Jak vybrat správný motorový olej rychle,
jednoduše a bezpečně

ADDINOL převodové oleje

ADDINOL – Německá kvalita od roku 1936
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 – Osvědčený a schválený po
celém světě
Sortiment produktů ADDINOL pro automobilový sektor zahrnuje motorové a převodové
oleje s nejvyššími mezinárodními specifikacemi. Více jak 140 schválení hlavních
OEM (Original Equipment Manufacturer)
potvrzují í mimořádné kvality maziv
ADDINOL pro všechny osobní a nákladní
vozidla. Mezi které patří Mercedes Benz,
skupina Volkswagen, BMW, MAN, Porsche,
Scania, Volvo a MTU. Kromě toho ADDINOL

Rozhodujícím faktorem výběru oleje pro Váš automobil jsou následující požadavky:
• Viskozitní třída dle SAE
• Výkonnostní specifikace dle API, ACEA
• Schválení výrobce automobilu
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. Viskozita motorových a převodových olejů je obvykle
klasifikována dle americké normy SAE (Society of Automotive Engineers). Dříve se
používaly jedno rozsahové oleje pro zimní podmínky např. SAE 10W, 20W a pro letní
podmínky obvykle SAE 30, 40 a 50. Moderní motorové a převodové oleje jsou vyráběny
pro celoroční provoz jako tzv. více rozsahové oleje a proto kombinují viskozitní třídy např.
SAE 10W-40. Písmeno „W“ je z anglického slova winter = zima, zimní. Čím nižší je číslo
před písmenem „W“, tím nižší je teplota použitelnosti daného oleje. Naopak čím vyšší
je číslo za písmenem „W“, tím vyšší je hodnota použitelnosti oleje za přípustné okolní
teploty. S viskozitními třídami souvisí i očekávaná minimální teplota čerpatelnosti oleje.
U viskozitní třídy 0W-40 lze očekávat minimální hodnotu čerpatelnosti -40°C. Všechny
automobilové oleje ADDINOL jsou vyráběné pro celoroční provoz a zajišťují spolehlivé
mazání při všech okolních teplotách.
Dalším údajem na etiketě oleje je výkonnostní charakteristika dle ACEA nebo API – „American Petroleum Institut“, která klasifikuje motorové a převodové oleje podle přesných kritérií. Pro benzínové motory je určené označení API se začátečním písmenem „S“, pro
naftové motory se začátečním písmenem „C“ tato písmena jsou následována dalšími písmeny v abecedním pořadí dle výkonnosti. Příkladem může sloužit klasifikace olejů dle API
SA , které jsou určené pro motory nejstarší dochované konstrukce bez zvláštních nároků.
Označení API SL klasifikuje oleje pro nejmodernější benzinové motory. Systém klasifikace
olejů pro naftové motory je obdobný, doplněný u vyšších výkonnostních specifikací i o
číselné rozlišní např. API CF-4.

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 – 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 Getriebeöl

ADDINOL Getriebeöl GH

SAE 75W-80 a SAE 75W-90
Plně syntetické lehkoběžné převodové oleje pro těžká užitková vozidla, zajišťují nejdelší
výměnný interval.

SAE 75W-90, 80W-90,85W-90, 80W-140, 85W-140
Automobilové převodové oleje vhodné zejména pro hypoidní pohony s velkým přesazením
náprav. Převodový olej GH75W-90 je vyroben z plně syntetického základového oleje.

• vynikající nízkoteplotní vlastnosti
• vysoká odolnost proti stárnutí
• vysoká střihová stabilita
• zaručená protikorozní ochrana
• nízká pěnivost
• velmi dobrá kompatibilita s těsněními
• extrémně dlouhé intervaly výměn

• použití dle API GL-5 a MIL-L 2105 D
• velmi dobrá odolnost proti stárnutí
• vysoká střihová stabilita
• zaručená protikorozní ochrana
• velmi nízká pěnivost
• velmi dobrá kompatibilita s těsněními
• vysoká únosnost mazacího filmu v celém rozsahu pracovních teplot

GH 75W-90, 80 W 90, 85 W 90, 80 W 140, 85 W 140

GS 75 W 80 SL, GH 75 W 90 SL

GS 75 W 80 SL:
API GL-4
MAN 341 ZE/VR (SL)
splňuje: Eaton; Voith Retarder
153.00090010; Volvo Transmission
Oil 97307; ZF Manual Transmission;
ZF 08, ZF TE - ML 02D

