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Od 2009 roku zajmujemy się produkcją i dystrybucją olejów, płynów i smarów dla przemysłu, transportu i budownictwa. 
W swojej ofercie posiadamy szeroki zakres wysokiej jakości środków smarnych do użytku standardowego i specjalistycznego

dla: motoryzacji, aut osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych i ciężkiego sprzętu, olejów dla rolnictwa i ogrodnictwa,
olejów przemysłowych, technologicznych, smarów płynów eksploatacyjnych, a także chemii samochodowej.

Współpraca  z ośrodkami badawczo-rowojowymi, odpowiednia selekcja kompozycji olejów bazowych i dodatków funkcjonalnych
gwarantują wysoką jakość produktów dostosowaną do najwyższych wymagań.

Szeroka gama produktów sprawia, że marki AgroOil i Speedcar dostępne są w całej Polsce zdobywając coraz większe uznanie wśród klientów.  
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OLEJE AGROOIL



MIXOLL
Wysokojakościowy olej przeznaczony głównie do smarowania silników 
dwusuwowych chłodzonych powietrzem i wodą. Rekomendowany do zastosowań 
mieszankowych jak i oddzielnych w skrajnie niskich temperaturach. Zalecane stężenie 
dozowania oleju do benzyny przy sporządzaniu mieszanki 2% lub inne wymagane 
przez producenta silnika. Produkt jest samomieszalny z benzyną.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: PN-70/C-96092PN-70/C-96092.

Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C mm2/s ............6,0
Temperatura płynięcia  °C..............................................40
Temperatura zapłonu  °C..............................................- 85
Popiół siarczanowy  % .................................................0,11

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

SUPEROL CB 30
Olej sezonowy, letni, przeznaczony do silników wysokoprężnych bez doładowania,
pracujących w warunkach lekkich i średnich obciążeń. Zalecany do silników 
starszych typów do których producent poleca stosowanie olejów w klasie wg. API - CB.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: API: CB; ACEA: B2; PN-75/C-96088/02; 
WT-SPEC-D-01 2 11.13.

Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C,mm2/s............11,0
Wskaźnik lepkości............................................................90
Temperatura płynięcia, °C...............................................-20
Temperatura zapłonu, °C................................................200

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L. 

SUPEROL CB 40
Olej przeznaczony jest do stosowania w okresie letnim w silnikach wysokoprężnych 
bez doładowania, pracujących w warunkach lekkich i średnich obciążeń. 
Zalecany jest do stosowania w silnikach starszych typów do których producent 
poleca stosowanie olejów w klasie wg API - CB. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości..

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: API: CB; ACEA: B2; PN-75/C-96088/02; 
WT-SPEC-D-01 2 11.13.

Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C,mm2/s............15,0
Wskaźnik lepkości............................................................90
Temperatura płynięcia, °C...............................................-20
Temperatura zapłonu, °C................................................210

 
OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

LUX 10
Olej bez dodatków uszlachetniających przeznaczone są głównie do smarowania 
wyeksploatowanych silników benzynowych starszych typów (Żuk, Nysa). 
W maszynach rolniczych i budowlanych starszych generacji mogą znaleźć zastosowanie 
jako oleje do przekładni, łożysk ślizgowych i tocznych smarowanych olejem, 
do wyeksploatowanych układów hydraulicznych, małych przenośnych 
sprężarek powietrznych. Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: API: SA, SAE: 30, PN-73/C-96085, 
WT-SPEC-B-30 2 11.13. 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 °C,mm2/s............10,5
Wskaźnik lepkości - min...............................................................70
Temperatura płynięcia, °C...........................................................-10
Temperatura zapłonu, °C............................................................210

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Zastosowanie:
Olej przeznaczony do 2-suwowych silników 
z zapłonem iskrowym smarowanych systemem 
mieszankowym. 
Zawiera rozpuszczalnik zapewniający łatwe 
mieszanie z paliwem, może być wlewany 
bezpośrednio do zbiornika z paliwem.

MIXOLL
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SUPEROL CB 50
Olej przeznaczony jest do stosowania w okresie letnim w silnikach wysokoprężnych 
bez doładowania, pracujących w warunkach lekkich i średnich obciążeń. 
Zalecany jest do stosowania w silnikach starszych typów do których producent 
zaleca stosowanie olejów w klasie wg API - CB.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: API: CB; ACEA: B2; PN-75/C-96088/02; 
WT-SPEC-D-01 2 11.13.

Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C,mm2/s...........18,0
Wskaźnik lepkości...........................................................90
Temperatura płynięcia, °C.............................................-18
Temperatura zapłonu, °C..............................................215

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.  

SUPEROL MI-US CC 15W40
Wielosezonowy olej silnikowy zapewniający dobre smarowanie czterosuwowych 
silników wysokoprężnych (diesla). Powszechnie stosowany jest w silnikach maszyn, 
pojazdów oraz innych lądowych ruchomych i stacjonarnych urządzeń, 
a także w agregatach i silnikach morskich. Olej polecany do silników bez i 
z turbodoładowaniem. Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: API: CC; ACEA: B2; PN-75/C-96088/03; 
MIL-L-2104B; CCMC D1/G1; WT-SPEC-D-02 2 11.13.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C (mm2/s, cSt) ............14,2
Wskaźnik lepkości, min ..........................................................131
Temperatura płynięcia, max °C).............................................-27
Temperatura zapłonu COC, min °C........................................240

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.  

SUPEROL CD 15W40
Mineralny, wielosezonowy olej przeznaczony do silników wysokoprężnych 
różnych typów, doładowanych i wysokodoładowanych, pracujących przy małych 
i dużych obciążeniach. Zalecany jest również do silników wyeksploatowanych.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: API: CD; ACEA: B2, E2; MIL-L-46152B/MIL-L2104D; 
CCMC: D2/G2; Ford SSM-2C9011A; MB227.1; PN-79/C-96088/04; WT-SPEC-D-03 2 11.13. 

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s.............14,5
Wskaźnik lepkości...........................................................130
Temperatura płynięcia, °C...............................................-24
Temperatura zapłonu, °C................................................210

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

            CD 15W40

Zastosowanie:
Superol CD 15W40 przeznaczony 
jest do silników wysokoprężnych 
różnych typów, doładowanych i 
wysokodoładowanych, pracujących 
przy małych i dużych obciążeniach. 
Zalecany jest również do silników 
wyeksploatowanych.

SUPEROL CC 15W40
Mineralny, wielosezonowy olej przeznaczony do smarowania czterosuwowych 
silników wysokoprężnych różnych typów bez doładowania i doładowanych, 
pracujących przy średnich obciążeniach cieplnych i mechanicznych.
Zalecany jest również do silników wyeksploatowanych.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: API CC, ACEA B2-98 CCMC D1/G1, MIL-L-2104B, 
PN-75/C-96088/03.

Lepkość kinematyczna w temp.100 °C, mm2/s.............14,5 
Wskaźnik lepkości..........................................................130 
Temperatura płynięcia, °C..............................................-24 
Temperatura zapłonu, °C...............................................210

OPAKOWANIA: 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

             CC 15W40

Zastosowanie
Olej Superol CC 15W/40 przeznaczony 
jest do smarowania silników 
wysokoprężnych różnych typów, bez 
doładowania lub lekko doładowanych, 
pracujących przy umiarkowanych i dużych 
obciążeniach cieplnych i mechanicznych.
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SUPEROL CC 30
Jednosezonowy letni olej przeznaczony do silników wysokoprężnych 
różnych typów, lekko doładowanych, pracujących w warunkach 
umiarkowanych obciążeń cieplnych i mechanicznych.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: API CC, ACEA B2-98 CCMC D1/G1, 
MIL-L-2104B, PN-75/C-96088/03.

Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C,mm2/s............11,0
Wskaźnik lepkości...........................................................95
Temperatura płynięcia, °C..............................................-17
Temperatura zapłonu, °C..............................................210

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Olej jednosezonowy.
Powszechnie stosowany w ciągnikach 
i maszynach rolniczych, w lekko 
doładowanych silnikach wysokoprężnych 
samochodów osobowych i dostawczych, 
eksploatowanych w umiarkowanych 
warunkach. Również w silnikach 
wysokoprężnych z turbodoładowaniem 
pracujących w ciężkich warunkach. 

 OLEJ SILNIKOWY

SUPEROL
CC-30

SUPEROL CC 40
Jednosezonowy letni olej przeznaczony do silników wysokoprężnych 
różnych typów, lekko doładowanych, pracujących w warunkach 
umiarkowanych obciążeń cieplnych i mechanicznych.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania:
API CC, ACEA B2-98 CCMC D1/G1, MIL-L-2104B, PN-75/C-96088/03.

Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C,mm2/s............15,0
Wskaźnik lepkości...........................................................90
Temperatura płynięcia, °C..............................................-20
Temperatura zapłonu, °C...............................................210

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Olej jednosezonowy.
Powszechnie stosowany w ciągnikach 
i maszynach rolniczych, w lekko 
doładowanych silnikach wysokoprężnych 
samochodów osobowych i dostawczych, 
eksploatowanych w umiarkowanych 
warunkach. Również w silnikach 
wysokoprężnych z turbodoładowaniem 
pracujących w ciężkich warunkach. 

 OLEJ SILNIKOWY

SUPEROL

SUPEROL CC 50
Jednosezonowy letni przeznaczony do silników wysokoprężnych 
różnych typów bez doładowania i doładowanych, pracujących przy średnich 
obciążeniach cieplnych i mechanicznych.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.
W ocenie Agrooil spełnia wymagania: API CC, ACEA B2-98 CCMC D1/G1, 
MIL-L-2104B, PN-75/C-96088/03.

Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C,mm2/s............18,0
Wskaźnik lepkości...........................................................90
Temperatura płynięcia, °C.............................................-18
Temperatura zapłonu, °C..............................................220

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Olej jednosezonowy.
Powszechnie stosowany w ciągnikach 
i maszynach rolniczych, w lekko 
doładowanych silnikach wysokoprężnych 
samochodów osobowych i dostawczych, 
eksploatowanych w umiarkowanych 
warunkach. Również w silnikach 
wysokoprężnych z turbodoładowaniem 
pracujących w ciężkich warunkach. 

 OLEJ SILNIKOWY

SUPEROL
CC-50

SUPEROL AL-DA 15W40
Wielosezonowy olej silnikowy zapewniający dobre smarowanie czterosuwowych 
silników benzynowych i wysokoprężnych stosowanych w pojazdach, 
maszynach oraz innych lądowych i agregatach morskich, gdzie wymagany 
jest olej o odpowiednich własnościach myjących i zobojętniających. 
Olej zalecany do silników bez turbodoładowania powietrza i benzynowych
starszych typów. Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: SAE: 15W/40, API: CB/SC.

Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C,mm2/s............14,0
Wskaźnik lepkości..........................................................131
Temperatura płynięcia, °C..............................................-27
Temperatura zapłonu, °C...............................................245

OPAKOWANIA: 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

AL-DA
15W40

Mineralny, wielosezonowy olej do silników 
wysokoprężnych.
przeznaczony jest do stosowania w silnikach 
wysokoprężnych bez doładowania, pracujących 
w warunkach lekkich i umiarkowanych obciążeń. 
Zalecany jest do stosowania w silnikach 
starszych typów do których producent zaleca 
stosowanie olejów w klasie wg API-SC,CB,SB-CC.

Zastosowanie:
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SUPEROL F-CO CD 15W40
Mineralny, wielosezonowy olej przeznaczony do silników wysokoprężnych 
różnych typów, doładowanych i wysokodoładowanych, pracujących przy małych 
i dużych obciążeniach. Zalecany jest również do silników wyeksploatowanych.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: API: CD, SAE: 15W/40.

Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C mm2/s............14,3
Wskaźnik lepkości .........................................................132
Temperatura płynięcia  °C..............................................-27
Temperatura zapłonu  °C...............................................230

OPAKOWANIA: 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

F-CO CD 15W40

Zastosowanie:
Superol CD 15W40 przeznaczony 
jest do silników wysokoprężnych 
różnych typów, doładowanych i 
wysokodoładowanych, pracujących 
przy małych i dużych obciążeniach. 
Zalecany jest również do silników 
wyeksploatowanych.

L-HL 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150
Mineralny olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania w nisko i średnio obciążonych 
układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego. 
Gwarantuje ochronę i czystość oraz własności smarne, przeciwkorozyjne 
i przeciwutleniające. Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: ISO 11158 – HL; DIN 51524 cz. 1 HL; 
PN-91/C-96057i/04.

ISO VG...................................15......22..........32...........46..........68..........100..........150
Lepkość kinematyczna 
w temp. 40°C, [mm2/s]..........15.....23...........31..........47...........69..........105..........160
Wskaźnik lepkości................100.....95...........95..........95...........90............90............90
Temperatura płynięcia, [°C]...-33....-30..........-30.........-30..........-27...........-20...........-21
Temperatura zapłonu, [°C]...180....210.........190........190.........190..........210..........210

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Zastosowanie:
Olej hydrauliczny L-HL 46 stosuje się 
w średnio obciążonych układach 
napędu i sterowania hydraulicznego

OLEJ HYDRAULICZNY

L-HL 46

HLP-D 32, 46
Olej przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych oraz mobilnych 
układach hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w umiarkowanych i trudnych 
warunkach, a także w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zanieczyszczenia układu wodą 
lub skondensowaną parą wodną. Zawierają odpowiednie dodatki myjąco-dyspergujące.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: PN-EN-ISO: 6743-4, PN-ISO 3448: VG: 22, 
PN-ISO: 11158 HLP-D, DIN 51 524 cz.1 HLP-D.

