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Akciová společnost PARAMO je s více než 
stodvacetipětiletou tradicí výroby výkonných 
mazacích olejů neodmyslitelně spojena s his-
torií olejů značky MOGUL. Značka MOGUL se 
za dlouhá léta, kdy se s ní zákazníci na našem 
trhu setkávali, stala v českých zemích syno-
nymem pro slovo olej. Současné oleje MOGUL 
nejen že snesou srovnání se špičkovými oleji 
jiných světových výrobců, ale v řadě aspektů je 
svými parametry překonávají.



1889 
 

Založení Fantova
podniku v Pardubicích

1900 
 

Založení
závodu v Kolíně

1920 

Vznik ústředního
ředitelství v Praze
na Smíchově

V roce 1907
mění David Fanto
podnik na akciovou
společnost.
Stává se jejím
komerčním radou.

V meziválečném období 
se začínají vyrábět 
autooleje z amerických 
válcových olejů 
Continental-Brightstock. 
Prodávají se pod 
značkou Fantolin.

1927 

V Kolíně se
začíná vyrábět
olej MOGUL

1939
Dočasné přeorientování 
provozu na vojenskou výro-
bu v důsledku okupace 
Československa

3/4 závodu jsou
zničeny po 
masivním
bombardování
koncem 2. sv. 
války.

Historie pardubické rafinerie se začala psát ve Vídni, kde David Fanto ve svém krámku pro-
dával petrolej. Nevedl si špatně, a proto se rozhodl zřídit vlastní závod na destilaci a rafina-
ci petroleje z ropy. Dokonalé místo pro svůj záměr nalezl v Pardubicích. Průmyslové město 
mělo tehdy dostatek vody a  ideální dopravní podmínky díky postavení na železnici, a  tak 
na  jaře roku 1889 začíná usazování prvních kotlů a  kladení potrubí pro budoucí Fantovu 
rafinerii.

Fantovy oleje všeho druhu brzy začaly vytlačovat do té doby všeobecně uznávané americké 
výrobky, a to nejen v Rakousko-Uhersku, ale i v zahraničí. V roce 1907 se podnik změnil v ak-
ciovou společnost s kapitálem 12 milionů korun, ke které náležely závody v Uhrách, pobočky 
v Paříži, naftové doly v Boryslavi v Haliči, rozsáhlý park cisteren, ropných tankerů a přečer-
pávacích stanic. 

Historie kolínského závodu se začala psát na podzim roku 1900. Stejně jako v případě pardubic-
ké rafinerie byly klíčovými atributy pro volbu místa dostatek vody (Labe) a napojení na železnici. 
Oba závody spolu také úzce spolupracovaly.

Nedaleká Fantova pardubická rafinerie do Kolína povolala některé své mistry, aby pomohli roz-
točit kola nové rafinerie, a ve Fantově podniku se zpracovávaly i některé polotovary z kolínské 
rafinerie. 

Ve 20. letech dvacátého století došlo ke sloučení rafinerií, v Praze na Smíchově pak bylo vybudo-
váno ústřední ředitelství. Firma začala budovat síť svých vlastních čerpacích stanic a  vyrábět 
automobilové oleje, které se plnily do drobných obalů pod značkou Fantolin.

Společnost 

byla založena 

na jaře 

roku 1889
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1945
Na troskách starého závodu
se začíná stavět Pardubická
rafinerie minerálních olejů,
národní podnik.

1960
Podnik Pardubická rafinerie
minerálních olejů se stává výhrad-
ním výrobcem speciálních asfaltů 
pod obchodním názvem PARAMO.

V roce 1960 je na trh
uveden motorový olej
TRYSK a v roce 1970 
pak legendární olej 
MOGUL SUPER.

1994

Na začátku roku 1994 probíhá
transformace státního podniku 
na akciovou společnost Paramo.

2000
Od roku 2000 je společnost Paramo
členem přední české skupiny Unipetrol
podnikající v oblasti zpracování ropy
a petrochemické výroby.

V roce 1927 se v Kolíně začíná vyrábět legendární olej MOGUL, hlavním zákazníkem a odběrate-
lem byla síť čerpacích stanic Bratři Zikmundové. Oleje pod značkou MOGUL se s úspěchem vy-
rábějí dodnes. Bombardování na sklonku druhé světové války poznamenalo obě rafinerie, které 
ale již po roce 1945 začaly opět vyrábět.

Podstatné zvýšení výroby podniků nastalo v  šedesátých a  sedmdesátých letech po  napojení 
na ropovod Družba a po modernizaci výrobních zařízení. V roce 1970 byl uveden na trh olej MO-
GUL SUPER, který si mnozí pamatují v charakteristickém zlatém obalu.
 
Po roce 1989 fungovaly pardubická i kolínská rafinerie jako samostatné firmy. Po vstupu obou 
firem do  skupiny Unipetrol došlo k  fúzi mezi firmou KORAMO Kolín a  PARAMO Pardubice 
a od roku 2003 je nástupnickou organizací společnost PARAMO, která tím posílila svou pozici 
na domácím i zahraničním trhu.

Akciová společnost PARAMO navázala na zodpovědnou práci předchozích generací a investovala 
desítky milionů korun do modernizace výroby a likvidace starých ekologických zátěží. 

Ve skupině Unipetrol bude PARAMO i v budoucnu figurovat jako klíčový producent a distributor 
olejů v Čechách i na Slovensku a nadále bude prosazovat českou značku MOGUL.  

HISTORIE
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Oleje MOGUL využívají poslední pokročilou technologii syntetických základových olejů a pří-

sad, tím podporují výkon motoru a jsou ohleduplné k životnímu prostředí. Sortiment je bohatý 

– např. syntetické a polosyntetické motorové oleje MOGUL EXTREME, které zaručují vynikající 

startovatelnost za velmi silných mrazů, omezují tzv. studené starty a výrazně snižují opotře-

bení motoru.

Oleje MOGUL EXTREME plní požadavky na zvýšenou úsporu paliva, a tím i ekologické požadavky 

při provozu. V této řadě jsou rovněž oleje pro prodloužené výměnné intervaly a oleje pro motory 

PD. MOGUL 5W-50 EXTREME SPORT je určen pro motory závodních vozů.

Ve svých soutěžních speciálech jej používá několikanásobný mistr MMČR v rally jezdec Roman 

Kresta, mladý talentovaný jezdec Jan Černý, mistr Evropy v rallycrossu Roman Častoral a další 

závodní týmy nejen v podnicích rally.

V roce 2011 uvedla společnost PARAMO na trh zcela novou řadu olejů MOGUL MOTO pro součas-

né výkonné motocykly všech značek.

Pro nejmodernější motory s částicovými filtry extrémně namáhaných naftových motorů náklad-

ních vozů a autobusů jsou určeny Low SAPS oleje s nízkým obsahem popela.

Motorové oleje řady MOGUL DIESEL splňují přísné emisní limity EURO IV až VI a  jsou zárukou 

velmi dlouhých výměnných lhůt. 

ZNAČKA
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Kromě motorových olejů řady MOGUL vyrábí PARAMO celou řadu dalších druhů maziv. Akciová 

společnost PARAMO se tradičně specializuje především na výrobu mazacích a procesních olejů, 

dále stavebně izolačních asfaltů a silničních asfaltů, parafinů a gačů a dalších rafinérských výrobků.

Základové oleje z produkce kolínského závodu se vyznačují zejména vysokým viskozitním in-

dexem a nízkým obsahem síry. Na vývoj a inovace nezapomíná PARAMO ani v oblasti proces-

ních olejů. Evropští výrobci pneumatik mají zájem o  extrakty typu TDAE či změkčovadla typu 

MES. Jedná se o procesní oleje bez nežádoucích polyaromatických uhlovodíků. Díky těmto výrob-

kům z Pardubic, které se používají jako změkčovadla při výrobě pneumatik, se při provozu neu-

volňují do ovzduší nežádoucí látky.  

Hodnota značky

Tradice, kvalita, příznivá cena a dostupnost – to jsou klíčové faktory úspěchu značky MOGUL. Dle 

nezávislých průzkumů Factum Invenio a GfK je MOGUL nejznámější a nejpoužívanější značkou ma-

ziv na českém trhu. 

Společnost PARAMO, včetně své hlavní retailové značky MOGUL, drží na českém trhu podíl cca 25 %  

v oblasti finálních maziv. Celkový export firmy je vyšší než 50 %.  

PARAMO sází na spolupráci s úspěšnými týmy v motoristickém sportu. Kvalitu této řady potvrdila 

například česká reprezentace v roce 2012 na soutěži Mezinárodní motocyklová šestidenní (Interna-

tional Six Days Enduro) v Německu. Za řadu MOGUL MOTO získala společnost PARAMO prestižní 

cenu PETROLawards v kategorii Produkt. 

PARAMO za svoji značku MOGUL obdržela v  roce 2014 a 2015 prestižní ocenění CZECHSUPER-

BRANDS, které uděluje Brand Counsil na základě přísných a přesně stanovených kritérií.

Všechny výrobky firmy PARAMO splňují přísná kritéria mezinárodních norem včetně norem výrobců 

automobilů (například koncernu VW, Ford, MB a dalších). Společnost PARAMO poskytuje na všech-

ny své výrobky bezplatný obchodně technický předprodejní i poprodejní servis zaměřený na výběr 

správného druhu maziva a  jeho správnou aplikaci. Paramo také svým zákazníkům poradí, jak 

správně oleje používat a jak sledovat jakostní parametry v průběhu provozu.

