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úvod

Věda a technologie jsou klíčovým 
předpokladem toho, aby CASTROL svým 
zákazníkům mohl poskytovat značky 
přinášející výkon a spolehlivost strojního 
vybavení, na kterém závisí jejich činnost; 
nezáleží na tom, zda jsou určeny pro 
auto k odvozu do školy, nebo pro větrné 
turbíny umožňující produkci zelenější 
energie.

Technologické týmy kombinují ty nejlepší 
myšlenkové postupy a nápady odkudkoliv, 
kde jsou k mání. Nejenže sjednocuje 
expertní vědecké poznání v rámci 
skupiny BP, ale také úzce spolupracuje 
s předními vědci a univerzitami,  
s inženýry svých zákazníků a s odborně 
specializovanými firmami. Sedm 
globálních center výzkumu a vývoje ve 
Spojených státech, Spojeném království, 
Německu, Číně a Japonsku pracuje  
na vědeckém poznání a technologiích, 
které jsou oporou účinnosti a výkonu 
značek z rodiny BP.

Každým rokem vyvíjejí a testují stovky 
nových produktů a jejich týmy úzce 
spolupracují s předními výrobci 
originálního vybavení v tomto odvětví; těm 
dodávají širokou škálu maziv navržených 
pro konkrétní provozní podmínky  
a prostředí. Mnohé z produktů CASTROL 
doporučují a společně vyvíjejí významní 
výrobci automobilů, mezi které patří 
Audi, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, 
MAN, Seat, Škoda, Tata, Volkswagen  
a Volvo.

Neustále vyhledávají příležitosti, které 
dokážou posunout vpřed a divácky 
přitažlivým způsobem testovat maziva. 
Nic neprověří olej tak jako vozidlo, které 
podává výkon na samé hranici svých 
možností v některé z nejnáročnějších 
světových soutěží. Proto je CASTROL 
součástí závodů Formule 1, závodů 
vytrvalostní světové rallye a mistrovství 
Moto GP. Technologie a motoristický 
sport vždy hrály důležitou roli v úspěchu 
značky CASTROL a mnoho produktů 
původně vyvinutých pro soutěžní použití 
bylo od té doby zpřístupněno běžnému 
motoristovi.

Pro zjištění ceny a termínu dodání kontaktujte prosím vašeho obchodního zástupce. 
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

castrol edge
tření Je nepřítelem vÝkonu
Dnešní motory jsou menší a účinnější, aniž by cokoli obětovaly ze svého výkonu. Tento pokrok  
v konstrukci motorů vystavuje olej zvýšenému tlaku. Oleje musí být silnější než kdy dříve, aby této 
zátěži odolaly. Při každé otáčce motoru vznikají body se silným třením, které se vyskytují jen několik 
mikrosekund a které se uvnitř pracujícího motoru neustále pohybují. Společně mohou tyto body  
se silným třením způsobit ztrátu až 10% výkonu motoru.

transFormuJe se, aby byl pod tlakem silnĚJŠí
Pro překonání tření snižujícího výkon jsme vyvinuli náš nejsilnější, nejpokročilejší motorový olej, 
Castrol EDGE s Fluid TITANIUM. Při testování jsme pozorovali, jak olej transformoval svou strukturu 
na molekulární úrovni. Olej, stlačený pod intenzivním tlakem, byl zkoumán pomocí rentgenových 
paprsků vyzařovaných z elektronů dosahujících téměř rychlostí světla. Tím se prokázalo, že Castrol 
EDGE s technologií Fluid TITANIUM fyzicky mění svou strukturu a v místech extrémního tlaku je tužší, 
aby dokázal zabránit vzájemnému kontaktu kovových ploch a snížit tření. Když tlak ustoupí, olej přejde 
zpět do stavu volného toku. Castrol EDGE s technologií Fluid TITANIUM,  
ještě silnější pod tlakem, transformuje svou strukturu a redukuje tření snižující výkon o 20%.

uvolnĚní skuteČnÉho vÝkonu motoru
Výkon můžete zažít mnoha způsoby – nejen jako čistou radost z akcelerace, potěšení z nespoutaného 
krouticího momentu nebo prosté potěšení z čisté rychlosti. Pro ty, kteří milují vzrušující jízdu,  
je ztráta 10% výkonu nepřijatelná. Olej Castrol EDGE s technologií FLUID TITANIUM transformuje  
svou strukturu tak, aby byl ještě odolnější pod tlakem. Tím uvolňuje skutečný výkon motoru.

edge 0W-20 longliFe iv

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™
 � Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
 � Nabízí maximální účinnost využití energie, zvyšuje výkon motoru a úspory paliva
 � Maximalizuje životnost filtru pevných částic
 � Speciálně navržen pro moderní motory skupiny VW Group
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje
 � Vhodný k použití v hybridních vozidlech

Splňuje specifikace:
VW 508 00 / 509 00

10965167 EDGE 0W-20 LongLife IV 1 l
10965169 EDGE 0W-20 LongLife IV 5 l
10965171 EDGE 0W-20 LongLife IV 20 l
10965173 EDGE 0W-20 LongLife IV 60 l
10965176 EDGE 0W-20 LongLife IV 208 l

edge 0W-20 c5    novinka

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™, transformuje se, aby byl pod nejvyšším 
tlakem nejsilnější

 � Nabízí maximální účinnost využití energie, zvyšuje výkon motoru a úspory paliva
 � Speciálně navržen pro moderní motory FORD, FIAT, GM a Mercedes-Benz
 � Vhodný pro použití ve všech motorech, které vyžadují specifikaci ACEA C5, API SN PLUS, ILSAC GF-5 
0W-20

 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje a pro hybridní vozidla

Splňuje specifikace:
ACEA C5, API SN PLUS, ILSAC GF-5, Chrysler MS 6395, GM dexos1™ Gen 2*, MB 229.71, Fiat 9.55535-
CR1 / 9.55535-GSx, Ford WSS-M2C947-A / Ford WSS-M2C947-B1 
*) GM dexos1™ Approved-GEN 2: D155BFAD082

11344825 EDGE 0W-20 C5 1 l
11344826 EDGE 0W-20 C5 5 l
11344828 EDGE 0W-20 C5 60 l
11344827 EDGE 0W-20 C5 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

edge 0W-20 e

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™
 � Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
 � Nabízí maximální účinnost využití energie, zvyšuje výkon motoru a úspory paliva
 � Speciálně navržen pro moderní motory Jaguar a Land Rover
 � Vhodný pro použití ve všech motorech, které vyžadují specifikaci ACEA A1/B1
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje
 � Vhodný k použití v hybridních vozidlech

Splňuje specifikace:
ACEA A1/B1, Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

11199433 EDGE 0W-20 E 1 l
11199434 EDGE 0W-20 E 5 l
11199435 EDGE 0W-20 E 20 l
11199436 EDGE 0W-20 E 60 l
11199437 EDGE 0W-20 E 208 l

edge 0W-20 v

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™
 � Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
 � Maximalizuje životnost filtru pevných částic
 � Nabízí maximální účinnost využití energie, díky čemuž maximalizuje výkon motoru a optimalizuje 
spotřebu paliva

 � Navržen exkluzivně pro moderní motory Volvo
 � Vhodný pro použití ve všech motorech, které vyžadují specifikaci ACEA C5
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje
 � Vhodný k použití v hybridních vozidlech

Splňuje specifikace:
ACEA C5, Volvo VCC RBS0-2AE

11139217* 11453193      EDGE 0W-20 V 1 l
11139218* 11453196      EDGE 0W-20 V 5 l
11139219* 11453195      EDGE 0W-20 V 20 l
11139221* 11453194      EDGE 0W-20 V 60 l
11139222* 11453197      EDGE 0W-20 V 208 l

edge 0W-30

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™
 � Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
 � Zajišťuje nejlepší průtok oleje při nízkých teplotách a nejlepší úroveň ochrany
 � Maximalizuje životnost filtru pevných částic
 � Speciálně navržen pro moderní motory různých značek, se zvláštním důrazem na GM/Opel
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje
 � Vhodný k použití v hybridních vozidlech

Splňuje specifikace:
ACEA C3, API SN, GMdexos2™, Schválení MB 229.31/ 229.51, Renault RN 0700 / RN 0710

10608011 EDGE 0W-30 1 l
10613477 EDGE 0W-30 4 l
10608012 EDGE 0W-30 5 l
10608013 EDGE 0W-30 20 l
10608014 EDGE 0W-30 60 l
10608015 EDGE 0W-30 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

edge 0W-30 a5/b5

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™
 � Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
 � Nabízí maximální účinnost využití energie, zvyšuje výkon motoru a úspory paliva
 � Speciálně navržen pro moderní motory Volvo
 � Vhodný pro použití ve všech motorech, které vyžadují specifikaci ACEA A1/B1, A5/B5
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje
 � Vhodný k použití v hybridních vozidlech

Splňuje specifikace:
ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/CF, Volvo 95200377

11277436 EDGE 0W-30 A5/B5 1 l
11277437 EDGE 0W-30 A5/B5 4 l

edge 0W-30 longliFe ii

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™
 � Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
 � Zajišťuje nejlepší průtok oleje při nízkých teplotách a nejlepší úroveň ochrany
 � Speciálně navržen pro moderní motory skupiny VW Group
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje
 � Vhodný k použití v hybridních vozidlech

Splňuje specifikace:
VW 506 01

10314811 EDGE 0W-30 LongLife II 1 l
10848861 EDGE 0W-30 LongLife II 20 l

edge 0W-40

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™
 � Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
 � Nabízí nejstabilnější viskozitu při různých provozních teplotách
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic
 � Speciálně navržen pro moderní benzínové a dieselové motory
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny olej
 � Vhodný k použití v hybridních vozidlech

Splňuje specifikace:
ACEA C3, API SN, GMdexos2™*, Schválení MB 229.31/ 229.51, Porsche A40, Renault RN 0700 / RN 
0710, Splňuje specifikaci Fiat 9.55535-S2

10849066 EDGE 0W-40 1 l
10849067 EDGE 0W-40 4 l
10849068 EDGE 0W-40 60 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

edge 0W-40 a3/b4

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™
 � Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
 � Nabízí nejstabilnější viskozitu při různých provozních teplotách
 � Speciálně navržen pro Ford Focus RS a ostatní moderní a namáhané benzínové a dieselové motory
 � Určen výhradně pro motory bez filtru pevných částic
 � Vhodný k použití v hybridních vozidlech

Splňuje specifikace:
ACEA A3/B3, A3/B4, API CF/SN, Splňuje specifikaci Ford WSS-M2C937-A, Schválení MB 229.3/ 229.5, 
Porsche A40, VW 502 00 / 505 00

10607993 -                      EDGE 0W-40 A3/B4 1 l
10607995* 11460658      EDGE 0W-40 A3/B4 4 l
10618296 -                      EDGE 0W-40 A3/B4 5 l
10607998 -                      EDGE 0W-40 A3/B4 20 l
10607999 -                      EDGE 0W-40 A3/B4 60 l
10608001 -                      EDGE 0W-40 A3/B4 208 l

edge 0W-40 r    novinka

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™, transformuje se, aby byl pod nejvyšším 
tlakem nejsilnější

 � Nabízí nejstabilnější viskozitu při různých provozních teplotách
 � Speciálně navržen pro namáhané benzínové a dieselové motory Renault
 � Určen výhradně pro motory bez filtru pevných částic
 � Vhodný pro hybridní vozidla

Splňuje specifikace:
Renault RN 17RSA

11391514 EDGE 0W-40 R 1 l
11391515 EDGE 0W-40 R 5 l

edge 5W-30 a5/b5

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™
 � Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
 � Nabízí maximální účinnost využití energie, zvyšuje výkon motoru a úspory paliva
 � Speciálně navržen pro moderní motory Jaguar, Land Rover a Ford
 � Vhodný pro použití ve všech motorech, které vyžadují specifikaci ACEA A1/B1, A5/B5
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje
 � Vhodný k použití v hybridních vozidlech

Splňuje specifikace:
ACEA A1/B1, A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-4, Ford WSS-M2C913-C, Jaguar, Land Rover STJLR.03.5003

11199438 EDGE 5W-30 A5/B5 1 l
11199439 EDGE 5W-30 A5/B5 5 l
11199440 EDGE 5W-30 A5/B5 20 l
11199441 EDGE 5W-30 A5/B5 60 l
11199442 EDGE 5W-30 A5/B5 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

edge 5W-30 c1

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™
 � Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
 � Nabízí maximální účinnost využití energie, zvyšuje výkon motoru a úspory paliva
 � Maximalizuje životnost filtru pevných částic
 � Speciálně navržen pro moderní motory Jaguar, Land Rover a Mazda
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje
 � Vhodný k použití v hybridních vozidlech

Splňuje specifikace:
ACEA C1, Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

11199425 EDGE 5W-30 C1 1 l
11199426 EDGE 5W-30 C1 5 l
11199427 EDGE 5W-30 C1 20 l
11199429 EDGE 5W-30 C1 60 l
11199431 EDGE 5W-30 C1 208 l

edge 5W-30 c3

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™
 � Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic
 � Speciálně navržen pro moderní benzínové a dieselové motory
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje
 � Vhodný k použití v hybridních vozidlech

Splňuje specifikace:
ACEA C3, API SN/CF, Schválení MB 229.31/ 229.51, Renault RN 0700 / RN 0710, VW 502 00/ 505 00/ 
505 01, GMdexos2™*

10729409 EDGE 5W-30 C3 1 l
10775159 EDGE 5W-30 C3 4 l
10729410 EDGE 5W-30 C3 5 l
10729411 EDGE 5W-30 C3 20 l
10729412 EDGE 5W-30 C3 60 l
10729414 EDGE 5W-30 C3 208 l

edge 5W-30 longliFe

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™
 � Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
 � Speciálně navržen pro moderní motory skupiny VW Group
 � Maximalizuje životnost filtru pevných částic
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje
 � Speciálně navržen pro moderní benzínové a dieselové motory
 � Vhodný k použití v hybridních vozidlech

Splňuje specifikace:
ACEA C3, Schválení MB 229.31/ 229.51, Porsche C30, VW 504 00/ 507 00

10729354 EDGE 5W-30 LongLife 1 l
10775158 EDGE 5W-30 LongLife 4 l
10729355 EDGE 5W-30 LongLife 5 l
10729356 EDGE 5W-30 LongLife 20 l
10729387 EDGE 5W-30 LongLife 60 l
10729391 EDGE 5W-30 LongLife 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

edge 5W-30 m

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™
 � Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic
 � Speciálně navržen pro moderní benzínové a dieselové motory Mercedes-Benz a BMW
 � Má schválení BMW Longlife-04, které získal v souladu s nejnovějšími požadavky (2018)
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje
 � Vhodný k použití v hybridních vozidlech

Splňuje specifikace:
ACEA C3, API SN PLUS, BMW Longlife-04, Schválení MB 229.31/ 229.51/ 229.52

11219477 -                      EDGE 5W-30 M 1 l
11277438* 11460663      EDGE 5W-30 M 4 l
11219481 -                      EDGE 5W-30 M 5 l
11242315 -                      EDGE 5W-30 M 20 l
11219476 -                      EDGE 5W-30 M 60 l
11219483 -                      EDGE 5W-30 M 208 l

edge 5W-40

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™
 � Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
 � Nabízí nejlepší ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek
 � Maximalizuje životnost filtru pevných částic
 � Speciálně navržen pro motory skupiny VW Group se systémem čerpadlo-tryska a motory se 
systémem common rail od předních výrobců

 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje
 � Vhodný k použití v hybridních vozidlech

Splňuje specifikace:
ACEA C3, API SN/CF, Splňuje specifikaci Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, GMdexos2™, 
Schválení MB 226.5/ 229.31/ 229.51, Renault RN 0700 / RN 0710, VW 502 00/ 505 00/ 505 01

10608016 -                      EDGE 5W-40 1 l
10722957* 11460561      EDGE 5W-40 4 l
10608028 -                      EDGE 5W-40 5 l
10608017 -                      EDGE 5W-40 20 l
10608018 -                      EDGE 5W-40 60 l
10608020 -                      EDGE 5W-40 208 l

edge 5W-40 m    novinka

 � Vysoce kvalitní motorový olej
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic
 � Speciálně navržen pro moderní benzínové a dieselové motory BMW, Fiat, Porsche a VW
 � Má schválení BMW Longlife-04, které získal v souladu s nejnovějšími požadavky (2018)
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje
 � Vhodný pro hybridní vozidla

Splňuje specifikace:
ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, Splňuje specifikace Fiat 9.55535-S2, Porsche C40, VW 511 00

11405734 EDGE 5W-40 M 1 l
11405735 EDGE 5W-40 M 5 l
11405736 EDGE 5W-40 M 20 l
11405737 EDGE 5W-40 M 60 l
11405738 EDGE 5W-40 M 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

edge turbo diesel 5W-40

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™
 � Transformuje se tak, aby odolával nejvyššímu tlaku a chránil váš motor
 � Nabízí nejlepší ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek
 � Maximalizuje životnost filtru pevných částic
 � Speciálně navržen pro motory skupiny VW Group se systémem čerpadlo-tryska a motory se 
systémem common rail od předních výrobců

 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje
 � Vhodný k použití v hybridních vozidlech