GH 75 W 90 SL:
API GL-5
MIL-L-2105 D; MIL-PRF-2105 E
MAN 342 S1 (SL); ZF TE-ML 12 B, 16F,
17B; schválení: MB - 235.8
splňuje: Scania STO 1:0, Volvo, DAF

ADDINOL Getriebeöl GS

GS 75 W 90, GS 80 W, GS 80 W 90, GS 85 W 90, GS 85 W 140
SAE 75W-90 , 80W, 80W-90,85W-90, 85W-140
Převodové oleje vhodné pro mazání vysoce zatížených hypoidních rozvodovek náprav s
nepatrným axiálním posunem, ručně spínaných převodovek, řízení a přenosných převodů
v osobních a užitkových vozech.
• odpovídající nízkoteplotní vlastnosti
• velmi dobrá odolnost proti stárnutí
• vysoká střihová stabilita
• zaručená protikorozní ochrana
• nízká pěnivost
• velmi dobrá kompatibilita s těsněními

Výkonnostní třídy dle evropské normy ACEA (Association des Constructeurs Européens
d‘ Automobiles) mají následující rozdělení: A - Benzínové motory, B - Dieselové motory
osobních automobilů, dodávek a lehkých nákladních vozidel, E - Dieselové motory těžkých
nákladních vozidel.

API GL-4; MIL-L-2105;
GS 80W: MAN 341 Z1 (N);
schválení: MB - 235.1; ZF TE-ML 02A, 17A

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.
Přední výrobci automobilů např. VW, GM, Porsche, BMW, MB apod. preferují oficiální
interní schválení a podnikové normy.
Produkty značky ADDINOL tato očekávání plně naplňují.

GS 80W 90:
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A

Multifunkční převodový olej s prodlouženým výměnným intervalem pro manuální
převodovky a rozvodovky.
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• univerzální použití dle API GL-4 i GL-5
• velmi dobrá odolnost proti stárnutí
• vysoká střihová stabilita
• zaručená protikorozní ochrana
• nízká pěnivost
• velmi dobrá kompatibilita s těsněními
ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
splňuje: MAN 341 Z1 (N), 342 M1 (N)

ATF D ll D
Převodový olej pro automatické převodovky motorových vozidel, posilovače řízení.
ATF D ll E
Plně syntetický převodový olej pro automatické převodovky, umožňuje prodloužení
výměnného intervalu v převodovkách ZF-Ecomat a automatických převodovkách Voith.
ATF D lll
Převodový olej pro automatické převodovky, dle GM Dexron D III, motorových vozidel
nejmodernějšího provedení.

Ostatní funkční kapaliny pro automobily

SAE 80W-90
Víceúčelový převodový olej pro synchronizované a nesynchronizované ruční převodovky
jakož i pro pohony náprav.

ADDINOL Brake Fluid DOT 5.1
Plně syntetická kapalina typu DOT 5.1 připravená na bázi glykoletheru a esterů kyseliny borité.

GX 80 W 90

• univerzální použití dle API GL-4 i GL-5
• velmi dobrá odolnost proti stárnutí
• vysoká střihová stabilita
• zaručená protikorozní ochrana
• nízká pěnivost
• velmi dobrá kompatibilita s těsněními
splňuje: M
 AN 341 Z1 (N),
MAN 342 M1 (N);
schválení: MB - 235.1/235.0

ADDINOL Getriebeöl GH – LS
SAE 80W-90, 85W-90
Převodové oleje vhodné pro mazání rozvodovky se samosvorným diferenciálem
v osobních a užitkových vozech. Jsou zvláště vhodné pro použití v zemědělství, lesnictví
a stavebnictví. Je možné je také použít pro hypoidní převody rozvodovky bez samosvorného
diferenciálu. Aditiva omezující proklouzávání působí proti nežádoucím kluzným a posuvným
vlastnostem. Tyto oleje navíc nabízejí dobrou protiotěrovou a protikorozní ochranu.
• použití dle API GL-5 a MIL-L 2105 D jako tzv. „ limited slip“ oleje
• velmi dobrá odolnost proti stárnutí
• vysoká střihová stabilita
• zaručená protikorozní ochrana
• velmi dobrá kompatibilita s těsněními
• vysoká únosnost mazacího filmu v celém rozsahu pracovních teplot
• obsah modifikátorů tření
API GL-5; MIL-L-2105 D;
splňuje: MAN 342 M1 (N);
Volvo 97310/97314; DAF;
schválení: MB - 235.0,

Specifikace/Schválení: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, FMVSS 116, SAE J 1703, SAE J 1704,
ISO 4925 třída 5-1
ADDINOL Brake Fluid
Plně syntetická brzdová kapalina.