ISO VG........................................................................32...............46
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s].........31...............47
Wskaźnik lepkości......................................................95...............95
Temperatura płynięcia, °C.........................................-27..............-24 
Temperatura zapłonu, °C........................................ .214.............224

OPAKOWANIA: 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

OLEJ HYDRAULICZNY

 HLP-D 46

Do stosowania w wysokoobciążonych układach przeniesienia siły 
oraz napędu i sterowania hydraulicznego, tj. przekładniach 
hydraulicznych, mechanizmach regulujących i sterujących oraz 
innych podobnych urządzeniach, w których występują trudne 
warunki pracy oraz panuje podwyższona temperatura i 
wilgotność otoczenia.

Zastosowanie:

HLP 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150
Olej do przekładni hydraulicznych przeznaczony do stosowania w średnio 
i wysoko obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu 
i sterowania hydraulicznego, przekładniach hydraulicznych, oraz innych 
mechanizmach regulująco-sterujących, w których występują trudne warunki pracy, 
oraz panuje podwyższona temperatura i wilgotność. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: PN-EN-ISO 6743-4 – Grupa H (Klasyfikacja), 
PN-ISO 3448 VG: 15, PN-ISO 11158:2012 HM, DIN 51 524 cz.2 HLP.

ISO VG....................................10......15......22........32.......46.......68......100.......150
Lepkość kinematyczna 
w temp. 40°C, [mm2/s]...........10......15.....23........31.......47.......69.......102.......155
Wskaźnik lepkości.................101....102....105......105....105......100........95.........95
Temperatura płynięcia, [°C]...-36.....-35.....-27.......-27......-27......-27........-24.......-24
Temperatura zapłonu, [°C]....162....180....210......210.....210.....210........210.....210

OPAKOWANIA: 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

OLEJ HYDRAULICZNY

 HLP-46

Do stosowania w wysokoobciążonych układach przeniesienia siły 
oraz napędu i sterowania hydraulicznego, tj. przekładniach 
hydraulicznych, mechanizmach regulujących i sterujących oraz 
innych podobnych urządzeniach, w których występują trudne 
warunki pracy oraz panuje podwyższona temperatura i 
wilgotność otoczenia.

Zastosowanie:
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L-HV 22, 32, 46, 68
Olej stosuje się w układach napędu i sterowania hydraulicznego, szczególnie 
w urządzeniach ruchowych, maszynach budowlanych oraz w urządzeniach 
jednostek pływających. Charakteryzują się wysokim poziomem własności 
przeciwzużyciowych oraz szczególnie niską zależnością lepkości oleju 
od temperatury, przeciwutleniające, smarne, deemulgujące i antypienne. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: ISO 11158-HV; DIN 51524 cz. 3 - HVLP; 
AFNOR NF E 48-603 (HV).

ISO VG........................................22........32.........46.........68
Lepkość kinematyczna 
w temp. 40°C, [mm2/s]...........22,5.......33..........47.........69
Wskaźnik lepkości....................145......143........142.......140
Temperatura płynięcia, [°C]......-39.......-31........-28.........-25
Temperatura zapłonu, [°C].......195.... .212.......226........231

OPAKOWANIA: 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L. 

Zastosowanie

22

GL-4 80W90
Olej przeznaczony jest do stosowania w przekładniach hipoidalnych samochodów 
osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn do prac ziemnych i drogowych 
pracujących w trudnych warunkach eksploatacji. Zalecany jest również 
do stosowania we wszelkich maszynach, urządzeniach i sprzęcie, do których 
producent zaleca stosowanie oleju klasy GL-4 wg API.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: API: GL-4, SAE: 80W/90, MAN 341 Type Z2,
MAN 341 Type E1, ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A, Mercedes Benz 235.1.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]..........17
Wskaźnik lepkości.........................................................94
Temperatura płynięcia, °C............................................-24
Temperatura zapłonu, °C.............................................270

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 208L, 850kg/1000L.

TRANSOIL CLP 
68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000
Olej przeznaczony są do smarowania wysoko-obciążonych mechanicznych przekładni 
urządzeń przemysłowych, przenoszących często obciążenia udarowe np. maszynach 
budowlanych, maszyn pracujących w przemyśle wydobywczym oraz w innych
urządzeniach, w temperaturach pracy do 120°C. Stosowane są w przekładniach 
wymagających użycia olejów o zwiększonej wytrzymałości na obciążenie. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: DIN 51524/3 - CLP, ISO: 12925 - 1 CKC/CKD, 
VG: 68 – 1000.

ISO VG.....................................68.......100.......150.....220......320.....460......680.....1000
Lepkość kinematyczna 
w temp. 40°C, [mm2/s]...........66.........98.......145.....215......310.....450......670....1000
Wskaźnik lepkości...................95.........95.........95.......95........90.......90.........90.......80
Temperatura płynięcia, [°C]...-21........-21........-18......-18.......-12......-12..........-9........-9
Temperatura zapłonu, [°C]....190.......215.......225.....230......235.....240......245......275

OPAKOWANIA: 5L, 10L, 20L, 30L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Olej przeznaczony do smarowania przekładni 
pojazdów mechanicznych szczególnie skrzyń 
biegów oraz przekładni głównych pracujących 
w trudnych warunkach. Posiada doskonałe 
własności użytkowe zapewniając maksymalną 
ochrone przed zużyciem mechanicznym.

Olej przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych 
mechanicznych przekładni urządzeń przemysłowych 
przenoszących obciążenia uderzeniowe np, 
urządzenia walcownicze w hutnictwie, maszynach budowlanych 
i pracujących w cementowniach, podnośnikach i urządzeniach 
przełądunkowych w przemyśle okrętowym, w obrabiarkach, 
przekładniach turbin parowych i gazowych, w przemyśle 
papierniczym oraz innych urządzeniach 
w temperaturze pracy do 120°C.

AGRI-BOX 26
Olej przeznaczony jest do smarowania układów hydraulicznych pracujących w ciężkich 
warunkach eksploatacyjnych. Może być również stosowany w hydromechanicznych 
skrzyniach biegów, mechanizmach wspomagających układ kierowniczy w pojazdach 
mechanicznych.Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: ISO VG: 46, DIN 51524 cz.3 HVLP, 
AFNOR NF E 48-603 (HV).

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s]............46
Wskaźnik lepkości.......................................................140
Temperatura płynięcia, °C...........................................-36 
Temperatura zapłonu, °C............................................200

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

OLEJ HYDRAULICZNY

AGRIBOX 26

Olej sezonowy przeznaczony głównie
do układów hydrauliki siłowej
maszyn budowlanych i rolniczych oraz
wspomagania kierownic pojazdów
mechanicznych.
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HI-OILL 6 
Olej przeznaczony jest do smarowania przekładni ciągników rolniczych, 
zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, zgodnie z instrukcją obsługi ciągnika. 
Może być również wykorzystywany w układach hydrauliki siłowej ciągników 
oraz maszyn współpracujących, np. ładowarka czołowa, przyczepa-wywrotka itp.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: GL-4, SAE: 80W, ZETOR Proxima, Proxima Plus, 
Forterra.

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s]...........10
Wskaźnik lepkości........................................................98
Temperatura płynięcia, °C...........................................-31 
Temperatura zapłonu, °C............................................237

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Olej przeznaczony jest do smarowania 
przekładni ciąników rolniczych, 
zarówno w okresie letnim, jak i 
zimowym. Olej może być również 
wykorzystywany w ukladach hydrauliki 
siłowej ciągników oraz maszyn 
współpracujących.

L-AN 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150
Wysokiej jakości olej maszynowy przeznaczony do smarowania lekko obciążonych części 
maszyn przemysłowych (łożysk, prowadnic, przekładni mechanicznych, wrzecion itp.), 
przelotowych, lekko obciążonych układów smarowania i pomocniczych węzłów tarcia.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: PN-EN-ISO 6743-1, 
Rodzina L-AN ISO 3448 VG: 22, 32, 46, 68, 100, 150, DIN 51 501 L-AN, PN-85/C-96070.

ISO VG....................................15.......22..........32...........46..........68..........100...........150
Lepkość kinematyczna 
w temp. 40°C, [mm2/s]..........15....22,5..........33........45,5..........69...........102..........145
Wskaźnik lepkości..................15.......95..........95...........95...........95............95............95
Temperatura płynięcia, [°C]...-21.....-18.........-16.........-15...........-12...........-12.............-8
Temperatura zapłonu, [°C]....172.....205........228........235.........248..........250..........260

OPAKOWANIA: 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

AGROOIL
                                                                     Konfekcjoner: AGRONAFT S.C.

13-230 Lidzbark, ul. Jeleńska 38a
tel. 23 69 61 158

maszyn i urzadzeń przemysłowych

Zastosowanie:
Olej maszynowy LAN 32 stosuje się 
do smarowania lekko lub średnio 
obciążonych elementów roboczych

KARTA CHARAKTERYSTYKI NA ŻYCZENIE KLIENTA. 

OLEJ MASZYNOWY

LAN-32

PILAK EKO
Wielosezonowy, mineralny olej przeznaczony do smarowania i konserwacji wszystkich 
typów układów tnących pił mechanicznych, stosowanych w gospodarce leśnej, 
ogrodnictwie i gospodarstwie domowym. Zabezpiecza przed zużyciem i wydłuża 
trwałość części układów tnących w szerokim zakresie temperatur i obciążeń. 
Może być również stosowany do smarowania innych maszyn wykorzystywanych 
przy wyrębie lasów. Jest mieszalny z innymi, markowymi olejami tego typu.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: ISO VG 46, 68.

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s]...........68
Wskaźnik lepkości......................................................101
Temperatura płynięcia, °C...........................................-24 
Temperatura zapłonu, °C............................................210

OPAKOWANIA: 1L, 2L, 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

 

EKO

PILAK BIO 60%  

Wielosezonowy, biodegradowalny olej przeznaczony do smarowania i konserwacji 
wszystkich typów układów tnących pił mechanicznych, stosowanych w gospodarce leśnej, 
ogrodnictwie i gospodarstwie domowym. Zabezpiecza przed zużyciem i wydłuża trwałość 
części układów tnących w szerokim zakresie temperatur i obciążeń. 
Dzięki zastosowanym domieszkom uszlachetniającym, produkt posiada 
wysokie właściwości biodegradowalne. Mieszalny z innymi, markowymi olejami tego typu.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: ISO VG 46, 68. Biodegradowalność powyżej 60%.

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s]…………………………61.5-68
Wskaźnik lepkości……………………………………………………….............…..…220
Temperatura płynięcia, °C……………………………………………………………....-25
Temperatura zapłonu, °C………………………………………………………….…….280

OPAKOWANIA: 1L, 2L, 5L, 10L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

5 9 0 7 4 7 6 6 1 7 9 2 1
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PILAK BIO 70%
Wielosezonowy biodegradowalny olej przeznaczony do smarowania i konserwacji wszystkich 
typów układów tnących pił mechanicznych, stosowanych w gospodarce leśnej, ogrodnictwie 
i gospodarstwie domowym. Zabezpiecza przed zużyciem i wydłuża trwałość części 
układów tnących w szerokim zakresie temperatur i obciążeń. Dzięki zastosowanym 
domieszkom uszlachetniającym, produkt posiada wysokie właściwości biodegradowalne.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Agrooil spełnia wymagania: ISO VG 46, 68. Biodegradowalność powyżej 70%.

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s]........71-75
Wskaźnik lepkości........................................................250
Temperatura płynięcia, °C............................................-30 
Temperatura zapłonu, °C.............................................250

OPAKOWANIA: 1L, 2L, 5L, 20L, 30L, 180kg/208L, 850kg/1000L. 

BIO 70%
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5W30
Stosowany w pojazdach wyposażonych w pompowtryskiwacze i filtry
cząstek stałych (DPF) ACEA C3 oraz silniki wysokoprężne VW, 
które wymagają oleju redukującego zużycie paliwa w silnikach. 
Przyczynia się do redukcji osadów na filtrach DPF, zmniejsza możliwość 
zużycia zaworów, a także zatrucia paliwa katalizatorów w silnikach 
z zapłonem iskrowym.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: SAE: 5W30 API: SN/SM/CF, 
ACEA: C3, VW 504.00/507.00, Porsche C40, BMW LL-04, GM DEXOS 2. 