Výrobky PARAMO jsou určeny pro zákazníky, kteří sami pečují o své automobily a stroje, ale také pro 

velké autodopravy, autoservisy, průmysl, zemědělství. 

Oleje 
MOGUL

zvyšují výkon motoru

ZNAČKA
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Značka a čísla

> V současnosti se vyrábí více než 150 druhů olejů

>  V roce 1931 se MOGUL objevil v legendárním filmu Pudr a benzín 

autorského dua Voskovec a Werich

>  Slovo MOGUL použili ve svých písních Jarek Nohavica a Ivan Mládek

>  Roční produkce litrových obalů postavených vedle sebe by mohla lemovat silnici z Pardubic do Prahy

> Ročně firma vyprodukuje cca 80 milionů litrů olejů

>  Dle nezávislých průzkumů je spontánní známost značky vyšší než 70 % (navozená 95 %)

>  Dle nezávislých průzkumů se k používání značky MOGUL hlásí 1/3 českých řidičů

Společensky odpovědné podnikání

PARAMO považuje za svou prioritu vyvíjet a vyrábět produkty s minimálními riziky nepříznivých dopadů 

na životní prostředí. Od roku 1993 proto společnost vynaložila více než 60 milionů korun na likvidaci 

starých ekologických zátěží, způsobených bombardováním za 2. světové války a neekologickým cho-

váním státního podniku před privatizací.

Společnost PARAMO se hlásí k  plnění programu Odpovědného podnikání v  chemii. Jako pátá 

společnost v ČR obdržela Cenu udržitelného rozvoje za plnění principů definovaných na summitu 

OSN v Rio de Janeiru. Je také držitelem certifikátů potvrzujících správnou aplikaci a využívání 

systémů řízení jakosti, environmentálního řízení a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

ZNAČKA
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Viskozitní klasifikace

Viskozita je proměnná veličina, která je závislá na teplotě. Během činnosti automobilového 

motoru dochází mimo jiné i ke změnám provozních teplot. V zájmu dobré účinnosti mazání je, 

aby se viskozita oleje měnila v závislosti na teplotě co nejméně. Tato závislost je dána tzv. vis-

kozitním indexem. Čím je tento index vyšší, tím je závislost viskozity na změnách teploty nižší. 

Viskozitní klasifikaci motorových olejů určuje specifikace SAE (Society of Automotive Engi-

neers, USA).

Charakterizuje viskozitně teplotní vlastnosti oleje symbolem složeným z číslic – oleje vhodné pro 

zimní provoz se navíc značí přídavným písmenem W (Winter). Obsahuje šest tříd „zimních“ olejů 

(0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) a osm tříd „letních“ olejů (8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60).

Poznámka: Platí, že čím vyšší je v každé z obou skupin číslo charakterizující třídu SAE, tím je 

olej viskóznější.

0W 6 200 -35 60 000 -40 3,8

5W 6 600 -30 60 000 -35 3,8

10W 7 000 -25 60 000 -30 4,1

15W 7 000 -20 60 000 -25 5,6

20W 9 500 -15 60 000 -20 5,6

25W 13 000 -10 60 000 -15 9,3

8 4,0 < 6,1 1,7

12 5,0 < 7,1 2,0

16 6,1 < 8,2 2,3

20 6,9 < 9,3 2,6

30 9,3 < 12,5 2,9

40 a)  12,5 < 16,3 3,5

40 b) 12,5 < 16,3 3,7

50 16,3 < 21,9 3,7

60 21,9 < 26,1 3,7

Viskozitní třída
SAE

Vlastnosti za nízkých teplot Vlastnosti za vysokých teplot 

Dynamická viskozita
 (mPa.s) max. při °C

Čerpatelnost            
(mPa.s) max. při °C*

 Kinem. viskozita při 100 °C
min. (mm2.s-1) max. (mm2.s-1)

  Vysoký střih
min. (mPa.s)**

Viskozitní třídy motorových olejů podle SAE J300

a) 0W-40, 5W-40 a 10W-40  b) 15W-40, 20W-40, 25W-40 a 40
* hraniční teplota čerpatelnosti
** při 150 °C

MOTOROVÉ OLEJE
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Výkonnostní klasifikace

Výkonnostní specifikace charakterizuje okamžité i dlouhodobé vlastnosti motorového oleje při růz-

ných formách provozního zatížení. Hodnoceny jsou různé vlastnosti, jako např. oxidační stabilita, 

odparnost, ochrana proti opotřebení a tvorbě úsad, proti korozi, úspora paliva apod. Pro označení 

výkonnostní kategorie motorových olejů se používají následující normy:

a)  klasifikace ACEA (Association des Constructeurs Européens d´Automobile, EU);

b)  klasifikace API (American Petroleum Institute, USA);

c)  firemní normy výrobců motorů a vozidel (VW, MB, MAN, Volvo, Tatra).

Klasifikace ACEA

ACEA – Asociace evropských konstruktérů vozidel – nahradilo v roce 1991 CCMC – Sdružení konstruk-

térů automobilů. Vzniklo v roce 1972 v reakci na to, že specifikace API plně nevyhovují evropským typům 

motorů, které se od amerických konstrukčně liší.

Klasifikace ACEA od roku 2004 dělí nově motorové oleje do tří skupin:

 –   oleje pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „A/B“;

 –   oleje kompatibilní s katalyzátory pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „C“;

 –  oleje pro vysoce výkonné vznětové motory, značené „E“.

Výkonnostní stupeň je udáván číslem.

Oleje pro zážehové a lehké vznětové motory

A1/B1 Oleje aditivované proti tvorbě úsad na pístu, tvorbě kalů, opotřebení a oxidaci za vysokých 

teplot. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro některé motory.

A3/B3 Oleje určené pro vysoce zatěžované zážehové a vznětové motory nebo pro prodloužené vý-

měnné intervaly dle doporučení výrobce motoru. 

A3/B4 Oleje pro vysokovýkonné zážehové motory a vznětové motory s přímým vstřikováním paliva, 

vhodné také pro použití popsané v kategorii B3.

A5/B5 Vysoce stabilní oleje určené pro prodloužené výměnné intervaly ve vysoce zatěžovaných zá-

žehových a vznětových motorech. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhod-

né jen pro speciálně konstruované motory.

Pozn. Kategorie A1/B1 je z ACEA 2016 již odstraněna.

Paramo 
obdrželo za značku MOGULprestižní ocenění 

CZECH
SUPERBRANDS

MOTOROVÉ OLEJE
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Oleje kompatibilní s katalyzátory – pro zážehové a lehké 
vznětové motory

C1 Oleje určené pro použití s katalyzátory DPF/GPF filtry aTWC (trojčinný katalyzátor) ve vyso-

kovýkonných motorech požadujících nízkoviskózní olej s nejnižším tzv. Lowest SAPS (chemic-

ké limity) a s viskozitou při vysoké teplotě a vysokém střihovém zatížení (HTHSV), vyšší než  

2,9 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen 

pro speciálně konstruované motory. 

C2 Oleje pro použití s katalyzátory DPF/GPF a TWC ve vysokovýkonných motorech konstruo-

vaných pro nízkoviskózní oleje s prostředním tzv. Mid SAPS a s HTHSV vyšším než 2,9 mPa.s. 

Oleje prodlužují životnost katalyzátorů a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speci-

álně konstruované motory.

C3 Oleje pro použití s katalyzátory DPF/GPF a TWC ve vysokovýkonných motorech požadující 

olej s prostředním tzv. Mid SAPS úrovní. Prodlužují životnost katalyzátorů. Jsou vhodné jen 

pro speciálně konstruované motory.

C4 Oleje pro použití s katalyzátory DPF/GPF a TWC ve vysokovýkonných motorech požadují-

cích nízký tzv. Low SAPS a HTHSV vyšší než 3,5 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů. 

Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

C5 Oleje pro použití s katalyzátory DPF/GPF a TWC ve vysokovýkonných motorech konstru-

ovaných pro nízkoviskózní oleje požadujících střední tzv. Mid SAPS, s požadavky na vyšší 

úsporou paliva a HTHSV min. 2,6 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů a umožňují 

prodloužený výměnný interval. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

Oleje pro vznětové motory nákladních automobilů

E4 Oleje poskytují vynikající ochranu čistoty válců – proti opotřebení a sazím. Jsou doporučeny pro 

vysokovýkonné motory splňující emisní limity Euro I až Euro V a pracující za těžkých podmínek, 

např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory 

bez filtru pevných částic a pro některé motory vybavené recirkulací výfukových plynů, nebo systé-

mem SCR (selektivní katalytická redukce NOx), podle doporučení výrobce motoru. 

E6 Oleje poskytují vynikající ochranu čistoty válců – proti opotřebení a sazím. Jsou doporučeny pro 

vysokovýkonné motory  splňující emisní limity Euro I až Euro V a Euro VI, pracující za těžkých pod-

mínek, např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro 

motory vybavené recirkulací výfukových plynů bez nebo s filtry pevných částic a pro motory se sys-

témem SCR. E6 – kvalita zvlášť doporučena pro motory s filtry pevných částic a je kvalifikována v 

kombinaci s palivem s nízkým obsahem síry (max. 50 ppm). Dodržujte však vždy doporučení výrob-

ce motoru. 