GH 80 W 90 LS, GH 85 W 90 LS

SAE 80W-90

API GL-4/GL-5;
MIL-L-2105/2105 D;
MAN M 3343 M (ML);

GH 85 W 90:
ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B, 21A;
schválení: MB - 235.0; MAN 342 M1 (N)
GH 80 W 90:
ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B, 21A

ATF TASA
Převodový olej pro automatické převodovky motorových vozidel, posilovače řízení.

ADDINOL Getriebeöl

API GL-4/GL-5;
MIL-L-2105/2105 D

ADDINOL Getriebeöl GX 80 W 90 ML

Pozor: Vždy se řiďte doporučením výrobce!

API GL-5; MIL-L-2105 D
GH 75 W 90: API GL-5/GL-4
splňuje: VW 501 50 (G 50)

ADDINOL KAPALINY PRO AUTOMATICKÉ
PŘEVODOVKY

GH 80 W 90 LS:
ZF TE-ML 05C, 12C, 21C;
GH 85 W 90 LS: ZF TE-ML 05C, 12C,
16E, 21C

Specifikace/Schválení: DOT 4, FMVSS 116, SAE J 1703, ISO 4925
ADDINOL Antifreeze
Chladící koncentrát kapaliny na bázi etylenglykolu bez obsahu dusitanů, aminů a fosfátů,
vzhled: modro-zelený.
Specifikace/Schválení: BS 6580, ASTM D 3306, SAE J 1034, AFNOR NF R. 15-601
ADDINOL Antifreeze Super
Vysoce kvalitní koncentrovaná chladicí kapalina na bázi etylenglykolu bez obsahu
dusitanů, aminů a fosfátů, vzhled: modro-zelený.
Specifikace/Schválení: BMW N 600 69.0; MAN 324 NF; MB 325.0; MTU MTL 5048;
Opel B 040 0240; Porsche TL 774-C; Saab 6901 599; Scania TB 1451; VW/Audi/Seat/
Skoda TL 774-C (G 11) a další.
ADDINOL Antifreeze Extra
Vysoce jakostní koncentrovaná kapalina na bázi etylenglykolu bez obsahu silikátů,
dusitanů, aminů a fosfátů s dlouhou životnostní protikorozní aditivační technologií,
vzhled: načervenalý.
Specifikace/Schválení: MAN 324 SNF; MB-325.3; Audi/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F (G
12+); Ford WSS-M 97B44-D; Porsche TL 774-D; MTU MTL 5048 a další
ADDINOL Screen Wash - zimní
Koncentrovaný ostřikovač s ochranou proti mrazu do -70°C/ -103°F, vůně: jablečná

Motorové
a převodové
oleje pro
nákladní
automobily

ADDINOL Ultra Truck MD 0538
SAE 5W-30

ADDINOL Super Truck MD 1048
SAE 10W-40

ADDINOL Extra Truck MD 1049 LE
SAE 10W-40

Plně syntetický vysoce jakostní olej typu (XHPDO) pro motory užitkových vozidel
splňující emisní limity Euro 2 a 3, s extrémně dlouhými výměnnými intervaly oleje
>100 000 km (užitková vozidla MB provozovaná na dlouhé vzdálenosti).

Syntetický vysoce jakostní lehkoběžný olej typu (UHPD0) s vysokým obsahem
nejnovějších a vysoce účinných aditiv pro motory užitkových vozidel splňující emisní
limity Euro II a III.

Plně syntetický vysoce výkonný motorový olej nejnovější generace pro splnění emisních
limitů Euro III, Euro IV,Euro V a připravované normy Euro VI. Zejména vhodný pro
všechny užitkové vozy se systémem dodatečné úpravy spalin.