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s].........11,5
Wskaźnik lepkości.........................................................160
Temperatura płynięcia, [°C]...........................................-44
Temperatura zapłonu, [°C]............................................230

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

spełnia wymagania

5W30
Synthetic

ACEA C3
BMW LL-04

GM DEXOS 2
API SN/SM/CF
PORSCHE C30

VW 504.00/507.00
MERCEDES-BENZ 229.31/229.51

5W30 CI-4 TRUCK 
Olej silnikowy wyprodukowany w oparciu o wyselekcjonowane 
oleje bazowe oraz odpowiednio dobrane pakiety dodatków uszlachetniających. 
Gwarantuje doskonałą i długotrwałą ochronę wysokoobciążonych silników Diesla    
z turbodoładowaniem i bez. Przeznaczony w szczególności do pojazdów o dużej mocy, 
które pracują w cyklu dużych jednostkowych przebiegów. Szczególnie zalecany 
do ciągników siodłowych. Gwarantuje łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach. 
Znajduje zastosowanie w pojazdach wyposażonych w katalityczny układ dopalania 
gazów wylotowych. Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: 5W/30 API: CI-4,ACEA: E7CAT ECF-1, 
VOLVO VDS 3, MAN 3275, Renault RLD2, MB 228.3.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]…………………………….10,8
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………..…150
Temperatura płynięcia, [°C]…………………………………………………………....-39
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………..205

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

5W30 CJ-4 TRUCK 

Olej syntetyczny jest opartym o technologię „Low SAPS” z niską zawartością siarki, 
fosforu. To idealne połączeniem doskonałych własności smarnych, stabilności 
termicznej oraz doskonałych własności radzenia sobie z osadami przy długich 
przebiegach oraz technologii dostosowanej do najnowszych układów typu filtry 
cząstek stałych DPF, układy SCR czy EGR. Przeznaczony do nowoczesnych 
samochodach ciężarowych, autobusach spełniających wymagania odnośnie 
emisji Euro VI lub Euro V. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: CJ-4, ACEA: E9/E6/E7, SAE: 5W/30, 
MAN: M 3477/3575/3271-1, MB: 228.51/228.31, Volvo: VDS-4, Deutz:DQC-IV-10LA,
Mack: EO-O Premium Plus, Renault: VI RLD-3, Cummins: CES 20081, 
MTU: Oil Category 3.1, Caterpillar: ECF-3. 

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………..........11,5
Wskaźnik lepkości…………………………………………………………………………………...160
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………………………-45
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………………….224

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

OLEJ SILNIKOWY 5W40

  

Wysokiej klasy olej silnikowy stosowany w silnikach benzynowych
i wysokoprężnych najnowszej konstrukcji, zarówno wielozaworowych
wolnossących jak i turbodoładowanych, w których producent zaleca
stosowanie olejów tej klasy. Gwarantuje pełną ochronę silnika oraz
przyczynia się do wydłużenia okresu między wymianami utrzymując 
silnik w czystości. Przeznaczony do silników benzynowych i diesla.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: SAE: 5W40 API: SM/SL/CF 
ACEA: A3/B3, A3/B4, VW 502.00/505.00, GM-LL-A/B-025, 
Porsche A40 RN 710/700, BMW Li01, FORD WSSM2C9.
 
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s].........14,2
Wskaźnik lepkości.........................................................165
Temperatura płynięcia, [°C]...........................................-44
Temperatura zapłonu, [°C]............................................230

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

spełnia wymagania

5W40
Synthetic

BMW LL-01
GM-LL-B-025

API SM/SL/CF
ACEA A3/B3; A3/B4

MERCEDES-BENZ 229.3
VOLKSWAGEN 502.00/505.00

OLEJE SILNIKOWE14
Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.

Materiał poglądowy
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10W40
Przeznaczony do stosowania w każdych warunkach. Redukuje ryzyko zużycia zaworów, 
zapewniając jednocześnie większą czystość silnika i smarowanie od momentu rozruchu. 
Sprawia bezawaryjną pracę silnika jednocześnie wydłużającego jego okres eksploatacji. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: SAE: 10W40 
API: SM/SL/CF ACEA: A3/B3, A3/B4, VW 501.01/505.00 (przed 2010 rokiem), 
BMW LL, GM B 0402098 MB 229.1 (przed 2010 rokiem).

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………..14,8
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………….…140
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………….-30
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………….210

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

10W40 CF-4/CH-4 
Przeznaczony szczególnie do silników samochodów ciężarowych, ciągników 
siodłowych, autobusów, maszyn drogowych i budowlanych. 
Zapewnia odpowiednie smarowanie także przy wydłużonych okresach między 
wymianami, zapewniając optymalną eksploatację silników wysoko obciążonych. 
Można go stosować także w silnikach benzynowych. Idealny dla firm 
o zróżnicowanym, nowoczesnym taborze pojazdów. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: CH-4/CF-4/SL, ACEA: E4/E7, 
SAE: 10W/40, MB 228.5; MAN M 3277; Volvo VDS-3, Volvo VDS-2 MTU type 3; 
Deutz DQC IV-10.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]…………………………….14,5
Wskaźnik lepkości……………………………………………………………………………135
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………….....-33
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………...333

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

10W40 CI-4 
Przeznaczony do smarowania najbardziej obciążonych silników wysokoprężnych 
z turbodoładowaniem i bez, spełniających normy Euro 1, 2, 3, 4 i 5 pracujących 
w najcięższych warunkach w pojazdach z ekstremalnie wydłużonym okresem 
wymiany oleju. Zalecany szczególnie do silników siodłowych, samochodów 
ciężarowych, autobusów dalekobieżnych, samochodów terenowych i dostawczych 
oraz innych pojazdów bardzo intensywnie eksploatowanych np: sprzęt budowlany. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: CI-4/CF; ACEA: E7/E4; MB 228.5; 
MAN M3277; MTU Type 3; Deutz DQC IV-10; Volvo VDS-3; Renault VI RLD-2; 
Mack EO-N; Caterpillar ECF-2; JASO DH-1; Cummins CES 20078.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]…………………………….14,5
Wskaźnik lepkości…………………………………………………………………………..140
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………..-33
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………...225

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

10W40 CI-4 E6/E9 
Olej do silników wysokoprężnych z obniżoną zawartością saps (niski poziom 
zawartości popiołu siarczanowego, fosforu i siarki) przeznaczony specjalnie 
dla silników wysokoprężnych, spełniających najostrzejsze normy emisji zanieczyszczeń 
euro VI i euro V. Zalecany jest do samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, 
autobusów eksploatowanych w najtrudniejszych warunkach przy wydłużonych 
okresach między wymianami. Zastosowana formulacja gwarantuje pełną 
kompatybilność z układami filtrującymi i katalizatorami w pojazdach najnowszych, 
jak również starszych typów. Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: CI-4/, SAE: 10W/40, ACEA E6/E9, 
MAN M 3477/3575 ; MB 228.51/228.31 ; Renault VII RLD-3; Volvo VDS-4 ; 
Mack EO-O Premium Plus, EO-N Premium ; Cummins CES 20081 ; 
Caterpillar ECF-3 ; MTU Category 2.1

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]…………………………….14,1
Wskaźnik lepkości……………………………………………………………………………145
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………………-35
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………….225

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy
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15W40
Olej mineralny wielosezonowy stosowany w silnikach samochodów osobowych 
i dostawczych, pracujących w ciężkich warunkach. Gwarantuje dzięki wysokiej 
jakości dodatkom bardzo dobre właściwości smarne, jak również ochronę silnika, 
co wpływa na jego niezawodność. Sprawdza się w trybie jazdy miejskiej 
z funkcją start-stop. Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: SAE: 15W40 API: SM/SL/CF 
ACEA: A3/B4 VW 501.01/505.00, GM B 0402098, BMW LL, MB-Approval 229.1.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]…………………………….14,4
Wskaźnik lepkości……………………………………………………………………………130
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………………-26
Temperatura zapłonu, [°C]………………………………………………………………220

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

15W40 CG-4 
Olej do silników czterosuwowych przeznaczony jest do smarowania 
czterosuwowych silników wysokoprężnych wszystkich typów, doładowanych 
i wysoko doładowanych, pracujących przy małych i dużych obciążeniach. 
Ułatwia start zimnego silnika, chroni przed jego nadmiernym zużyciem. 
Zalecany jest do stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, 
sprzęcie budowlanym, samochodach terenowych w których producent zaleca 
stosowanie oleju klasy CG-4. Olej może być również stosowany w samochodach 
osobowych. Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: CG-4, MB 228.1/229.1; 
VW 501.01/505.00; VOLVO VDS-2;  MAC EO-L; MAN 270/271; 
MAN M 3275-1; MTU typ 2.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………..14,5
Wskaźnik lepkości…………………………………………………………………………….130
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………………-27
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………….210

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

15W40 CH-4 
Przeznaczony jest do wysoko obciążonych silników Diesla w samochodach 
ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowlanym, maszynach rolniczych i autobusach. 
Doskonałe połączenie baz mineralnych i dodatków uszlachetniających gwarantuje 
spełnienie wymaganych norm: API i ACEA i specyfikacji producentów pojazdów. 
Do silników spełniających wymagania Euro V z układami SCR oraz do silników 
starszych konstrukcji zgodnych z Euro IV, III, II, I. Zalecany także do pracy przy 
wydłużonych przebiegach. Można go stosować w silnikach benzynowych, 
co w połączeniu z atrakcyjną ceną i bardzo wysoką jakością sprawia, że jest to 
optymalna propozycja dla firm o zróżnicowanym taborze z pojazdami nowszych 
i starszych konstrukcji o różnym stopniu wyeksploatowania. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: CH-4, ACEA: E7/E5, A3/B4, 
SAE: 15W/40, MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, MTU type 2, 
Cummins: CES, 20076/77/78, Scania, DAF: EURO 2 i EURO 3.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………..14
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………...130
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………-29
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………………….222

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

15W40 CF-4 
Zalecany do silników, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, autobusów, 
maszyn drogowych i budowlanych z układami SCR i EGR. Przystosowany do silników 
spełniających normy Euro V , doskonale sprawdzi się także w silnikach spełniających 
starsze wymagania odnośnie emisji Euro IV, III, II, I. Zapewnia odpowiednie 
smarowanie także przy wydłużonych okresach między wymianami. 
Można go stosować także w silnikach benzynowych. Idealny dla firm 
o zróżnicowanym, nowoczesnym taborze pojazdów. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: CF-4, ACEA: E2, SAE: 15W/40, 
MAN 271, MB 228.1, MTU type 1.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………..14
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………....135
Temperatura płynięcia, [°C]…………………………………………………………….-28
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………..210

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy
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15W40 CI-4 
Przeznaczony jest do wysoko obciążonych silników Diesla w samochodach 
ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowlanym, maszynach rolniczych i autobusach. 
Doskonałe połączenie baz mineralnych i dodatków uszlachetniających 
gwarantuje spełnienie wymaganych norm: API i ACEA i specyfikacji 
producentów pojazdów. Do silników spełniających wymagania Euro V 
z układami SCR oraz do silników starszych konstrukcji zgodnych z Euro IV, III, II, I. 
Zalecany także do pracy przy wydłużonych przebiegach. Można go stosować 
w silnikach benzynowych, jest to optymalna propozycja dla firm 
o zróżnicowanym taborze z pojazdami nowszych i starszych konstrukcji o różnym
stopniu wyeksploatowania. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: CI-4 SLACEA: E7/E5, A3/B4
SAE: 15W/40MB 228.3MAN M 3275Volvo VDS-3MTU type 2Cummins: 
CES 20076/77/78, ScaniaDAF: EURO 2 i EURO 3.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………..14,2
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………...…135
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………...…..-30
Temperatura zapłonu, [°C]………………………………………………………………225

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

20W50 CF-4/CH-4 

Specjalny wielosezonowy Super High Performance Diesel (SHPD) olej silnikowy 
na najwyższej jakości bazie mineralnej z dodatkami zapewniającymi optymalną 
ochronę przed zużyciem w każdym trybie spalania silnika. Produkowany jest 
do stosowania w silnikach wysokoprężnych samochodów ciężarowych,
 autobusów itp. Posiada dobre właściwości przeciwutleniające i rozpraszające. 
Zapewnia czystość elementów silnika i wydłuża okres między wymianami 
oleju (zgodnie z instrukcją producenta). 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: CH-4/CG-4/CF-4/SL, 
ACEA: E7/E5, A3/B4, SAE: 20W/50; MB 228.3 ;MAN M 3275; MTU type 2, 
Poziom jakości Volvo VDS-3.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………..17,8
Wskaźnik lepkości…………………………………………………………………………….126
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………….-25
Temperatura zapłonu, [°C]………………………………………………………………..225

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

2T PÓŁSYNTETYCZNY TC 

Olej do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem i wodą. Olej może 
być stosowany do silników pilarek spalinowych, łańcuchowych spalinowych 
oraz wszelkiego typu sprzęcie ogrodniczym wyposażonym w silniki dwusuwowe. 
Olej może być stosowany bezpośrednio do zbiornika z paliwem w stosunku 
1:50 do paliwa, jeżeli producent silnika nie zaleci inaczej. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: ISO-L ETA/ETB, API: TA/TB.