E7 Oleje poskytují účinnou ochranu čistoty pístu a před oleštěním válců. Poskytují dále zlepšenou 

ochranu proti opotřebení, úsadám a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory splňující 

emisní limity Euro I až Euro V a pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměnné interva-

ly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory bez filtru pevných částic a pro většinu 

motorů vybavených recirkulací výfukových plynů, nebo systémem SCR, podle doporučení výrobce 

motoru.

E9 Oleje poskytují účinnou ochranu čistoty pístu a před oleštěním válců. Dále umožnují zlepšenou 

ochranu proti opotřebení, úsadám a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory splňující 

emisní limity Euro I až Euro V a Euro VI a pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměn-

né intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory vybavené recirkulací výfu-

kových plynů (EGR), nebo systémem SCR, podle doporučení výrobce motoru. Zvlášť se doporučují 

pro motory s filtrem pevných částic v kombinaci s palivem s nízkým obsahem síry. Dodržujte však 

vždy doporučení výrobce motoru.

Pozn.: Kategorie E3 a  E5 jsou nahrazeny kategorií E7.

MOTOROVÉ OLEJE
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Oleje pro zážehové a vznětové motory osobních a lehkých užitkových vozidel

A1/B1 ≥ 2,9 až ≤ 3,5;
xW-20: 2,6 min. ≥ 8,0  ≤ 1,3 – – – – –

A3/B3  ≥ 3,5 ≥ 8,0 ≥ 0,9 až ≤ 1,5 – – – – –

A3/B4 ≥ 3,5  ≥10,0  ≥ 1,0 až ≤1,6 – – – – –

A5/B5  ≥ 2,9 až ≤ 3,5 ≥ 8,0 ≤ 1,6 – – – – –

Oleje pro zážehové a vznětové motory osobních a lehkých užitkových vozidel, kompatibilní s katalyzátory

C1
 ≥ 2,9

– ≤ 0,5 ≤ 0,2 ≤ 0,05 x – –

C2 –
≤ 0,8 ≤ 0,3

≤ 0,09 x – –

C3
 ≥ 3,5

 ≥ 6,0

≥ 0,07 až ≤ 0,09 x – –

C4 ≤ 0,5 ≤ 0,2 ≤ 0,09 x – –

C5  ≥ 2,6 až <2,9 ≤ 0,8 ≤ 0,3 ≥ 0,07 až ≤ 0,09 x – –

Oleje pro vysokovýkonné vznětové motory nákladních automobilů, autobusů apod.

E4

  ≥ 3,5

 ≥ 12 ≤ 2,0 – – – – x***

E6** ≥ 7 ≤ 1,0 ≤ 0,3 ≤ 0,08 – x x

E7 ≥ 9 ≤ 2,0 – – – – x

E9** ≥ 7 ≤ 1,0 ≤ 0,4 ≤ 0,12 – x x

ACEA – porovnání specifických parametrů

ACEA
HTHSV 

při 150 °C*
TBN

    Sulfátový
   popel

Obsah síry Obsah fosforu

Kompatibilní s:

   TWC,            DPF/GPF      SCR a EGR
DPF/GPF

* viskozita při vysoké teplotě a vysoké střihové stabilitě
** oleje typu L-SAPS
*** pro některé motory

Vysvětlivky:
DPF/GPF (Diesel/Gasoline Particulate Filter)......filtry pevných částic
TWC (Three Way Catalyst) .....................................trojčinný katalyzátor
EGR (Exhaust Gas Recirculation) ........................recirkulace výfukových plynů
SCR (Selective Catalysts Reduction) ....................selektivní katalytická redukce NOx – úprava složení výfukových plynů močovinou (činidlo AdBlue = 32,5%  
               vodný roztok močoviny)

MOTOROVÉ OLEJE
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Klasifikace API

Na základě této normy rozlišujeme motorové oleje podle použití na oleje pro zážehové (ben-

zinové) motory, označené písmenem „S“ (z angl. Service) a na oleje pro vznětové (naftové) 

motory, označené písmenem „C“ (z angl. Commercial). Většina olejů je použitelná pro oba 

typy motorů a je potom značená kombinací obou písmen, např. SL/CF.

Výkonnostní třídy pro zážehové motory

SG Oleje pro motory vyrobené v letech 1988 až 1993, splňující nejpřísnější požadavky na mi-

nimalizaci opotřebení a tvorby kalů.

SH Oleje stejných vlastností jako SG, jsou však testovány podle náročnějších norem. Určené 

pro motory vyrobené v roce 1996 a starší.

SJ Oleje pro motory vyrobené v roce 2001 a starší.

SL Oleje překonávající API SJ zvýšenou úsporou paliva a možností prodloužených výměnných 

lhůt.

SM Oleje nejvyšší kvality překonávající API SL zvýšenou oxidační stabilitou, vyšší ochranou 

proti opotřebení a úsadám. Uvedeny v platnost od roku 2004.

SN Oleje pro moderní motory. Jejich cílem je snížení spotřeby paliva, regulace emisí a ochra-

na turbodmychadla. Oleje pro vyšší kompatibilitu se systémy úpravy spalin a ochranu motorů 

spalujících palivo s etanolem a palivem E85. Uvedeny v platnost od roku 2011.

Výkonnostní třídy pro vznětové motory

CF-4 Oleje pro nejvíce zatěžované motory těžkých nákladních vozů pracujících v nejnáročněj-

ších podmínkách. Zavedená v roce 1990.

CG-4 Motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1995 s důrazem na plnění emisních limitů. 

Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkové motory pracující v nejnáročnějších silničních a te-

rénních podmínkách.

CH-4 Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkové motory pracující v nejnáročnějších silničních

a terénních podmínkách. Zavedena v roce 1998.

CI-4 Zavedena v roce 2002. Oleje pro vysokootáčkové vysoce zatěžované motory s recirkulací 

výfukových plynů (EGR) splňující emisní limity stanovené od roku 2004.

CJ-4 Oleje pro čtyřdobé přeplňované vznětové motory od roku 2010, které plní emisní normy 

výfukových plynů. Pro motory spalující naftu s nízkým obsahem síry a motory vybavené filtry 

pevných částic a pokročilými systémy vstřikování.

MOTOROVÉ OLEJE
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Normy výrobců automobilů a motorů

Mnozí výrobci automobilů  a motorů požadují od motorových olejů splnění dalších požadavků, které 

nejsou zahrnuty v metodice předešlých klasifikací.

Nejznámější jsou následující normy:

VW 501.00

lehkoběžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory

VW 500.01

běžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory

VW 502.00

lehkoběžné oleje pro benzinové motory

VW 503.00

lehkoběžné i běžné oleje pro benzinové motory s prodlouženou dobou výměny

VW 505.00

oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory

VW 505.01

oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory včetně motorů čerpadlo-tryska

VW 506.00

lehkoběžné i běžné oleje pro naftové motory s velmi dlouhou dobou výměny

VW 506.01

lehkoběžné oleje pro naftové motory TDi (čerpadlo-tryska), prodloužené výměnné intervaly

VW 504.00

lehkoběžné oleje pro benzinové motory, omezení sulfátového popela, prodloužené výměnné intervaly

VW 507.00

lehkoběžné oleje pro naftové motory, omezení sulfátového popela, prodloužené výměnné

intervaly

MB 228.1

oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory, interval výměny 30 000 km

MB 228.3

oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory osobních i nákladních automobilů, vhodné 

pro dálkovou přepravu a prodloužené výměnné lhůty

MB 228.5

pro obdobnou oblast použití jako MB 228.3, ale s vyššími užitnými vlastnostmi – další možné pro-

dloužení výměnných lhůt v lehkých třídách až do 45 000 km, v těžkých třídách až do 160 000 km 

(servisní ukazatel)

MB 228.51

oleje pro nákladní automobily, omezení sulfátového popela, síry a fosforu, přibližně odpovídá ACEA E6

MB 229.1

oleje pro benzinové a naftové motory osobních vozidel (vyšší požadavky oproti ACEA A2-96/A3-96  

a B2-96/B3-96)

MB 229.3

oleje pro osobní vozidla s prodlouženými intervaly výměny (30 000 km)

MB 229.31

oleje pro osobní vozidla, odpovídají přibližně ACEA A3/B3/C3-04, omezení sulfátového popela, síry 

a fosforu

MB 229.51

pro osobní automobily s naftovými motory, vybavenými filtrem pevných částic, a pro benzinové 

motory s prodlouženými servisními intervaly. Vychází z požadavku ACEA A3/B4 a C3. Oleje odpo-

vídající této specifikaci jsou nízkopopelné a long life

MAN 271

přibližně odpovídá ACEA E2

MAN M3275

přibližně odpovídá ACEA E3

MAN M3277

přibližně odpovídá ACEA E4, srovnatelné s MB 228.5

MAN M3477

přibližně odpovídá ACEA E6, srovnatelné s MB 228.51

MAN M3677

přibližně odpovídá ACEA E6/E9, speciálně koncipované pro EURO VI

MOTOROVÉ OLEJE
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Doporučené viskozitní třídy SAE motorových olejů podle vnějších teplotKlasifikace olejů pro zážehové 
dvoutaktní motory

Motorové oleje pro dvoutaktní motory motocyklů, mopedů, 

skútrů, travních sekaček a motorových pil se klasifikují nej-

častěji podle norem API (USA) a JASO (Japonsko):

API TA

oleje pro mopedy a jiné malé motory

API TB

oleje pro skútry a jiné vysokozatížené motory 50 až 200 ccm

API TC

oleje pro vysokozatížené, vysokoobrátkové motory

JASO FA

oleje pro mopedy a jiné malé motory

JASO FB

oleje pro skútry a jiné vysokozatížené motory 50 až 200 ccm

JASO FC

oleje pro vysokozatížené, vysokoobrátkové motory

JASO FD

oleje pro vysokootáčkové motory s extrémním tepelným zatí-

žením se zvýšenou čisticí schopností palivového i spalovacího 

prostoru

JASO MA

oleje pro mazání čtyřdobých motocyklových motorů; existují dvě 

podskupiny JASO MA 1 a JASO MA 2  

-50 °C -40 °C -30 °C -20 °C -10 °C 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C          

0W-40

5W-30

5W-40

5W-50 

10W-40

15W-40

                10W

20W-20

30

40
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Jak správně vybrat motorový olej?