Splňuje specifikace:
ACEA C3, API SN/CF, Splňuje specifikaci Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, GMdexos2™, 
Schválení MB 226.5/ 229.31/ 229.51, Renault RN 0700 / RN 0710, VW 502 00/ 505 00/ 505 01

10608022 -                      EDGE Turbo Diesel 5W-40 1 l
10613471 -                      EDGE Turbo Diesel 5W-40 4 l
10608023* 11460660      EDGE Turbo Diesel 5W-40 5 l
10608024 -                      EDGE Turbo Diesel 5W-40 20 l
10608025 -                      EDGE Turbo Diesel 5W-40 60 l
10608026 -                      EDGE Turbo Diesel 5W-40 208 l

edge supercar 5W-50    novinka

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™, transformuje se, aby byl pod nejvyšším 
tlakem nejsilnější

 � Poskytuje nepřekonatelnou úroveň ochrany při široké škále provozních podmínek a teplot
 � Maximalizuje krátkodobou a dlouhodobou výkonnost motoru
 � Snižuje tvorbu úsad a tím pomáhá zlepšovat reakci motoru
 � Poskytuje nízkou pěnivost
 � Schválen a testován předními výrobci supersportů

Splňuje specifikace:
API SN, Splňuje specifikaci Ford WSS-M2C931-C

11447117 EDGE Supercar 5W-50 4 l

edge 10W-60

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Fluid Titanium™, transformuje se, aby byl pod nejvyšším 
tlakem nejsilnější

 � Nabízí nejlepší ochranu motoru i pro ty nejsložitější konstrukce
 � Vyvinut pro benzínové a dieselové motory bez filtru pevných částic
 � Díky své vysoké viskozitě snižuje množství spáleného oleje a objem nezbytného doplňování
 � Trvanlivost prokázaná v automobilovém sportu
 � Vhodný pro hybridní vozidla

Splňuje specifikace:
ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF, Schválený pro modely BMW M, VW 501 01/ 505 00

10856632 EDGE 10W-60 1 l
10857565 EDGE 10W-60 4 l
10856635 EDGE 10W-60 5 l
10856639 EDGE 10W-60 20 l
10856640 EDGE 10W-60 60 l
10856641 EDGE 10W-60 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

castrol magnatec stop-start
ruŠnÝ provoz, novÉ poJetí
Olej Castrol MAGNATEC STOP-START s technologií DUALOCK byl navržen pro zajištění nepřetržité 
ochrany a větší úspory paliva po každém nastartování.
Vhodný i pro vozidla s nejnovější motorovou technologií stop-start.

nová vÝzva: dopravní zácpa
Během posledního desetiletí došlo k dramatickému nárůstu dopravních zácp, které způsobují 
opotřebení motoru a plýtvání palivem. Situace je závažnější a náročnější – pro samotné řidiče, 
jejich motory i jejich motorový olej. Neustálé zastavování, chod na volnoběh a rozjíždění zvyšují 
mikroskopické opotřebení motoru. Kovové fragmenty, které se uvolňují z povrchu nejdůležitějších 
dílů motoru, se mění ve škodlivé částice způsobující opotřebení. Žádný automobil, ani ten s nejnovější 
technologií motoru stop-start, nefunguje v dopravní zácpě úplně optimálně.
 
technologie castrol dualock
V reakci na tyto změny prostředí jsme vyvinuli technologii DUALOCK oleje Castrol MAGNATEC.  
Je výsledkem více než desetiletého výzkumu a vývoje technology společnosti Castrol v partnerské 
spolupráci s jednou z předních světových univerzit. Technologie Castrol DUALOCK používá kombinaci 
ochranných molekul proti opotřebení při zahřívání a molekul chránících při častém vypínání a 
startování motoru. Na molekulární úrovni do sebe vzájemně zapadají a vytvářejí tak účinnou vrstvu 
silné ochrany.
 
Snímky povrchů pořízené na jedné z předních světových univerzit pomocí mikroskopie atomárních sil 
AFM (Atomic Force Microscopy) ukazují technologii  Castrol DUALOCK  pod mikroskopem. Ve srovnání 
s původním olejem  Castrol MAGNATEC  je na tomto snímku s novou technologií  DUALOCK  patrný 
viditelný rozdíl, neboť molekuly  Castrol MAGNATEC DUALOCK  pokrývají kompletně celý povrch.

redukce opotřebení motoru a vĚtŠí úspora paliva
Aby olej Castrol MAGNATEC STOP-START zajistil ten nejlepší možný výkon motorů s nejnovější 
technologií stop-start, kombinuje molekuly DUALOCK s našimi nejúčinnějšími plně syntetickými 
základovými oleji. Tato jedinečná kombinace výrazně snižuje opotřebení motoru až o 50 % a přináší 
větší úsporu paliva. Byl rovněž úspěšně otestován ve vozidlech s hybridním pohonem.
 
Castrol MAGNATEC STOP-START nabízí nepřetržitou ochranu a vyšší úsporu paliva po každém 
nastartování motoru také u vozidel s nejnovější motorovou technologií stop-start.

magnatec stop-start 0W-20 gF    novinka

 � Vysoce kvalitní motorový olej s inteligentními molekulami Intelligent Molecules™, které přilnou ke 
kritickým částem motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu

 � Obzvláště doporučován pro motory se systémem stop-start a pro motory, které často startují
 � Chrání motor proti opotřebení během startu a ve fázi zahřívání
 � Výrazně snižuje opotřebení při zahřívání motoru a při režimu stop-start až o 50 %
 � Díky svým účinkům na úspory energie snižuje množství spotřebovaného paliva a objem látek 
emitovaných do životního prostředí

 � Je vhodný pro použití jak v benzínových, tak v dieselových motorech, kde výrobce doporučuje mazivo 
typu API SN, ILSAC GF-5, nebo podle starší specifikace 0W-20

Splňuje specifikace:
API SN, ILSAC GF-5

11453555 Magnatec Stop-Start 0W-20 GF 1 l
11453561 Magnatec Stop-Start 0W-20 GF 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

magnatec stop-start 0W-30 c2

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Intelligent Molecules™, které přilnou ke kritickým částem 
motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu

 � Obzvláště doporučován pro motory se systémem stop-start a pro motory, které často startují
 � Chrání motor proti opotřebení během startu a ve fázi zahřívání
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic DPF
 � Díky svým účinkům na úspory energie snižuje množství spotřebovaného paliva a objem látek 
emitovaných do životního prostředí

Splňuje specifikace:
ACEA C2, Schválení PSA B71 2312

11106361 Magnatec Stop-Start 0W-30 C2 1 l
11277440 Magnatec Stop-Start 0W-30 C2 4 l
11106362 Magnatec Stop-Start 0W-30 C2 5 l
11120452 Magnatec Stop-Start 0W-30 C2 20 l
11120453 Magnatec Stop-Start 0W-30 C2 60 l
11106363 Magnatec Stop-Start 0W-30 C2 208 l

magnatec stop-start 0W-30 d

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Intelligent Molecules™, které přilnou ke kritickým částem 
motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu

 � Obzvláště doporučován pro motory se systémem stopstart a pro motory, které často startují
 � Chrání motor proti opotřebení během startu a ve fázi zahřívání
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic DPF
 � Díky svým účinkům na úspory energie snižuje množství spotřebovaného paliva a objem látek 
emitovaných do životního prostředí

 � Speciálně navržen pro motory Ford, které vyžadují specifikace Ford WSS-M2C950-A

Splňuje specifikace:
Ford WSS-M2C950-A

10841898* 11405923      Magnatec Stop-Start 0W-30 D 1 l
10853323 -                      Magnatec Stop-Start 0W-30 D 4 l
10841899* 11405924      Magnatec Stop-Start 0W-30 D 5 l
10841900* 11405925      Magnatec Stop-Start 0W-30 D 20 l
10841901* 11405926      Magnatec Stop-Start 0W-30 D 60 l
10841902* 11405927      Magnatec Stop-Start 0W-30 D 208 l

magnatec stop-start 5W-20 e

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Intelligent Molecules™, které přilnou ke kritickým částem 
motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu

 � Obzvláště doporučován pro motory se systémem stopstart a pro motory, které často startují
 � Chrání motor proti opotřebení během startu a ve fázi zahřívání
 � Díky svým účinkům na úspory energie snižuje množství spotřebovaného paliva a objem látek 
emitovaných do životního prostředí

 � Speciálně navržen pro motory Ford, se zvláštním důrazem na sérii EcoBoost

Splňuje specifikace:
Ford WSS-M2C948-B

11338896 Magnatec Stop-Start 5W-20 E 1 l
11358621 Magnatec Stop-Start 5W-20 E 4 l
11338897 Magnatec Stop-Start 5W-20 E 5 l
11338900 Magnatec Stop-Start 5W-20 E 20 l
11338901 Magnatec Stop-Start 5W-20 E 60 l
11338903 Magnatec Stop-Start 5W-20 E 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

magnatec stop-start 5W-30 a3/b4

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Intelligent Molecules™, které přilnou ke kritickým částem 
motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu

 � Obzvláště doporučován pro motory se systémem stop-start a pro motory, které často startují
 � Snižuje opotřebení motoru během startu a ve fázi zahřívání
 � Vyvinut pro benzínové a dieselové motory bez filtru pevných částic

Splňuje specifikace:
ACEA A3/B4, API SL, Schválení MB 226.5/ 229.3/ 229.5, Renault RN 0700 / RN 0710, VW 502 00 / 505 00

11338904 Magnatec Stop-Start 5W-30 A3/B4 1 l
11358622 Magnatec Stop-Start 5W-30 A3/B4 4 l
11338907 Magnatec Stop-Start 5W-30 A3/B4 5 l
11338910 Magnatec Stop-Start 5W-30 A3/B4 60 l
11338911 Magnatec Stop-Start 5W-30 A3/B4 208 l

magnatec stop-start 5W-30 a5

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Intelligent Molecules™, které přilnou ke kritickým částem 
motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu

 � Obzvláště doporučován pro motory se systémem stop-start a pro motory, které často startují
 � Snižuje opotřebení motoru během startu a ve fázi zahřívání
 � Díky svým účinkům na úspory energie snižuje množství spotřebovaného paliva a objem látek 
emitovaných do životního prostředí

Splňuje specifikace:
ACEA A1/B1, A5/B5, API SN, ILSAC GF5, Splňuje specifikace Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

11338918 Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 1 l
11358541 Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 4 l
11338920 Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 5 l
11338922 Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 20 l
11338924 Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 60 l
11338927 Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 208 l

magnatec stop-start 5W-30 c2

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Intelligent Molecules™, které přilnou ke kritickým částem 
motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu

 � Obzvláště doporučován pro motory se systémem stop-start a pro motory, které často startují
 � Snižuje opotřebení motoru během startu a ve fázi zahřívání
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic DPF
 � Díky svým účinkům na úspory energie snižuje množství spotřebovaného paliva a objem látek 
emitovaných do životního prostředí

Splňuje specifikace:
ACEA C2, Schválení PSA B71 2290

10841908 Magnatec Stop-Start 5W-30 C2 1 l
10853331 Magnatec Stop-Start 5W-30 C2 4 l
10841909 Magnatec Stop-Start 5W-30 C2 5 l
10841910 Magnatec Stop-Start 5W-30 C2 20 l
10841911 Magnatec Stop-Start 5W-30 C2 60 l
10841912 Magnatec Stop-Start 5W-30 C2 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

magnatec stop-start 5W-30 c3

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Intelligent Molecules™, které přilnou ke kritickým částem 
motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu

 � Obzvláště doporučován pro motory se systémem stop-start a pro motory, které často startují
 � Snižuje opotřebení motoru během startu a ve fázi zahřívání
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic DPF
 � Díky svým účinkům na úspory energie snižuje množství spotřebovaného paliva a objem látek 
emitovaných do životního prostředí

Splňuje specifikace:
ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, Schválení MB 229.31/ 229.51, Renault RN 0700 / RN 0710

10841921* 11405928      Magnatec Stop-Start 5W-30 C3 1 l
10841938* 11405929      Magnatec Stop-Start 5W-30 C3 4 l
10841922* 11405930      Magnatec Stop-Start 5W-30 C3 5 l
10841923* 11405932      Magnatec Stop-Start 5W-30 C3 20 l
10841924* 11405933      Magnatec Stop-Start 5W-30 C3 60 l
10841925* 11405934      Magnatec Stop-Start 5W-30 C3 208 l

magnatec stop-start 5W-30 s1

 � Vysoce kvalitní motorový olej s technologií Intelligent Molecules™, které přilnou ke kritickým částem 
motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu

 � Obzvláště doporučován pro motory se systémem stop-start a pro motory, které často startují
 � Snižuje opotřebení motoru během startu a ve fázi zahřívání
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic DPF
 � Díky svým účinkům na úspory energie snižuje množství spotřebovaného paliva a objem látek 
emitovaných do životního prostředí

Splňuje specifikace:
ACEA C2, API SN, Splňuje specifikaci Fiat 9.55535-S1

11251178 Magnatec Stop-Start 5W-30 S1 1 l
11277441 Magnatec Stop-Start 5W-30 S1 4 l
11251280 Magnatec Stop-Start 5W-30 S1 5 l
11349305 Magnatec Stop-Start 5W-30 S1 20 l
11251298 Magnatec Stop-Start 5W-30 S1 60 l
11251310 Magnatec Stop-Start 5W-30 S1 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

castrol magnatec
přilnavÉ molekuly v novÉm poJetí
Olej Castrol MAGNATEC s technologií DUALOCK využívá kombinace dvou různých typů ochranných 
molekul. Na povrchu se vzájemně propojují, aby vytvořily účinnou vrstvu silné ochrany, což vede  
k dramatické redukci opotřebení jak při zahřívání, tak při častém zastavování a opětovném startování 
motoru. 
 
první na svĚtĚ – technologie dualock snižuJe opotřebení motoru o 50 %.

svĚt se stále víc urbanizuJe
Dopravní zátěž se během posledních deseti let dramaticky zvýšila. Situace je stále závažnější  
a náročnější – pro samotné řidiče, jejich motory i jejich motorový olej. Dokonce i běžný řidič může dnes 
zaznamenat až 18 000 zastavení a opětovných nastartování motoru ročně. To je velmi nepříjemné,  
ale co je horší, znamená to pomalé – a trvalé – poškozování vašeho motoru. Neustálé zastavování, 
chod na volnoběh a rozjíždění zvyšují mikroskopické opotřebení motoru. Kovové fragmenty, které se 
uvolňují z povrchu nejdůležitějších dílů motoru, se mění ve škodlivé částice způsobující opotřebení.
 
technologie castrol dualock
V reakci na tyto změny prostředí jsme vyvinuli technologii DUALOCK oleje Castrol MAGNATEC.  
Je výsledkem více než desetiletého výzkumu a vývoje technology společnosti Castrol v partnerské 
spolupráci s jednou z předních světových univerzit. Technologie Castrol DUALOCK používá kombinaci 
ochranných molekul proti opotřebení při zahřívání a molekul chránících při častém vypínání  
a startování motoru. Tyto molekuly do sebe na molekulární úrovni vzájemně zapadají a vytvářejí  
tak účinnou vrstvu silné ochrany.

vÝraznÉ snížení opotřebení motoru
Převratné molekuly oleje Castrol MAGNATEC DUALOCK vytvoří pevné ochranné silové pole, které 
výrazně – až o 50 % – sníží opotřebení způsobené jak zahříváním motoru, tak jeho příliš častým 
vypínáním a startováním.

magnatec 5W-30 dX

 � Vysoce kvalitní motorový olej s inteligentními molekulami Intelligent Molecules™, které přilnou ke 
kritickým částem motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu

 � Snižuje opotřebení motoru během startu a ve fázi zahřívání
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic DPF

Splňuje specifikace:
API SN, ILSAC GF-5, GMdexos1™ Gen 2 (GMdexos1™ Approved-GEN 2 : D10305HD08)

11275536 Magnatec 5W-30 Dx 1 l
11447118 Magnatec 5W-30 Dx 4 l
11275537 Magnatec 5W-30 Dx 5 l
11275538 Magnatec 5W-30 Dx 20 l
11275539 Magnatec 5W-30 Dx 60 l
11275540 Magnatec 5W-30 Dx 208 l

magnatec 5W-40 a3/b4

 � Vysoce kvalitní motorový olej s inteligentními molekulami Intelligent Molecules™, které přilnou ke 
kritickým částem motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu

 � Snižuje opotřebení motoru během startu a ve fázi zahřívání
 � Určen výhradně pro benzínové a dieselové motory bez filtru pevných částic

Splňuje specifikace:
ACEA A3/B4, API SN, Schválení MB 226.5 / 229.3, Renault RN0700 / RN0710, VW 502 00/ 505 00

11358623 Magnatec 5W-40 A3/B4 1 l
11358624 Magnatec 5W-40 A3/B4 4 l
11358625 Magnatec 5W-40 A3/B4 5 l
11358626 Magnatec 5W-40 A3/B4 60 l
11358627 Magnatec 5W-40 A3/B4 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

magnatec 5W-40 c3

 � Vysoce kvalitní motorový olej s inteligentními molekulami Intelligent Molecules™, které přilnou ke 
kritickým částem motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu

 � Snižuje opotřebení motoru během startu a ve fázi zahřívání
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic DPF

Splňuje specifikace:
ACEA C3, API SN, Splňuje specifikaci Fiat 9.55535-S2, BMW Longlife-04, Schválení MB 229.31, Renault 
RN 0700 / RN 0710

11338936 Magnatec 5W-40 C3 1 l
11338937 Magnatec 5W-40 C3 4 l
11338938 Magnatec 5W-40 C3 5 l
11338942 Magnatec 5W-40 C3 20 l
11338944 Magnatec 5W-40 C3 60 l
11338945 Magnatec 5W-40 C3 208 l

magnatec 10W-40 a3/b4

 � Vysoce kvalitní motorový olej s inteligentními molekulami Intelligent Molecules™, které přilnou ke 
kritickým částem motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu

 � Snižuje opotřebení motoru během startu a ve fázi zahřívání
 � Určen výhradně pro benzínové a dieselové motory bez filtru pevných částic

Splňuje specifikace:
ACEA A3/B3, A3/B4, API SN, Splňuje specifikaci Fiat 9.55535-D2, Schválení MB 226.5, Renault RN 
0700 / RN 0710, VW 501 01 / 505 00

11338949 Magnatec 10W-40 A3/B4 1 l
11338950 Magnatec 10W-40 A3/B4 4 l
11338953 Magnatec 10W-40 A3/B4 5 l
11338957 Magnatec 10W-40 A3/B4 60 l
11338958 Magnatec 10W-40 A3/B4 208 l

magnatec diesel 5W-40 dpF

 � Vysoce kvalitní motorový olej s inteligentními molekulami Intelligent Molecules™, které přilnou ke 
kritickým částem motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu

 � Snižuje opotřebení motoru během startu a ve fázi zahřívání
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic DPF

Splňuje specifikace:
ACEA C3, API SN/CF, Splňuje specifikaci Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, GMdexos2™, 
Schválení MB 229.31, VW 505 00/ 505 01

10313143 Magnatec Diesel 5W-40 DPF 1 l
10475819 Magnatec Diesel 5W-40 DPF 4 l
10313144 Magnatec Diesel 5W-40 DPF 5 l
10320395 Magnatec Diesel 5W-40 DPF 20 l
10320396 Magnatec Diesel 5W-40 DPF 60 l
10320397 Magnatec Diesel 5W-40 DPF 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

magnatec diesel 10W-40 b4

 � Vysoce kvalitní motorový olej s inteligentními molekulami Intelligent Molecules™, které přilnou ke 
kritickým částem motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu

 � Snižuje opotřebení motoru během startu a ve fázi zahřívání
 � Určen výhradně pro benzínové a dieselové motory bez filtru pevných částic

Splňuje specifikace:
ACEA A3/B3, A3/B4, API SL, Schválení MB 226.5, Renault RN 0700 / RN 0710, VW 501 01 / 505 00, 
Splňuje specifikaci Fiat 9.55535-D2.

11338947 Magnatec Diesel 10W-40 B4 1 l
11358628 Magnatec Diesel 10W-40 B4 4 l
11338948 Magnatec Diesel 10W-40 B4 5 l
11358629 Magnatec Diesel 10W-40 B4 60 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

castrol gtX
vÝteČná ochrana před kaly pomáhá prodloužit životnost motoru
Castrol GTx je celosvětově jedním z nejvyhledávanějších motorových olejů a pomáhá prodlužovat 
životnost motorů již od svého uvedení na trh v roce 1968.

It‘s more than just oil. It’s liquid engineering – tedy mechanika kapalin chránící před problémy, kterým 
motor čelí každý den a mezi které patří například kaly.

Náročné jízdní podmínky mohou vést k vytvoření husté, dehtu podobné látky, která se nazývá kal.  
Kal může zablokovat životně důležité mazací kanálky v motoru podobně jako cholesterol – pokud 
zůstane bez zásahu, může snižovat výkon motoru a nakonec ukončit jeho životní dráhu. 

Složení oleje Castrol GTx s dvojitým účinkem čistí starý kal a chrání před tvorbou nového kalu lépe, 
než požadují přísné průmyslové normy.

Špičková účinnost oleje Castrol GTx Ultraclean zajišťuje v porovnání s přísnými průmyslovými 
normami až o 50 % lepší ochranu před kalem – s žádným jiným olejem nebude motor čistší. 
Pomozte prodloužit životnost svého motoru výběrem toho správného oleje řady Castrol GTx  
pro své vozidlo.

gtX 5W-30 a5/b5

 � Motorový olej pro zvýšenou čistotou motoru
 � Zajišťuje stabilní úroveň viskozity po celou dobu životnosti oleje
 � Snižuje opotřebení motoru díky pokročilým aditivům určeným proti opotřebení
 � Díky svým účinkům na úsporu energie snižuje množství spotřebovaného paliva a objem látek 
emitovaných do životního prostředí

Splňuje specifikace:
ACEA A5/B5, API SL, ILSAC GF-4, Ford WSS-M2C913-A/ WSS-M2C913-B/ WSS-M2C913-C/ WSS-
M2C913-D

11219541 GTx 5W-30 A5/B5 20 l
11219543 GTx 5W-30 A5/B5 60 l
11219542 GTx 5W-30 A5/B5 208 l

gtX 5W-30 c2

 � Motorový olej pro zvýšenou čistotou motoru
 � Zajišťuje stabilní úroveň viskozity po celou dobu životnosti oleje
 � Snižuje opotřebení motoru díky pokročilým aditivům určeným proti opotřebení
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic DPF
 � Díky svým účinkům na úsporu energie snižuje množství spotřebovaného paliva a objem látek 
emitovaných do životního prostředí

Splňuje specifikace:
ACEA C2, Schválení PSA B71 2290

11219530 GTx 5W-30 C2 20 l
11219533 GTx 5W-30 C2 60 l
11219531 GTx 5W-30 C2 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

gtX 5W-30 c3

 � Motorový olej pro zvýšenou čistotou motoru
 � Zajišťuje stabilní úroveň viskozity po celou dobu životnosti oleje
 � Snižuje opotřebení motoru díky pokročilým aditivům určeným proti opotřebení
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic DPF
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje

Splňuje specifikace:
ACEA C3, Schválení MB 229.31/ 229.51, Porsche C30, VW 504 00/ 507 00, BMW Longlife-04

11219527* 11450235      GTx 5W-30 C3 20 l
11219529* 11450236      GTx 5W-30 C3 60 l
11219528* 11450237      GTx 5W-30 C3 208 l

gtX 5W-30 c4

 � Motorový olej pro zvýšenou čistotou motoru
 � Zajišťuje stabilní úroveň viskozity po celou dobu životnosti oleje
 � Snižuje opotřebení motoru díky pokročilým aditivům určeným proti opotřebení
 � Maximalizuje životnost filtru pevných částic
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje

Splňuje specifikace:
ACEA C4, Schválení MB 226.51, Renault RN 0720

10949953 GTx 5W-30 C4 1 l
10949954 GTx 5W-30 C4 4 l
10949955 GTx 5W-30 C4 5 l
11270006 GTx 5W-30 C4 20 l
11270007 GTx 5W-30 C4 60 l
11270008 GTx 5W-30 C4 208 l

gtX 5W-30 mp

 � Motorový olej pro zvýšenou čistotou motoru
 � Zajišťuje stabilní úroveň viskozity po celou dobu životnosti oleje
 � Snižuje opotřebení motoru díky pokročilým aditivům určeným proti opotřebení
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic DPF
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje

Splňuje specifikace:
ACEA C3, API SN/CF, GMdexos2™, Schválení MB 229.31/ 229.51

11219535 GTx 5W-30 MP 20 l
11220187 GTx 5W-30 MP 60 l
11219536 GTx 5W-30 MP 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

 gtX 5W-30 rn17    novinka

 � Motorový olej se zvýšenou čistotou motoru
 � Zajišťuje stabilní úroveň viskozity po celou dobu životnosti oleje
 � Snižuje opotřebení motoru díky pokročilým aditivům určeným proti opotřebení
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic DPF
 � Díky svým účinkům na úspory energie snižuje množství spotřebovaného paliva a objem látek 
emitovaných do životního prostředí

Splňuje specifikace:
ACEA C3, Renault - RN 17

11337770 GTx 5W-30 RN17 1 l
11337771 GTx 5W-30 RN17 5 l
11337767 GTx 5W-30 RN17 20 l
11337768 GTx 5W-30 RN17 60 l
11337769 GTx 5W-30 RN17 208 l

gtX 5W-40 a3/b4

 � Motorový olej pro zvýšenou čistotou motoru
 � Zajišťuje stabilní úroveň viskozity po celou dobu životnosti oleje
 � Snižuje opotřebení motoru díky pokročilým aditivům určeným proti opotřebení
 � Určen výhradně pro benzínové a dieselové motory bez filtru pevných částic

Splňuje specifikace:
ACEA A3/B3, A3/B4, API SM/CF, BMW Longlife-01, Schválení MB 229.3, Renault RN 0700 / RN 0710, 
VW 502 00 / 505 00

10937608 GTx 5W-40 A3/B4 1 l
10937609 GTx 5W-40 A3/B4 5 l
10937610 GTx 5W-40 A3/B4 60 l
10937611 GTx 5W-40 A3/B4 208 l

gtX 5W-40 c3

 � Motorový olej pro zvýšenou čistotou motoru
 � Zajišťuje stabilní úroveň viskozity po celou dobu životnosti oleje
 � Snižuje opotřebení motoru díky pokročilým aditivům určeným proti opotřebení
 � Prodlužuje životnost filtru pevných částic DPF
 � Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje

Splňuje specifikace:
ACEA C3, API SN/CF, Splňuje specifikaci Fiat 9.55535-S2, GMdexos2™, Schválení MB 226.5/ 229.31/ 
229.51, Renault RN 0700 / RN 0710

11219538 GTx 5W-40 C3 20 l
11219540 GTx 5W-40 C3 60 l
11219539 GTx 5W-40 C3 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

gtX 15W-40 a3/b3

 � Motorový olej pro zvýšenou čistotou motoru
 � Zajišťuje stabilní úroveň viskozity po celou dobu životnosti oleje
 � Snižuje opotřebení motoru díky pokročilým aditivům určeným proti opotřebení
 � Určen výhradně pro benzínové a dieselové motory bez filtru pevných částic

Splňuje specifikace:
ACEA A3/B3, API SN, Schválení MB 229.1, VW 501 01 / 505 00, Splňuje specifikaci Fiat 9.55535-D2

10655237 GTx 15W-40 A3/B3 1 l
10848863 GTx 15W-40 A3/B3 4 l
10407515 GTx 15W-40 A3/B3 5 l
10263946 GTx 15W-40 A3/B3 60 l
10263947 GTx 15W-40 A3/B3 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

castrol gtX ultraclean
 
žádnÝ JinÝ motorovÝ oleJ neudrží váŠ motor ČisteJŠí 
dneŠní nároČnÉ podmínky 
Auta mají v současnosti těžký život a ani během jejich stárnutí to nebude jiné – bude to možná ještě 
horší. Těžké náklady, tahání přívěsů, daleké cesty po dálnicích a dlouhé doby volnoběhu při čekání  
na rodinu – to všechno jsou náročné jízdní podmínky. A ty mohou vést k vysokým teplotám motoru  
a zvýšenému množství znečišťujících látek ze spáleného i nespáleného paliva, které se hromadí v oleji. 
V důsledku toho se tak v motorovém oleji může vytvářet kal, který může nepříznivě ovlivnit životnost 
motoru. Syntetická technologie oleje Castrol GTx Ultraclean má prvotřídní výkon. Jeho složení Double 
Action čistí starý kal, zamezuje tvorbě nového a dává vám lepší kontrolu nad dnešními náročnými 
podmínkami. Pomáhá prodloužit životnost vašeho motoru při použití oleje Castrol GTx Ultraclean. 
Poskytuje o 50 % lepší ochranu před karbonem v motoru v porovnání s přísnými průmyslovými 
normami* 
 
*O 50 % čistější než průmyslový limit měřený podle zkoušky kalu API SN Seq. VG

gtX ultraclean 10W-40 a3/b4

 � Motorový olej s čistotou motoru zvýšenou o 50 %
 � Zajišťuje stabilní úroveň viskozity po celou dobu životnosti oleje
 � Snižuje opotřebení motoru díky pokročilým aditivům určeným proti opotřebení
 � Určen výhradně pro benzínové a dieselové motory bez filtru pevných částic

Splňuje specifikace:
ACEA A3/B3, A3/B4, API SN, Splňuje specifikaci Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2, Schválení MB 229.1, 
Renault RN 0700 / RN 0710, VW 501 01 / 505 00

10923731* 11286768      GTx Ultraclean 10W-40 A3/B4 1 l
10923732* 11405643      GTx Ultraclean 10W-40 A3/B4 5 l
10923733 -                      GTx Ultraclean 10W-40 A3/B4 20 l
10923735 -                      GTx Ultraclean 10W-40 A3/B4 60 l
10923736 -                      GTx Ultraclean 10W-40 A3/B4 208 l

motorovÉ oleJe pro osobní automobily
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

castrol vecton
 
delŠí užitná životnost oleJe
Moderní nákladní automobily využívají nových technologií, díky nimž mají jejich motory až o 30 % vyšší 
točivý moment, což však zároveň znamená jejich vystavení vyšším teplotám a tlakům. V důsledku toho 
může docházet k rychlejší oxidaci a houstnutí oleje, vyššímu hromadění úsad a rychlému vyčerpávání 
rezerv regulace kyselin v oleji. To vše urychluje nástup rozkladu oleje a zkracuje jeho užitnou životnost.

Společnost Castrol vyvinula olej VECTON s novou technologií System Pro Technology, jejíž výhodou 
je zvláštní rezerva účinnosti, která potlačuje rozkládání oleje tím, že pomáhá kontrolovat oxidaci, 
redukovat úsady, neutralizovat škodlivé kyseliny a napomáhá adaptaci na vyšší teploty za současného 
udržování viskozity. Tyto faktory prodlužují užitnou životnost oleje a vy tak můžete bez obav přijmout za 
své maximální intervaly výměny oleje.

vecton Fuel saver 5W-30 e6/e9

 � Technologie System Pro Technology™ zajišťuje rezervu výkonu navíc, která chrání motor a chrání 
olej proti rozpadu

 � Motorový olej určený výhradně pro moderní motory Euro V a Euro VI se systémy EGR, SCR a filtry 
DPF

 � Delší životnost oleje umožňuje maximální prodloužení intervalů výměny
 � Umožňuje snížení spotřeby paliva až o 1 %, čímž snižuje náklady na provoz vozidla
 � Produkty Castrol VECTON jsou certifikovány jako CO2 neutrální a to v souladu s mezinárodním 
standardem PAS2060

Splňuje specifikace:
ACEA E6, E7, E9, API CJ-4, JASO DH-2, CAT ECF-3, Cummins CES 20081, Deutz DQC IV-10LA, Mack 
EO-M Plus, EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1 M 3477 M 3677, Schválení MB 
228.31/ 228.51, MTU olej kategorie 3.1, RVI RLD-3, Volvo CNG VDS 4, Scania LDF-4, Pro nákladní 
vozidla Iveco vyžadující ACEA E6, E7, E9, Splňuje požadavky specifikace DAF Px Euro VI

10636245 Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 5 l
10636246 Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 20 l
10636255 Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 208 l

vecton Fuel saver 5W-30 e7

 � Technologie System Pro Technology™ zajišťuje rezervu výkonu navíc, která chrání motor a chrání 
olej proti rozpadu

 � Motorový olej určený výhradně pro moderní motory Euro V a Euro VI se systémy EGR a SCR bez filtrů 
DPF

 � Delší životnost oleje umožňuje maximální prodloužení intervalů výměny
 � Umožňuje snížení spotřeby paliva až o 1 %, čímž snižuje náklady na provoz vozidla
 � Produkty Castrol VECTON jsou certifikovány jako CO2 neutrální a to v souladu s mezinárodním 
standardem PAS2060

Splňuje specifikace:
ACEA E4, E7, Cummins CES 20077, Deutz DQC III-10, Mack EO-N, MAN M 3277, Schválení MB 228.5, 
MTU olej kategorie 3, RVI RLD-2, Scania LDF-3, Volvo VDS 3

10848837 Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 5 l
11120740 Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 20 l
10777668 Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 208 l

motorovÉ oleJe pro užitková vozidla
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

vecton long drain 5W-30 Fa-4/F8    novinka

 � Technologie System Pro Technology™ zajišťuje rezervu výkonu navíc, která chrání motor a chrání 
olej proti rozpadu

 � Motorový olej určený výhradně pro moderní motory se systémy EGR, DPF, DOC a/nebo SCR
 � Delší životnost oleje umožňuje maximální prodloužení intervalů výměny
 � Produkty Castrol VECTON jsou certifikovány jako CO2 neutrální a to v souladu s mezinárodním 
standardem PAS2060

 � Nedoporučuje se používat u paliv s obsahem síry vyšším než 15 ppm a není zaměnitelný ani zpětně 
kompatibilní s předchozími oleji kategorie API!