Lepkość kinematyczna w temp. 100oC, [mm2/s]……..........….7,0
Temperatura płynięcia, [°C]…………………………………………………-15
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………….…220

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

4T PÓŁSYNTETYCZNY 
10W40 TC 
Najwyższej jakości półsyntetyczny olej silnikowy przeznaczony 
do czterosuwowych silników motocykli oraz łodzi motorowych, jak również 
do skrzyń biegów i przekładni z mokrym sprzęgłem. Obniża zużycie silnika 
zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach, co sprzyja przedłużeniu 
okresu eksploatacji silnika i znacznie redukuje zużycie paliwa. 
Zapewnia doskonałą ochronę w ekstremalnie wysokich temperaturach. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: SM/SL, 
JASO: MA/MA2, SAE: 10W/40.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C [mm2/s]……………………………..14,5
Wskaźnik lepkości…………………………………………………………………………..160
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………..-35
Temperatura zapłonu, [°C]………………………………………………………….….210

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy
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SUPEROL CD 10W 
Olej silnikowy przeznaczony do smarowania silników wysokoprężnych różnych 
typów bez doładowania i doładowanych, pracujących przy małych 
i dużych obciążeniach. Zalecany jest również do silników wyeksploatowanych. 
Może być również stosowany w układach hydraulicznych pojazdów, 
gdy wymagane jest stosowanie tego typu oleju. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: CD, SAE: 10W.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]………………………………..6,5
Wskaźnik lepkości……………………………………………………………………………...95
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………….-27
Temperatura zapłonu, [°C]………………………………………………………………..210

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

LOCOMOTIV
CD40

OLEJ SILNIKOWY

LOKOMOTIV CD40 

Olej silnikowy przeznaczony jest do smarowania wysilonych silników, wysokoprężnych, 
silników lokomotyw wymagających stosowania bezcynkowego oleju silnikowego, 
pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Szczególnie zalecany jest 
do silników Diesla pojazdów trakcyjnych, eksploatowanych w ciągu całego roku 
na paliwie o podwyższonej zawartości siarki. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: CF, SAE:40, 
GE Genera�on 4 Long Lie, LMOA Generaa�on 5, API , CF, CF-2, 
Caterpillar 3600.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………….14,3
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………………106
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………………..-25
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………………………240

OPAKOWANIA: 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

SPEC SELECT SD 20W40 

Mineralny olej silnikowy opracowany z myślą o starszych typach silników 
benzynowych, dla których producent zaleca stosowanie olejów w klasie API: 
SD lub niższych. Dzięki odpowiedniej formule olej nadaje się do całorocznej 
eksploatacji zapewniając łatwy rozruch w niskich temperaturach oraz ciągłość 
filmu olejowego w wysokich temperaturach. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: SAE: 20W/40, API: SD, 
WT-SPEC-B-31 2 11.13.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………….14,5
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………………120
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………..…-20
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………………………220

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy

TRUCK- PLUS

15W40

TRUCK - PLUS 15W40
CI-4/CH-4
Olej mineralny przeznaczony do wysoko obciążonych silników Diesla 
w samochodach ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowlanym, 
maszynach rolniczych i autobusach przy pracy w wydłużonych przebiegach. 
Spełnia wymagania Euro V z układami SCR, oraz do silników starszych konstrukcji 
zgodnych z Euro IV, III, II, I. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: CI-4/CH-4, MAN M. 3275-1, 
Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2, Cummins CES 20078, MTU Type 2, 
EDOM 258-3AVIA - 712, D407, D421.76, D421.85, Cummins CES 20071/72/75/76/77, 
DAF EUR 2 i EUR 3, Iveco, Deutz DQC-III-05, Mack EO-M Plus, Detroit Diesel 7SE 270, 
Caterpillar ECF-1a. 

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]………………………………14,2
Wskaźnik lepkości…………………………………………………………………………….130
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………….-31
Temperatura zapłonu, [°C]………………………………………………………………..210

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.
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PŁYN HAMULCOWY R-3 
Przeznaczony jest do średnio obciążonych, hydraulicznych układów hamulcowych 
i  sprzęgłowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, motocykli 
oraz innych pojazdów, do których instrukcja obsługi zaleca stosowanie 
płynu hamulcowego w klasie jakościowej R-3. Przeznaczony jest do stosowania 
w pojazdach starszych typów. 
Mieszalny z płynami maszynowymi o podobnej klasie jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania:  SAE J1703, ISO 4925, FMVSS Nr 116, 
PN-C-40005.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………..........1,6
Lepkość kinematyczna w temp. -40°C, [mm2/s]……………….............1500
Temperatura wrzenia, [°C]……………………………………………………………..206
Temperatura wrzenia płynu zawodnionego, min. [°C]…………………....145 
pH………………………………………………………………………………………..…7,0-11,0

OPAKOWANIA: 500ml, 5L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

PŁYN HAMULCOWY DOT-3 
Przeznaczony jest do średnio obciążowych, hydraulicznych układów hamulcowych 
i sprzęgłowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, 
motocykli oraz innych pojazdów, do których instrukcja obsługi zaleca stosowanie 
płynu hamulcowego w klasie jakościowej DOT-3. 
Mieszalny z płynami maszynowymi o podobnej klasie jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: SAE J1703, ISO 4925, 
FMVSS Nr 116, PN-C-40005.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]………………….........….1,6
Lepkość kinematyczna w temp. -40°C, [mm2/s]……………….............1500
Temperatura wrzenia, [°C]……………………………………………………………..208
Temperatura wrzenia płynu zawodnionego, min. [°C]…………………….208  
pH…………………………………………………………………………………………..7,0-11,0

OPAKOWANIA: 500ml, 5L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

PŁYN HAMULCOWY DOT-4 
Nowoczesny płyn hamulcowy o bardzo dobrych właściwościach użytkowych, 
charakteryzujący się temperaturą wrzenia powyżej 230 °C. Zalecany jest szczególnie 
w pojazdach o układach hamulcowych i sprzęgłowych silnie obciążonych. 
Przeznaczony do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgłowych samochodów 
osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, motocykli, wózków akumulatorowych 
itp. zgodnie z instrukcjami obsługi pojazdów. 
Mieszalny z płynami maszynowymi o podobnej klasie jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: SAE: J1703, ISO 4925, FMVSS Nr 116, 
PN-C-40005.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C [mm2/s]……………………………...........1,6
Lepkość kinematyczna w temp. -40°C [mm2/s]…………………………............1800
Temperatura wrzenia, [°C]……………………………………………………………………..232
Temperatura wrzenia płynu zawodnionego, min. [°C]………………..............155 
pH………………………………………………………………………………………………….7,0-11,0

OPAKOWANIA: 500ml, 1L, 5L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

ZMYWACZ HAMULCOWY 

Skuteczny środek do czyszczenia elementów układu hamulcowego. Czyści i odtłuszcza 
hamulce tarczowe i bębnowe, sprzęgła dyferencjały, powierzchnie metalowe, 
części i narzędzia. Usuwa brud, olej, płyn hamulcowy i smar nie pozostawiając 
żadnych osadów. Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników chlorowcopochodnych. 
Redukuje piszczenie i hałasy. 
Mieszalny z płynami maszynowymi o podobnej klasie jakości.

Temperatura wrzenia [°C]…………………………………………………..-44
Temperatura zapłonu: 200°C punkt zapłonu [°C]…............…..<0
Samozapalność……………………………………………………………………nie ulega samozapłonowi
Gęstość przy 20°C [g/cm3]…………………………………………………..0,669
Granice wybuchowości [%]………………………………………………….górna 7,8 obj. / dolna: 0,8 obj.

OPAKOWANIA: 5L, 10L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

New Technology 
Brake Cleaner

ZMYWACZ  AC
DO HAMULCÓW

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy
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SPEEDCAR ZIMOWY PŁYN 
DO SPRYSKIWACZY -22
NA ALKOHOLU ETYLOWYM 
Skutecznie usuwa brud, sól i lód. Zapewnia dobrą widoczność oraz świeży zapach 
we wnętrzu samochodu. Zawiera: etanol nr WE200-578-6, MEK nr WE201-159-0, 
środki powierzchniowo czynne siarczan laurylowo-sodowy 0,05%, 
kompozycja zapachowa, barwnik, woda.

OPAKOWANIA: 1L, 2L, 2L z lejkiem, 5L, 5L z lejkiem, 200L, 1000L.

SPEEDCAR ZIMOWY PŁYN 
DO SPRYSKIWACZY -22
NA ALKOHOLU METYLOWYM
Służy do mycia szyb w warunkach zimowych. Doskonale usuwa błoto, tłuszcze oraz inne 
zabrudzenia drogowe, przyjazny dla środowiska, biodegradowalny. Nie pozostawia smug 
i zacieków. Trwały w normalnych warunkach stosowania. Do użytku profesjonalnego, 
dla firm transportowych, na zakłady pracy.

Produkt sprzedawany wyłącznie na fakturę VAT, 
dla firm prowadzących działalność gospodarczą.

OPAKOWANIA: 5L, 200L, 1000L.

KONCENTRAT ZIMOWEGO 
PŁYNU DO SPRYSKIWACZY 
SPEEDCAR -80 
Zapewnia doskonałą widoczność i czystość szyb zimą. Posiada wysoką zdolność 
czyszczenia i szybkiego usuwania zabrudzeń bez pozostawiania smug. 
Wysokiej klasy związki powierzchniowo czynne o dużej wydajności w krótkim 
czasie zmniejszają rozdrabniają i usuwają brud. Zapewnia optymalną widoczność 
przy ograniczonej do minimum ilości cykli pracy wycieraczek, co znacznie zmniejsza 
jego zużycie. Koncentrat jest bezpieczny dla innych elementów samochodu, 
ponieważ zawiera glicerynę, która zachowuje elastyczność piór wycieraczek, 
innych elementów gumowych i tworzyw sztucznych. 
Zapobiega zamarzaniu spryskiwaczy i dysz.

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 200L, 1000L.

ZIMOWY -22°C

PŁYN DO SPRYSKIWACZY

NANO TECHNOLOGY

Dystrybutor:
AGRONAFT SC 
Jan Brzóska 
Tomasz Krajewski
ul. Jeleńska 38A
13-230 Lidzbark 
tel. (23) 69 61 158 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zastosowanie: Płyn do spryskiwaczy samochodowych 
stosowany w okresie zimowym.
Zagrożenia:  
H225  Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H301  Działa toksycznie po połknięciu. 
H311  Działa toksycznie w kontakcie ze skorą. 
H331  Działa toksycznie przy wdychaniu.
H370  Powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych.
Środki ostrożności:
P102 Chronić przed dziećmi.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania 
produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne / odzież 
ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P301 + 310 W PRZYPADKU 
POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się 
z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE 
SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO 
DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu 
warunki do swobodnego oddychania.
P403 + P233 Przechowywać w dobrze 
wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik 
szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie 
z przepisami miejscowymi i regionalnymi.
Zawiera: metanol
Informacja dodatkowa:
Zawiera metanol, benzoesan denatonium, środki 
powierzchniowo-czynne siarczan laurylowo-sodowy, 
kompozycję zapachową, barwniki oraz wodę.

DATA NALANIA NA OPAKOWANIU

ZIMOWY -22°C

PŁYN DO SPRYSKIWACZY

Dystrybutor:
SPEEDCAR OIL Sp. z o.o. 
ul. Jeleńska 38A
13-230 Lidzbark 
tel. (23) 69 61 158 
www.agronaft.pl

UWAGA

Zastosowanie: 
Płyn do spryskiwaczy samochodowych stosowany w okresie zimowym.

Zagrożenia:  
H226  Łatwopalna ciecz i pary.

Środki ostrożności:
P102 Chronić przed dziećmi.
P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać 
pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi i regionalnymi.

Informacja dodatkowa:
Zawiera anionowe środki 
powierzchniowo-czynne 
(<0,05%), kompozycję zapachową, 
barwniki oraz wodę.

Produkt nie ulega przeterminowaniu.
Data nalania podana na opakowaniu.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy

PŁYN DO REDUKCJI SPALIN 
Stosowany jest przede wszystkim w najnowszych technologiach oczyszczalnia spalin. 
Jego zastosowanie pozwala na znaczną redukcję tlenków azotu, które są szkodliwe. 
Redukcja dokonywana jest aż do momentu uzyskania nietoksycznej pary wodnej 
oraz azotu. Doskonale odnajduje się w sektorze motoryzacyjnym – także w systemie 
Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR), pomaga więc dostosować się do obowiązującej 
normy emisji spalin (m.in. Euro V i Euro VI).

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 18L, 20L, 30L, 200L.
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ODMRAŻACZ DO SZYB -80ºC 

Przeznaczony jest do szybkiego i skutecznego usuwania lodu i szronu z powierzchni 
szyb samochodowych, reflektorów, lusterek oraz piór wycieraczek. Doskonale rozmraża 
i usprawnia drobne mechanizmy narażone na działanie niskich temperatur: zamki do drzwi 
i boksów dachowych, zawiasów, prowadnic itp.

OPAKOWANIA: 500ml.

LETNI PŁYN 
DO SPRYSKIWACZY  
Usuwa insekty i zanieczyszczenia drogowe z szyb i lamp. Zapewnia dobrą widoczność
 na drodze. Jest przyjazny dla środowiska. Skład: środek powierzchniowo czynny, 
woda demineralizowana, kompozycja zapachowa, barwnik.

OPAKOWANIA: 5L, 200L, 1000L.

80 C

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy

WODA DEMINERALIZOWANA 
SPEEDCAR 
Czysta woda uzyskiwana jest podczas specjalnego procesu, który gwarantuje usunięcie 
większości zanieczyszczeń. Produkt posiada odpowiednią czystość, aby mogła być 
stosowana do akumulatorów, koncentratów, wytwornic pary, roztworów chemicznych, 
chłodnic samochodowych, farb wodorozcieńczalnych.

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 30L, 200L, 1000L.

PŁYN DO CHŁODNIC G13
Płyn do chłodnic to najnowszej generacji na bazie glikolu etylenowego, do stosowania 
w układach chłodzenia silników spalinowych wszystkich rodzajów. Wytwarzany na bazie 
inhibitorów organicznych i mineralnych (krzemiany) zapewnia pełną ochronę silnika. 
Specjalnie opracowana receptura i pakiet dodatków zabezpiecza przed korozją 
i skutecznie chroni silnik samochodu przed przegrzaniem latem i zamarznięciem zimą. 
Może być mieszalny z innymi płynami zawierającymi glikol etylenowy. 
Produkt jest przyjazny dla środowiska, nie zawiera azotynów, amin, fosforanów i boranów, 
ponadto płyn chłodniczy ma w swoim składzie glicerynę, do której wytwarzania zużywa 
się mniej energii, zmniejszając tym samym emisję CO₂ do otoczenia.