1. První zásadou při výběru motorového oleje je řídit se pokyny výrobce automobilu, obsaženými  

v příručce u každého vozidla. Jen výrobce motoru (vozidla) může odpovědně říci, který olej lze pou-

žít. Prakticky žádný výrobce nedoporučuje určitou značku oleje (odporuje to zákonům o hospodář-

ské soutěži v Evropské unii). Výrobci (automobilů) doporučují oleje podle tzv. výkonnostní specifika-

ce, např. API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00, MB 229.1, a viskozitní specifikace SAE, např. 15W-40, 

10W-40. U takto doporučených olejů jsou pak určeny výměnné lhůty.

2. Pro oleje stejné výkonnostní specifikace je doporučena stejná výměnná lhůta (pro benzinové 

motory většinou 15 000 km, pro osobní dieselové motory většinou mezi 8–15 000 km).

3. Pokud nemáte příručku k vozidlu, zeptejte se u výrobce (v české centrále dovozce vozidla). 

Pamatujte, výrobce vozidla nedoporučuje značku oleje, ale pouze výkonnostní a viskozitní specifikaci. 

4. Pokud olej splňuje výkonnostní specifikaci vyšší, lze ho použít. Vyšší výkonnostní úroveň nevadí, 

ale je většinou dražší a mnoho nepřinese.

5. Pokud měníte olej nízké výkonnostní specifikace (M5AD, M6AD) za olej nový s vysokou výkonností, 

zkraťte u první výměny výměnnou lhůtu (dojde k vymytí úsad).

6. Nemíchejte minerální oleje (SAE 15W-40, 15W-50, 20W-30, -40) s oleji syntetickými (SAE 0W-  

a 5W-30, -40, -50).

Nemíchejte
minerální

oleje s oleji
syntetickými

MOTOROVÉ OLEJE
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Viskozitní klasifikace

Pro hodnocení viskozitních vlastností převodových olejů se používá specifikace SAE (Society 

of Automotive Engineers, USA). Tato norma se používá pro klasifikaci olejů 4 zimních tříd, 

značených číslem a písmenem „W“ (z angl. Winter), a 5 letních tříd, značených číslem.

Zimní třídy: 70W, 75W, 80W, 85W

Letní třídy: 80, 85, 90, 140, 250

Poznámka: Obecně platí, že čím vyšší je v každé z obou skupin číslo charakterizující třídu 

SAE, tím je olej viskóznější.

Viskozitní třídy převodových olejů podle SAE J306A

70W -55 4,1 -

75W -45 4,1 -

80W -26 7,0 - 

85W -12 11,0 -

80 - 7,0  < 11 

85 - 11,0    <13,5 

90 - 13,5 <24

140 - 24,0 <41

250 - 41,0 –

Stupeň SAE
Max. teplota

pro dynamickou viskozitu
150 Pa.s (°C)

Kinematická viskozita při 100 °C

min. (mm2/s)                         max. (mm2/s)

PŘEVODOVÉ OLEJE
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Výkonnostní klasifikace

Pro značení výkonnostní kategorie převodových olejů se používá klasifikace API (American Petro-

leum Institute, USA). Označení výkonnostní třídy se skládá z písmen „GL“ (z angl. Gear Lubricant)  

a čísel, která udávají výkonnostní stupeň a kterých je šest.

V současnosti jsou používány následující výkonnostní třídy:

GL-3 nízkoaditivované oleje pro manuálně řazené převodovky se středním namáháním

GL-4 oleje vysoce aditivované, určené především pro ručně řazené převodovky a málo zatížené hy-

poidní převody

GL-5 oleje určené pro vysoce zatížené hypoidní převody, pracující v nejtěžších provozních podmín-

kách, vystavené proměnnému rázovému zatížení

GL-6 oleje pro hypoidní převody pracující v extrémních podmínkách (zatím se používají velmi zřídka)

MT-1 oleje pro manuální i nesynchronizované převodovky nákladních automobilů v režimu vysoké-

ho provozního zatížení

Oleje API GL-5 a GL-6, i když mají vyšší výkonnostní třídu než API GL-4, se nehodí pro použití  

v ručně řazených převodovkách, protože může docházet k zalepování synchronů a poškození  

převodovky.

Stejně jako u motorových olejů existují normy jednotlivých výrobců převodovek, ale uplatňují se té-

měř výhradně při specifikaci požadavku na oleje pro automatické převodovky (Voith, ZF, GM, Ford, 

Allison…).

Řiďte se pokyny
výrobce 

automobilů

PŘEVODOVÉ OLEJE
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mm2.s-1 při 100° C

Jak správně vybrat převodový olej?

Při výběru převodového oleje platí obdobné zásady jako při výběru motorového oleje. 

1. První zásadou při výběru převodového oleje je řídit se pokyny výrobce automobilu, obsaženými  

v příručce každého vozidla. Jen výrobce převodovky (vozidla) může odpovědně říci, který olej lze 

použít. Prakticky žádný výrobce nedoporučuje určitou značku oleje (odporuje to zákonům o hospo-

dářské soutěži v Evropské unii). Výrobci převodovek (automobilů) doporučují oleje podle tzv. výkon-

nostní specifikace, např. API GL-4, API GL-5, VW TL 726 Y, a viskozitní specifikace SAE, např. 75W, 

80W-90.

2. Pro synchronizované převodovky se používají takřka výhradně oleje API GL-4, pro hypoidní převo-

dovky API GL-5. Nepoužívejte oleje API GL-5 namísto olejů API GL-4 a naopak, můžete tak poškodit

synchronizaci, respektive hypoidní převody.

3. U takto doporučených olejů jsou pak určeny výměnné lhůty. Manuální převodovky osobních auto-

mobilů používají většinou celoživotní náplně. Pokud nemáte příručku k vozidlu, zeptejte se u výrob-

ce (v české centrále dovozce) vozidla. Pamatujte, výrobce vozidla nedoporučuje značku oleje, ale 

pouze výkonnostní a viskozitní specifikaci.

Srovnání viskozitních klasifikací SAE převodových a motorových olejů

Motorové oleje

Převodové oleje

30 a
25W-30

20 a
15W-3050           40 10W       5W

70W
70

70 60 50 45 40 35 30 25 20 17
,5 15 13 12 11 10 9,
0

8,
0

7,
0

6,
0

5,
5

5,
0

4,
5

4,
0

3,
5

3,
0

85W
85

80W
80250                 140                          90
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Obchodní název Viskozitní
 třída SAE

Kinematická
viskozita při

100 °C (mm2/s)

Bod
vzplanutí

(°C)

Bod
tekutosti

(°C)

Výkonnostní normy

MOGUL 0W-30 
EXTREME LF II 0W-30 9,6 220 -45 Odpovídá: ACEA A5/B5

VW 503.00/506.00/506.01

Syntetický vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej typu Longlife II je speciálně koncipován pro automobily VW/Audi s prodlouženým intervalem 
výměny oleje. Velmi efektivní je jeho aplikace v motorech pracujících při extrémně nízkých teplotách, vysokém zatížení a tam, kde se žádá úspora 
paliva.

MOGUL 5W-30
EXTREME LF III 5W-30 11,9 210 -39

Odpovídá: ACEA C3, Porsche C30
Aprobace: 

VW 504.00/507.00 MB-Approval 229.51, 
BMW Longlife-04

Syntetický vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej typu Longlife III je speciálně koncipován pro automobily VW s prodlouženým intervalem výmě-
ny oleje. Je též vhodný pro motory spalující LPG a pro motory s katalyzátorem výfukových plynů, včetně filtru pevných částic.*

MOGUL 5W-30
EXTREME F 5W-30 9,9 210 -36 API SL/CF

Odpovídá: Ford WSS-M2C 913-D

Syntetický vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej s nízkým třecím koeficientem je speciálně koncipován pro automobily Ford. Umožňuje úsporu 
paliva a omezení emisí výfukových plynů. Je též vhodný pro motory spalující LPG.