• výborné detergentně-disperzní vlastnosti
• výborná ochrana proti opotřebení
• vysoká odolnost proti stárnutí
• vynikající chování za nízkých teplot
• výborné viskozitně-teplotní chování

• výborné detergentně-disperzní vlastnosti
• vynikající ochrana proti korozi
• vysoká odolnost proti stárnutí
• vynikající chování za nízkých teplot
• vynikající oxidační stabilita
• dobrá kompatibilita s plasty
• velmi nízké ztráty odparem

• minimalizace emisí v důsledku rapidního snížení použitých popelnatých aditiv
• vynikající čistota motoru včetně výfukové soustavy
• prodloužená životnost „DPF“
• snížení spotřeby oleje až o 30%
• extrémně dlouhé výměnné intervaly

ACEA E4/E7; API CF; MB-schválení 228.5;
MAN M 3277; Renault RXD; Volvo VDS-2;
MTU Ölkategorie 3;

splňuje: DAF

ACEA E4/E7; API CF;
MB-schválení 228.5; MAN M 3277;
MTU typ oleje 3; Renault RXD;

ADDINOL Super Longlife MD 1047
SAE 10W-40
Částečně syntetický motorový olej typu (SHPD) vyrobený z minerálního, hydrokrakového,
syntetického oleje (PAO) a kombinace aditiv pro prodloužené výměnné intervaly,
s vynikajícími vlastnostmi i při používání paliva MEŘO.
• výborné detergentně-disperzní vlastnosti
• vylepšená ochrana proti opotřebení a korozi
• vysoká odolnost proti stárnutí
• vynikající chování za nízkých teplot
• vynikající termo-oxidační stabilita
ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3;
API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL;
MB-schválení 228.3/229.1; MAN M 3275;
Deutz DQC III-05, Volvo VDS-3; MTU typ
oleje 2; DDC Series 2000 & 4000; Renault
RLD-2

splňuje: Volvo VDS-2;
DAF, Scania LDF etc.

ADDINOL Extra Truck MD 1049
SAE 10W-40
Plně syntetický vysoce výkonný motorový olej (UHPD) nejnovější generace s unikátním
aditivační technologii.
• minimalizace emisí v důsledku rapidního snížení použitých popelnatých aditiv
• vynikající čistota motoru včetně výfukové soustavy
• velmi dobrá oxidační odolnost
• extrémní odolnost vůči opotřebení a korozi
• převyšuje požadavky Euro II a III

splňuje:
Scania LDF; DAF; Caterpillar ECF-2/ECF1a; Mack EO-M Plus;
MIL-L-2104 E; Global DHD-1

ACEA E4/E7; API CF; Scania LDF-2; Volvo
VDS-3; MAN M 3277; MB-schválení 228.5;
MTU typ oleje 3; Renault RXD; Deutz DQC
III-05;

ACEA E6/E7/E9; API CI-4 PLUS
MB-schválení 228.51, MAN M 3477, MAN
M 3277 (CRT); Renault RXD, MTU typ
oleje 3.1; Deutz DQC III-05, Volvo VDS-3;

splňuje: DAF „HP2“; Fiat-Iveco etc.,
CAT ECF-1

ADDINOL Diesel Longlife MD 1548
SAE 15W-40
Vysoce výkonný motorový olej zejména pro těžká užitková vozidla, splňující nejvyšší
americké a evropské specifikace, s prodlouženým charakterem výměnných intervalů,
splňující emisní limity Euro III.
• kontrola tvorby sazí a maximální čistota motorů za všech provozních podmínek
• výborná termo-oxidační stabilita předcházející tvorbě lakových úsad, sedimentů a
změně konzistence oleje
• dlouhá životnost oleje
• dobrá ochrana proti otěru zajišťující dlouhou životnost motoru
• splňuje přísné emisní požadavky dle EURO III.

splňuje: DAF: HP1/HP2 etc.
ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3;
API CI-4 Plus/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL;
Global DHD-1;
MB-schválení 228.3/229.1; MAN M 3275;
Volvo VDS-3; MTU typ oleje 2; DDC
Series 2000 & 4000, Renault RLD-2

splňuje:
VW 501 01/505 00; JDQ 78 A; Allison
C4; Mack EO-M Plus; DAF; Cummins CES
20071/72/76/77/78;
Caterpillar ECF-2/ECF-1a; Scania LDF;
Iveco; JASO DH-1; Global DHD-1

ADDINOL Gas Engine Oil MG 1540
a MG 1040
SAE 15W-40 a SAE 10W-40

ADDINOL Turbo Diesel MD 105, MD 205, MD
305, MD 405, MD 505
SAE 10W, 20W-20, 30, 40, 50

Více rozsahové motorové oleje pro užitková vozidla provozovaná na stlačený zemní plyn
(CNG) a na zkapalněné ropné plyny (LPG), prakticky odzkoušeny v mnoha dopravních
společnostech (autobusech).