Splňuje specifikace:
API FA-4, Cummins CES 20087, DDC DFS 93K223, Schválení MB 228.61

11447119 Vecton Long Drain 5W-30 FA-4/F8 208 l

vecton long drain 10W-30 e6/e9

 � Technologie System Pro Technology™ zajišťuje rezervu výkonu navíc, která chrání motor a chrání 
olej proti rozpadu

 � Motorový olej určený výhradně pro moderní motory Euro V a Euro VI se systémy EGR, SCR a filtry 
DPF

 � Delší životnost oleje umožňuje maximální prodloužení intervalů výměny
 � Produkty Castrol VECTON jsou certifikovány jako CO2 neutrální a to v souladu s mezinárodním 
standardem PAS2060

Splňuje specifikace:
ACEA E6, E7, E9, API CJ-4, JASO DH-2, CAT ECF-3, Cummins CES 20081, Deutz DQC IV-10LA, Mack 
EO-O Premium Plus, EOS-4.5, MAN M 3271-1 M 3477, Schválení MB 228.51, MTU olej kategorie 3.1, 
RVI RLD-3, Volvo CNG VDS-4 VDS-4.5, Splňuje požadavky specifikace DAF Px Euro VI

10934451 Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 20 l
10934452 Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 208 l

vecton long drain 10W-40 e6/e9

 � Technologie System Pro Technology™ zajišťuje rezervu výkonu navíc, která chrání motor a chrání 
olej proti rozpadu

 � Motorový olej určený výhradně pro moderní motory Euro V a Euro VI se systémy EGR, SCR a filtry 
DPF

 � Delší životnost oleje umožňuje maximální prodloužení intervalů výměny
 � Produkty Castrol VECTON jsou certifikovány jako CO2 neutrální a to v souladu s mezinárodním 
standardem PAS2060

Splňuje specifikace:
ACEA E6, E7, E9, API CJ-4, JASO DH-2, CAT ECF-3, Cummins CES 20081, Deutz DQC IV-10LA, Mack 
EO-O Premium Plus, EOS-4.5, MAN M 3271-1 M 3477, Schválení MB 228.51, MTU Oil Category 3.1, 
RVI RLD-3, Volvo CNG VDS-4 VDS-4.5, Pro nákladní vozy Iveco vyžadující specifikace ACEA E6, E7, E9, 
Splňuje požadavky specifikace DAF Euro VI

11211449 Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 5 l
11215593 Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 20 l
11215594 Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 208 l

motorovÉ oleJe pro užitková vozidla
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

vecton long drain 10W-40 e7

 � Technologie System Pro Technology™ zajišťuje rezervu výkonu navíc, která chrání motor a chrání 
olej proti rozpadu

 � Motorový olej určený výhradně pro moderní motory Euro V a Euro VI se systémy EGR a SCR bez filtrů 
DPF

 � Delší životnost oleje umožňuje maximální prodloužení intervalů výměny
 � Produkty Castrol VECTON jsou certifikovány jako CO2 neutrální a to v souladu s mezinárodním 
standardem PAS2060

Splňuje specifikace:
ACEA E4, E7, API CF, Deutz DQC III-10, Mack EO-N, MAN M 3277, Schválení MB 228.5, MTU olej 
kategorie 3, RVI RLD-2, Scania LDF-3, Volvo VDS 3, Splňuje požadavky specifikace DAF

11249197 Vecton Long Drain 10W-40 E7 20 l
10848824 Vecton Long Drain 10W-40 E7 208 l

motorovÉ oleJe pro užitková vozidla
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

castrol crb
 
pro dlouhou a zdravou životnost motoru
Saze se mohou hromadit a vytvořit velké částice, které natlačí olej na pohyblivé kovové plochy a 
způsobí jejich abrazi.

shlukování sazí vede k abrazivnímu opotřebení
I když věnujete motoru nejlepší možnou péči, může u něj od prvního dne, kdy začnete s nákladním 
automobilem jezdit, docházet ke škodlivému opotřebení. Jemné částečky sazí se vzájemně přitahují a 
vytvářejí větší částice.
I když je saze tisíckrát menší než špendlíková hlavička, je natolik velká, že může být příčinou 
abrazivního opotřebení a poškodit motor.
 
Castrol CRB Turbomax s přísadami DuraShield Boosters™ funguje dvěma způsoby:
 
1. prevence shlukování sazí
DuraShield Boosters™ funguje jako ochranná vrstva, která vzniká kolem malých částeček sazí a brání 
vzniku větších abrazivních částic. Pomáhá tak zabránit vytlačování oleje z pohyblivých ploch a omezuje 
kontakt kovových součástek.

2. tvorba ochrannÉ vrstvy
Olej Castrol CRB Turbomax s částicemi DuraShield Boosters™ vytváří na pohyblivých kovových 
površích ochrannou vrstvu, která odolává narušení i za náročných podmínek.

crb monograde 10W cF

 � Motorový olej pro dieselové motory, hydraulické systémy a převodovky vyžadující jednorozsahový 
motorový olej

 � Čisticí činidla zajišťují čistotu motoru
 � Obsahuje antioxidanty, které omezují změny ve viskozitě oleje po dobu jeho provozu

Splňuje specifikace:
API CF

11215188 CRB Monograde 10W CF 20 l
11215189 CRB Monograde 10W CF 208 l

crb monograde 30 cF

 � Motorový olej pro dieselové motory, hydraulické systémy a převodovky vyžadující jednorozsahový 
motorový olej

 � Čisticí činidla zajišťují čistotu motoru
 � Obsahuje antioxidanty, které omezují změny ve viskozitě oleje po dobu jeho provozu

Splňuje specifikace:
API CF

11215179 CRB Monograde 30 CF 20 l
11215180 CRB Monograde 30 CF 208 l

crb monograde 40 cF/cF-2

 � Motorový olej pro dieselové motory, hydraulické systémy a převodovky vyžadující jednorozsahový 
motorový olej

 � Čisticí činidla zajišťují čistotu motoru
 � Obsahuje antioxidanty, které omezují změny ve viskozitě oleje po dobu jeho provozu

Splňuje specifikace:
API CF/CF-2/SF

11215190 CRB Monograde 40 CF/CF-2 20 l
11215193 CRB Monograde 40 CF/CF-2 208 l

motorovÉ oleJe pro užitková vozidla
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

crb turbomaX 10W-40 e4/e7

 � Technologie DuraShield Busters™ chrání motor před nežádoucími účinky sazí a vytváří ochrannou 
vrstvu na kovových součástech motoru, čímž snižuje jeho opotřebení

 � Motorový olej určený pro smíšený strojový park, pro motory Euro II až Euro V bez filtru pevných 
částic 

 � Delší životnost oleje umožňuje maximální prodloužení intervalů výměny

Splňuje specifikace:
ACEA E4, E7, API CI-4, JASO DH-1, Cummins CES 20077, 20078, DDC Powerguard 93K215, Deutz DQC 
III-10, Mack EO-N, MAN M 3277, Schválení MB 228.5, MTU olej kategorie 3, RVI RLD-2, Volvo VDS 3

11277443 CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 5 l
11215184 CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 20 l
11215185 CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 60 l
11215187 CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 208 l

crb multi 15W-40 ci-4/e7

 � Chrání motor před nežádoucími účinky úsad
 � Motorový olej určený pro smíšený strojový park, pro motory Euro II až Euro V bez filtru pevných 
částic

 � Může být používán při prodloužených intervalech výměny oleje
 � Vysoce kvalitní antioxidační aditiva omezují změny ve viskozitě oleje po dobu jeho provozu

Splňuje specifikace:
ACEA E7, API CI-4/SL, CAT ECF-2, Cummins CES 20077, CES 20078, DDC Powerguard 93K215, Deutz 
DQC III-10, Mack EO-M Plus, EO-N, Schválení MB 228.3, MTU olej kategorie 2, RVI RLD-2, Volvo VDS 3, 
Splňuje požadavky specifikace MAN M3275-1

11277442 CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 5 l
11215181 CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 20 l
11215182 CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 60 l
11215183 CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 208 l

motorovÉ oleJe pro užitková vozidla
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

castrol poWer 1 

Castrol POWER1 byl vyvinut se špičkovým, technologicky dokonalým složením, za nímž stojí více než 
sto let zkušeností v oboru motocyklových maziv. 
 
Castrol POWER1 4T 10W s technologií Power Release Technology optimalizuje tření čtyřdobých 
motorů, čímž motocyklovým nadšencům zajišťuje dokonalejší akceleraci při každém otočení plynové 
rukojeti. 
 
Nový motorový olej Castrol POWER1 4T 15W-20W s technologií Power Sustain Technology zvládá teplo 
i tření vznikající v motorkách a i při vysokých teplotách odolává oxidaci, čímž zajišťuje nepřetržitý výkon 
vašeho stroje.
 
Také v případě dvoudobých motorů udržuje olej Castrol POWER1 2T  klíčové součásti motoru čisté, bez 
uhlíkových usazenin, a zajišťuje tak dlouhodobě vysoký výkon dvoutaktních motorů. 

poWer 1 4t 10W-40

 � Polosyntetický motorový olej pro moderní čtyřtaktní motocyklové motory
 � Zajišťuje nejvyšší stupeň ochrany pro motor, převodovku i mokrou spojku
 � Vhodný pro motocykly s katalyzátorem i bez něj a se vstřikováním paliva nebo s karburátorem
 � Vynikající viskozita a trvanlivost oleje snižuje tření uvnitř motoru
 � Podle standardu JASO MA2 se může použít i pro mokré spojky s nejvyšším zatížením

Splňuje specifikace:
API SN, JASO MA-2

10161625 Power 1 4T 10W-40 1 l
10169171 Power 1 4T 10W-40 4 l
10681311 Power 1 4T 10W-40 20 l
10407573 Power 1 4T 10W-40 60 l
10735128 Power 1 4T 10W-40 208 l

poWer 1 4t 15W-50

 � Polosyntetický motorový olej pro moderní čtyřtaktní motocyklové motory
 � Zajišťuje nejvyšší stupeň ochrany pro motor, převodovku i mokrou spojku
 � Vhodný pro motocykly s katalyzátorem i bez něj a se vstřikováním paliva nebo s karburátorem
 � Vynikající viskozita a trvanlivost oleje snižuje tření uvnitř motoru
 � Podle standardu JASO MA2 se může použít i pro mokré spojky s nejvyšším zatížením

Splňuje specifikace:
API SN, JASO MA-2

10563780 Power 1 4T 15W-50 1 l
10844762 Power 1 4T 15W-50 4 l
10563782 Power 1 4T 15W-50 60 l
10615429 Power 1 4T 15W-50 208 l

motorovÉ oleJe a ostatní produkty pro motocykly
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

poWer 1 4t 20W-50

 � Motorový olej pro moderní čtyřtaktní motocyklové motory
 � Zajišťuje nejvyšší stupeň ochrany pro motor, převodovku i mokrou spojku
 � Vhodný pro motocykly s katalyzátorem i bez něj a se vstřikováním paliva nebo s karburátorem
 � Vynikající viskozita a trvanlivost oleje snižuje tření uvnitř motoru
 � Podle standardu JASO MA2 se může použít i pro mokré spojky s nejvyšším zatížením

Splňuje specifikace:
API SN, JASO MA-2

10087088 Power 1 4T 20W-50 1 l
10129820 Power 1 4T 20W-50 4 l
10717082 Power 1 4T 20W-50 60 l
10844778 Power 1 4T 20W-50 208 l

poWer 1 2t

 � Polosyntetický olej pro moderní dvoutaktní motory motocyklů
 � Zajišťuje nejvyšší ochranu motoru a čistotu výfukového systému
 � Může se používat u motocyklů se vstřikováním nebo s mazáním směsí a před smísením s palivem
 � Díky rychlému spalování zaručuje nejvyšší stupeň čistoty spalovací komory

Splňuje specifikace:
API TC, JASO FD, ISO L-EGD 

10717077 Power 1 2T 0,25 l
10716175 Power 1 2T 1 l
10852342 Power 1 2T 60 l

motorovÉ oleJe a ostatní produkty pro motocykly
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

castrol poWer 1 racing 

Castrol POWER1 Racing 4T s technologií Race Derived Technology zůstává prokazatelně silný a 
podporuje akceleraci i v podmínkách závodní dráhy. Ani při vysokých teplotách nehoustne a udržuje si 
viskozitu potřebnou pro maximální výkon motoru. Byl testován i v tvrdých závodních podmínkách a po 
ujetí více než 40 000 kilometrů si udržel 94 % původního maximálního výkonu motoru, takže zajišťuje 
závodní výkonnost, aniž by přitom jakkoli utrpěla ochrana motoru.
 
Castrol POWER1 2T  pro dvoudobé motory se složením pro rychlé spalování a silnou ochranu byl 
navržen tak, aby zlepšoval odezvu škrticí klapky pro rychlejší akceleraci. Přináší skvělý výkon pro 
extrémní jízdu.

poWer 1 racing 4t 5W-40

 � Plně syntetický motorový olej pro moderní čtyřtaktní sportovní motocykly
 � Zajišťuje nejvyšší stupeň ochrany pro motor, převodovku i mokrou spojku
 � Vhodný pro motocykly s katalyzátorem i bez něj
 � Vynikající viskozita a trvanlivost oleje snižuje tření uvnitř motoru
 � Podle standardu JASO MA2 se může použít i pro mokré spojky s nejvyšším zatížením

Splňuje specifikace:
API SN, JASO MA-2

10270518 Power 1 Racing 4T 5W-40 1 l
10848835 Power 1 Racing 4T 5W-40 4 l
10559939 Power 1 Racing 4T 5W-40 60 l
10844776 Power 1 Racing 4T 5W-40 208 l

poWer 1 racing 4t 10W-30

 � Plně syntetický motorový olej pro moderní čtyřtaktní sportovní motocykly
 � Zajišťuje nejvyšší stupeň ochrany pro motor, převodovku i mokrou spojku
 � Vhodný pro motocykly s katalyzátorem i bez něj
 � Vynikající viskozita a trvanlivost oleje snižuje tření uvnitř motoru
 � Podle standardu JASO MA2 se může použít i pro mokré spojky s nejvyšším zatížením

Splňuje specifikace:
API SL, JASO MA-2

10277132 Power 1 Racing 4T 10W-30 1 l
10848834 Power 1 Racing 4T 10W-30 60 l
10849156 Power 1 Racing 4T 10W-30 208 l

poWer 1 racing 4t 10W-40

 � Plně syntetický motorový olej pro moderní čtyřtaktní sportovní motocykly
 � Zajišťuje nejvyšší stupeň ochrany pro motor, převodovku i mokrou spojku
 � Vhodný pro motocykly s katalyzátorem i bez něj
 � Vynikající viskozita a trvanlivost oleje snižuje tření uvnitř motoru
 � Podle standardu JASO MA2 se může použít i pro mokré spojky s nejvyšším zatížením

Splňuje specifikace:
API SN, JASO MA-2

10309464 Power 1 Racing 4T 10W-40 1 l
10831195 Power 1 Racing 4T 10W-40 4 l

motorovÉ oleJe a ostatní produkty pro motocykly
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

poWer 1 racing 4t 10W-50

 � Plně syntetický motorový olej pro moderní čtyřtaktní sportovní motocykly
 � Zajišťuje nejvyšší stupeň ochrany pro motor, převodovku i mokrou spojku
 � Vhodný pro motocykly s katalyzátorem i bez něj
 � Vynikající viskozita a trvanlivost oleje snižuje tření uvnitř motoru
 � Podle standardu JASO MA2 se může použít i pro mokré spojky s nejvyšším zatížením

Splňuje specifikace:
API SN, JASO MA-2

10161623 Power 1 Racing 4T 10W-50 1 l
10169176 Power 1 Racing 4T 10W-50 4 l
10198334 Power 1 Racing 4T 10W-50 60 l
10844771 Power 1 Racing 4T 10W-50 208 l

poWer 1 racing 4t 10W-60    novinka

 � Plně syntetický motorový olej pro moderní čtyřtaktní sportovní motocykly
 � Zajišťuje nejvyšší stupeň ochrany pro motor, převodovku i mokrou spojku
 � Vhodný pro motocykly s katalyzátorem i bez něj
 � Vynikající viskozita a trvanlivost oleje snižuje tření uvnitř motoru
 � Podle standardu JASO MA2 se může použít i pro mokré spojky s nejvyšším zatížením

Splňuje specifikace:
JASO MA2

11376675 Power 1 Racing 4T 10W-60 1 l
11376677 Power 1 Racing 4T 10W-60 4 l

poWer 1 racing 2t

 � Syntetický olej pro moderní dvoutaktní motocyklové motory
 � Zajišťuje nejvyšší ochranu motoru a čistotu výfukového systému
 � Může se používat u motocyklů se vstřikováním nebo s mazáním směsí a před smísením s palivem
 � Díky rychlému spalování zaručuje nejvyšší stupeň čistoty spalovací komory

Splňuje specifikace:
API TC, JASO FD, ISO L-EGD

10161624 Power 1 Racing 2T 1 l
10309465 Power 1 Racing 2T 4 l

motorovÉ oleJe a ostatní produkty pro motocykly
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

castrol poWer 1 scooter 

Castrol POWER1 Scooter 4T s technologií Scootek Technology byl navržen speciálně pro zajištění 
lepší akcelerace při každém otočení plynové rukojeti. Redukuje ztráty výkonu, k nimž dochází přímo v 
motoru, a odolává zátěži při provozu ve vysokých teplotách, takže motorům skútrů umožňuje dosažení 
maximálního výkonu bez jakéhokoli kompromisu v jejich ochraně.
 