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 120L, 200L, 1000L.
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PŁYN DO CHŁODNIC 
SPEEDCAR G11 (NIEBIESKI) 
Wielosezonowy płyn do chłodnic samochodowych wszystkich typów. 
Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją, przegrzaniem i zamarznięciem. 
Zalecany szczególnie do chłodnic aluminiowych. Skład: glikol monoetylenowy, 
woda demineralizowana. Może być mieszany z innymi płynami do chłodnic 
wykonanymi na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru.

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 120L, 200L, 1000L.

KONCENTRAT PŁYNU DO
CHŁODNIC SPEEDCAR G11
(NIEBIESKI) 

Wielosezonowy płyn do chłodnic samochodowych wszystkich typów. 
Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją, przegrzaniem i zamarznięciem. 
Zalecany szczególnie do chłodnic aluminiowych. Może być mieszany z innymi płynami 
do chłodnic wykonanymi na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru. 
Możliwość rozcieńczenia: 1/1 = – 35 º C ; 0,8/1,2 = – 27 º C ; 0,6/1,4 = – 17 º C.

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 120L, 200L, 1000L.

-80°C
G11

PŁYN DO CHŁODNIC 
SPEEDCAR G11 (ZIELONY) 
Przeznaczony jest do stosowania w układach chłodzenia silników spalinowych 
benzynowych oraz diesla wyposażonych w aluminiowy, żeliwny lub mieszany 
układ chłodzenia. Chroni przed zamarzaniem zimą i przegrzaniem w czasie upałów. 
W składzie zawarte są środki antykorozyjne i antypienne. Może być mieszany z innymi 
płynami do chłodnic wykonanymi na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru. 
Chroni układ chłodzenia pojazdu w temperaturze -35 °C.

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 120L, 200L, 1000L.

ZIELONY

KONCENTRAT PŁYNU DO 
CHŁODNIC SPEEDCAR G11
(ZIELONY) 
Płyn do chłodnic samochodowych wszystkich typów. Zapewnia doskonałą ochronę 
przed korozją, przegrzaniem i zamarznięciem. Zalecany szczególnie do chłodnic 
aluminiowych. Może być mieszany z innymi płynami do chłodnic wykonanymi 
na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru. 
Możliwość rozcieńczenia: 1/1 = – 35 º C ; 0,8/1,2 = – 27 º C ; 0,6/1,4 = – 17 º C .

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 120L, 200L, 1000L.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy
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PŁYN DO CHŁODNIC 
SPEEDCAR G11 (RÓŻOWY)  
Przeznaczony jest do stosowania w układach chłodzenia silników spalinowych 
benzynowych oraz diesla wyposażonych w aluminiowy, żeliwny lub mieszany 
układ chłodzenia. Chroni przed zamarzaniem zimą i przegrzaniem w czasie upałów. 
W składzie zawarte są środki antykorozyjne i antypienne oraz woda demineralizowana. 
Chroni układ chłodzenia pojazdu w temperaturze -35 °C. 
Może być mieszany z innymi płynami do chłodnic wykonanymi 
na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru.

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 120L, 200L, 1000L.

Najlepiej zużyć przed końcem:
data podana na opakowaniu.

Składniki: Glikol monoetylenowy. 
Nie zawiera azotynów. 

Wielosezonowy płyn do 
chłodnic samochodowych 
wszystkich typów. 
Zapewnia doskonałą chronę 
przed korozją oraz 
przegrzaniem i zamarzaniem. 
Zalecany szczególnie do 
chłodnic aluminiowych.

Dystrybutor:
Agronaft S.C. 
13-230 Lidzbark 
ul. Jeleńska 38 A
tel. (23) 69 61 158 

NANO TECHNOLOGY
Rodzaje zagrożenia:
H302 – działa szkodliwie po połknięciu
H373 – może powodować uszkodzenie narządów zwłaszcza nerek 
poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
Środki ostrożności:
P102 – chronić przed dziećmi
P270 nie jeść , nie pić ani nie palić podczas używania produktu
P301+P312 – w przypadku połknięcia . W przypadku złego 
samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem
P 501 – zawartość / pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy 
odpadów

UWAGA!

-35˚C

RÓŻOWY

KONCENTRAT PŁYNU DO 
CHŁODNIC SPEEDCAR G11
(RÓŻOWY) 

Przeznaczony do chłodnic samochodowych wszystkich typów. Zapewnia doskonałą 
ochronę przed korozją, przegrzaniem i zamarznięciem. Zalecany szczególnie 
do chłodnic aluminiowych. Może być mieszany z innymi płynami do chłodnic 
wykonanymi na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru. 
Możliwość rozcieńczenia: 1/1 = – 35 º C ; 0,8/1,2 = – 27 º C ; 0,6/1,4 = – 17 º C .

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 120L, 200L, 1000L.

NANO TECHNOLOGY
Rodzaje zagrożenia:
H302 – działa szkodliwie po połknięciu
H373 – może powodować uszkodzenie narządów zwłaszcza nerek 
poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
Środki ostrożności:
P102 – chronić przed dziećmi
P270 nie jeść , nie pić ani nie palić podczas używania produktu
P301+P312 – w przypadku połknięcia . W przypadku złego 
samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem
P 501 – zawartość / pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy 
odpadów

UWAGA!

Dystrybutor:
Agronaft S.C. 
13-230 Lidzbark 
ul. Jeleńska 38 A
tel. (23) 69 61 158 

Najlepiej zużyć przed końcem:
data podana na opakowaniu.

Składniki: Glikol monoetylenowy. 
Nie zawiera azotynów. 

Wielosezonowy płyn do 
chłodnic samochodowych 
wszystkich typów. 
Zapewnia doskonałą chronę 
przed korozją oraz 
przegrzaniem i zamarzaniem. 
Zalecany szczególnie do 
chłodnic aluminiowych.

temp.krystalizacji:

-35°C

-27°C

-17°C

TABELA MIESZALNOŚCI

% koncentrat:

50

40

30

% wody

50

60

70

PŁYN DO CHŁODNIC 
SPEEDCAR G11 (ŻÓŁTY) 
Płyn na bazie glikolu etylenowego, cechujący się bardzo wysokimi parametrami 
użytkowymi, do stosowania latem i zimą. Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją, 
odkładaniem się kamienia, przegrzaniem i zamarznięciem wszystkich typów chłodnic 
aluminiowych. Nie wpływa na inne części metalowe, uszczelki oraz części gumowe. 
Może być mieszany z innymi płynami do chłodnic wykonanymi 
na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru.

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 120L, 200L, 1000L.

KONCENTRAT PŁYNU DO 
CHŁODNIC SPEEDCAR G11
(ŻÓŁTY) 

Płyn na bazie glikolu etylenowego, cechujący się bardzo wysokimi parametrami 
użytkowymi, do stosowania latem i zimą. Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją, 
odkładaniem się kamienia, przegrzaniem i zamarznięciem wszystkich typów 
chłodnic aluminiowych. Nie wpływa na inne części metalowe, uszczelki oraz 
części gumowe. Może być mieszany z innymi płynami do chłodnic wykonanymi 
na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru.
Możliwość rozcieńczenia: 1/1 = – 35 º C ; 0,8/1,2 = – 27 º C ; 0,6/1,4 = – 17 º C .

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 120L, 200L, 1000L.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy



PŁYNY I KONCENTRATY 25

PŁYN DO CHŁODNIC 
SPEEDCAR G12++ 
(RÓŻOWY) 
Przeznaczony do chłodzenia wszystkich typów silników samochodowych, 
benzynowych i wysokoprężnych. Płyn można stosować w chłodnicach 
aluminiowych i żeliwnych samochodów osobowych i ciężarowych. 
Specjalnie opracowana receptura i pakiet dodatków zabezpiecza przed korozją 
skutecznie chroniąc silnik samochodu przed przegrzaniem latem 
i zamarznięciem zimą. Mieszalny z płynami G11, G12, G12+, G13.

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 120L, 200L, 1000L.

KONCENTRAT PŁYNU DO 
INSTALACJI GRZEWCZYCH 
I SOLARÓW 
Zabezpiecza instalacje przed ujemnymi temperaturami, a dzięki zawartym w nim 
inhibitorom przeciwdziała korozji. Dodatki wydłużają czas pracy układu oraz 
zapewniają wysoką wydajność cieplną. Ważnym składnikiem jest glicerol mający 
działanie smarne, zabezpiecza uszczelki i elementy gumowe przed niszczeniem. 
Płyn nie jest trujący i można go bezpiecznie stosować w różnych instalacjach 
spożywczych i gospodarstwach domowych. Przeznaczony jest do: 
instalacji solarnych, instalacji centralnego ogrzewania (piece węglowe, gazowe, 
elektryczne i inne), instalacji chłodniczych, pomp ciepła, 
kominków z płaszczem wodnym, instalacji wykonanych z aluminium, 
stali, miedzi, pex, żeliwa, mosiądzu czy tworzywa sztucznego.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: PN-C-40007, ASTM D 3306.

koncentrat [%]      woda [%]       temperatura [°C]
50……………………………50………………… -35°C
43……………………………57………………… -25°C
25……………………………75………………....-10°C

OPAKOWANIA: 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

PŁYN DO INSTALACJI 
GRZEWCZYCH I SOLARÓW 
Zabezpiecza instalacje przed ujemnymi temperaturami, a dzięki zawartym 
w nim inhibitorom przeciwdziała korozji. Dodatki wydłużają czas pracy 
układu oraz zapewniają wysoką wydajność cieplną. Ważnym składnikiem 
jest glicerol mający działanie smarne, zabezpiecza uszczelki i elementy gumowe 
przed niszczeniem. Płyn nie jest trujący i można go bezpiecznie stosować 
w różnych instalacjach spożywczych i gospodarstwach domowych. 
Przeznaczony jest do: instalacji solarnych, instalacji centralnego ogrzewania 
(piece węglowe, gazowe, elektryczne i inne), instalacji chłodniczych, pomp ciepła, 
kominków z płaszczem wodnym, instalacji wykonanych z aluminium, stali, miedzi, 
pex, żeliwa, mosiądzu czy tworzywa sztucznego.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: PN-C-40007, ASTM D 3306.

OPAKOWANIA: 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy
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GARDEN OIL SAE 30 

Mineralny olej silnikowy przeznaczony do eksploatacji w silnikach 
czterosuwowych maszyn ogrodniczych, takich jak: kosiarki, wykaszarki, 
wycinarki. Doskonale nadaje się do silników pracujących w kultywatorach, 
mikrociągnikach, glebogryzarkach, pługach i innych urządzeniach pomocniczych. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: SAE: 30, API: SG/CD

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C [mm2/s]……………………………..10,5
Wskaźnik lepkości……………………………………………………………………………100
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………………-15
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………….200

OPAKOWANIA: 600ml, 1L, 5L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

GARDEN OIL SAE 10W30 
Mineralny olej silnikowy przeznaczony do eksploatacji w silnikach czterosuwowych 
maszyn ogrodniczych, takich jak: kosiarki, wykaszarki, wycinarki. Doskonale nadaje się 
do silników pracujących w kultywatorach, mikrociągnikach, glebogryzarkach, pługach 
i innych urządzeniach pomocniczych. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: SAE: 10W/30, API: SG/CD

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C [mm2/s]…………………………….......10,5
Wskaźnik lepkości…………………………………………………………………………………125
Temperatura płynięcia, [°C]…………………………………………………………………..-25
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………………220

OPAKOWANIA: 600ml, 1L, 5L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

STILL-OIL 
Wysokiej jakości czerwony olej półsyntetyczny do smarowania 
silników dwusuwowych, do mieszania z benzyną 1:50.

OPAKOWANIA: 100ml, 500ml, 1L, 5L, 180kg/200L, 850kg/1000L.

HUSVAR-OIL 
Wysokiej jakości zielony olej półsyntetyczny do smarowania 
silników dwusuwowych, do mieszania z benzyną 1:50.

OPAKOWANIA: 100ml, 500ml, 1L, 5L, 180kg/200L, 850kg/1000L.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy
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SMARY



SMAR GRAFITOWANY
Przeznaczony do smarowania kół zębatych, gwintów śrub, łańcuchów 
i obciążonych węzłów tarcia. Charakteryzuje się wysoką stabilnością 
mechaniczną, odpornością na starzenie i ochroną korozyjną. 
Odporny na wymywanie przez wodę. 
Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych. 

Temperatura pracy smaru: od -20°C do +60°C

OPAKOWANIA: 0,4kg; 0,8kg; 2,5kg; 4,5kg; 9kg; 17kg; 52kg; 180kg.

SMAR ŁT 4s3
Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych, cięgien i łożysk ślizgowych. 
Charakteryzuje się wysoką stabilnością mechaniczną, odpornością 
na starzenie i ochroną korozyjną. 
Odporny na wymywanie przez wodę. 

Temperatura pracy smaru: od -30°C do +140°C

OPAKOWANIA: 0,4kg; 0,8kg; 2,5kg; 4,5kg; 9kg; 17kg; 52kg; 180kg.

