
OLEJE DO SILNIKÓW 
GAZOWYCH MOL GMO
ZAPEWNIAJĄ DŁUGOTRWAŁĄ OCHRONĘ SILNIKA  
I MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ



OLEJE DO SILNIKÓW GAZOWYCH MOL GMO  
ZAPEWNIAJĄ NIEZAWODNĄ OCHRONĘ SILNIKA

OFERTA OLEJÓW DO SILNIKÓW  
GAZOWYCH MOL GMO

Silniki gazowe pracują przy dużych obciążeniach i przy stale zmieniającej się jakości paliwa. Dzięki tym 
szczególnym wymogom oleje do silników gazowych muszą wytrzymać najtrudniejsze warunki operacyjne, 
aby zagwarantować maksymalną ochronę silnika.

Oleje do silników gazowych MOL GMO zostały opracowane specjalnie przy współpracy z wiodącymi 
producentami, aby zagwarantować lepszą ochronę przed zużyciem i długi okres eksploatacji w celu 
zapewnienia wydajnego działania. Nasza oferta produktów obejmuje opcje do wszystkich zastosowań w 
silnikach gazowych, w szczególności silnikach dwu- i czterosuwowych napędzanych gazem ziemnym, 
wysypiskowym i biogazem. 

Oleje do silników gazowych MOL GMO zapewniają doskonałą ochronę silnika, długi okres eksploatacji, 
wysokie parametry użytkowe i zapewniają wydajność systemu.

PRODUKT 
PREMIUM

PODSTA-
WOWA  
LINIA

BEZPOPIOŁOWY NISKA ZAWARTOŚĆ 
POPIOŁU

ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ 
POPIÓŁ

WYSOKA WYDAJNOŚĆ OPERACYJNA

 Linia produktów MOL GMO zapewnia doskonałą czystość wszystkich części silnika, dzięki czemu 
może on osiągnąć pełen potencjał i długi okres eksploatacji. Oleje do silników gazowych MOL 
mogą również pomóc w minimalizacji strat wynikających z tarcia silnika. 

OPRACOWANY W CELU ZAPEWNIENIA DŁUGICH OKRESÓW POMIĘDZY 
WYMIANAMI OLEJU

 Oleje do silników gazowych MOL GMO zapewniają długi okres eksploatacji, optymizują działanie i 
utrzymanie maksymalnej wydajności kosztowej. 

NAJWYŻSZA CZYSTOŚĆ SILNIKA I OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM

 Dzięki specjalnemu składowi dodatków oleje silnikowe MOL GMO zapewniają idealną kontrolę 
nawet w przypadku silników pracujących w trudnych warunkach przy wysokiej temperaturze tłoka 
i ciśnienia. Zapewniają wysoką jakość ochrony komponentów silnika i długi okres eksploatacji. 

DIAGNOSTYKA OLEJÓW I MASZYN  
LUBCHECK MOL OPTYMALIZUJE  
WYDAJNOŚĆ KOSZTÓW OPERACYJNYCH

 Regularna analiza oleju pomaga w ilościowym określeniu 
stopnia zużycia i identyfikację możliwych uszkodzeń silnika 
gazowego na długo przed powstaniem poważnych strat i 
wzrostem kosztów utrzymania. System diagnostyki LubCheck 
pomaga również utrzymywać optymalną długość okresu 
pomiędzy wymianami oleju. Wszyscy producenci silników 
gazowych prowadzą diagnostykę oleju, dlatego oferujemy 
serię specjalnych pomiarów dla olejów do silników gazowych, 
których wyniki są analizowane przez ekspertów MOL. 
Laboratorium MOL LubCheck należy do organizacji Wear-
Check International od 1997 r.

Nasze usługi Lubcheck zostały opisane  
w osobnej broszurze

DŁUGOTRWAŁA NEUTRALIZACJA KWASÓW I OCHRONA PRZED KOROZJĄ

 Oleje do silników gazowych MOL GMO zapewniają niezawodną ochronę silnika przed gazami 
specjalnymi z dużą zawartością siarki. Stale neutralizują produkty kwasowe o wysokiej temperatu-
rze i zmniejszają szkodliwy wpływ zwiększenia lepkości, oksydacji i nitracji.   

Z POWODZENIEM STOSOWANE W TERENIE:  
WYDŁUŻENIE OKRESU MIĘDZY WYMIANAMI OLE-
JU O 38% PRZY STOSOWANIU MOL GMO MA 40

 Węgierski zakład produkcji biogazu, Devlon Ltd. z 2 silnikami na 
biogaz Deutz TBG i Deutz TCG zaczął stosować MOL GMO MA 
40 i diagnostykę MOL LubCheck, osiągając następujące wyniki:

A Większa niezawodność sprzętu

A Wydłużeniu okresu pomiędzy wymianami oleju o 38-42% 
(w zależności od urządzenia)

A Obniżenie kosztów konserwacji 



SPEŁNIENIE WYMOGÓW WIODĄCYCH  
PRODUCENTÓW SILNIKÓW
Linia olejów do silników gazowych MOL GMO umożliwia wybór odpowiedniego oleju spełniającego potrzeby 
techniczne i operacyjne użytkownika. Do marek wymienionych poniżej polecamy następujące produkty:

Oleje do silników gazowych MOL GMO
MOL GMO  
Longlife 40

MOL GMO 
L-KAT

MOL GMO  
MA 40

MOL GMO AL 
15W-40

Olej bazowy mineralny mineralny mineralny mineralny

Zawartość popiołu
niska zawar-
tość popiołu

niska zawar-
tość popiołu

średnia zawar-
tość popiołu

bezpopiołowy

Gaz ziemny

Gazy specjalne

Silnik dwusuwowy Ajax Gaz ziemny

Caterpillar

Gaz ziemny

Gaz wysypiskowy 
(łagodny)

Biogaz

Silnik dwusuwowy Clark Gaz ziemny

Silnik dwusuwowy  
Cooper-Bessemer

Gaz ziemny

Silnik dwusuwowy  
Fairbanks-Morse

Gaz ziemny

Guascor Gaz ziemny

GE Jenbacher

Gaz ziemny

Gaz wysypiskowy 
(łagodny)

Biogaz

MAN
Gaz ziemny

Biogaz

MTU
Gaz ziemny

Biogaz

MWM
Gaz ziemny

Biogaz

Perkins Gaz ziemny

Superior STGV Gaz ziemny

Wärtsilä Gaz ziemny

Waukesha Gaz ziemny

TWÓJ PARTNER:


