
HEAVY DUTY ATLAS HPD 5W40
ACEA E9-08/E7-04; API CJ-4/CI-4+/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SM

„Vlajková loď“ mezi syntetickými motorovými oleji SAE 5W40 pro přeplňované i atmosférické
motory trucků. Dále je určen i pro vysoce zatěžované naftové motory těžších dodávek a au-
tobusů. Rovněž je vhodný pro stacionární motory. Splňuje a překračuje požadavky nej-
novějších specifikací ACEA a API.

HEAVY DUTY SYNTO HPD 5W30 
ACEA E7/E4; API CI-4+

Nejvýkonnější, plně syntetický, nízko viskozitní motorový olej, který šetří palivo a je ur-
čen do dieselových motorů kamionů a autobusů. Maximální prodloužení intervalu výmě-
ny. Vyhovuje nejnovějším firemním normám DAF HP1 / HP2, MAN M3277, MB 228.5, Vol-
vo VDS-3, Scania LDF, RVI RXD. 

HEAVY DUTY SUPREME 15W40 
ACEA E9/E7; API CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/SM

Motorový olej pro vysoká zatížení, API CJ-4 / ACEA E9. Formulován v kombinaci unikát-
ních vysokovýkonných low SAPS aditiv se speciálním mixem základových olejů. Splňuje
nejnovější požadavky pro mazání vysokootáčkových naftových motorů trucků a zemních
strojů. Přináší kromě velmi nízké úrovně emisí a částic rovněž zvýšení životnosti a výkonnosti
systémů upravujících emise a částicových filtrů, splňuje požadavky evropských i severo-
amerických výrobců trucků. 

HEAVY DUTY EURO HPD 10W40
ACEA E6/E7; API CI-4 MB 228.5 & 228.51

Euro HPD je nejmodernější polosyntetický „Ultra High Performance Diesel“ motorový olej
pro vznětové motory, založený na nejnovější aditivní technologii „ low SAPS“ pro EURO -
4. Olej je specificky vyvinut pro vysoce zatížené motory, používané v kamionech a auto-
busech, splňující nejnáročnější současné evropské emisní předpisy EURO - 4. Je vhodný
pro aplikaci v EGR motorech (t. j. s recirkulací spalin), a to jak s filtry pevných částic, tak
i bez nich. 

HEAVY DUTY EXTRA HPD 10W40 
ACEA E7/E4; API CI-4

Nejmodernější formulace syntetického motorového oleje pro nákladní vozidla. Fuel eko-
nomy. Speciálně vyvinut ke splnění rozličných požadavků evropských výrobců naftových
motorů, pro nákladní techniku, obzvláště pro mazání nejnovějších generací nízko emis-
ních motorů. Obzvláště vhodný pro práci ve vysokém tepelném zatížení, navíc při rozší-
řených výměnných intervalech.

HEAVY DUTY SUPER HPD 15W40
API CH-4/CG-4/CF/CE/SJ; ACEA B4/B3/E3

Vysoce výkonný motorový olej pro všechny atmosférický plněné i přeplňované naftové mo-
tory, s nebo bez mezichladiče. Super HPD je vhodný do zatěžovaných velkých dieselových
motorů, které jsou podrobeny většině nejtvrdších pracovních podmínek. Skutečně
i v drsných podmínkách odolný „Super Vysoko Výkonný (HPD)“ motorový olej, pracující
trvale ve vysokých teplotních zatíženích při dlouhých intervalech výměny. Pro naftové mo-
tory autobusů, zemních strojů, trucků, ale rovněž pro menší motory s přímým vstřikem
a přeplňováním. Tam, kde jsou požadovány níže uvedené specifikace: MB 228.3, MAN M
3275, VDS-2, KHD, PERKINS…

MOTOROVÉ OLEJE PRO TĚŽKÝ PROVOZ