MOGUL 5W-30
EXTREME C 2 5W-30 10,2 210 -36 Odpovídá: ACEA C2

PSA B71 2290

Syntetický vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej s nízkým třecím koeficientem je speciálně koncipován pro automobily PSA. Umožňuje úsporu 
paliva a omezení emisí výfukových plynů. Je též vhodný pro motory spalující LPG.*

MOGUL 5W-50
EXTREME Sport 5W-50 17,1 220 -42 API SL/CF

MOGUL 10W-60
EXTREME Sport 10W-60 24,0 220 -39 API SL/CF

Odpovídá: VW 501.01/505.00

Syntetické motorové oleje extrémní výkonnosti. Jsou vhodné pro použití ve vysoce teplotně namáhaných motorech zejména sportovních a soutěžních 
vozů, kde je kladen požadavek na vysokou viskozitu oleje. Doporučují Roman Kresta (jezdec se zkušeností z MS v rallye soutěžích) a Roman Častoral 
(mistr Evropy v rallycrossu).*

Oleje pro moderní vysoce výkonné motory

MOTOROVÉ OLEJE
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MOGUL 5W-40 
EXTREME PD 5W-40 14,5 215 -39

API SN/CF 
Odpovídá: ACEA C3, MB 226.5, Porsche A40, GM 

Dexos 2, Renault RN 0700/ 0710, Ford WSS-M2C 917 A
Aprobace: 

VW 502.00/505.00/505.01,
MB-Approval 229.31

Syntetický motorový olej nejvyšší výkonnosti. Zaručuje vynikající startovatelnost za velmi silných mrazů. Je určen i pro motory se vstřikováním 
PD (čerpadlo-tryska) s pevnými servisními intervaly výměny oleje. Vhodný je také pro motory spalující LPG a pro motory s filtrem pevných 
částic (DPF).

MOGUL 10W-40
EXTREME 10W-40 14,2 215 -33

API SN/CF 
Odpovídá: 

ACEA A3/B4, Fiat 9.55535 D2, Fiat 9.55535 G2
Aprobace: 

VW 502.00/505.00, Mercedes -Benz 229.1, 
Renault RN 700

Polosyntetický motorový olej nejvyšší výkonnosti zajišťuje mimořádně dobrou startovatelnost za silných mrazů, úsporu pohonných hmot a mini-
mální opotřebení motoru. Je též vhodný pro motory spalující LPG a pro motory s katalyzátorem výfukových plynů.*

MOGUL 15W-40
EXTREME 15W-40 14,1 220 -27 API SL/CF

Odpovídá: ACEA A3,B3, VW 505.00
Univerzální celoroční ropný olej pro moderní vysoce výkonné benzinové a naftové motory. Vhodný je též pro motory spalující LPG a pro motory  
s katalyzátorem výfukových plynů. Pro olej je charakteristická velmi příznivá relace mezi cenou a užitnými vlastnostmi.

Obchodní název Viskozitní
 třída SAE

Kinematická
viskozita při

100 °C (mm2/s)

Bod
vzplanutí 

(°C)

Bod
tekutosti

(°C)

Výkonnostní normy
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Obchodní název
Viskozitní
 třída SAE

Kinematická
viskozita při

100 °C (mm2/s)

Bod
vzplanutí

(°C)

Bod
tekutosti

(°C)
Výkonnostní normy

MOGUL RACING 5W-30 5W-30 11,7 210 -39 Odpovídá: ACEA C3,
VW 504.00/507.00

Syntetický motorový olej mimořádné výkonnosti pro prodloužené výměnné intervaly (Longlife III) a pro automobily s filtrem pevných částic. Olej splňuje 
speciální požadavky na zvýšenou úsporu paliva, a tím i ekologické požadavky při provozu.*

MOGUL RACING 5W-40 14,3 215 -39
API SM/CF

Odpovídá: VW 502.00/505.00, MB 229.3,
BMW LL-01, GM-LL-B-025, Porsche A40,

Renault RN 710/700

Syntetický motorový olej mimořádné výkonnosti. Zaručuje vynikající startovatelnost i za velmi silných mrazů, je zárukou snížené spotřeby paliva.*

MOGUL GX-FE 10W-40 14,5 215 -33 API SL/CF
Odpovídá: VW 501.01/505.00, MB 229.1

Polosyntetický olej pro moderní benzinové a naftové motory. Zajišťuje velmi dobrou startovatelnost i za silných mrazů. Příznivě snižuje spotřebu 
pohonných hmot.*

MOGUL GX - Felicia 15W-40 14,5 220 -27 API SL/CF
Odpovídá: VW 505.00, MB 229.1

Univerzální celoroční olej pro moderní benzinové a naftové motory. Pro olej je charakteristická velmi příznivá relace mezi cenou a užitnými vlast-
nostmi.*

TRYSK SPEED 5W-30 5W-30 11,7 210 -39 API SM/CF
Odpovídá: VW 504.00/507.00

Syntetický motorový olej mimořádné výkonnosti pro prodloužené výměnné intervaly (Longlife III) a pro automobily s filtrem pevných částic. Olej 
splňuje speciální požadavky na zvýšenou úsporu paliva, a tím i ekologické požadavky při provozu.*

TRYSK SPEED 5W-40 5W-40 14,3 215 -39  API SM/CF

Syntetický motorový olej mimořádné výkonnosti. Zaručuje vynikající startovatelnost i za velmi silných mrazů, je zárukou snížené spotřeby paliva.*

TRYSK SPEED 10W-40 10W-40 14,5 215 -30 API SL/CF

Polosyntetický olej pro moderní benzinové a naftové motory. Zajišťuje velmi dobrou startovatelnost i za silných mrazů. Příznivě snižuje spotřebu 
pohonných hmot.*

TRYSK SPEED 15W-40 15W-40 14,5 220 -27 API SF/CD

Univerzální celoroční olej pro benzinové a naftové motory. Pro olej je charakteristická velmi příznivá relace mezi cenou a užitnými vlastnostmi.*

Oleje pro výkonné motory osobních a lehkých užitkových vozů

MOTOROVÉ OLEJE

20



MOGUL SUPER STABIL 15W-40 15W-40 14,4 225 -27 API SF/CD

Olej k mazání benzinových i naftových motorů s vysokými až středními požadavky na výkonnost oleje.*

MOGUL SUPER 15W-50 15W-50 17,9 230 -27 API SE/CC

Pro benzinové i naftové motory se středními požadavky na výkonnost oleje.*

MOGUL SPECIAL 20W-30 20W-30 11,3 220 -27 API SC/CB

Pro starší typy benzinových nebo naftových motorů se středními až nižšími požadavky na výkonnost oleje.*

MOGUL M6ADS II PLUS 30 10,5 230 -27 API SF/CD

Sezonní (letní) olej k mazání zejména starších namáhaných naftových motorů, a to nepřeplňovaných, ale i přeplňovaných, v zemědělství, les-
nictví apod.*

MOGUL M9 ADV 40 13,9 240 -19 API CB

Pro starší typy benzinových a nepřeplňovaných naftových motorů se středními až nižšími požadavky na výkonnostní úroveň maziva.

MOGUL M6 AD 40 13,3 230 -21 API SC/CB

Pro starší typy benzinových a nepřeplňovaných naftových motorů se středními až nižšími požadavky na výkonnostní úroveň maziva.*

MOGUL M6 A 30 11,0 230 -21 API SB

Pro mazání starých typů benzinových motorů s nízkými požadavky na užitné vlastnosti maziva, výjimečně i pro nenáročné motory naftové.

Oleje pro starší vozový park

Obchodní název
Viskozitní
 třída SAE

Kinematická
viskozita při

100 °C (mm2/s)

Bod
vzplanutí

(°C)

Bod
tekutosti

(°C)
Výkonnostní normy
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MOGUL DIESEL
L-SAPS 5W-30 5W-30 12,0 215 -42

API CJ-4/SN 
Odpovídá: 

ACEA E6/E7/E9, MB 228.31/228.51, 
MAN M3677/3477/3271-1, Volvo VDS-3/VDS-4, 
Renault RGD/RXD, CAT ECF-3, MTU Type 3.1,  

Cummins CES 20081, Deutz DQC IV-10 LA, JASO DH-2

MOGUL DIESEL
L-SAPS 10W-40 10W-40 13,9 212 -30

API CI-4
Odpovídá: ACEA E6/E7, MAN M3271-1, DAF

Aprobace:
MAN M3477, Volvo VDS-3, MTU Type 3.1, MACK EO-N, 

MB-Approval 228.51, Deutz DQC-III-10 LA, 
Cummins CES 20076/77,  RENAULT RVI RLD-2

MOGUL DIESEL
L-SAPS 10W-40 M 10W-40 14,0 225 -33

API CI-4
Odpovídá: ACEA E6,E7,

MAN M3477, Renault RLD-2,RDX, Volvo VDS-3, 
MTU Type 3.1, Deutz DQC III-10LA, MB-228.51, 

Cummins CES 20076/77

Syntetické oleje k mazání extrémně namáhaných naftových motorů, které vyžadují tzv. Low SAPS oleje (nízký obsah sulfátového popela, fosforu  
a síry). Jsou vhodné pro motory vybavené zařízením EGR, SCR a zejména filtrem pevných částic. Oleje umožňují splnění přísných emisních limitů  
Euro IV, V a Euro VI a jsou zárukou dosažení velmi dlouhých výměnných lhůt.*

MOGUL DIESEL 
L-SAPS 10W-30 10W-30 11,5 215 -30

API CJ-4/SM
Odpovídá: ACEA E9, E7

MAN M3575, MTU Type 2.1, Cummins CES 20081, 
Caterpillar ECF-1a/ ECF-3, Detroit Diesel 93K218, 

Renault VI RLD-3, MACK EO-O Premium plus
Aprobace pro SAE 15W-40: MB-Approval 228.31, 