SMAR BENOTOS 2
Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych napędzanych 
małym momentem obrotowym oraz o małym luzie poprzecznym, 
praktycznie nietopliwy. Charakteryzuje się wysoką stabilnością mechaniczną, 
odpornością na starzenie i ochroną korozyjną.  
Odporny na wymywanie przez wodę. 

Temperatura pracy smaru: od -20°C do +200°C

OPAKOWANIA: 0,4kg; 0,8kg; 2,5kg; 4,5kg; 9kg; 17kg; 52kg; 180kg.

EPX 00, 000
Przeznaczony do smarowania zamkniętych przekładni zębatych walcowych, 
stożkowych, tocznych, ślizgowych. Mogą być stosowane w układach 
centralnego smarowania. Charakteryzuje się wysoką stabilnością mechaniczną, 
odpornością na starzenie i ochroną korozyjną. 
Odporny na wymywanie przez wodę. 

Temp. pracy smaru:  EPX 00 od -20°C do +100°C
                                    EPX 000 od -30°C do +100°C

OPAKOWANIA: 0,4kg; 0,8kg; 2,5kg; 4,5kg; 9kg; 17kg; 52kg; 180kg.
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SMAR ŁT 43
Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i elementów pojazdów 
samochodowych. Charakteryzuje się wysoką stabilnością mechaniczną, 
odpornością na starzenie i ochroną korozyjną. 
Odporny na wymywanie przez wodę. 

Temperatura pracy smaru: od -30°C do +130°C

OPAKOWANIA: 0,4kg; 0,8kg; 2,5kg; 4,5kg; 9kg; 17kg; 52kg; 180kg.

 SpeedcarOil
     High Quality Lubricants

SMAR STP
Przeznaczony do smarowania podwozi pojazdów, sworzni, przegubów 
i innych węzłów tarcia. Charakteryzuje się wysoką stabilnością mechaniczną, 
odpornością na starzenie i ochroną korozyjną. 
Odporny na wymywanie przez wodę. 
Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz ślizgowych.

Temperatura pracy smaru: od -10°C do + 60°C

OPAKOWANIA: 0,4kg; 0,8kg; 2,5kg; 4,5kg; 9kg; 17kg; 52kg; 180kg.

 SpeedcarOil
     High Quality Lubricants

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy



 SpeedcarOil
     High Quality Lubricants

 SpeedcarOil
     High Quality Lubricants

SMAR EP-23 

Przeznaczony jest do smarowania wysoko obciążonych skojarzeń trących, 
gdzie występuje częsta zmiana kierunku ruchu lub połączenie małych prędkości 
ruchu i wysokich obciążeń, np. w przegubach homokinetycznych, 
przekładni kątowych wykaszarek. 

Temperatura pracy smaru: od -30°C do +140°C.

OPAKOWANIA: 0,4kg, 0,8kg 2,5kg 4,5kg 9kg 17kg 180kg.

SMAR MOLIBDENOWY 
Przeznaczony do stosowania w pojazdach, wózkach widłowych, 
sprzęcie przemysłowym pracującym w wilgotnym środowisku (dźwigi, suwnice, 
żurawie itp.). Stosowany do smarowania przegubów, zwrotnic, łożysk, wałów 
i innych mechanizmów, doskonale smaruje elementy podwozia samochodów 
ciężarowych, traktorów, buldożerów i innych pojazdów. Dzięki miękkiej 
konsystencji można przetłaczać smar na duże odległości, gdzie zaleca się 
stosowanie systemu pneumatycznego pompowania lub wkładów- kartridży. 
Odpowiedni do warunków smarowania granicznego przy wysokich naciskach 
i temperaturach. W trakcie ładowania smaru należy bezwzględnie unikać 
zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. 

Temperatura pracy smaru: od -25°C do + 150°C.

OPAKOWANIA: 0,4kg; 0,8kg; 2,5kg; 4,5kg; 9kg; 17kg; 52kg; 180kg.

SMAR EP-0 

Przeznaczone do smarowania łożysk tocznych pracujących przy wysokich 
obciążeniach promieniowych, udarowych i osiowych np. walcarkach, 
prasach, kruszarkach. Smar przeznaczony do smarowania łożysk z centralnymi 
układami smarowania wymagających przetłaczania smaru na bardzo 
duże odległości.

Temperatura pracy smaru: od -20°C do + 100°C.

OPAKOWANIA: 0,4kg; 0,8kg; 2,5kg; 4,5kg; 9kg; 17kg; 52kg; 180kg.

 SpeedcarOil
     High Quality Lubricants

SMAR EP-2 
Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych pracujących przy zmiennych 
obciążeniach. Mogą być stosowane w układach centralnego smarowania. 
Charakteryzuje się wysoką stabilnością mechaniczną, odpornością na starzenie 
i ochroną korozyjną. Odporny na wymywanie przez wodę. 

Temperatura pracy smaru: od -20°C do + 120°C.

OPAKOWANIA: 0,4kg; 0,8kg; 2,5kg; 4,5kg; 9kg; 17kg; 52kg; 180kg.

 SpeedcarOil
     High Quality Lubricants

SMAR EP-1 
Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych, urządzeń z centralnymi układami 
smarowania pracujących przy wysokich obciążeniach, a także gdy w pracy łożysk 
mniej obciążonych występują obciążenia udarowe w umiarkowanych temperaturach 
otoczenia i wymagających przetłaczania smaru na duże odległości. 

Temperatura pracy smaru: od -20°C do + 120°C, także przy dostępie wody.

OPAKOWANIA: 0,4kg; 0,8kg; 2,5kg; 4,5kg; 9kg; 17kg; 52kg; 180kg.

 SpeedcarOil
     High Quality Lubricants

AGRO 1500 
Specjalny środek smarny o bardzo wysokiej lepkości przeznaczonym 
do całorocznego smarowania przekładni, w tym przekładni wolnobieżnych 
i ślimakowych. Stosowanym najczęściej do przekładni zamkniętych, na przykład 
przekładni kosiarek rotacyjnych, przekładni agregatów czynnych typu cyklo�lle, 
a czasami w przypadkach awaryjnych do cieknących zwolnic czy mostów 
napędowych itp. Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

Temperatura pracy smaru: od -20°C do +100°C. 

OPAKOWANIA: 1L, 5L.

SMARY30
Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.

Materiał poglądowy
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AGRI-U 
Uniwersalny olej hydrauliczno-przekładniowy przeznaczony do stosowania 
w skrzyniach biegów, układach przenoszenia mocy oraz w układach przekładniowych 
i hydraulicznych. Służy do smarowania układu napędowego, również z tzw. 
mokrymi hamulcami oraz jako ciecz robocza w układach hydraulicznych ciągników 
i maszyn rolniczych. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: GL-4; DIN 51 524 cz.2 HLP, 
Ford: M2C 134D; John Deere: JD J20C; Massey Ferguson: CMS M1135, M1143, M1145; 
ZF TE ML 06A/06B/06C/07B, Case New Holland MAT 3525,

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C [mm2/s]………………................10,8
Wskaźnik lepkości……………………………………………………………………………101
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………....…………….-25
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………....………..225

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

AGRO-TRUCK 15w40 

Olej mineralny przeznaczony do wysoko obciążonych silników Diesla 
w samochodach ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowlanym, maszynach rolniczych 
i autobusach przy pracy w wydłużonych przebiegach. Spełnia wymagania 
Euro V z układami SCR oraz do silników starszych konstrukcji zgodnych 
z Euro IV, III, II, I. Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: CI-4/CH-4, MAN M. 3275-1, Volvo VDS-3, 
Mack EO-N, Renault VI RLD-2, Cummins CES 20078, MTU Type 2, EDOM 258-3AVIA – 712, 
D407, D421.76, D421.85, Cummins CES 20071/72/75/76/77, DAF EUR 2 i EUR 3, Iveco, 
Deutz DQC-III-05, Mack EO-M Plus, Detroit Diesel 7SE 270, Caterpillar ECF-1a.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]…………...............14,2
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………135
Temperatura płynięcia, [°C]…………………………………………………....….-30
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………...……225

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

AGRO – UTTO 10W30 
Olej stosowany w przekładniach i układach przekładniowo – hydraulicznych 
ze zintegrowanymi mokrymi hamulcami, sprzęgłami i mechanizmami różnicowymi. 
Specjalne bazy olejowe i wysokiej jakości dodatki uszlachetniające zapewniają doskonałą 
pracę mokrych hamulców, ograniczają hałas i piski w całym okresie eksploatacji. 
Doskonale zabezpiecza przed zużyciem, korozją oraz utrzymuje je w czystości, zapobiegając 
powstawaniu szlamów i osadów. Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: JD J27, JD J20C, CMS M1139, M1144, M1145, 
CMS M1135, M1143, Ford M2C 159B/C, Ford M2C 134D, New Holland 82009201/2/3, 
ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]…………………………...….10,5
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………………130
Temperatura płynięcia, [°C]…………………………………………………………….....-30
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………………………220

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

AGRO – STOU 10W30 
Wielosezonowy olej silnikowo przekładniowo hydrauliczny, którego właściwości 
zapewniają bezawaryjną pracę układów przekładniowych i hydraulicznych 
wysokoobciążonych silników Diesla maszyn rolniczych, budowlanych i 
pojazdów użytkowych. Doskonale zabezpiecza silnik przed zużyciem ściernym 
utrzymując go w wysokiej czystości bez osadów i szlamów. Gwarantuje doskonałe 
właściwości smarne i przeciwzużyciowe, dobrą kompatybilność z uszczelnieniami, 
tłumienie drgań układu, wysoką odporność na utlenianie. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: CG-4/SF, GL-4, ACEA: E3, SAE: 10W/30, 
John Deere: J27, J20C, Massey Ferguson: CMS M1139/44/45, Ford: M2C 159 B/C, 
FNH 82009201/2/3, ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B, New Holland 820092001/2/3, 
New Holland MAT 3525 and 3526

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]…………………………..........…10,5
Wskaźnik lepkości…………………………………………………………………………………...140
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………………………-30
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………………….210

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy
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AGRO – MOT 10W40 
Najwyższej jakości olej dla silników diesla w maszynach rolniczych, 
budowlanych i pojazdach użytkowych poddawanych wysokim obciążeniom. 
Zabezpiecza silnik przed zużyciem ściernym, tworzeniu się osadów i szlamów. 
Posiada wysoką stabilność termiczną i utrzymuje stałą lepkość. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: 10W40/ E7/ CI-4 GLOBAL DHD-1, 
JASO DH-1, ALLISON C-4, CAT, CUMMINS, CUMMINS, DAF, DEUTZ, IVECO, MACK, 
STEYR, MTU, NH, MAN, RENAULT, VOLVO.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………..........14,5
Wskaźnik lepkości…………………………………………………………………………………….135
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………………….-33
Temperatura zapłonu, [°C]………………………………………………………………………..222

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

AGRO – MOT 15W40 
Olej wielosezonowy przeznaczony do silników Diesla maszyn rolniczych, 
samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych wysokoobciążonych jak 
również z turbodoładowaniem. Jego właściwości pozwalają na stosowanie w bardzo 
szerokim zakresie temperatur, przeciwdziałają powstawaniu osadów i szlamów, 
zabezpiecza silnik przed zużyciem ściernym, posiada wysoką stabilność termiczną, 
utrzymuje wnętrze silnika w doskonałej czystości. Pozwala na zoptymalizowanie 
przebiegów pomiędzy wymianami. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: 15W40/E7/CI-4, CAT ECF-1-a, CAT ECF-2, 
GLOBAL DHD-1: ALLISON, CASE, CAT, CLASSE, CUMMINS, DAF, DEUTZ, IVECO, MACK, 
STEYR, MTU, NH, MAN, RENAULT, VOLVO.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]…………………………..........…..14,5
Wskaźnik lepkości……………………………………………………………………………………..130
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………………………..-24
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………………...…210

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

AGRO – STOU 10W40 
Wielosezonowy olej silnikowo przekładniowo hydrauliczny, którego właściwości 
zapewniają bezawaryjną pracę układów przekładniowych i hydraulicznych 
wysokoobciążonych silników Diesla maszyn rolniczych, budowlanych i pojazdów 
użytkowych. Doskonale zabezpiecza silnik przed zużyciem ściernym utrzymując go 
w wysokiej czystości bez osadów i szlamów. Gwarantuje doskonałe właściwości 
smarne i przeciwzużyciowe, dobrą kompatybilność z uszczelnieniami, tłumienie 
drgań układu, wysoką odporność na utlenianie. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: 10W40, E3, CG-4, GL-4, GL-5, SAE J300, 
SAE J306, AFNOR NFE 48603 HV, ALLISON C-4, CASE MS, CNH MAT, DEUTZ DQC I, 
DIN 51524-3: HVLP (-D), FENDT KDM 41.2011, FNHA-2-C, FORD M2C,
JOHN DEERE JDM J20C, MAN 271, MASSEY FERGUSON CMS, NEW HOLLAND NH, 
ZF TE-ML.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………….........….14,5
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………………...140
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………………-27
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………………………….210

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

AGRI – BOX 26 
Olej przeznaczony do smarowania układów hydraulicznych 
pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. 
Może być również stosowany w hydromechanicznych 
skrzyniach biegów, mechanizmach wspomagających układ kierowniczy 
w pojazdach mechanicznych oraz w niektórych układach hydrokinetycznych. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: ISO VG: 46, DIN 51524 cz.3 HVLP, 
AFNOR NF E 48-603 (HV), U.S. Steel 127, U.S. Steel 224