Castrol POWER1 2T je nekouřivý olej určený dvoudobým motorům moderních skútrů 2T. Jeho 
jedinečné složení chrání výfukový systém před nadměrnou akumulací uhlíkových usazenin, která může 
časem vést k poklesu výkonnosti vašeho motoru. 

poWer 1 scooter 2t

 � Polosyntetický olej pro moderní dvoutaktní motory motocyklů a skútrů
 � Zajišťuje nejvyšší ochranu motoru a čistotu výfukového systému
 � Může se používat u motocyklů se vstřikováním nebo s mazáním směsí a před smísením s palivem
 � Díky rychlému spalování zaručuje nejvyšší stupeň čistoty spalovací komory

Splňuje specifikace:
API TC+, JASO FD, ISO L-EGD

10161628 Power 1 Scooter 2T 1 l

poWer 1 scooter 4t 5W-40

 � Plně syntetický motorový olej pro moderní čtyřtaktní motory motocyklů a skútrů
 � Zajišťuje nejvyšší stupeň ochrany pro motor i převodovku
 � Vhodný pro motocykly s katalyzátorem i bez něj
 � Vynikající viskozita a trvanlivost oleje snižuje tření uvnitř motoru
 � Podle standardu JASO MA2 se může použít pro aplikace se suchou spojkou nebo s kontinuálně 
variabilními převodovkami

Splňuje specifikace:
API SL, JASO MB

10161626 Power 1 Scooter 4T 5W-40 1 l

motorovÉ oleJe a ostatní produkty pro motocykly
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

poWer 1 a747

 � Olej pro vysoce výkonné, extrémně namáhané dvoutaktní motory
 � Může se používat u dvoutaktních motorů při mazání směsí v poměru 1:40
 � Vynikající pro víceválcové vodou chlazené motory

11117696 Power 1 A747 1 l

poWer 1 r 40

 � Ricinový olej pro vysoce výkonné motocyklové motory a převodovky
 � Klasický vysoce výkonný olej pro plochou dráhu
 � Olej se dá používat pro dvoutaktní motory při mazání směsí v poměru 1:20, nebo jako olej pro 
čtyřtaktní motory

 � Olej na rostlinné bázi, 100% biologicky rozložitelný

11139604 Power 1 R 40 1 l

2t

 � Minerální olej pro dvoutaktní motory motocyklů a skútrů
 � Zajišťuje nejvyšší ochranu motoru a čistotu výfukového systému
 � Může se používat u motocyklů se vstřikováním nebo s mazáním směsí a před smísením s palivem

Splňuje specifikace:
JASO FB

10383800 2T 1 l

synthetic Fork oil 5W

 � Plně syntetický olej pro motocyklové tlumiče
 � Zajišťuje optimální tlumicí sílu ve všech typech silničních a terénních tlumičů
 � Ideální charakteristiky tlumení bez zeslabení tlumení i při širokém rozsahu provozních teplot
 � Eliminuje statické tření v tlumicí soustavě, zabezpečuje hladkou činnost tlumiče už od okamžiku 
zahájení jízdy

 � Chrání proti korozi

11272819 Synthetic Fork Oil 5W 0,5 l

Fork oil 10W

 � Minerální olej pro motocyklové tlumiče
 � Zajišťuje optimální tlumicí sílu ve všech typech silničních a terénních tlumičů
 � Ideální charakteristiky tlumení bez zeslabení tlumení i při širokém rozsahu provozních teplot
 � Eliminuje statické tření v tlumicí soustavě, zabezpečuje hladkou činnost tlumiče už od okamžiku 
zahájení jízdy

 � Chrání proti korozi

10071755 Fork Oil 10W 0,5 l

motorovÉ oleJe a ostatní produkty pro motocykly
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

Fork oil 15W

 � Minerální olej pro motocyklové tlumiče
 � Zajišťuje optimální tlumicí sílu ve všech typech silničních a terénních tlumičů
 � Ideální charakteristiky tlumení bez zeslabení tlumení i při širokém rozsahu provozních teplot
 � Eliminuje statické tření v tlumicí soustavě, zabezpečuje hladkou činnost tlumiče už od okamžiku 
zahájení jízdy

 � Chrání proti korozi

10071756 Fork Oil 15W 0,5 l

Fork oil 20W

 � Minerální olej pro motocyklové tlumiče
 � Zajišťuje optimální tlumicí sílu ve všech typech silničních a terénních tlumičů
 � Ideální charakteristiky tlumení bez zeslabení tlumení i při širokém rozsahu provozních teplot
 � Eliminuje statické tření v tlumicí soustavě, zabezpečuje hladkou činnost tlumiče už od okamžiku 
zahájení jízdy

 � Chrání proti korozi

10071757 Fork Oil 20W 0,5 l

synthetic Fork oil 5W

 � Plně syntetický olej pro motocyklové tlumiče
 � Zajišťuje optimální tlumicí sílu ve všech typech silničních a terénních tlumičů
 � Ideální charakteristiky tlumení bez zeslabení tlumení i při širokém rozsahu provozních teplot
 � Eliminuje statické tření v tlumicí soustavě, zabezpečuje hladkou činnost tlumiče už od okamžiku 
zahájení jízdy

 � Chrání proti korozi

11272819 Synthetic Fork Oil 5W 0,5 l

greentec bike cleaner

 � Čisticí koncentrát pro mytí motocyklu
 � Rozpouští a odstraňuje usazeniny prachu, oleje a maziv ze všech povrchů motocyklu
 � Neobsahuje žádné solventy či fosfáty, škodlivé pro životní prostředí
 � Jednoduchá aplikace: naneste neředěný přípravek na povrch a po asi 1 až 3 minutách působení jej 
smyjte vodou

10169312 Greentec Bike Cleaner 1 l

Foam air Filter oil (aerosol)

 � Přípravek pro impregnaci vzduchových filtrů
 � Vhodný pro všechny typy dvoutaktních a čtyřtaktních motorů a rovněž pro terénní motocykly s 
pěnovým a síťovým filtrem

 � Nevhodný pro papírové vzduchové filtry

10683170 Foam Air Filter Oil (Aerosol) 0,4 l

motorovÉ oleJe a ostatní produkty pro motocykly
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

chain lube racing

 � Mazivo ve spreji pro vysoce zatížené motocyklové řetězy jako jsou O-kroužky, x-kroužky a Z-kroužky
 � Určený speciálně pro práci při vyšších rychlostech
 � Vysoká přilnavost zaručuje velmi dobrý odpor proti házení při vysokých rychlostech
 � Obsahuje solvent s rychlým výparem
 � Odolný proti smytí vodou
 � Chrání proti korozi a proti agresivním externím faktorům

10680660 Chain Lube Racing 0,4 l

chain spray o-r

 � Syntetické mazivo ve spreji pro vysoce zatížené motocyklové řetězy jako jsou O-kroužky a x-kroužky
 � Zajišťuje dokonalé mazání a ochranu i v extrémních podmínkách
 � Obsahuje solvent s rychlým výparem
 � Odolný proti smytí vodou
 � Chrání proti korozi a proti agresivním externím faktorům

10071750 Chain Spray O-R 0,4 l

silicon spray

 � Silikonový aerosol ve spreji pro konzervaci a renovaci plastových a gumových dílů
 � Chrání povrchy před UV zářením a zabraňuje blednutí barev
 � Oživuje matné povrchy a konzervuje je

10071752 Silicon Spray 0,4 l

metal parts cleaner

 � Čisticí prostředek pro čištění součástí motoru zanesených olejem a nečistotami
 � Ideální pro čištění řetězů, karburátorů, brzdových kotoučů, volantů, zapalovacích svíček, elektrických 
spínačů a jiných kovových povrchů

 � Rozpouští nežádoucí olejové usazeniny a čistí povrchy, přičemž chrání gumové součásti před 
poškozením

11210780 Metal Parts Cleaner 0,4 l

mtX 10W-40

 � Minerální vícerozsahový převodový olej určený pro nejnovější generaci silničních i terénních 
motocyklů, dvoutaktních i čtyřtaktních

 � Snižuje tření a vnitřní odpor v převodech, což vede k hladší změně rychlostí a k prodloužení 
životnosti spojkového systému

 � Nízká viskozita zaručuje spolehlivou činnost převodů i při studeném startu

Splňuje specifikace:
API SG

10844767 MTx 10W-40 1 l

motorovÉ oleJe a ostatní produkty pro motocykly
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

mtX Full synthetic 75W-140

 � Syntetický vícerozsahový převodový olej určený pro nejnovější generaci silničních i terénních 
motocyklů, dvoutaktních i čtyřtaktních

 � Snižuje tření a vnitřní odpor v převodech, což vede k hladší změně rychlostí a k prodloužení 
životnosti spojkového systému

 � Výborné vlastnosti proti opotřebení při vysokých tlacích a za všech okolních teplot

Splňuje specifikace:
API GL-5

10071748 MTx Full Synthetic 75W-140 1 l
10849157 MTx Full Synthetic 75W-140 20 l

outboard 2t

 � Vysoce kvalitní minerální olej pro dvoutaktní vodou chlazené lodní motory
 � Vhodný pro všechny dvoutaktní závěsné lodní motory, včetně motorů japonské výroby, kde je 
vyžadována třída kvality NMMA TC-W3

 � Snadno se mísí s palivem
 � Obsahuje vybraná bezpopelová aditiva, která zajišťují výjimečnou čistotu motoru, teplotní stabilitu a 
eliminují „přemostění“ elektrod zapalovací svíčky

 � Může se používat pro motory vybavené systémem vstřikování paliva, nebo pro starší způsob přípravy 
směsi paliva s olejem

Splňuje specifikace:
NMMA TC-W3

10429622 Outboard 2T 1 l

motorovÉ oleJe a ostatní produkty pro motocykly
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

oleJe pro manuální převodovky
 
S rostoucí složitostí převodovek se zvyšuje také potřeba technologicky pokročilejších olejů zaručujících 
spolehlivou funkci vozidla. Volba vhodného oleje pro váš vůz je klíčem k zajištění správné funkce 
převodovky a ke každodenní hladké jízdě. Castrol se svými více než stoletými zkušenostmi v oboru 
převodových olejů a v roli upřednostňovaného dodavatele produktů pro prvonáplně u mnoha 
špičkových výrobců aut i převodovek nabízí řadu olejů pro manuální převodovky, které vyhoví 
požadavkům vašeho vozu. Můžete si být jisti, že pro své vozidlo vybíráte ten pravý olej.

syntrans b 75W

 � Plně syntetický olej se schválením ZF TE-ML 11 pro podélně uložené převodovky, zejména BMW
 � Zajišťuje vynikající ochranu pro převody a ložiska v podélně uložené převodovce
 � Viskozita při nízkých teplotách zajišťuje hladkou změnu převodů i při nejnižších teplotách
 � Teplotní stabilita a odolnost proti oxidaci zabezpečuje čistotu aplikace a prodlužuje životnost těsnění

Splňuje specifikace:
API GL-4, ZF TE-ML 11, Určeno pro ZF TE-ML 11: S5-31, S5-39, S6-37, S6-53, 6S530. Registrováno pod 
číslem schválení ZF: ZF000710

10680652 Syntrans B 75W 1 l

syntrans Fe 75W

 � Plně syntetický převodový olej pro manuální převodovky a mokré spojky, kde je požadována úroveň 
kvality API GL-4

 � Přípustné použití všude, kde je vyžadován standard Ford WSS-M2C200-D2, např. Ford Focus, C-Max, 
Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit, Volvo C30, S40, V50, S60, V70, xC60, xC70

 � Olej je možné použít i v manuálních převodovkách od jiných výrobců, kde je potřeba eliminovat 
škubání převodů při studeném startu

Splňuje specifikace:
API GL-4, Ford WSS-M2C200-D2, Schválení MB 235.73

10656405* Syntrans FE 75W 1 l
10680653 Syntrans FE 75W 60 l
10852107 Syntrans FE 75W 208 l

syntrans v Fe 75W-80

 � Plně syntetický převodový olej s vynikající ochranou proti opotřebení; vyvinutý podle klasifikace API 
GL-4

 � Kompatibilní s materiály používanými v synchronizátorech a zároveň přispívá ke zlepšení úspor 
paliva

 � Castrol doporučuje pro všechny 5stupňové a 6stupňové manuální převodovky ve vozech Volkswagen, 
Audi, Seat a Škoda

Splňuje specifikace:
API GL-4+, Audi TL 52532

10615382 Syntrans V FE 75W-80 1 l
10554103 Syntrans V FE 75W-80 20 l
10684515 Syntrans V FE 75W-80 60 l

oleJe pro převodovky
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

syntrans z long liFe 75W-80

 � Plně syntetický olej určený pro manuální i automatické převodovky nákladních automobilů
 � Může se používat pro většinu manuálních převodovek (v traktorech, autobusech, užitkových 
vozidlech) s požadavky GL-4

 � Určen výhradně pro prodloužené intervaly výměny oleje (až do 540 000 km)
 � Nabízí vynikající ochranu proti tření v synchronizátorech s uhlíkovým povlakem, nápečemi bronzu a 
molybdenu, kde zajišťuje vyšší kvalitu změn převodu a delší životnost spolupracujících součástí

Splňuje specifikace:
API GL-4, MAN 341 Z5, Schválení MB 235.41, ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

10777869* Syntrans Z Long Life 75W-80 20 l
10680657 Syntrans Z Long Life 75W-80 60 l
10780937 Syntrans Z Long Life 75W-80 208 l

syntrans at 75W-90

 � Plně syntetický převodový olej určený pro synchronizované manuální převodovky nákladních 
automobilů, zvláště je doporučený pro vozy MB ACTROS podle specifikace MB 235.11

 � Díky univerzální viskozitě je možné jej používat po celý rok, při velmi nízkých i velmi vysokých 
teplotách

 � Díky snížené úrovni tření zajišťuje vynikající ochranu a lepší úspory paliva

Splňuje specifikace:
API GL-4, Schválení MB 235.11

10260817* Syntrans AT 75W-90 20 l

syntrans 75W-85

 � Syntetický převodový olej pro manuální převodovky užitkových vozidel. Doporučen pro prodloužené 
intervaly výměny oleje.

 � Produkt zajišťuje vynikající mazání a má vynikající charakteristiky „hladkého chodu“
 �  Zavádí nové standardy životnosti převodovek, spotřeby paliva, komfortu řazení a snížené teploty v 
převodovce

 � Vynikající ochrana proti opotřebení a pěnění
 � První převodový olej, který je možné používat ve standardních převodovkách a s redukcí

Splňuje specifikace:
API GL-4, Převodový olej Volvo 97307: 006, Schválení MB 235.4, Eaton pro Evropu interval výměny 500 
000 km (service bulletin 2273)

10260816* Syntrans 75W-85 20 l
10276386 Syntrans 75W-85 60 l
11217068* Syntrans 75W-85 208 l

syntrans multivehicle 75W-90

 � Syntetický vícerozsahový převodový olej pro osobní automobily
 � Doporučován pro převodovky v kombinaci s hlavními převody, pro vozy s pohonem vepředu i vzadu
 � Vyvinut pro převodovky, které vyžadují olej podle API GL-4
 � Úspěšně vyřeší většinu problémů manuálních převodovek s obtížným řazením při nízkých teplotách

Splňuje specifikace:
API GL-4, Ford WSD-M2C200-C, Schválení MB 235.72, Třída SAE podle normy J306 před rv. 1998

10304416 Syntrans Multivehicle 75W-90 0,5 l
10383804* Syntrans Multivehicle 75W-90 1 l
10044384* Syntrans Multivehicle 75W-90 20 l
10680651 Syntrans Multivehicle 75W-90 60 l
10852101 Syntrans Multivehicle 75W-90 208 l

oleJe pro převodovky
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

syntrans transaXle 75W-90

 � Syntetický převodový olej, obohacený balíčkem pro zvýšení ochrany nad úroveň požadavků API GL-4
 � Má schválení VW 501.50 a je vhodný pro konvenční převody propojené s hlavními převody, rozvodovky 
a další aplikace, které vyžadují olej podle API GL-4

 �  Vynikající ochrana v širokém spektru provozních teplot

Splňuje specifikace:
API GL-4+, VW 501.50

10010324 Syntrans Transaxle 75W-90 0,5 l
10383805* Syntrans Transaxle 75W-90 1 l
10036095* Syntrans Transaxle 75W-90 20 l
10036096 Syntrans Transaxle 75W-90 60 l
10852100 Syntrans Transaxle 75W-90 208 l

manual ep 80W

 � Minerální převodový olej, určený výhradně pro manuální převodovky, které vyžadují olej podle 
specifikace API GL-4

 � Má schválení MB pro převodovky užitkových vozidel a nákladních automobilů
 � Má schválení ZF pro manuální převodovky

Splňuje specifikace:
API GL-4, Schválení MB 235.1, ZF TE-ML 17A

10002942 Manual EP 80W 1 l
10036094* Manual EP 80W 20 l
10852098* Manual EP 80W 208 l

manual ep 80W-90

 � Minerální olej doporučený pro manuální převodovky, které vyžadují olej s aditivy proti opotřebení
 � Schválený pro převodovky osobních a nákladních automobilů, pro soustavy řízení a pro mezilehlé 
převody

 � Může se používat v hypoidních převodovkách, které vyžadují specifikaci API GL-4

Splňuje specifikace:
API GL-4, ZF TE-ML 02B , 17A, MAN 341 Typ Z2

10067231 Manual EP 80W-90 0,5 l
10067232 Manual EP 80W-90 1 l
10848845* Manual EP 80W-90 20 l
10852108* Manual EP 80W-90 208 l

oleJe pro převodovky
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

převodovÉ oleJe pro nápravy  
a univerzální převodovÉ oleJe
 
Jak roste hmotnost vozidel a požadavky na životnost a prodloužení výměnných intervalů, stávají  
se pro spolehlivost vozu stále důležitějšími kapaliny použité u zadní nápravy. Volba vhodného oleje  
pro váš vůz je klíčem k zajištění správné funkce zadní nápravy a ke každodenní hladké jízdě. 