Volvo VDS-4

MOGUL DIESEL 
L-SAPS 15W-40 15W-40 14,7 215 -30

Polosyntetické oleje k mazání extrémně namáhaných naftových motorů, které vyžadují tzv. Low ash oleje (nízkopopelnaté). Velmi vhodné jsou 
pro motory vybavené zařízením EGR, SCR a filtrem pevných částic. Oleje umožňují splnění přísných emisních limitů Euro IV, V, VI a jsou zárukou 
dosažení velmi dlouhých výměnných lhůt.*

Oleje pro vysoce výkonné naftové motory

Obchodní název
Viskozitní
 třída SAE

Kinematická
viskozita při

100 °C (mm2/s)

Bod
vzplanutí

(°C)

Bod
tekutosti

(°C)
Výkonnostní normy
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MOGUL DIESEL ULTRA 5W-30 11,5 210 -42

Odpovídá: ACEA E4, E7
MAN M3277, Renault RVI RXD, RLD, RD-2,

MTU Type 3, DAF extended drain
Aprobace: MB-Approval 228.5, 

Volvo VDS-3, MACK EO-N, Renault VI RLD-2

Syntetický lehkoběžný motorový olej k mazání vysoce přeplňovaných naftových motorů nákladních a užitkových automobilů. Umožnuje splnění 
emisních limitů a má zvláště výhodné vlastnosti za nízkých teplot. Účinně přispívá ke snížení spotřeby paliva a brání oleštění válců „Bore-po-
lishing“.*

MOGUL DIESEL CNG 10W-40 14,1 220 -33
API CI-4

Odpovídá: ACEA E6,E7,E4
MB 228.51, MAN M3477, Volvo VDS-3, 

Renault RXD, Scania Low Ash

Polosyntetický olej je určen zejména k celoročnímu mazání extrémně namáhaných motorů nákladních automobilů a autobusů, které spalují stla-
čený zemní plyn (CNG). Je vhodný i pro náročný městský provoz.

MOGUL DIESEL 
DTT PLUS 10W-40 14,2 210 -33

API CI-4
Odpovídá: ACEA E7,E4

Volvo VDS-3, SCANIA LDF-2, DAF Extended 
Drain, MTU Type 3, Renault

RXD,RLD-2, Cummins CES 20077/78
Aprobace: MB-Approval 228.5, MAN M3277, 

ZETOR, Tatra TDS 30/12

MOGUL DIESEL
DTT PLUS M 10W-40 14,4 215 -33 Odpovídá: ACEA E4, MB 228.5, MAN M3277, 

MTU Type 3

Polosyntetické oleje k mazání naftových motorů s nejvyššími požadavky na výkonnost maziva. Jsou zárukou dosažení velmi dlouhých výměnných 
lhůt. Umožňují splnění přísných emisních limitů EURO IV a V a mají zvláště výhodné reologické vlastnosti za nízkých teplot.*

MOGUL OPTIMAL 10W-40 13,7 220 -30

API CI-4,
Odpovídá: ACEA E7, A3/B3/B4, GLOBAL DH-1,

Volvo VDS-3, MAN M3275-1, MB 228.3, MB 229.1,
Renault Truck RLD-2, MTU Type 2, Scania LDF-2,

Cummins CES 20077/78, MACK EO-N, 
JASO DH-1,

DEUTZ DQC III-10

Polosyntetický olej pro čtyřdobé benzinové a naftové motory moderních osobních, nákladních a užitkových automobilů s mimořádnými poža-
davky na výkonnost oleje. Olej umožnuje splnění přísných emisních limitů, je vhodný pro motory s katalyzátory výfukových plynů a je zárukou 
dosažení dlouhých výměnných lhůt.*

Obchodní název
Viskozitní
 třída SAE

Kinematická
viskozita při

100 °C (mm2/s)

Bod
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(°C)
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(°C)
Výkonnostní normy
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MOGUL DIESEL
DTT EXTRA 15W-40 14,4 220 -36

API CI-4/SL
Odpovídá: ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3, Cummins CES 20076/77, 
CAT ECF 1a, ECF 2, MB 228.3, MB 229.1, Scania (Euro III a IV; 

60 000 km), DAF EUR 3, Iveco, Deutz DQC-III-05, 
MACK EO-M Plus, Detroit Diesel 7SE 270, VW 505.00

Aprobace: MAN M3275-1, Volvo VDS-3, Cummins CES 20078, 
Renault VI RLD-2, MTU Type 2, MACK EO-N, Tedom 258.3,

Avia 712, D407, D421.76, D 421.85 

MOGUL DIESEL
DTT EXTRA M 15W-40 14,5 220 -33

Odpovídá:
API CI-4/SL, ACEA E7/B4/B3/A3, Cummins CES 20076/77, 

CAT ECF-1a, MB 228.3, MB 229.1, VW 505.00, Scania (EURO III 
a IV; 60 000 km), DAF EUR 3, Iveco, Deutz DQC-III-05, 

MACK EO- M Plus, Detroit Diesel 7SE 270

Pro vysoce namáhané přeplňované naftové motory nákladních vozidel, autobusů a stavebních strojů. Oleje jsou vhodné zvláště pro moderní 
motory vyžadující oleje mimořádně vysoké výkonnosti (dálková kamionová přeprava, obtížné terény apod.). Oleje umožňují splnění přísných 
emisních limitů a jsou zárukou dosažení velmi dlouhých výměnných lhůt.*

MOGUL DIESEL
DTT 15W-40 14,5 220 -30

API CG-4/SL
Odpovídá: ACEA E3

Volvo VDS-2, Renault VI RD, MTU Type 2, Allison C-4,
MAN M3275-1, Tatra TDS 30/16
Aprobace: MB-Approval 228.3

Pro vysoce namáhané přeplňované naftové motory nákladních vozidel, autobusů a stavebních strojů. Olej je vhodný zejména pro moderní motory 
vyžadující oleje mimořádně vysoké výkonnosti (dálková kamionová přeprava, obtížné terény apod.). Olej umožňuje dosáhnout dlouhých výměn-
ných lhůt a splnění emisních limitů.*

MOGUL DIESEL
DT 15W-40 14,6 220 -30

API CG-4/SL
Odpovídá: ACEA E2

MB 228.1, MAN 271, MTU Type 1, Volvo VDS
Aprobace: Tatra TDS 30/12, ZETOR

Pro naftové motory (i vysoce přeplňované) nákladních automobilů, autobusů, lokomotiv, lodí, mobilních těžkých strojů ve stavebnictví, lesnictví, 
zemědělství, lehkých užitkových vozidel aj. Olej potlačuje vznik opotřebení, koroze a vysokoteplotních úsad, a to i při používání méně hodnotného 
paliva (s vyšším obsahem  síry). Olej umožňuje splnění emisních limitů.*

Oleje pro vysoce výkonné naftové motory

Obchodní 
název

Viskozitní
 třída SAE

Kinematická
viskozita při

100 °C (mm2/s)

Bod
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(°C)

Bod
tekutosti

(°C)
Výkonnostní normy
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MOGUL M7ADS III
15W-40 15W-40 15,0 220 -27

API CF-4/SG
Odpovídá: MB 227.1

MOGUL M7ADS III
20W-50 20W-50 17,6 230 -27

Pro naftové motory (atmosférické i přeplňované) nákladních i osobních automobilů, autobusů, lokomotiv a jiných mobilních strojů, které vyžadují 
použití olejů vysoké výkonnosti. MOGUL M7ADS III 20W-50 je vhodný pro vysoce tepelně namáhané motory nebo motory s požadavkem na vyšší 
viskozitu oleje (dotěsnění starších motorů).*

MOGUL MARINE 40 14,5 235 -21
API CD

Schválen pro naftové 
motory Sulzer

Olej k mazání stacionárních naftových motorů určených jako pohonná jednotka záložních zdrojů elektrické energie (např.  v elektrárnách), případně 
pro některé typy lodních naftových motorů.*

Obchodní název
Viskozitní
 třída SAE

Kinematická
viskozita při

100 °C (mm2/s)

Bod
vzplanutí

(°C)
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MOGULGAS 15W-40 14,8 215 -27 5,0
API CF

TEDOM 61-0-0281.1
TEDOM 61-0-0281.2

ČKD Hořovice

MOGULGAS 40 40 15,8 230 -24 5,0 API CF
TEDOM 61-0-0281.1

K mazání vysoce namáhaných motorů, které spalují zemní plyn (CNG, LNG), LPG a některé čištěné bioplyny. Vhodný i pro plynové motory s kombinací 
spalování plynu a motorové nafty nebo benzinu. MOGULGAS 40 je určený zejména pro různé typy stacionárních motorů, např. jednotek používaných  
k pohonu generátoru.*

MOGULGAS B40 40 14,1 230 -21 8,0

API CF
Odpovídá: 

Caterpillar, Waukesha, MWM
Aprobace: GE Jenbacher - motory: 

Type 2 a 3, Type 4 (Verze A a B) 
spalující paliva typu A a B

Pro stacionární plynové motory k pohonu generátoru, plynových kogeneračních jednotek apod., zejména používá-li se jako palivo bioplyn. Olej má 
zvýšenou hodnotu TBN – záruka neutralizace kyselých zplodin při spalování bioplynu nebo plynu s vyšším obsahem síry.*

Oleje pro plynové motory

Obchodní název Viskozitní
 třída SAE

Kinematická
viskozita při

100 °C (mm2/s)

Bod
vzplanutí

(°C)

Bod
tekutosti

(°C)

TBN
(mg KOH/g)

Výkonnostní normy

MOTOROVÉ OLEJE

26



MOGUL TRAKTOL 
STOU 10W-30 11,4 225 -27

API CF/CF-4/SF, API GL-4,
Odpovídá: MB 228.1, MAN M271, Ford M2C159-B, 

Massey Ferguson CMS M1139/44/45, 
John Deere JDM J27, Allison C-4, ZF TE-ML 06B/ 

06C/ 06D, Aprobace: Zetor

Pro moderní traktory – tzv. STOU olej (Super Traktor Oil Universal). Jedná se o univerzální olej k mazání naftových motorů atmosférických  
i přeplňovaných, mechanických převodů (řazených ručně i pod zatížením), hydraulických systémů a tzv. „mokrých brzd“. Umožňuje podstatné 
zjednodušení sortimentu potřebných maziv.*

MOGUL TRAKTOL
UTTO 10W-30

10W-30
80W 10,8 230 -36 API GL-4, ISO VG 68

Odpovídá: Zetor, John Deere J20C, 
Massey Ferguson CMS M1141, CMS M1143, 

Ford M2C 86 C, CNH MAT 3525, ZF TE-ML-03E, 
TE-ML-05F

MOGUL TRAKTOL
UTTO 80W 80W 11,1 230 -36

Oleje k celoročnímu mazání přenosových jednotek moderních vysoce výkonných traktorů, vyžadujících speciální oleje, případně dalších země-
dělských, lesnických, stavebních, eventuálně jiných strojů. Jsou vhodné jako jednotný mazací olej sloužící současně k mazání mechanických 
převodů (řazených ručně i pod zatížením – „powershift“), hydrostatických soustav a tzv. „mokrých brzd“. Umožňují podstatné zjednodušení 
sortimentu potřebných maziv.*

MOGUL HYDRO 10W 10W 6,1 220 -39 API CF/CF-2
Odpovídá: Caterpillar TO-4, 

Komatsu KES 07.868.1, 
Allison C-4, ZF TE-ML -03C/ 07FMOGUL HYDRO 30 30 11,5 220 -21

Oleje pro hydraulické systémy těžkých stavebních strojů (kolové a pásové bagry, nakladače, dozery, dumpry, skrejpry apod.). Používá se pro 
mazání jak hydrostatických, tak i hydrodynamických mechanismů, „mokrých brzd“, spojek, koncových pohonů a převodů výše uvedené techniky, 
vyžadujících olej SAE 10W nebo SAE 30. Jedná se o tzv. TDTO kapalinu (Transmission and Drive Train Oil – převody a pohonné systémy).*

Oleje pro traktory a stavební techniku

Obchodní název
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MOGUL TSF - 8,6 100 -33 API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, TISI

Polosyntetický motorový olej se sníženou kouřivostí pro vysokootáčkové, vysoce tepelně zatížené dvoudobé motory (zejména řetězových pil, křovino-
řezů, vyžínačů, motocyklů aj.). Olej obsahuje ředicí složku a tzv. PIB, který eliminuje zanášení zapalovacích svíček a spalovacího prostoru. Doporučený 
mísící poměr oleje a paliva je 1 : 50.*

MOGUL TS 40 13,8 230 -21 API TC, JASO FC

Pro tepelně zatížené dvoudobé benzinové motory (motocyklů, automobilů, zemědělských a lesních strojů aj.), vyhovuje požadavkům mazání nejvýkon-
nějších moderních dvoudobých motorů.

MOGUL 2T 40 14,9 240 -21 API TB

Pro dvoudobé motory s nižšími až středními požadavky na užitné vlastnosti oleje (starší motocykly, automobily aj.).

Oleje pro dvoudobé motory
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MOGUL MOTO 4T 5W-40 5W-40 14,2 220 -39 API SM, JASO MA 2

MOGUL MOTO 4T 10W-40 10W-40 14,2 215 -36 API SM, JASO MA 2

MOGUL MOTO 4T 10W-50 10W-50 17,3 220 -30 API SM, JASO MA 2

MOGUL MOTO 4T 15W-40 15W-40 14,7 220 -33 API SM, JASO MA 2

MOGUL MOTO 4T 20W-50 20W-50 17,1 225 -27 API SM, JASO MA 2

Celoroční motorové oleje mimořádné výkonnosti určené zejména k mazání moderních vysoce výkonných benzinových čtyřdobých motorů sportovních 
motocyklů a čtyřkolek, kde se používá společná olejová náplň jak pro mazání motoru, tak i převodovky včetně mokré spojky. MOGUL MOTO 4T SAE 
10W-50 a 20W-50 jsou díky vysoké kinematické viskozitě vhodné zejména pro vysoce tepelně zatěžované motory.*

MOGUL MOTO 2T FD — 9,0 90 -48 API TC, ISO-L-EGD, JASO FD,
Odpovídá: Rotax 253

Plně syntetický olej na esterové bázi určený pro dvoudobé vysokootáčkové silně namáhané motory, zejména skútrů včetně sněžných, motocyklů  
a ostatní techniky, která se maže směsí oleje s benzinem nebo pomocí dávkovacího čerpadla. Doporučený mísící poměr oleje a paliva je 1 : 50 nebo 
dle doporučení výrobce motoru.*

MOGUL MOTO TRANS 75W-90 75W-90 15,2 185 -51 API GL-4, GL-5

Syntetický převodový olej pro mazání širokého spektra extrémně zatížených převodových ústrojí moderních motocyklů a čtyřkolek. Zaručuje 
dlouhodobou vynikající viskozitní a teplotní stabilitu, ochranu proti opotřebení a korozi. Zajišťuje bezchybnou funkci řazení a spojky. Je vhodný 
pro celoroční používání.*

MOGUL MOTO TRANS 80W-90 80W-90 14,7 218 -30 API GL-4, GL-5

Převodový olej pro mazání silně zatížených převodových ústrojí moderních motocyklů a čtyřkolek. Zaručuje dlouhodobou vynikající viskozitní  
a teplotní stabilitu, ochranu proti opotřebení a korozi. Zajišťuje bezchybnou funkci řazení a spojky. Je vhodný pro celoroční používání.*

Oleje pro vysoce výkonné moderní motocykly

Obchodní název
Viskozitní
 třída SAE

Kinematická
viskozita při

100 °C (mm2/s)

Bod
vzplanutí

(°C)

Bod
tekutosti

(°C)

                    Výkonnostní normy
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29



MOGUL SYNTRANS
75W-90 PLUS 75W-90 15,2 180 -51

API GL-4, GL-5, MT-1
Odpovídá: MAN M3343 S, MB 235.8, Scania STO 

1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

Syntetický víceúčelový olej k mazání širokého spektra extrémně zatížených převodových ústrojí (rozvodovky a převodovky s ručním či jiným řaze-
ním) moderních nákladních automobilů a ostatní mobilní techniky, kde je předepsána výkonová úroveň API GL-4 nebo GL-5.*

MOGUL SYNTRANS
75W-140 H 75W-140 26 205 -45 API GL-5

Syntetický olej určený k mazání širokého spektra extrémně zatížených převodových ústrojí - rozvodovky a převodovky hypoidního typu s ručním či 
jiným řazením včetně vysoce namáhaných převodových skříní sněhových fréz. Velmi efektivní je možnost jeho aplikace za extrémně nízkých teplot  
a zároveň si udržuje vysokou viskozitu při 100 ° C, je určen pro použití v širokém spektru klimatických podmínek i provozního namáhání.*

MOGUL SYNTRANS
75W-90 HYP 75W-90 14,8 205 -45

API GL-5
Odpovídá: MIL-L-2105D,

Aprobace: Tatra TDS 100/40

Syntetický olej určený k mazání širokého spektra extrémně zatížených převodových ústrojí (rozvodovky a převodovky hypoidního typu s ručním či 
jiným řazením). Vhodný jako celoroční olej pro široký rozsah provozních teplot.*

MOGUL SYNTRANS
75W-90 75W-90 14,7 210 -45 API GL-4+

Syntetický olej pro mechanické převodovky a rozvodovky moderních automobilů a jiné techniky. Širokorozsahový převodový olej pro mimořádně 
velký rozsah provozních teplot, má velmi příznivou relaci mezi cenou a užitnými vlastnostmi.*

MOGUL TRANS 
75W-80 75W-80 8,8 200 -48 API GL-4+

Syntetický olej určený k mazání širokého spektra mechanických převodů s ručním či jiným řazením (převodovek a rozvodovek, kromě hypoidních) 
moderních osobních a dodávkových automobilů. Je vhodný pro celoroční používání; velmi efektivní je jeho možnost aplikace za extrémně nízkých 
teplot, kdy je zárukou spolehlivé funkce převodovek. Umožňuje úsporu paliva.*

Oleje pro mechanické převody

Obchodní název
Viskozitní
 třída SAE

Kinematická
viskozita při

100 °C (mm2/s)

Bod
vzplanutí

(°C)

Bod
tekutosti

(°C)
Výkonnostní normy
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MOGUL TRANS 80W-90 PLUS 80W-90 14,7 218 -30

API GL-4/GL-5, MT-1
Odpovídá: MAN 3343M, Scania STO 1:0, 

Daimler 235.0, DAF Transmission
Axle, Iveco Axle, Renault Axle, 

ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B/C/D,
17B, 19B, 21A

Celoroční víceúčelový převodový olej pro mazání širokého spektra extrémně zatížených převodových ústrojí (rozvodovek a převodovek s ručním či 
jiným řazením) moderních nákladních automobilů a ostatní mobilní techniky, kde je předepsána výkonová úroveň API GL-4 nebo GL-5.*