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s]…………………………...........…..46
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………………....140
Temperatura płynięcia, [°C]…………………………………………………………………….-36
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………………..200

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy
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GL-5/GL-4 75W80 
Olej przeznaczony do stosowania w średnio i mocno obciążonych przekładniach 
skrzyń biegów, tylnych mostów oraz przekładniach samochodów 
osobowych, ciężarowych, autobusów i innych środkach transportu, pracujących 
w każdych warunkach, gdzie producent zaleca stosowanie oleju podobnej klasy jakości. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: GL-5/GL-4, SAE: 75W80, MAN 341 Type Z4, E3, DAF, IVECO, 
ZF TE-ML 02L/16K, Renault, Volvo.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………...............10,5
Wskaźnik lepkości…………………………………………………………………………………………161
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………………....….-45
Temperatura zapłonu, [°C]………………………………………………………………………......205

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

OLEJE PRZEKŁADNIOWE 35

GL-4 75W90 
Olej przeznaczony do stosowania w średnio i mocno obciążonych przekładniach 
skrzyń biegów, tylnych mostów oraz przekładniach samochodów osobowych, 
ciężarowych, autobusów i innych środkach transportu, pracujących w każdych 
warunkach, gdzie producent zaleca stosowanie oleju podobnej klasy jakości. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: GL-4, SAE: 75W/90, MIL-L-2105D, 
ZF TE ML 5A, 7A, 8A, 16B-D, 17B.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………...........14,5
Wskaźnik lepkości……………………………………………………………………………………..130
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………………………..-30
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………………………………200

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

GL-5 75W90 

Uniwersalny, półsyntetyczny, wielosezonowy olej przeznaczony do stosowania 
w manualnych przekładniach samochodowych oraz mostach napędowych 
pracujących w skrajnie trudnych warunkach i szerokim zakresie temperatur. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: GL-5, SAE: 75W90, MIL-L-2105D, 
ZF TE-ML 5A, 7A, 8A, 16B-D, 17B.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]………………………………............17,0
Wskaźnik lepkości…………………………………………………………………………………………180
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………………...…..-43
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………………...……210

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

GL-4 80W90 
Olej mineralny przeznaczony do stosowania w mocno obciążonych przekładniach 
skrzyń biegów, tylnych mostów oraz przekładniach samochodów osobowych, 
ciężarowych, autobusów i innych środkach transportu, pracujących,
w ciężkich warunkach, gdzie producent zaleca stosowanie oleju podobnej klasy jakości. 
Doskonale chroni przed korozją, zatarciami i zużyciem. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: GL-4, SAE: 80W/90, MAN 341 Type Z2, 
MAN 341 Type E1, ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A, Mercedes Benz 235.1.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………...........15,0
Wskaźnik lepkości……………………………………………………………………………………..100
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………………………..-27
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………………………………210

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy
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GL-5 80W90 
Uniwersalny, wielosezonowy, olej przekładniowy przeznaczony do samochodów 
osobowych oraz w sprzęcie rolniczym i budowlanym w skrzyniach biegów, 
tylnych mostach oraz przekładniach głównych pracujących w trudnych warunkach 
i szerokim zakresie temperatur. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania:  API: GL-5, SAE: 80W90, ZF TE-ML 05A, 
ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16 B/C/D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A; 
MIL-L-2105D, MAN 342 M-1, Mercedes-Benz 235.0,  Voith 3.325-339, Volvo 97310, 
Volvo 97316

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………...15,2
Wskaźnik lepkości…………………………………………………………………...............93
Temperatura płynięcia, [°C]…………………………………………………………….…-27
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………………….….226

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

80W90

GL-5

GL-5 80W90 LS 
Uniwersalny, wielosezonowy olej przekładniowy przeznaczony do stosowania 
w manualnych przekładniach samochodowych. Gwarantuje wysoką zdolność 
do przenoszenia obciążeń oraz doskonałe właściwości smarne i przeciwzużyciowe. 
Szczególnie zalecany do smarowania skrzyń biegów oraz przekładni głównych 
samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, sprzęcie budowlanym i rolniczym 
oraz innych urządzeń mechanicznych wyposażonych w przekładnie z ograniczonym 
poślizgiem tzw. LS – Limited-Slip. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: GL-5 Limited Slip, SAE: 80W90, 
MAN: 342 Type M-1, MB 235.0, ZF TE-ML 05A; 05C; 07A; 08, 
MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, DAF, Iveco, Volvo.

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………….........14,9
Wskaźnik lepkości……………………………………………………………………………………….98
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………………………..-30
Temperatura zapłonu, [°C]………………………………………………………………………..230

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

80W90

GL-5

GL-5 85W90 15F 
Olej przeznaczony do stosowania w średnio i mocno obciążonych przekładniach 
skrzyń biegów, tylnych mostów oraz przekładniach samochodów osobowych, 
ciężarowych, autobusów i innych środkach transportu, pracujących w każdych 
warunkach, gdzie producent zaleca stosowanie oleju podobnej klasy jakości. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: GL-5, SAE: 85W90, 
MAN: 342 Type M1, ZF TE-ML 05A; 07A; 16B; 16C; 17B; 19B; 21A,
Mercedes Benz 235.0, DAF, MIL-L-2105D

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]………………………………15,5
Wskaźnik lepkości……………………………………………………………………………….97
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………………..-25
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………………………228

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

GL-5 85W140 
Przeznaczony do stosowania w przekładniach głównych oraz tylnych mostach 
samochodów osobowych, ciężarowych, autobusach oraz maszyn do prac ziemnych 
i drogowych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: API: GL-5, SAE: 85W140, SCANIA STO1:0, 
VOLVO 1273.10, ZF TE-ML 02A/02B/05A/07A/12E/16BD/17A/17B/19B/21A

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]…….........….....26,0
Wskaźnik lepkości…………………………………………………………………….90
Temperatura płynięcia, [°C]…………………………………………………....-18
Temperatura zapłonu, [°C]………………………………………………….....205

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

GL-5

85W90 85W140

          GL-5

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy
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TRANSOIL CLP 68, 150, 
220, 320, 460, 680, 1000 

Przemysłowe oleje przekładniowe przeznaczone są do smarowania 
mechanicznych przekładni przemysłowych, pracujących w warunkach 
wysokiego obciążenia, przenoszących często obciążenia uderzeniowe. 
Doskonale sprawdzają się w: hutniczych urządzeniach walcowniczych, 
maszynach budowlanych, podnośnikach i urządzeniach przeładunkowych, 
obrabiarkach, maszynach papierniczych oraz przekładniach turbin parowych 
i gazowych. Ze względu na zawartość dodatków EP można je stosować 
wszędzie tam, gdzie wymagany jest olej smarujący posiadający zwiększoną 
wytrzymałość warstwy smarnej na obciążenie w temperaturze do 120°C. 
Nadają się do smarowania w warunkach agresywnego działania środowiska 
i zmiennych temperatur otoczenia.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: US Steel 224, 
ISO 12925 – L- CKC/CKD, DIN 51517 cz. 3 CLP, WT-SPEC-T-162 2 11.13.

ISO VG……………………………………68..…150…...220…..320……460……680………1000
Lepkość kinematyczna
w temp. 40°C, [mm2/s]………….65……145…..210.….310…….440……640……….160
Wskaźnik lepkości………………….95……..95……..95…….90………90……100………...90
Temperatura płynięcia, [°C]….-27…….-21…….-18…...-12………-9……….-9……..…..-9
Temperatura zapłonu, [°C]….200…...220……220…..220……230…….230……….230

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy
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L-HL 46, 68, 100, 150 
Wysokiej jakości oleje mineralne z dodatkami, które zapewniają właściwości 
przeciwkorozyjne, przeciwpienne, deemulgujące i przeciwutleniające. 
Zapewniają ochronę i czystość smarowanych układów oraz kompatybilność 
z uszczelnieniami. Przeznaczone do stosowania w nisko i średnio obciążonych 
układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego urządzeń 
z napędem hydrostatycznym, pracujących przy umiarkowanej temperaturze 
i wilgotności otoczenia. Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: PN-EN-ISO: 6743-4, PN-ISO: 11158 HL, 
DIN 51 524 cz.1 HL, PN-ISO 3448: VG: 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150,

ISO VG…………………………………………………46………………..68………………100………………150
Lepkość kinematyczna
w temp. 40°C, [mm2/s]……….......…..41,4-50,6…...…61,2-74,8……..90-110……....135-165
Wskaźnik lepkości………………………….....100…………...….100…………..…95…………..……95
Temperatura płynięcia, [°C]…….......……-30…………....….-27…………….-24……..………..-21
Temperatura zapłonu, [°C]………......…..190………...…….190…………...210…………..….210

OPAKOWANIA: 5L, 10L, 20L, 30L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

L-HV 46, 68, 100, 150 

Wysokiej jakości mineralne oleje przeznaczony do stosowania w wysoko obciążonych 
układach napędu, pompach tłokowych oraz pompach łopatkowych, gdzie wymagany 
jest wysoki poziom własności przeciwzużyciowych oleju oraz w precyzyjnych 
układach sterowania hydraulicznego i systemach hydraulicznych, które wymagają małych 
zmian lepkości przy zmianach temperatury. Własności lepkościowo-temperaturowe 
i przeciwzużyciowe gwarantują wydłużony czas eksploatacji oraz ochronę przed zużyciem 
elementów trących w układach. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: PN-EN ISO: 6743-4, PN-ISO: 3448 VG: 22-68, 
PN-ISO: 11158:2012, L-HV DIN 51 524 cz.3 HVLP

ISO VG…………………………………………………..46……………..68…………..100………….150
Lepkość kinematyczna
w temp. 40°C, [mm2/s]………………......…..47…………..…69…………..105……….…160
Wskaźnik lepkości………………………....…..148……………148…………..130………....130
Temperatura płynięcia, [°C]………........…-30…………….-27………..….-24…………..-24
Temperatura zapłonu, [°C]……….......…..210……………210……….….210……….…210

OPAKOWANIA: 5L, 10L, 20L, 30L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

L-HVI 46 
Wysokiej jakości oleje mineralne stosowane w wysoko obciążonych 
układach napędu, pompach łopatkowych, dla wysokiego poziomu 
własności przeciwzużyciowych oraz w precyzyjnych układach sterowania 
hydraulicznego i systemach hydraulicznych, wymagających małych zmian 
lepkości przy zmianach temperatury. Mogą być stosowane w stacjonarnych 
i mobilnych układach hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w normalnych 
i trudnych warunkach pracy, zwłaszcza w systemie ciągłym oraz w przypadku, 
gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia układu wodą 
lub skondensowana parą wodną. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: PN-EN-ISO 6743-4; 
PN-ISO 3448 VG: 32,46,68; PN-ISO 11158:2012 L- HV; DIN 51 524 cz.3 HVLP

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………..42-50
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………….…>150
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………..….-42
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………………….……210

OPAKOWANIA: 5L, 10L, 20L, 30L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

L-HVI 46

L-HM/L-HLP 32, 46, 68, 100, 150 
Wysokiej jakości oleje mineralne przeznaczone do wysoko obciążonych 
układów przenoszenia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, 
w których występują trudne warunki pracy, podwyższona temperatura i wilgoć. 
Zapewnia doskonałe własności przeciwzużyciowe, antykorozyjne i antyutleniające 
gwarantują wydłużenie czasu eksploatacji i zmniejszenie zużycia powierzchni trących 
w układach hydraulicznych. Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: PN-EN-ISO 6743-4 – Grupa H (Klasyfikacja), 
PN-ISO 3448 VG: 22-150 PN-ISO 11158:2012 HM, DIN 51 524 cz.2 HLP

ISO VG…………………………………………………32……….46…………………68…………100………….150
Lepkość kinematyczna
w temp. 40°C, [mm2/s]……………......…….31……...47…………………69…………105…………..155
Wskaźnik lepkości……………………….......…95….…105……………….100…………..95………….…90
Temperatura płynięcia, [°C]……..........…-33……..-27………………..-27………….-24………..….-24
Temperatura zapłonu, [°C]……..........….185…...190……………….190………….210………….210

OPAKOWANIA: 5L, 10L, 20L, 30L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

L-HM/L-HLP

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy
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T0-4 HD 10W 
Olej przekładniowo-hydrauliczny przeznaczony do skrzyń biegów, 
układów przenoszenia mocy, układów hydraulicznych, w ciężkim sprzęcie 
rolniczym i budowlanym pracujących  w ekstremalnych warunkach. 
Wykazuje doskonałą kompatybilność z materiałami uszczelnień układu 
i bardzo dobrą odporność na utlenianie. 
Mieszalny z innymi olejami hydraulicznymi o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: CAT TO-4, CAT TO-4M, KOMATSU KES, 
07.868.1, ZF TE-ML 03C, 07F, ALLISON C-4

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]………………………….............….7,0
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………………………..95
Temperatura płynięcia, [°C]…………………………………………………………………….….-34
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………………………….…..200

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

T04 HD
10W

T04 HD
30W

T0-4 HD 30W 
Olej przekładniowo-hydrauliczny przeznaczony do skrzyń biegów, 
układów przenoszenia mocy, układów hydraulicznych, w ciężkim sprzęcie rolniczym 
i budowlanym pracujących w ekstremalnych warunkach. 
Mieszalny z innymi olejami hydraulicznymi o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: CAT TO-4, CAT TO-4M, KOMATSU KES, 
07.868.1, ZF TE-ML 03C, 07F, ALLISON C-4