Castrol se svými více než stoletými zkušenostmi v oboru převodových olejů pro nápravy a v roli 
upřednostňovaného dodavatele produktů pro prvonáplně u mnoha špičkových výrobců aut i převodovek 
nabízí řadu převodových olejů pro nápravy a univerzálních převodových olejů, které vyhoví požadavkům
vašeho vozu. Můžete si být jisti, že pro své vozidlo vybíráte ten pravý olej.

syntraX universal 80W-90

 � Polosyntetický olej speciálně navržený pro užitková vozidla
 � Splňuje všechny úrovně požadavků API GL 1, 2, 3, 4, 5, a to díky jedinečné kombinaci aditiv, která 
splňují požadavky vyplývající z extrémních tlaků v hypoidních převodovkách, je vhodný ale také pro 
synchronizované manuální převodovky

 � Pro manuální převodovky a hlavní převody
 � Umožňuje prodloužení intervalu výměny oleje až na 160 000 km

Splňuje specifikace:
API GL-4/GL-5, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M2, Schválení MB 235.0, Scania STO 1:0, ZF - TE ML 
02B, 05A, 12L, 12M, 16C, 17H, 19B, 21A, Doporučeno pro manuální převodovky a diferenciály Hino. 
Registrováno pod číslem schválení ZF: ZF000227

10848851* Syntrax Universal 80W-90 20 l
11120741 Syntrax Universal 80W-90 60 l
10848853* Syntrax Universal 80W-90 208 l

syntraX universal plus 75W-90

 � Syntetický víceúčelový převodový olej pro převodovky a hlavní převody nákladních automobilů, které 
vyžadují standardy kvality GL-4 nebo GL-5

 � Doporučen pro nákladní automobily, manuální převodovky osobních automobilů, hydrodynamické 
měniče momentu a hnací nápravy

 � Vynikající ochrana v širokém spektru provozních teplot

Splňuje specifikace:
API GL-4/ GL-5/ MT-1, SAE J2360, MAN 341 Z2, MAN 342 S1, Schválení MB 235.8, Scania STO 1:0, 
ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A, Převodový olej Volvo 97312-046, Eaton pro Evropu 
interval výměny 300 000 km. Registrováno pod číslem schválení ZF: ZF001471

10848854* Syntrax Universal Plus 75W-90 1 l
10848855* Syntrax Universal Plus 75W-90 20 l
10752071 Syntrax Universal Plus 75W-90 60 l
10752072* Syntrax Universal Plus 75W-90 208 l

oleJe pro převodovky
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

syntraX limited slip 75W-140

 � Speciální syntetický olej pro hlavní převody vybavené systémem omezení prokluzu, zejména pro off-
roady a sportovní vozy

 � Speciální syntetický olej pro hlavní převody vybavené systémem omezení prokluzu
 � Má vynikající toleranci k extrémně nízkým a extrémně vysokým teplotám
 � Schválený pro převodovky BMW s omezením prokluzu
 � Doporučován zejména pro modely BMW M a Mercedes-Benz AMG

Splňuje specifikace:
API GL-5, Schválení MB 235.61, ZF TE-ML 05C, 12D, 16G, 18, 21C, Zadní nápravy BMW LS, Doporučeno 
pro Nissan GTR.  Třída SAE podle normy J306 před rokem výroby 1998

10041546 Syntrax Limited Slip 75W-140 0,5 l
10383802* Syntrax Limited Slip 75W-140 1 l
10306670* Syntrax Limited Slip 75W-140 20 l
10405576 Syntrax Limited Slip 75W-140 60 l

syntraX long liFe 75W-140

 � Syntetický olej pro převodovky na přední a zadní nápravě a pro samostatné převodovky, vyvinutý 
speciálně pro Scania

 � Vysoká stabilita ve střihu a tudíž dlouhotrvající mazací vlastnosti
 � Může se používat ve vozidlech jiných značek s požadavky API GL-5 a SAE 75W-140

Splňuje specifikace:
API GL-5, Scania STO 1:0, Scania STO 2:0A

10680604 Syntrax Long Life 75W-140 1 l
10714406 Syntrax Long Life 75W-140 20 l
10680642 Syntrax Long Life 75W-140 60 l
10852096 Syntrax Long Life 75W-140 208 l

syntraX long liFe 75W-90

 � Syntetický olej pro kuželové převody na přední a zadní nápravě, vyvinutý speciálně pro BMW
 � Schválený pro převodovky BMW bez omezení prokluzu
 � Vysoká stabilita ve střihu a tudíž dlouhotrvající mazací vlastnosti
 � Může se používat ve vozidlech jiných značek s požadavky API GL-5 a SAE 75W-90

Splňuje specifikace:
API GL-5, MAN 342 Typ S1, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05A,12B,17B,19C,21A, BMW (zadní nápravy bez 
omezení prokluzu). Registrováno pod číslem schválení ZF: ZF000230

10615399* -                      Syntrax Long Life 75W-90 1 l
10383803* 11460629      Syntrax Long Life 75W-90 20 l
10680643* -                      Syntrax Long Life 75W-90 60 l
10780963* -                      Syntrax Long Life 75W-90 208 l

oleJe pro převodovky
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

aXle epX 80W-90

 � Minerální převodový olej pro kuželové převody, vylepšený o aditiva proti namáhání (EP), díky nimž 
zajišťuje vynikající ochranu proti opotřebení

 � Může se používat ve všech mechanických převodovkách a hlavních převodech, které vyžadují 
převodový olej podle specifikace API GL-5

Splňuje specifikace:
API GL-5, Schválení: ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A, MAN 342 Typ M2. Registrováno pod 
číslem schválení ZF: ZF001391

11100117* Axle EPx 80W-90 1 l
10848840* Axle EPx 80W-90 20 l
10814110 Axle EPx 80W-90 60 l
10848841* Axle EPx 80W-90 208 l

aXle epX 90

 � Minerální převodový olej pro kuželové převody, vylepšený o aditiva proti namáhání (EP), díky nimž 
zajišťuje vynikající ochranu proti opotřebení

 � Může se používat ve všech mechanických převodovkách a hlavních převodech, které vyžadují 
převodový olej podle specifikace API GL-5

Splňuje specifikace:
API GL-5, Schválení MB 235.0, ZF - TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

10006799 Axle EPx 90 0,5 l
10002943 Axle EPx 90 1 l
10036097* Axle EPx 90 20 l
10680645* Axle EPx 90 60 l
10780967* Axle EPx 90 208 l

aXle epX 85W-140

 � Minerální převodový olej pro kuželové převody, vylepšený o aditiva proti namáhání (EP), díky nimž 
zajišťuje vynikající ochranu proti opotřebení

 � Může se používat ve všech mechanických převodovkách a hlavních převodech, které vyžadují 
převodový olej podle specifikace API GL-5

Splňuje specifikace:
API GL-5, ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A. Registrováno pod číslem schválení ZF: ZF000910, ZF000911, 
ZF000912, ZF000848

10848842* Axle EPx 85W-140 20 l
10848843* Axle EPx 85W-140 208 l

aXle z limited slip 90

 � Minerální olej pro hlavní převody a diferenciály s omezením prokluzu
 � Vysoká stabilita ve střihu a tudíž dlouhotrvající mazací vlastnosti
 � Může se používat ve vozidlech jiných značek s požadavky API GL-5 a SAE 90
 � Určen speciálně pro mnoho off-roadů a pro stavební a zemědělské stroje

Splňuje specifikace:
API GL-5, ZF TE-ML 05C, 12C, 21C. Registrováno pod číslem schválení ZF: ZF000294, ZF000281, 
ZF000307

10680647 Axle Z Limited Slip 90 1 l
10680648* Axle Z Limited Slip 90 60 l
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

aXle long drain 80W-90

 � Minerální převodový olej určený pro použití v nápravách a koncových pohonech pracujících v 
náročných podmínkách a v širokém rozsahu provozních teplot

 � Efektivní ochrana proti opotřebení při silném zatížení
 � Rozšířený potenciál ve srovnání s běžnými oleji s normou MB 235.0
 � Vynikající odolnost proti pěnění a korozi
 � Schváleno pro nápravy HL-6 a HO6

Splňuje specifikace:
API GL-5, Schválení MB 235.20, MAN 342 Typ M3, MAN 341 Typ GA1, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05A, 
12E, 16B, 17B, 19B, 21A. Registrováno pod číslem schválení ZF: ZF000229

10877853 Axle Long Drain 80W-90 208 l
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

oleJe pro automatickÉ převodovky
 
Převodovka je jednou z nejdůležitějších komponentů vozidla a díky svým téměř 1000 PRECIZNĚ 
NAVRŽENÝM PŘESNÝM DÍLŮM je jednou z nejsložitějších a nejnákladnějších jednotek z hlediska 
opravy nebo výměny. Vše je v načasování. Používání správného oleje a jeho výměna ve správný čas  
je klíčem k prevenci problémů s převodovkou, jejichž řešení by se jinak stalo velmi nákladným.  
Castrol se svými více než stoletými zkušenostmi v oboru převodových olejů a v roli upřednostňovaného 
dodavatele produktů pro prvonáplně u mnoha špičkových výrobců aut i převodovek nabízí řadu olejů 
pro automatické převodovky, které vyhoví požadavkům vašeho vozu. Můžete si být jisti, že pro své 
vozidlo vybíráte ten pravý olej.

transmaX z

 � Syntetický olej pro manuální i automatické převodovky
 � Vysoká odolnost proti střihu
 � Prodloužený interval výměny oleje (120 000 km) pro převodovky ZF Ecomat MB AT i Voith AT
 � Ideální olej pro automatické převodovky a převodovky Tiptronic
 � Vynikající olej pro smíšený vozidlový park

Splňuje specifikace:
MAN 339 Typ Z3, MAN 339 Typ Z12, MAN 339 Typ V2, ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C, 
VW 501 60, Schválení MB 236.81, Voith H55.6336.xx, JASO 1A, Doporučen pro: Toyota T, T II, T III, T IV, 
WS, Nissan Matic D, J, S, Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV, Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ, 
Subaru F6, Red 1, Daihatsu AMMIx ATF D-III Multi, D3-SP, Suzuki AT olej 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 
3317, Hyundai/Kia SP III, SP IV, Aisin JWS 3309, Honda/Acura DW 1/Z 1, Isuzu (s požadavky Toyota 
T-IV), Vhodný pro BMW, VW, Audi a Jaguar s 5stupňovými automatickými převodovkami a pro 4- a 
5stupňové automatické převodovky MB. Registrováno pod číslem schválení ZF: ZF000221

10680590 -                      Transmax Z 1 l
10155953* 11460626      Transmax Z 20 l
10680591 -                      Transmax Z 60 l
11124803 -                      Transmax Z 208 l

transmaX deXron®-vi mercon® lv

 � Syntetický olej pro automatické převodovky se schválením Ford MERCON® LV a GM DExRON® VI
 � Vysoká odolnost proti střihu
 � Zajišťuje stabilitu při nízkých i vysokých teplotách
 � Ideální olej pro automatické převodovky vozidel různých značek
 � Vynikající olej pro smíšený vozidlový park

Splňuje specifikace:
MERCON® LV, DExRON® VI, JASO 1A (03), JASO 1A LV (13), Doporučován všude, kde je požadována 
specifikace: Toyota T III, T IV, WS, Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3, Mazda ATF M-III, M-V, FZ, 
Honda/Acura DW 1/Z 1, Nissan Matic D, J, S, JWS 3314/3317/ 3309, Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, Isuzu, 
Subaru F6, Red 1, Daihatsu AMMIx ATF D-III Multi, D3-SP, Hyundai/Kia SP III, SP IV. Vhodný pro 6, 8 
a 9stupňové automatické převodovky Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, 
VW, Porsche, pro 7 a 9stupňové automatické převodovky MB a pro všechny ostatní, které vyžadují 
Dexron III nebo Mercon SP. Vhodný také pro použití tam, kde je vyžadována specifikace Volvo AT 102

10848856* Transmax DExRON®-VI MERCON® LV 1 l
10848857* Transmax DExRON®-VI MERCON® LV 20 l
10848858* Transmax DExRON®-VI MERCON® LV 60 l
10848859* Transmax DExRON®-VI MERCON® LV 208 l
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

transmaX dual

 � Syntetický převodový olej pro převody s dvojitou spojkou značek jako Volvo, MMC a Chrysler, a kde je 
požadována specifikace Ford WSS-M2C-936-A

 � Zajišťuje výjimečné vlastnosti při synchronizaci ve spojení s vyváženými charakteristikami tření a 
teplotní i oxidační stabilitou

 � Má vynikající viskozitu při nízkých teplotách a je odolný proti střihu
 � Castrol doporučuje pro 6stupňové převodovky DSG ve vozech Volkswagen s mokrou spojkou

Splňuje specifikace:
VW G 052 529 (Audi), Doporučený pro: Ford WSS-M2C-936-A (Dual Clutch), Volvo, Chrysler (Europe), 
Mitsubishi, Peugeot s převodovkou Getrag DCT, VW, Seat, Škoda 6stupňová převodovka Dual Clutch 
Transmission (DSG)

10418303* Transmax DUAL 1 l
10681457 Transmax DUAL 60 l
11200917 Transmax DUAL 208 l

transmaX a cvt

 � Syntetický olej pro automatické kontinuálně variabilní převodovky CVT
 � Olej má vynikající charakteristiky tření mezi ocelovými součástmi a zajišťuje dobrou ochranu proti 
opotřebení i delší životnost převodovky

 � Vynikající ochrana proti opotřebení znamená delší životnost převodovky

Splňuje specifikace:
VW TL 52180

10408812 Transmax A CVT 20 l

transmaX cvt

 � Syntetický olej pro automatické převodovky typu CVT mnoha různých značek
 � Olej má vynikající charakteristiky tření mezi ocelovými součástmi a zajišťuje dobrou ochranu proti 
opotřebení i delší životnost převodovky

 � Vynikající ochrana proti opotřebení znamená delší životnost převodovky
 � Odolnost proti oxidaci umožňuje dlouhou a stabilní činnost

Splňuje specifikace:
Doporučen pro: Toyota CVT Fluid TC, Toyota CVT Fluid FE, Nissan CVT Fluid NS-1, Nissan CVT Fluid 
NS-2, Nissan CVT Fluid NS-3, MMC DIAQUEEN ATF SP-III, MMC DIAQUEEN CVT Fluid J1, MMC 
DIAQUEEN CVT Fluid J4, MMC DIAQUEEN CVT Fluid J4+, Mazda CVTF 3320, Subaru i-CVT Fluid, 
Subaru i-CVT FG, Subaru Lineartronic High Torque Chain CVTF, Daihatsu AMMIx CVT Fluid DC, 
Daihatsu AMMIx CVT Fluid DFE, Suzuki CVT Fluid 3320, Suzuki CVT Fluid Green 1, Suzuki CVT Fluid 
Green 2, Suzuki CVTF TC, Suzuki NS-2, Honda HCF-2*, Hyundai/ Kia SP-III, Chrysler NS-2, Chrysler 
CVTF+4, Mini Cooper EZL799, Ford CVT23, MB 236.20 
 
* Olej Transmax CVT je vhodný pro převodovky Honda CVT (kromě modelů 2001-2007 Honda Fit/Jazz, 
které jsou vybaveny startovací spojkou)“

11112521 Transmax CVT 1 l
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

atF multivehicle

 � Olej pro automatické převodovky většiny japonských výrobců, které vyžadují vyšší hladinu vibrací než 
převodovky evropské nebo americké produkce

 � Navržen a vyvinut s ohledem na splnění požadavků JASO 1A
 � Zajišťuje vynikající úroveň ochrany při vysokých teplotách a vyšší stabilitu tření pro hladkou činnost 
převodovky

 � Zaručuje vynikající viskozitu při nízkých teplotách, čímž zlepšuje komfort řazení převodů

Splňuje specifikace:
JASO 1A, Doporučen pro: Toyota T, T II, T III, T IV, WS, Nissan Matic D, J, S, Mitsubishi SP II, IIM, III, 
PA, J3, SP IV, Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ, Subaru F6, Red 1, Daihatsu AMMIx ATF D-III Multi, 
D3-SP, Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317, Hyundai/Kia SP III, SP IV, Převodovky Aisin 
vyžadující JWS 3309, Honda/Acura DW 1/Z 1, Isuzu (s požadavky Toyota T-IV)

10680654* ATF Multivehicle 1 l
10680655 ATF Multivehicle 20 l
10680656 ATF Multivehicle 60 l

transmaX deX iii multivehicle

 � Vyvinut speciálně pro automatické převodovky osobních i nákladních vozidel a také pro hydraulické 
systémy a posilovače řízení

 � Vyvinut pro automatické převodovky GM před rokem 2005 a pro převodovky s požadavky Dexron® (II 
nebo III) nebo Mercon

 � Přípustné použití pro převodovky Allison u nákladních vozů vyžadujících specifikaci TES 389 a od 
jiných výrobců

Splňuje specifikace:
Allison C4, Allison TES 389, ZF TE-ML 04D, 14A, MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ L1, 
Schválení MB 236.9, Voith H55.6335.xx, Převodový olej Volvo 97341, Splňuje specifikaci Mercon®, 
Dexron® IIIH, Převodový olej Volvo 97340. Registrováno pod číslem schválení ZF: ZF000220

10061217 Transmax Dex III Multivehicle 0,5 l
10061218* Transmax Dex III Multivehicle 1 l
10212552* Transmax Dex III Multivehicle 20 l
10061219 Transmax Dex III Multivehicle 60 l
11141193 Transmax Dex III Multivehicle 208 l

atF deX ii multivehicle

 � Olej pro automatické převodovky, který je možné použít v širokém spektru automatických 
převodovek a posilovačů řízení

 � Vhodný pro systémy vyžadující standard Dexron IID nebo Mercon a pro manuální převodovky s 
požadavky Mercedes Benz

 � Zajišťuje vysokou teplotní stabilitu, chrání proti vzniku úsad a proti změnám viskozity, prodlužuje 
životnost oleje i hydraulických systémů

 � Kompatibilní s těsnicími materiály, které zaručují delší životnost
 � Velmi často se používá v systémech posilovačů řízení

Splňuje specifikace:
ZF -TE-ML 04D, 11A, 14A, MAN 339 V1, MAN 339 Z1, MAN 339 L2, Schválení MB 236.6, Voith H55.6335.
xx Splňuje specifikaci Ford Mercon®, Dexron®-IID. Registrováno pod číslem schválení ZF: ZF000223

10006800 ATF Dex II Multivehicle 0,5 l
10004642* ATF Dex II Multivehicle 1 l
10036093 ATF Dex II Multivehicle 20 l
10680646* ATF Dex II Multivehicle 60 l
10848839* ATF Dex II Multivehicle 208 l
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

produkty agri pro zemĚdĚlství

transmaX agri mp plus 10W-30

 � Víceúčelový olej STOU, který usnadňuje servis bez rizika nesprávného použití
 � Umožňuje snížení objemu skladových zásob a tím i snížení nákladů
 � Vysoký obsah čisticích činidel zajišťuje maximální životnost oleje
 � Vynikající ochrana při studeném startu snižuje opotřebení motoru
 � Poskytuje vysoký stupeň ochrany pro motory, převodovky, kapalinové brzdy, hydraulické soustavy a 
převody na přední nápravě

Splňuje specifikace:
API GL-4, API CF-4/SF, MF - M1145, ZF TE-ML 06B(*), 07B, Splňuje specifikaci MF M1139, MF M1144, 
JD J27, Ford M2C 159-B, Vhodný pro JD 20C, Ford M2C-134D a 86B, Case MS 1207. Registrováno pod 
číslem schválení ZF: ZF003416

11277445 Transmax Agri MP Plus 10W-30 20 l
11277446 Transmax Agri MP Plus 10W-30 60 l
11277447 Transmax Agri MP Plus 10W-30 208 l

transmaX agri mp plus 10W-40

 � Víceúčelový olej STOU, který usnadňuje servis bez rizika nesprávného použití
 � Umožňuje snížení objemu skladových zásob a tím i snížení nákladů
 � Vysoký obsah čisticích činidel zajišťuje maximální životnost oleje
 � Vynikající ochrana při studeném startu snižuje opotřebení motoru
 � Poskytuje vysoký stupeň ochrany pro motory, převodovky, kapalinové brzdy, hydraulické soustavy a 
převody na přední nápravě

Splňuje specifikace:
API CF-4/SF/GL-4, ACEA E2, MF - M1145, ZF - TE-ML 06B(*), 07B, Splňuje specifikaci MF - M1144, 
Sperry Vickers/Eaton M2950S, Sperry Vickers/Eaton I0280-S, Sauer Sunstrand. Danfoss: Hydrostatis 
Trans Fluid, Vhodný pro MF - M1139, Case MAT 3525, FNHA-2-C-201.00, FNH 82009201, NH 410B, 
John Deer e J20C, J27 a Ford M2C-134D, 86B, 159B. Registrováno pod číslem schválení ZF: ZF002181

11277448 Transmax Agri MP Plus 10W-40 5 l
11277449 Transmax Agri MP Plus 10W-40 20 l
11277451 Transmax Agri MP Plus 10W-40 208 l

transmaX agri mp 15W-40

 � Víceúčelový olej STOU, který usnadňuje servis bez rizika nesprávného použití
 � Umožňuje snížení objemu skladových zásob a tím i snížení nákladů
 � Vysoký obsah čisticích činidel zajišťuje maximální životnost oleje
 � Vynikající ochrana při studeném startu snižuje opotřebení motoru
 � Poskytuje vysoký stupeň ochrany pro motory, převodovky, kapalinové brzdy, hydraulické soustavy a 
převody na přední nápravě

Splňuje specifikace:
API CE/SF/GL-4, ZF TE-ML 06B(*), 07B, Splňuje specifikaci - JDM J27, MFM1144, Vickers M-2950-S, 
Doporučen pro: Ford ESN-M2C-134D, ESN-M2C-159B, ESN-M2C-86B, MF M1139, Case MAT 3525, 
Sperry Vickers, Eaton I-280-S, Sauer Sunstrand, Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid, John Deere JDM 
J20C, New Holland FNHA-2-C-201.00, FNH 82009202, NH 410B. Registrováno pod číslem schválení 
ZF: ZF002166, ZF002170, ZF002171, ZF002172

11277452 Transmax Agri MP 15W-40 20 l
11277453 Transmax Agri MP 15W-40 60 l
11277454 Transmax Agri MP 15W-40 208 l

ag
ri
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

transmaX agri trans plus 80W

 � Olej typu UTTO, určený výhradně pro mokrou spojku, kapalinové brzdy, a také pro hydraulické 
soustavy a převodovky, zařízení PTO pro zemědělské traktory a nesilniční stroje

 � Umožňuje snížení objemu skladových zásob, usnadňuje servis a eliminuje riziko nesprávného použití
 � Delší životnost komponent oproti konvenčním hydraulickým olejům znamená zkrácení doby 
odstávek a snížení nákladů na údržbu

 � Má vynikající oxidační stabilitu a antikorozní vlastnosti

Splňuje specifikace:
API GL-4, MF - M1145, Převodový olej Volvo 97303:053 (WB 101), ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F, Splňuje 
specifikaci Ford ESN-M2C-134D, JD 20C, Vhodný pro Case 1207, Case 1209, MAT 3505, MAT 3525, 
MAT 3540, NH410B a Ford M2C86-B. Vhodný pro použití v převodovkách S-Matic CVT a RC-shift. 
Registrováno pod číslem schválení ZF: ZF002188, ZF002189, ZF002190, ZF002191

10777640 Transmax Agri Trans Plus 80W 20 l
10848885 Transmax Agri Trans Plus 80W 208 l

agri hydraulic oil plus

 � Hydraulický olej určený speciálně pro zemědělské a stavební stroje
 � Vynikající odolnost proti střihu umožňuje maximální intervaly výměny oleje
 � Vysoká stabilita viskozity umožňuje optimální provoz i při velmi nízkých a vysokých teplotách
 � Má vynikající oxidační stabilitu a antikorozní vlastnosti

Splňuje specifikace:
ISO VG 46, DIN 51524 Part 3, BS 5063 Class HV, DIN klasifikace HVLP

10848875 Agri Hydraulic Oil Plus 20 l
10853332 Agri Hydraulic Oil Plus 60 l
10853333 Agri Hydraulic Oil Plus 208 l

transmaX oFFroad 30

 � Minerální převodový olej s viskozitou SAE 30, speciálně navržený pro převodovky Powershift, 
systémy přenosu výkonu, kapalinové brzdy, nápravy a diferenciály v nesilničních strojích, kde je 
vyžadována specifikace Caterpillar TO-4

 � Vhodný pro hydrodynamické měniče momentu a hydraulické systémy, vyžadující standardy ZF TE ML 
03C, 07F a Komatsu

Splňuje specifikace:
ZF TE-ML 03C, 07F, Splňuje specifikaci CAT TO-4, Doporučen pro Komatsu.  Registrováno pod číslem 
schválení ZF: ZF000299, ZF000267, ZF002064, ZF002031

11277455* Transmax Offroad 30 20 l
10949956* Transmax Offroad 30 208 l

produkty agri pro zemĚdĚlství

ag
ri
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

engine shampoo    novinka

Motorový proplachový šampon Castrol pro ošetření před výměnou oleje je přípravek s vysoce účinným 
čisticím činidlem PCA, které odstraňuje motorový kal*, obaluje částice nečistot, kterým pomáhá volně 
odtékat, a čištěním připravuje motor na čerstvý olej. Motorový proplachový šampon Castrol:

 � Neobsahuje rozpouštědla a proto nepoškozuje důležitá protiolejová těsnění
 � Obsahuje vysoce účinné čisticí činidlo PCA, které pomáhá odstranit kalové úsady z kovových povrchů 
motoru

 � Odstraňuje až 85 % kalu* v zážehových motorech
 � Lze použít také pro vznětové motory s nízkou zátěží

*) Na základě údajů o vyčištění kalu při testování zážehových motorů

11390053 Engine Shampoo 0,3 l

radicool nF

 � Nízko tuhnoucí silikátový kapalinový koncentrát typu IAT
 � Neobsahuje dusitany, aminy ani fosfáty
 � Určen výhradně pro moderní namáhané osobní a nákladní automobily
 � Velmi efektivně chrání proti korozi a kavitaci všech kovových součástí chladicí soustavy
 � Zajišťuje úplnou ochranu po dobu až 3 let

Splňuje specifikace:
ASTM D3306, ASTM D4985, BS - BS6580:2010, JASO JIS K2234, MAN 324 Typ NF, Schválení MB 325.0, 
MTU MTL 5048, VW TL-774C (G11), Deutz - DQC CA-14

10383796 Radicool NF 1 l
10848896 Radicool NF 60 l
10848897 Radicool NF 208 l

radicool sF premiX

 � Nízko tuhnoucí nesilikátový koncentrát pro chladiče typu OAT pro přímé použití v chladičích
 � Neobsahuje dusitany, aminy, křemičitany ani fosfáty
 � Určen výhradně pro moderní namáhané osobní a nákladní automobily
 � Velmi efektivně chrání proti korozi a kavitaci všech kovových součástí chladicí soustavy
 � Zajišťuje úplnou ochranu po dobu až 5 let
 � Nevyžaduje ředění vodou

Splňuje specifikace:
ASTM D3306 (III), ASTM D4985, ASTM D6210, BS - BS 6580:2010, Deutz DQC CB-14, MAN 324 Typ SNF, 
Schválení MB 326.3, VW TL-774F (G12+), DAF 74002

10848898 Radicool SF Premix 1 l

radicool si-oat

 � Nízko tuhnoucí koncentrát pro chladiče typu Si-OAT s přídavkem křemičitanu
 � Neobsahuje dusitany, aminy ani fosfáty
 � Určen výhradně pro moderní namáhané osobní a nákladní automobily
 � Velmi efektivně chrání proti korozi a kavitaci všech kovových součástí chladicí soustavy
 � Zajišťuje úplnou ochranu po dobu až 3 let
 � Určen pro vozidla Euro 6

Splňuje specifikace:
ASTM D3306 (I), ASTM D4985, BS6580:2010, JASO JIS K2234, MAN 324 Type Si-OAT, Schválení MB 
325.5, VW TL- 774G

10848900 Radicool Si-OAT 208 l

speciální produkty
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*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

speciální produkty

radicool premiX

 � Nízko tuhnoucí silikátová kapalina typu IAT pro přímé použití v chladičích
 � Nevyžaduje ředění vodou
 � Neobsahuje dusitany, aminy ani fosfáty
 � Určen výhradně pro moderní namáhané osobní a nákladní automobily
 � Velmi efektivně chrání proti korozi a kavitaci všech kovových součástí chladicí soustavy
 � Zajišťuje úplnou ochranu po dobu až 3 let

Splňuje specifikace:
BS - BS6580:2010

10325401 Radicool Premix 1 l

brake Fluid dot 4

 � Brzdová kapalina DOT4 používaná v brzdových soustavách a hydraulických spojkách
 � Doporučen pro veškeré kotoučové a bubnové brzdy s výjimkou systémů, pro které výrobce povoluje 
pouze produkty na minerální bázi

 � Nabízí nejvyšší úroveň ochrany brzdové soustavy proti účinkům koroze
 � Vysoký bod varu snižuje riziko odpařování
 � Plně kompatibilní s jinými kapalinami, které splňují specifikace FMVSS 116 DOT3 a DOT4

Splňuje specifikace:
FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 4, JASO JIS K2233 Class 4, SAE J1703, SAE J1704, AS 1960.1-2005 
Grade 2

10383795 -                      Brake Fluid DOT 4 0,5 l
10848810* 11376976      Brake Fluid DOT 4 1 l
11376978 -                      Brake Fluid DOT 4 5 l

react perFormance dot 4

 � Výkonná syntetická brzdová kapalina, na bázi polyalkylénových glykolových esterů a bórových esterů 
spolu s vysoce výkonnými aditivy a inhibitory, které ochraňují systém před korozí

 � Navrhnutý pro uplatnění v klasických brzdových systémech, kde se setkáváme s extrémními nároky 
na brzdovou soustavu

 � Vhodný pro všechny kotoučové a bubnové brzdové soustavy s výjimkou těch, kde je požadována 
minerální brzdová kapalina

 � Vysoký bod varu snižuje riziko odpařování
 � Plně kompatibilní s jinými kapalinami, které splňují specifikace FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1
 � Provozní doba brzdové kapaliny nesmí přesáhnout 24 měsíců

Splňuje specifikace:
FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 4, JIS K2233, SAE J1703, SAE J1704

10057331* 11376984      React Performance DOT 4 1 l
11455013 -                      React Performance DOT 4  /  novinka 5 l
11455014 -                      React Performance DOT 4  /  novinka 60 l

react dot 4 loW temp    novinka   

 � Vysoce výkonná brzdová kapalina na bázi glykol etherů a esterů boritan
 � Splňuje novou specifikaci ISO 4925 Class 6, která je doporučována řadou výrobců automobilů včetně 
VW, BMW a GM

 � Plně kompatibilní s ostatními kapalinami splňující specifikace FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1
 � Nevykazuje pouze excelentní výkonnost za vysokých teplot, ale poskytuje vynikající výkonnost i za 
nízkých teplot

Splňuje specifikace:
SAE J1703, SAE J1704, FMVSS 116 DOT4, ISO 4925 Class 6, JIS K2233, VW TL 766-Z

10848902 React DOT 4 Low Temp 5 l
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*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

speciální produkty

react srF racing

 � Vysoce výkonná brzdová kapalina, která nachází uplatnění v závodních podmínkách, kde se 
setkáváme s extrémními nároky na brzdovou soustavu

 � Vhodný pro všechny kotoučové a bubnové brzdové soustavy s výjimkou těch, kde je požadována 
minerální brzdová kapalina

 � Velmi vysoký bod varu snižuje riziko odpařování (suchý bod varu 320 °C)
 � Plně kompatibilní s jinými kapalinami, které splňují specifikace FMVSS 116 DOT 3 a DOT 4, ISO 4925, 
JIS K2233 a SAE J 1703.

 � Exkluzivní produkt, který je patentován v mnoha zemích
 � Provozní doba brzdové kapaliny nesmí přesáhnout 18 měsíců

Splňuje specifikace:
FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 4, SAE J1703, JIS K2233 Class 4

11244222 React SRF Racing 1 l

garden 2t

 � Vysoce kvalitní minerální olej pro dvoudobé motory používané v zahradních sekačkách, motorových 
pilách a ostatních zahradních strojích

 � Velmi dobrá ochrana proti opotřebení
 � Ochranu proti vytváření karbonových úsad
 � Udržuje zapalovací svíčky čisté a zajišťuje dobré studené starty

Splňuje specifikace:
API TC

10144262 Garden 2T 1 l

garden 4t 10W-30

 � Vysoce kvalitní olej vhodný pro všechny čtyřdobé motory v zahradní technice.
 � Je vyroben z vybraných základových olejů a moderního systému aditiv, které zajišťují dokonalou 
ochranu motoru a jeho prodlouženou životnost.

