°C až +90°C

ADDINOL UNIVERSAL CLEANING SPRAY
Čistič brzd a víceúčelový odmašťovač
snadno rozpouští mastnotu, olej, asfalt a nečistoty
nezanechává žádné úsady
netečný vůči pryžím a plastům
použitelný celoročně

Další motocyklové oleje jsou na vyžádání.
Pozor: vždy se řiďte doporučením výrobce svého motocyklu!

ADDINOL – Naše služby
ADDINOL je zastoupen na všech světadílech s partnery ve
více než 70 zemích. Odborníci z ﬁrmy ADDINOL mají ucelené
tribologické znalosti a zkušenosti. Díky sortimentu více než
600 vysoce výkonných maziv a rozsáhlým službám nabízíme
optimální technické řešení pro vaše konkrétní aplikace.
ADDINOL – Zvyšuje vaší výkonnost.

ADDINOL KO 6-F SPRAY
Víceúčelová protikorozní kapalina
spolehlivá ochrana proti korozi
po odpaření rozpouštědla zanechává rovnoměrný
voskový ﬁlm
vynikající schopnost vytěsňovat vodu
jedinečné penetrační vlastností

ADDINOL CREEP OIL
Universální vodu vytěsňující kapalina ve spreji
dočasná ochrana vůči korozi
vynikající schopnost vytěsňovat vodu
povoluje zarezlé spoje

ADDINOL BRAKE FLUID
Plně syntetická brzdová kapalina DOT 4
pro hydraulicky ovládané brzdy a spojky
vysoký bod varu nad 260°C
zaručená bezpečnost i při vysokém zatížení
splňuje: FMVSS 116, DOT 3 a 4, SAE J 1703, ISO 4925
nemísitelná s brzdovými kapalinami na bázi minerálního
oleje

ADDINOL ANTIFREEZE EXTRA
Chladicí kapalina s dlouho životností na bázi MEG
vynikající ochrana vůči korozi
speciální technologie protikorozních aditiv
s prodlouženou životností
bez obsahu silikátů, dusitanů, aminů a fosfátů.
prověřená kompatibilita s konstrukčními materiály
použitelná pro slitiny na bázi hliníku

Děkujeme společnostem KTM,MZPeugeot a TRW Lucas za poskytnutí
fotodokumentace.

ADDINOL MAZIVA
Pro motocykly, skútry, motokáry a čtyřkolky

VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA
pro motocykly

ADDINOL SHOCK ABSORBER OIL B
Tlumičový olej na bázi vysoce raﬁnovaného minerálního
oleje
pro všechny druhy tlumičů
vynikající tlumící vlastnosti
vynikající ochrana proti opotřebení
viskozita dle SAE: 5W

ADDINOL MULTI-PURPOSE GREASE L 2 AND L 2 G
Víceúčelová plastická maziva
L 2 G – pro „mezní“ mazání
lehce aplikovatelné
vynikající odolnost vůči vymývání vodou
vynikající ochrana vůči korozi
konzistence: NLGI 2
teplotní rozsah -30°C do 120°C
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Motorové oleje pro čtyřtaktní motocykly
ADDINOL BIKER’S TOURING 4T
částečně syntetický vysoce výkonný palivo šetřící
motorový olej pro vzduchem a vodou chlazené čtyřtaktní
motory

SAE 10W-40; JASO MA; API SH
ADDINOL BIKER’S TOURING 4T-50
částečně syntetický vysoce výkonný palivo šetřící
motorový olej pro vzduchem a vodou chlazené čtyřtaktní
motory zejména závodních motocyklů.

Motorové oleje pro dvoutaktní
motocykly, skútry a čtyřkolky
ADDINOL SUPER BIKE RACING 2T
plně syntetický, velmi dobře mísitelný olej pro vysoce
výkonné a extrémně zatěžované vzduchem a vodou
chlazené dvoutaktní motory
vhodný i pro systémy s odděleným mazáním
vyvinutý speciálně pro motokros.
šetrný k životnímu prostředí - biologicky odbouratelný

ISO-L-EGD; JASO FC; API TC (TC+)
Mixing ratio up to 1 : 100

ADDINOL SUPER 2T MZ 406
částečně syntetický olej pro moderní dvoutaktní
motocykly a skútry
zaručuje dobré mísení s palivem
použitelný i pro oddělené mazání
speciální aditivační technologie zajišťuje sníženou
kouřivost

ISO-L-EGD; JASO FC; API TC
Mixing ratio up to 1 : 50

Převodové oleje

Motorové oleje pro „veterány“

Převodové oleje ADDINOL nabízí optimální vlastnosti
během celoročního provozu. Speciální aktivační technologie
zajišťuje vynikající ochranu proti korozi a opotřebení.
Převodové oleje jsou klasiﬁkovány dle API(American
Petroleum Institute)
API GL 3: středně aditivované (EP) převodové oleje pro
lehce až středně zatížené manuální a speciální převodovky
API GL 4: pro vysoce zatížené manuální a speciální
převodovky, použitelné i mazání lehce zatížených
hypoidních převodů
API GL 5: pro vysoce zatížené hypoidní převody, použitelné
i pro mazání manuálních a speciálních převodovek

ADDINOL ENGINE OIL M30 a M50
Speciální motorové oleje pro čtyřtaktní motory

SAE 10W-50; JASO MA; API SH
ADDINOL SUPER VISCO MV 1066
plně syntetický olej pro všechny vysoce výkonné
čtyřtaktní motory
úspešně testovaný za nejěžších podmínek během
závodu „Touareg Rally

SAE 10W-60; JASO MA; API SJ

ADDINOL SUPER SYNTH 2T MZ 408
plně syntetický, velmi dobře mísitelný olej pro vysoce
výkonné a extrémně zatěžované vzduchem a vodou
chlazené dvoutaktní motory
vhodný i pro systémy s odděleným mazáním
použitelný i pro vysoce otáčkové dvoutaktní motory
řetězových pil a zahradní techniky
šetrný k životnímu prostředí - biologicky odbouratelný

ISO-L-EGD; JASO FC; API TC (TC+)
Mixing ratio up to 1 : 100

ADDINOL TRANSMISSION OIL GS 80 W

SAE 80W, API GL-4

velmi lehce aditivované oleje s odolností vůči stárnutí
a vynikajícím viskozitně-teplotním chováním

Převodové oleje pro motocyklové
veterány
Lehce aditivované převodové oleje pro jednoduché manuální
převodovky
ADDINOL TRANSMISSION OIL GL 80 W

SAE 80W, API GL-3

M 30: SAE 30, API SA
M 50: SAE 50, API SA
ADDINOL SUPER MIX MZ 150
minerální olej pro dvoutaktní vzduchem chlazené
dvoutaktní motory
snadná rozpustnost v palivu
použitelný i pro oddělené mazání

ISO-L-EGD; JASO FB; API TC
Mixing ratio up to 1 : 50

ADDINOL TRANSMISSION OIL GL 90

SAE 90, API GL-3

ADDINOL TRANSMISSION OIL GL 140

SAE 140, API GL-3

ADDINOL TRANSMISSION OIL GS 80 W 90

SAE 80W-90, API GL-4
ADDINOL TRANSMISSION OIL GS 85 W 90

SAE 85W-90, API GL-4
ADDINOL TRANSMISSION OIL GH 85 W 90

SAE 85W-90, API GL-5
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