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]………………………...........………11,9
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………………………….95
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………….……………….-28
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………………..……………….220

OPAKOWANIA: 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

ATF II D 

Olej hydrauliczno-przekładniowy przeznaczony do stosowania w automatycznych 
skrzyniach biegów, układach wspomagania hydraulicznego i innych mechanizmach 
hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych ze wskazaniem przez producenta. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1, 
ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C, Voith H55.6335xx (G 607), GM DEXRON IID, Allison C-4, 
Caterpillar TO-2, MB 236,5 DEXRON II, VOITH 55.6335, CAT TO-2, ZF TE ML 09, 11A

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………...........7,0
Wskaźnik lepkości…………………………………………………………………………………..140
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………………..-43
Temperatura zapłonu, [°C]………………………………………………………………………183

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 60L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

ATF III 
Olej hydrauliczno-przekładniowy przeznaczony do stosowania w automatycznych 
skrzyniach biegów, układach wspomagania hydraulicznego i innych mechanizmach 
hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych ze wskazaniem 
przez producenta. Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: DEXRON III, VOITH G607/H55.6335, 
MAN 339F, ALLISON C-4

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]……………………………..........7,5
Wskaźnik lepkości…………………………………………………………………………………..170
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………………..-45
Temperatura zapłonu, [°C]………………………………………………………………………190

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 60L, 180k/208L, 850kg/1000L.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy
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LAN 32, 46, 68, 100, 150 
Wysokiej jakości mineralne oleje przeznaczone są do smarowania lekko obciążonych 
elementów roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych (łożyska toczne i ślizgowe, 
prowadnice, przekładnie mechaniczne, wrzeciona itp.) oraz pomocniczych węzłów tarcia. 
Niektóre oleje maszynowe mogą być również stosowane do innych celów 
np. do napełniania układów hydraulicznych. 
Mieszalny z olejami maszynowymi o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: ISO VG: 32, 46, 68, 100, 150, 
DIN 51501 L-AN, ISO 3448, PN-85/C-96070

ISO VG………………………………….32…………………46………………….68………………100…………….150
Lepkość kinematyczna
w temp. 40°C, [mm2/s]…..28,8-35,2……...41,4-50,6……..61,2-74,8……....90-110……..135-165 
Wskaźnik lepkości……………....100……………….100……………….100………………95………………95
Temperatura płynięcia, [°C]....-30………………..-30………………..-27…………….-24……….…….-21
Temperatura zapłonu, [°C]…..190……………….190………………190…………….210…………….210

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

LAN 46

EMULGOL ES 12 
Wysokorafinowany, mineralny olej emulgujący do obróbki metali zawierający 
emulgator anionowy oraz inhibitor korozji. Olej przeznaczony do sporządzania 
wodnych emulsji stosowanych jako ciecze chłodząco – smarujące przy 
obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych oraz ich stopów. 
Zalecane stężenie emulsji w zależności od rodzaju obróbki oraz obrabianego materiału 
wynosi od 5% do 15%. Do sporządzenia emulsji zaleca się stosowanie wody
o twardości do 150n. Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: DIN 51501 L-AN, ISO 3448, PN-85/C-96070

Wygląd zewnętrzny…………………………………………….................ciecz klarowna, brązowa
Zdolność ochrony przed korozją………………………..........……….5%
Stabilność emulsji po 24h/20°C woda 10°N………………………..95
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………….......…8
PH……………………………………………………………………………………..8,8

OPAKOWANIA: 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

ES 12
EMULGOL

L-DAA 100 
Wysokorafinowany olej mineralny zawierający w swoim składzie dodatki niskopopiołowe 
o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym zapewniający idealne smarowanie 
sprężarek tłokowych oraz rotacyjnych łopatkowych w lekkich warunkach pracy. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: ISO: LDAA, VG: 100, DIN 51506, 
PN-91/C-96073

ISO VG……………………………………………………………………………………………………..100
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]…………....................…..90-110
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………….......…….95
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………….........……..-14
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………………….........…210

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

L-DAA 
100

L-DAB 100 
Wysokorafinowany olej mineralny zawierający w swoim składzie dodatki 
niskopopiołowe o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym. 
Zapewnia idealne smarowanie sprężarek tłokowych oraz rotacyjnych łopatkowych 
smarowanych kroplowo, które poddane są średnim warunkom pracy. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: ISO: LDAB, VG: 100, DIN 51506, 
PN-91/C-96073

ISO VG…………………………………………………………………………………………………………..100
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s]…………………....................…90-110
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………….......…………..95
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………….........……-14
Temperatura zapłonu, [°C]………………………………………………………………..........……230

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 20L, 180kg/208L, 850kg/1000L.

L-DAB 
100

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy



B-Z
OLEJ DO FORM

OLEJ WAZELINOWY 
Środek do smarowania części maszyn oraz mechanizmów precyzyjnych. 
Jego zadaniem jest redukcja tarć oraz konserwacja elementów narażonych 
na działanie czynników atmosferycznych. Preparat dodatkowo zabezpiecza 
wyroby z plas� u i gumy przed przywieraniem do form często wykorzystywany 
do eliminowania pisków i zgrzytów. Ponadto jego nałożenie ułatwia poślizg podczas 
pracy urządzeń. 
Produktu nie powinno się przechowywać w pobliżu substancji utleniających. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s]……………..........……………………15
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………………….-12
Temperatura zapłonu, [°C]………………………………………………………………………..182

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 180kg/200L, 850kg/1000L.

OLEJE SPECJALNE

OSIOWY U 
Olej przeznaczony do smarowania łożysk ślizgowych parowozów, 
wagonów kolejowych i tramwajowych w okresie całego roku. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: ISO lepkość; VG 68, ISO L-AN; L-FC

ISO VG……………………………………………………………………………………………………….68
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s]………………………....................74
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………………........95
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………….........…..-30
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………….........240

OPAKOWANIA: 180kg/208L, 850kg/1000L.

B-Z 
Olej do powlekania form stalowych, drewnianych i plas� owych używanych przy produkcji 
różnych elementów z betonu kruszywowego lub komórkowego. Zapobiega przywieraniu 
betonu do powierzchni form, co ułatwia rozdzielanie i otrzymanie gładkiej i czystej powierzchni, 
utrzymanie ostrych kątów formowanych elementów. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s]………………..........…5,0
Temperatura płynięcia, [°C]………………………………………………………..-16
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………………..70

OPAKOWANIA: 20L, 30L, 180kg/200L, 850kg/1000L.

44

OSIOWY U

New Technology 
Machine Oil

OLEJ DO MASZYN

WAZELINOWY 

PNEUMATYK VG-10 
Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do smarowania układów pneumatycznych. 
Zapobiega korozji elementów metalowych oraz zapewnia odpowiednie smarowanie 
wszystkich elementów układu pneumatycznego. Przeznaczony do smarowania 
obrotowych oraz udarowych narzędzi pneumatycznych, które pracują pod dużym 
obciążeniem. Zalecany również do stosowania w smarownicach rozpylających,
instalowanych w układach pneumatycznych maszyn i urządzeń przemysłowych.
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: ISO VG: 10

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s]………………………………..…9-11
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………………….85
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………...….-30
Temperatura zapłonu, [°C]…………………………………………………………………..140

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 180kg/200L, 850kg/1000L.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy
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OLEJ DO PNEUMATYKI VG-32 
Przeznaczony jest do smarowania urządzeń pneumatycznych takich jak 
klucze monterskie, wiertarki czy zszywacze tapicerskie, które wymagają 
smarowania wewnętrznych elementów ruchomych. VG-32 charakteryzuje się 
dobrą odpornością na starzenie oraz przyczepnością do materiału. 
Mieszalny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

W ocenie Speedcar Oil spełnia wymagania: ISO VG: 32

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s]…………………………….........28-35
Wskaźnik lepkości………………………………………………………………………………….....95
Temperatura płynięcia, [°C]……………………………………………………………………...-30
Temperatura zapłonu, [°C]……………………………………………………………………….180

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 180kg/200L, 850kg/1000L.

Wszystkie dane mogą się nieznacznie różnić.
Materiał poglądowy



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ważność 2 lata, od daty produkcji.

5L

BIOCIDOL 
area

ZASTOSOWANIE:
Płyn do dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością i środkami żywienia zwierząt, np.: biurek, szafek,blatów, lad, 
klamek, uchwytów, urządzeń (z wyłączeniem wyrobów medycznych). Wykazuje działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść płyn równomiernie, na wcześniej umytą i wysuszoną powierzchnię tak, aby całkowicie pokrył dezynfekowane miejsce. 
Pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnia jest zdezynfekowana i zdatna do użytku po odparowaniu preparatu. 
Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze w czasie 5 minut i grzybobójcze w czasie 15 minut traktowania dla warunków czystych.

Pierwsza pomoc:
Po narażeniu drogą oddechową: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój.
W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.
W przypadku spożycia: Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia.
Choremu zapewnić spokój, leżenie i ciepło. Przepłukać usta wodą, w razie konieczności skontaktować się z lekarzem.
Kontakt z oczami: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Usunąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy
większą ilością letniej wody przez 10-15 minut, przy wywiniętych powiekach. 
Co pewien czas nakładać górna na dolna powiekę. Oczy osłonić kompresem.

Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne stosowania:
W przypadku długotrwałego kontaktu z produktem możliwe podrażnienie lub wysuszenie skóry. 
W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską. 

Rodzaj zagrożenia:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Środki ostrożności:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza 
należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, 
źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie Palić.
P261 Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501 Zawartość/pojemnik usunąć do odpowiednio oznakowanych
pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Podmiot odpowiedzialny:
Speedcar Oil Sp. z o.o.
ul. Jeleńska 38A
13-230 Lidzbark
(23) 69 61 158
www.speedcaroil.pl
www.agrona�.pl

Substancja czynna: 
Etanol 75g/100g, 
Nr. pozwolenia 1681/TP/2020

ZASTOSOWANIE:
Płyn bakteriobójczy przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk.
SPOSÓB UŻYCIA:
Na umytą skórę rąk, nanieść 6 ml produktu i wcierać przez 60 sekund,
nie wycierać, pozostawić do wyschnięcia. 

Rodzaj zagrożenia:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Środki ostrożności:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza 
należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących 
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie Palić.
P261 Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać.
P404+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501 Zawartość/pojemnik usunąć do odpowiednio oznakowanych
pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ważność 2 lata, od daty produkcji.

5L

BIOCIDOL 
skin

Podmiot odpowiedzialny:
Speedcar Oil Sp. z o.o.
ul. Jeleńska 38A
13-230 Lidzbark
(23) 69 61 158
www.speedcaroil.pl
www.agrona�.pl

Substancja czynna: 
Etanol 75g/100g,
Skład: etanol, gliceryna, woda.  
Nr. pozwolenia 1682/TP/2020

ZASTOSOWANIE:
Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym.

SPOSÓB UŻYCIA:
Na umytą skórę rąk, nanieść 6 ml produktu i wcierać przez 60 sekund, nie wycierać, pozostawić do wyschnięcia.

Pierwsza pomoc:
Po narażeniu drogą oddechową: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój.
W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.
W przypadku spożycia: Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia.
Choremu zapewnić spokój, leżenie i ciepło. Przepłukać usta wodą, w razie konieczności skontaktować się z lekarzem.
Kontakt z oczami: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Usunąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy
większą ilością letniej wody przez 10-15 minut, przy wywiniętych powiekach. 
Co pewien czas nakładać górna na dolna powiekę. Oczy osłonić kompresem.

Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne stosowania:
W przypadku długotrwałego kontaktu z produktem możliwe podrażnienie lub wysuszenie skóry. 
W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.  

Rodzaj zagrożenia:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Środki ostrożności:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza 
należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących 
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie Palić.
P261 Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać.
P404+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501 Zawartość/pojemnik usunąć do odpowiednio oznakowanych
pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

SPEEDCAR BIOCIDOL SKIN
płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 
o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym.

OPAKOWANIA: 1L, 1L z rozpylaczem, 5L.

SPEEDCAR BIOCIDOL AREA 
płyn do dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z 
żywnością i środkami żywienia zwierząt, np.: biurek, szafek, blatów, lad, 
klamek, uchwytów, urządzeń (z wyłączeniem wyrobów medycznych). 
Wykazuje działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze.

OPAKOWANIA: 1L, 1L z rozpylaczem, 5L.
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Magazyn główny
Zbigniew Januszewski
Kierownik Firmy
13-230 Lidzbark
ul. Jeleńska 38A
+ 48 512 346 109
zbigniew.januszewski@agrona�.pl

Oddział Suwałki
Paweł Kryścio
Kierownik Oddziału Suwałki
16-400 Suwałki
ul. Sportowa 44
+ 48 731 484 778
biurosuwalki@agrona�.pl

Oddział Bolesławiec
Ewa Tyc
Kierownik Oddziału Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Staroszkolna 12
+ 48 517 451 605
biuroboleslawiec@agrona�.pl

www.agrona�.pl Agrona� S. C. Jan Bróska, Tomasz Krajewski,  tel/fax: (23) 696 11 58
ul. Jeleńska 38A, 13-230 Lidzbark Welski,  email: biuro@agrona�.pl

BOLESŁAWIEC

LIDZBARK

SUWAŁKI

AUTORYZOWANY PARTNER:
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