 � Multigrádní motorový olej SAE 10W-30 pro provoz v letních i zimních měsících
 � Prodloužená životnost motoru
 � Široké použití napříč zahradní technikou: vhodný pro čtyřdobé motory, kde výrobce předepisuje 
motorový olej výkonnostní specifikace API SL, SH, SJ nebo API CF a CD

Splňuje specifikace:
API SN/CF

10848832 Garden 4T 10W-30 1 l

garden chain oil

 � Vysoce rafinovaný minerální olej s přídavkem speciálních přísad
 � Lze použít pro všechny typy řetězových pil včetně elektrických
 � Vyznačuje se obzvláště dobrou přilnavostí
 � Vybrané přísady chrání a mažou řetěz i pohon řetězových pil, čímž prodlužují jejich životnost a snižují 
riziko selhání

10732211 Garden Chain Oil 1 l
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky)

lmX li-kompleXFett

 � Univerzální plastické mazivo pro valivá ložiska s dlouhotrvajícími ochrannými vlastnostmi
 � Obsahuje složky, které zlepšují odolnost mazací vrstvy proti zátěži
 � Zajišťuje dobré mazání rovněž za extrémních provozních podmínek a chrání proti korozi
 � Používá se jako mazivo pro valivá ložiska, umožňuje činnost v širokém rozsahu teplot
 � Schválení Mercedes-Benz MB 265.1 pro použití v nábojích kol osobních automobilů; dále má 
schválení MAN

Splňuje specifikace:
MAN 284 Li-H 2, Schválení MB 265.1, NLGI 2

10684532 LMx Li-Komplexfett 0,3 kg
11124799 LMx Li-Komplexfett 0,4 kg
10684535 LMx Li-Komplexfett 25 kg

moly grease

 � Plastické mazivo pro nepříznivé podmínky, posílené pomocí disulfidu molybdenu
 � Určeno pro univerzální homokinetické spojky a pro zařízení s vratným pohybem
 � Vynikající pro rotační a svorkové spojení, pro nízkorychlostní ložiska všech typů, která pracují pod 
vysokou zátěží

11213231 Moly Grease 0,4 kg
11447120  Moly Grease 18 kg

cls grease

 � Tekuté mazivo pro nápravy a systémy centrálního mazání nákladních vozů a autobusů
 � Mazivo pro velmi nízké tlaky a s dobrými charakteristikami EP
 � Vysoká viskozita bázového oleje
 � Spolehlivé mazání, zabraňuje selhání šroubů a spojů (díky snadnému přístupu k mazacím bodům)
 � Vynikající antikorozní ochrana pro ocel a měď
 � Vysoká odolnost proti oxidaci a nízký hydraulický tlak při -35° C.
 � Splňuje požadavky specifikací, produkt má zcela inertní účinky na elastomery

Splňuje specifikace:
MAN 283 Li-P 00/000, Schválení MB 264.0, NLGI 00/000, Volvo Truck Corporation: Service Bulletin 
strana 28

10684529 CLS Grease 25 kg
10848890 CLS Grease 50 kg

high temperature grease

 � Vysoce kvalitní plastické mazivo na bázi lithného komplexu, které využívá kombinaci vysoce 
kvalitního minerálního oleje, patentované technologie plniva a systému speciálně vybraných aditiv

 � Excelentní termální a mechanická stabilita zajišťuje vynikající použitelnost maziva za široké škály 
teplot, což umožňuje prodloužení intervalů domazávání a snižuje údržbu

 � Dobrá odolnost vůči extrémním tlakům a ochrana vůči opotřebení nabízí potenciál prodloužení 
životnosti součástek

 � Dobrá odolnost vůči vodě poskytuje ochranu i v těch aplikacích, kde je potenciál vystavení a 
kontaminací vodou vyšší

 � Dobrá ochrana vůči korozi

Splňuje specifikace:
NLGI 2

10383806 High Temperature Grease 0,4 kg
10848892 High Temperature Grease 180 kg

plastická maziva
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Obj. číslo Možná náhrada  /  Název Balení

*) Položka má náhradu (změna obj. kódu/názvu položky) sOrtiMeNt castrOl

plastická maziva

multipurpose grease

 � Vysoce kvalitní plastické mazivo primárně určeno pro automobilové aplikace, které využívá 
kombinaci minerálního oleje, lithného zpevňovadla a systému speciálně vybraných EP aditiv, aditiva 
vůči opotřebení (Anti-wear), antioxidanty a inhibitory koroze

 � Vynikající mechanická stabilita zajišťuje, že strukturální integrita maziva je udržována na stejné 
úrovni a tím umožňuje prodloužené domazávací intervaly

 � Dobré vlastnosti vůči vysokým tlakům a opotřebení poskytují prodlouženou ochranu zatížených 
aplikací, což vede k prodloužení životnosti součástek

 � Kombinace dobré odolnosti vůči vodě a ochraně proti korozi poskytuje výbornou ochranu v těch 
aplikacích, kde je potenciální nebezpečí vniknutí vody

10848895 Multipurpose Grease 180 kg

lm mehrzWeckFett 2

 � Univerzální plastické mazivo na bázi na bázi lithium-vápenatého mýdla
 � Obsahuje složky, které zlepšují odolnost mazací vrstvy proti zátěži
 � Zajišťuje dobré mazání a chrání proti korozi
 � Používá se jako mazivo pro všechna mazací místa, umožňuje činnost v širokém rozsahu teplot
 � Schválení Mercedes-Benz MB 267.0 pro použití u osobních a teréních automobilů vyjma mazání 
nábojů kol; dále má schválení MAN

Splňuje specifikace:
MAN 283 Li-P2, Schválení MB 267.0, NLGI 2

10684521 LM Mehrzweckfett 2 25 kg
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starý kód: název staré položky: nový kód: název nové položky:

11139217 Motorový olej EDGE TITANIUM FST V 0W20, 1 l à 11453193 Motorový olej EDGE TITANIUM FST V 0W20, 1 l

11139218 Motorový olej EDGE TITANIUM FST V 0W20, 5 l à 11453196 Motorový olej EDGE TITANIUM FST V 0W20, 5 l

11139219 Motorový olej EDGE TITANIUM FST V 0W20, 20 l à 11453195 Motorový olej EDGE TITANIUM FST V 0W20, 20 l

11139221 Motorový olej EDGE TITANIUM FST V 0W20, 60 l à 11453194 Motorový olej EDGE TITANIUM FST V 0W20, 60 l

11139222 Motorový olej EDGE TITANIUM FST V 0W20, 208 l à 11453197 Motorový olej EDGE TITANIUM FST V 0W20, 208 l

10607995 Motorový olej EDGE TITANIUM FST A3/B4 0W40, 4 l à 11460658 Motorový olej EDGE TITANIUM FST A3/B4 0W40, 4 l

11277438 Motorový olej EDGE M 5W30, 4 l à 11460663 Motorový olej EDGE M 5W30, 4 l

10722957 Motorový olej EDGE TITANIUM FST 5W40, 4 l à 11460561 Motorový olej EDGE TITANIUM FST 5W40, 4 l

10608023 Motorový olej EDGE TITANIUM FST TURBO DIESEL 5W40 , 5 l à 11460660 Motorový olej EDGE TITANIUM FST TURBO DIESEL 5W40, 5 l

10841898 Motorový olej MAGNATEC STOP-START D 0W30 , 1 l à 11405923 Motorový olej MAGNATEC STOP-START D 0W30, 1 l

10841899 Motorový olej MAGNATEC STOP-START D 0W30 , 5 l à 11405924 Motorový olej MAGNATEC STOP-START D 0W30, 5 l

10841900 Motorový olej MAGNATEC STOP-START D 0W30 , 20 l à 11405925 Motorový olej MAGNATEC STOP-START D 0W30, 20 l

10841901 Motorový olej MAGNATEC STOP-START D 0W30 , 60 l à 11405926 Motorový olej MAGNATEC STOP-START D 0W30, 60 l

10841902 Motorový olej MAGNATEC STOP-START D 0W30 , 208 l à 11405927 Motorový olej MAGNATEC STOP-START D 0W30, 208 l

10841921 Motorový olej MAGNATEC STOP-START C3 5W30 , 1 l à 11405928 Motorový olej MAGNATEC STOP-START C3 5W30, 1 l

10841938 Motorový olej MAGNATEC STOP-START C3 5W30 , 4 l à 11405929 Motorový olej MAGNATEC STOP-START C3 5W30, 4 l

10841922 Motorový olej MAGNATEC STOP-START C3 5W30 , 5 l à 11405930 Motorový olej MAGNATEC STOP-START C3 5W30, 5 l

10841923 Motorový olej MAGNATEC STOP-START C3 5W30 , 20 l à 11405932 Motorový olej MAGNATEC STOP-START C3 5W30, 20 l

10841924 Motorový olej MAGNATEC STOP-START C3 5W30 , 60 l à 11405933 Motorový olej MAGNATEC STOP-START C3 5W30, 60 l

10841925 Motorový olej MAGNATEC STOP-START C3 5W30 , 208 l à 11405934 Motorový olej MAGNATEC STOP-START C3 5W30, 208 l

11219527 Motorový olej GTx C3 5W30 , 20 l à 11450235 Motorový olej GTx C3 5W30, 20 l

11219529 Motorový olej GTx C3 5W30 , 60 l à 11450236 Motorový olej GTx C3 5W30, 60 l

11219528 Motorový olej GTx C3 5W30 , 208 l à 11450237 Motorový olej GTx C3 5W30, 208 l

10923731 Motorový olej GTx ULTRACLEAN A3, 1 l à 11286768 Motorový olej GTx ULTRACLEAN A3/B4 10W40, 1 l

10923732 Motorový olej GTx ULTRACLEAN A3, 5 l à 11405643 Motorový olej GTx ULTRACLEAN A3/B4 10W40, 5 l

10383803 Převodový olej SYNTRAx LONGLIFE 75W90 , 20 l à 11460629 Převodový olej TRANSMAx AxLE LONGLIFE 75W90, 20 l

10155953 Převodový olej TRANSMAx Z , 20 l à 11460626 Převodový olej TRANSMAx ATF Z, 20 l

10848810 Brzdová kapalina BRAKE FLUID DOT 4, , 1 l à 11376976 Brzdová kapalina BRAKE FLUID DOT 4, 1 l

10057331 Brzdová kapalina REACT PERFORMANCE DOT 4 , 1 l à 11376984 Brzdová kapalina REACT PERFORMANCE DOT 4, 1 l

10004642 Převodový olej ATF DEx II MULTIVEHICLE, 1 l à ** Transmax ATF Dx III Multivehicle, 1 l

10680646 Převodový olej ATF DEx II MULTIVEHICLE, 60 l à ** Transmax ATF Dx III Multivehicle, 60 l

10848839 Převodový olej ATF DEx II MULTIVEHICLE, 208 l à ** Transmax ATF Dx III Multivehicle, 208 l

10680654 Převodový olej ATF MULTIVEHICLE, 1 l à ** Transmax ATF Dex/Merc Multivehicle, 1 l

10680648 Převodový olej AxLE Z LIMITED SLIP 90, 60 l à ** Transmax Limited Slip Z 85W-90, 60 l

10848845 Převodový olej MANUAL EP 80W90, 20 l à ** Transmax Manual EP 80W-90, 20 l

10852108 Převodový olej MANUAL EP 80W90, 208 l à ** Transmax Manual EP 80W-90, 208 l

10656405 Převodový olej SYNTRANS FE 75W, 1 l à ** Transmax Manual FE 75W, 1 l

10383804 Převodový olej SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90, 1 l à ** Transmax Manual Multivehicle 75W-90, 1 l

10044384 Převodový olej SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90, 20 l à ** Transmax Manual Multivehicle 75W-90, 20 l

10383805 Převodový olej SYNTRANS TRANSAxLE 75W90, 1 l à ** Transmax Manual Transaxle 75W-90, 1 l

10036095 Převodový olej SYNTRANS TRANSAxLE 75W90, 20 l à ** Transmax Manual Transaxle 75W-90, 20 l

10383802 Převodový olej SYNTRAx LIMITED SLIP 75W140, 1 l à ** Transmax Limited Slip LL 75W-140, 1 l

10306670 Převodový olej SYNTRAx LIMITED SLIP 75W140, 20 l à ** Transmax Limited Slip LL 75W-140, 20 l

10615399 Převodový olej SYNTRAx LONGLIFE 75W90, 1 l à ** Transmax Axle Long Life 75W-90, 1 l

10383803 Převodový olej SYNTRAx LONGLIFE 75W90, 20 l à ** Transmax Axle Long Life 75W-90, 20 l

10680643 Převodový olej SYNTRAx LONGLIFE 75W90, 60 l à ** Transmax Axle Long Life 75W-90, 60 l

10780963 Převodový olej SYNTRAx LONGLIFE 75W90, 208 l à ** Transmax Axle Long Life 75W-90, 208 l

10061218 Převodový olej TRANSMAx DEx III MULTIVEHICLE, 1 l à ** Transmax ATF Dx III Multivehicle, 1 l
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10212552 Převodový olej TRANSMAx DEx III MULTIVEHICLE, 20 l à ** Transmax ATF Dx III Multivehicle, 20 l

10848856 Převodový olej TRANSMAx DExRON®VI MERCON® LV, 1 l à ** Transmax ATF DExRON®-VI MERCON® LV Multivehicle, 1 l

10848857 Převodový olej TRANSMAx DExRON®VI MERCON® LV, 20 l à ** Transmax ATF DExRON®-VI MERCON® LV Multivehicle, 20 l

10848858 Převodový olej TRANSMAx DExRON®VI MERCON® LV, 60 l à ** Transmax ATF DExRON®-VI MERCON® LV Multivehicle, 60 l

10848859 Převodový olej TRANSMAx DExRON®VI MERCON® LV, 208 l à ** Transmax ATF DExRON®-VI MERCON® LV Multivehicle, 208 l

10418303 Převodový olej TRANSMAx DUAL, 1 l à ** Transmax ATF Z, Transmax Dual, 1 l

10155953 Převodový olej TRANSMAx Z, 20 l à ** Transmax ATF Z, 20 l

11100117 Převodový olej AxLE EPx 80W90, 1 l à ** Transmax Axle EPx 80W-90, 1 l

10848840 Převodový olej AxLE EPx 80W90, 20 l à ** Transmax Axle EPx 80W-90, 20 l

10848841 Převodový olej AxLE EPx 80W90, 208 l à ** Transmax Axle EPx 80W-90, 208 l

10848842 Převodový olej AxLE EPx 85W140, 20 l à ** Transmax Axle EPx 85W-140, 20 l

10848843 Převodový olej AxLE EPx 85W140, 208 l à ** Transmax Axle EPx 85W-140, 208 l

10036097 Převodový olej AxLE EPx 90W, 20 l à ** Transmax Axle EPx 85W-90, 20 l

10680645 Převodový olej AxLE EPx 90W, 60 l à ** Transmax Axle EPx 85W-90, 60 l

10780967 Převodový olej AxLE EPx 90W, 208 l à ** Transmax Axle EPx 85W-90, 208 l

10036094 Převodový olej MANUAL EP 80W, 20 l à ** Transmax Manual EP 80W, 20 l

10852098 Převodový olej MANUAL EP 80W, 208 l à ** Transmax Manual EP 80W, 208 l

10260816 Převodový olej SYNTRANS 75W85, 20 l à ** Transmax Manual Long Life 75W-85, 20 l

11217068 Převodový olej SYNTRANS 75W85, 208 l à ** Transmax Manual Long Life 75W-85, 208 l

10260817 Převodový olej SYNTRANS AT 75W90, 20 l à ** Transmax Manual AT 75W-90, 20 l

10777869 Převodový olej SYNTRANS Z LL 75W80, 20 l à ** Transmax Manual Z Long Life 75W-80 , 20 l

10848851 Převodový olej SYNTRAx UNIVERSAL 80W90, 20 l à ** Transmax Universal LL 80W-90, 20 l

10848853 Převodový olej SYNTRAx UNIVERSAL 80W90, 208 l à ** Transmax Universal LL 80W-90, 208 l

10848854 Převodový olej SYNTRAx UNIVERSAL PLUS 75W90, 1 l à ** Transmax Universal LL 75W-90, 1 l

10848855 Převodový olej SYNTRAx UNIVERSAL PLUS 75W90, 20 l à ** Transmax Universal LL 75W-90, 20 l

10752072 Převodový olej SYNTRAx UNIVERSAL PLUS 75W90, 208 l à ** Transmax Universal LL 75W-90, 208 l

11277455 Převodovový olej TRANSMAx OFFROAD 30, 20 l à ** Transmax Offroad 30, 20 l

10949956 Převodovový olej TRANSMAx OFFROAD 30, 208 l à ** Transmax Offroad 30, 208 l

starý kód: název staré položky: nový kód: název nové položky:

**) převodové oleje castrol aFt deX, manual ep, transmax a aXle epX se v průběhu 1. čtvrtletí 2021 budou měnit na značení castrol transmax.  
       kódy novinek budou představeny v průběhu této změny na našem e-shopu
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