MOGUL TRANS 85W-140H 85W-140 24,3 200 -18
API GL-5

Odpovídá:ZF TE-ML 05A, 07A a 12A, 
MIL-L-2105D

MOGUL TRANS 80W-140H 80W-140 25,0 200 -30 API GL-5
Odpovídá: MIL-L-2105D

MOGUL TRANS 80W-90H 80W-90 14,7 210 -33 API GL-5
Odpovídá: MAN 342 typ M1, MIL-L-2105D

Celoroční víceúčelové převodové oleje pro mazání širokého spektra extrémně zatížených převodových ústrojí moderních nákladních automobilů a 
ostatní mobilní techniky, kde je předepsána výkonová úroveň API GL-5 (zejména pro hypoidní a šnekové převody).*

Obchodní název
Viskozitní
 třída SAE

Kinematická
viskozita při

100°C (mm2/s)

Bod
vzplanutí

(°C)

Bod
tekutosti

(°C)
Výkonnostní normy

PŘEVODOVÉ OLEJE
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MOGUL TRANS 90H 90 14,9 210 -24 API GL-5
Odpovídá: MAN 342 typ M1, MIL-L-2105D

MOGUL TRANS 80H 80W 9,0 215 -30 API GL-5
Odpovídá: MIL-L-2105D

Jednostupňové převodové oleje k mazání extrémně zatížených převodových ústrojí moderní techniky (zejména hypoidní a šnekové převody).*

MOGUL TRANS 90HT 90 15,4 210 -27 API GL-5
Odpovídá: ČKD Tatra

Pro silně zatížené převodovky, zejména převodové skříně s hypoidním ozubením; typická aplikace – mazání hypoidních převodovek tramvají ČKD 
(celoročně).*

MOGUL TRANS 85W-140 85W-140 25,0 225 -18 API GL-4
Odpovídá: MIL-L-2105

MOGUL TRANS 80W-90 80W-90 14,8 225 -30 API GL-4
Odpovídá: ZF TE-ML 02A a 08A, MIL-L-2105

Celoroční převodové oleje pro mechanické převody a rozvodovky moderních automobilů a jiné techniky vyžadující výkonovou úroveň API GL-4.*

MOGUL TRANS 90 90 15,3 225 -21 API GL-4
Odpovídá: MIL-L-2105

MOGUL TRANS 80 80W 8,4 220 -33
API GL-4

Odpovídá: MAN 341 typ Z1,
MAN 341 typ E1, 

MIL-L-2105

MOGUL TRANS 75W 75W 6,5 195 -42
API GL-4

Odpovídá: VW 726Y, 
MIL-L-2105

Jednostupňové převodové oleje k mazání širokého spektra mechanických převodů (rozvodovek a převodovek s ručním či jiným řazením) moder-
ních osobních, dodávkových a nákladních automobilů a jiné techniky. Případně pro aplikace průmyslové.*

Oleje pro mechanické převody

Obchodní název
Viskozitní
 třída SAE

Kinematická
viskozita při

100 °C (mm2/s)

Bod
vzplanutí

(°C)

Bod
tekutosti

(°C)
Výkonnostní normy
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MOGUL TRANS ATF D III – 7,5 205 -45

Odpovídá: GM Dexron III H,
Allison C-4/TES 389, Ford Mercon, 

Ford M2C 138-J a 166-H, Caterpillar TO-2, 
Voith 55.6335,55.6336, MB 236.1,236.5, 236.6, 

236.7, MAN 339 Typ Z-1,V1 a V2, 
Chrysler MS-9602,MS-7176, Volvo 97340, 

97341,  ZF TE-ML 02F, 04D, 09, 11A, 14A, 17C

Syntetický převodový olej je určen jako pracovní kapalina v automatických převodovkách (ATF) osobních a nákladních automobilů, autobusů  
a řady dalších mobilních strojů, které vyžadují olej specifikace GM Dexron III H.

MOGUL TRANS ATF D II – 7,5 200 -42 Odpovídá: GM Dexron II D, Allison C-4, 
Ford Mercon, Voith G 607, ZF TE-ML 11A

Převodový olej je určen jako pracovní kapalina v automatických převodovkách (ATF) osobních a nákladních automobilů, autobusů a řady dalších 
mobilních strojů vyžadujících olej specifikace GM Dexron II D.*

Oleje pro automatické převodovky

MOGUL SILENCE 15 15 170 160 -42
ISO 6743/4 HV

DIN 51 524 část 3 HVLP
AFNOR NFE 48 603 HV

ATESO

Především pro pístové tlumiče osobních a nákladních automobilů, hydraulické zvedáky, zátěžové regulátory brzd apod. Olej je vhodný i pro vyso-
kotlaké hydrostatické mechanismy mobilních i stacionárních zařízení s vysokým mechanickým a tepelným namáháním a se zvýšenými požadav-
ky na příznivou závislost viskozity a teploty.*

Oleje automobilové tlumičové

Obchodní název
Viskozitní
 třída SAE

Kinematická
viskozita při

100 °C (mm2/s)

Bod
vzplanutí

(°C)

Bod
tekutosti

(°C)
Výkonnostní normy

Obchodní název
Kinematická
viskozita pri

40 °C  (mm2/s)

Viskozitní
index

Bod
vzplanutí

(°C)

Bod
tekutosti

(°C)
Výkonnostní normy
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MOGUL ALFA 5W-40 5W-40 14,3 215 -39 API SM/CF

Syntetický motorový olej pro vysokootáčkové čtyřdobé benzinové a naftové motory zahradní, zemědělské a komunální techniky vyžadující pou-
žití oleje SAE 5W-40.*

MOGUL ALFA 4 T 10W-30 10,2 215 -33 API SL/CF

Olej pro vysokootáčkové čtyřdobé benzinové a naftové motory zahradní a zemědělské techniky, elektrocentrály apod., které vyžadují použití celo-
ročního motorového oleje.*

MOGUL ALFA 30 11,0 220 -21 API SJ/CF

Pro vysokootáčkové čtyřdobé benzinové a naftové motory malé zahradní a zemědělské techniky, jež vyžadují použití jednostupňového motorového 
oleje.*

MOGUL ALFA 2T – 7,4 110 -33 API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, TISI

Polosyntetický motorový olej pro vysokootáčkové vysoce tepelně zatěžované dvoudobé motory zejména řetězových pil, křovinořezů aj. Olej obsahuje 
ředicí složku a tzv. PIB, který eliminuje zanášení zapalovacích svíček a spalovacího prostoru. Doporučený mísící poměr oleje a paliva je 1 : 50.*

MOGUL ALFA HM 22 ISO VG 22 22/40° C 190 -39 ISO 6743/4 HM
DIN 51524 část 2 HLP

Olej pro vysokotlaké hydrostatické hydraulické mechanismy zahradní a zemědělské techniky vyžadující olej ISO VG 22 (např. hydraulické štípačky 
dřeva).

Oleje pro zahradní techniku

Obchodní název
Viskozitní
 třída SAE

Kinematická
viskozita při

100 °C (mm2/s)

Bod
vzplanutí

(°C)

Bod
tekutosti

(°C)
Výkonnostní normy
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MOGUL ALFA HOBBY 100 100 230 -27 –

Olej s velice dobrou ochranou proti opotřebení pro veškerá ztrátová mazání silně namáhaných řetězů, čepů, kloubů, přítlačných a vodicích prvků 
atd. Obsahuje speciální přilnavostní přísadu.

MOGUL ALFA BIO 68 68 68 290 -21 –

Biologicky snadno rozložitelný olej určený pro mazání řetězů lišt motorových pil, s výraznou ochranou proti opotřebení. Splňuje požadavek „Lesního 
zákona“ č. 289/1995 Sb. Obsahuje speciální přilnavostní přísadu.

Obchodní název ISO VG 
Kinematická
viskozita při

40 °C (mm2/s)

Bod
vzplanutí

(°C)

Bod
tekutosti

(°C)
Výkonnostní normy

PŘEVODOVÉ OLEJE
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Distribuční sklady a regionální obchodní zástupci

Firma Ulice Sídlo PSČ Telefon Fax

Střední a východní Čechy 736 514 524 321 750 488 lubos.patocka@paramo.cz

Jižní Čechy a Plzeňský kraj 736 507 115 383 324 578 jaromir.hulovec@paramo.cz

Severní Čechy a Karlovarský kraj 736 507 438 476 441 983 marek.orsulak@paramo.cz

Jižní a severní Morava 736 507 107 577 901 087 radek.horinek@paramo.cz

* Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). 
Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz

Přímý prodej

Region Mobil Fax e-mail

 

PARAMO, a.s. Přerovská 560 Pardubice 530 06 466 810 111 466 335 019 

PARAMO, a.s. 
středisko Kolín Ovčárecká 314 Kolín V 280 26 321 750 111 321 750 488

PARAMO, a.s. 
Distribuční sklad Most

Skyřická 9 Most-Velebudice 434 01 476 104 909 476 104 885 

PARAMO, a.s. 
Distribuční sklad Zlín

Lípa u Zlína 275 Zlín 11 736 11 577 901 051 577 901 087 

PARAMO, a.s. 
Distribuční sklad 
Hlučín

Opavská 25/51 Hlučín 748 01 595 046 616 595 046 618

PARAMO, a. s.
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