Vysoce výkonné jednostupňové motorové oleje pro naftové motory, navíc vhodné i pro
hydraulická zařízení.

• speciálně vyvinuté pro motory spalující CNG a LPG.
• vynikající oxidační stabilita
• velmi nízká odpornost
• použití i pro smíšený vozový park
MG 1040: ACEA E2; API SJ/CG-4;
splňuje: MAN M 3271-1; MB-schválení
226.9

MG 1540: ACEA E2, API CG-4
MAN M 3271-1
splňuje: MB-schválení 226.9

ADDINOL Super Diesel
MD 1045, MD 1545, MD 2055
SAE 10W-40, 15W-40, 20W-50
Moderní motorové oleje zejména pro naftové motory vozidel s vysokými požadavky.
Dostupné v ucelené řadě viskozitních tříd pro všechny provozní režimy.
• velmi dobrá kompatibilita s těsnícími materiály
• velmi dobrá ochrana proti korozi
• vynikající čistící schopnost
ACEA E2/B3; API CF-4/SG;

splňuje:
MB-schválení 228.3; MAN 271; Volvo
VDS; Caterpillar TO-2; Allison C4; Mack
EO-K/2, MIL-L-2104 E

• vhodné i pro moderní přeplňované dieselové motory
• možné použití v hydraulických systémech
• vynikající čistící schopnost
• zvýšená ochrana proti opotřebení
ACEA E2; API CG-4/CF-4/CF/SF
MB-schválení 228.0; MAN 270;
MTU-typ oleje 1
MD 305: ZF TE-ML 02C, 04B

MD 405: ZF TE-ML 02C, 04B
splňuje:
Mack EO-K/2, Caterpillar
TO-2; MIL-L-2104 E

ADDINOL Turbo Diesel MD 407
SAE 40

ADDINOL Premium Star MX 1048
SAE 10W-40
Částečně syntetický vysoce výkonný motorový lehkoběžný olej (SHPD) s prodlouženým
výměnným proběhem pro smíšený vozový park s benzínovými a naftovými motory.
• nejoptimálnější řešení pro smíšený vozový park
• vhodný i pro aplikace s bio palivy
• výborná mazivost při všech provozních teplotách
• výjimečná teplotní stabilita
• vynikající čistící schopnost
ACEA A3/B3/B4/E2;
API SJ/CG-4, SH/EC;
MB-schválení 229.1/228.3; MAN 271;

splňuje: VW 502 00/505 00;
Volvo VDS-2; MAN M 3275; Renault
RD/RD2; Scania LDF; DAF; Allison C4;
Caterpillar TO-2; Mack EO-K/2, etc.

ADDINOL Super Star MX 1547
SAE 15W-40

Vysoce výkonný jednostupňový motorový olej pro středně a rychloběžné naftové motory,
zejména pro rychlé lodě jako např. fregaty, možné použití také v oblasti stacionárních
zařízení.

Univerzální motorový olej pro smíšený vozový park, také pro vozidla provozovaná za
ztížených podmínek tzv.(SHPDO)

• vynikající ochrana proti korozi
• vysoká odolnost oleje proti stárnutí
• vynikající čistící schopnosti
• výborné vlastnosti jsou dosahovány i ve velkoobjemových dieselových motorech např.
lokomotivy

• velmi dobrá kompatibilita s plasty, čímž nedochází k úniku oleje netěsnostmi
• velmi dobré chování při studených startech
• mimořádná protiotěrová ochrana
• minimalizuje množství používaných olejů
• zejména vhodný pro smíšený vozový park

ACEA E5/E7; API CI-4;
MTU typ oleje 2; DDC Series 2000 &
4000

splňuje: MAN 270;
Caterpillar; Mack EO-M Plus; Cummins
CES 20071/72/76/77/78; MB-schválení
228.2

ACEA A3/B3/E2;
API SH/SJ/CG-4/CF-4;
MB-schváleníl 228.1/229.1; MAN 271;

MTU typ oleje 1; ZF TE-ML 04C, 07C;
splňuje: VW 501 01/505 00; Volvo VDS;
Mack EO-K/2; Allison C4; Caterpillar TO-2

