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Mazivo je významným konstrukčním prvkem každé-
ho stroje či strojního zařízení. Na jeho vlastnostech 
závisí i velikost tření a opotřebení mazacích uzlů. 
Správně volené mazivo přispívá ke snižování ener-
getických ztrát a ke zvyšování životnosti mazaných 
prvků.
Akciová společnost PARAMO je s více než stodva-
cetipětiletou tradicí výroby výkonných mazacích 
olejů neodmyslitelně spjata s historií olejů značky  
MOGUL. Značka MOGUL se za dlouhá léta, kdy se  
s ní zákazníci na našem trhu setkávají, stala v čes-
kých zemích synonymem pro slovo olej. Současné 
oleje MOGUL nejen, že snesou srovnání se špič-
kovými oleji jiných světových výrobců, ale v řadě 
aspektů je svými parametry překonávají. Oleje 
značky MOGUL jsou známé zejména svými moto-
rovými, převodovými oleji, plastickými mazivy a vý-
konnými průmyslovými oleji. Průmyslové kapaliny 
značky Paramo si získaly své renomé u průmyslo-
vých olejů, procesních olejů, speciálních průmyslo-
vých kapalin, konzervačních olejů, obráběcích ka-
palin a řezných olejů. 
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Osudy několika generací pardubické rafinerie se propojily s historií města Pardubic v roce 

1889. Firma prošla za více než 125 let své existence řadou radikálních změn, těšila se z úspě-

chů a dokázala zdolat nejednu překážku. V průběhu času více či méně spolupracovala i s kolín-

skou rafinerií, a když v roce 2003 došlo k fúzi obou výrobních závodů, stala se firma ParamO 

nejvýznamnějším výrobcem a dodavatelem maziv na českém trhu.

Silné značky a silné firmy jsou silné právě proto, že se přizpůsobují dění na trhu.

a změny jsou to, co přináší progresi a úspěch.

>  Paramo a jeho značka mogul jsou nejsilnější české olejářské značky s více než 125letou  

 tradicí.

> Jsme největší český výrobce olejů a plastických maziv.

> Vlastníme technologie pro zpracování ropy a stabilizovaných hydrogenátů, z nichž vyrábíme 

 široké spektrum základových olejů.

> Vlastníme dva závody, v nichž se pod systémem řízení jakosti ISo vyrábějí veškeré námi  

 nabízené produkty.

Jsme více než pouhý prodejce výrobků

> Naše výrobky jsou výsledkem vlastního vývoje, přičemž spolupracujeme s nejlepšími  

 laboratořemi a odborníky.

> Nabízíme zákazníkům plnou podporu v oblasti vývoje a řešení speciálních aplikací.

> máme personální i technické zázemí potřebné k rozborům a posuzování vysoké kvality  

 našich výrobků. 

> Naše výrobní šarže procházejí několikanásobnou výrobní a výstupní kontrolou. 

> Naši obchodní i techničtí specialisté dokážou zákazníkům pomoci při řešení tribotechnických  

 problémů a nabídnout alternativní řešení včetně nalezení úspor.

> Díky rozvinuté distribuční síti dokážeme každou objednávku rychle a bezproblémově logisticky  

 zajistit.

> Nabízíme optimální spojení ceny a kvality.

> Stojí za námi mnoho spokojených zákazníků, jejichž reference můžeme s hrdostí předložit.
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Výrobní sortiment

> Automobilové oleje (MOGUL)

> Průmyslové oleje (MOGUL, PARAMO)

> Obráběcí kapaliny (PARAMO)

> Konzervační prostředky (KONKOR)

> Plastická maziva (MOGUL)

> Základové oleje

> Technologické (procesní) oleje

> Parafiny

> Asfaltové výrobky (GUMOASFALT, PENETRA L, RENOLAK, LUTEX, REFLEXOL…)

> Silniční asfalty; paliva

Obchodně technický servis

PARAMO neustále inovuje svůj sortiment a tím citlivě reaguje na potřeby zákazníků, legisla-
tivy a jednotlivých trhů.
Vysoce fundovaný výzkum úzce spolupracuje s oddělením obchodnětechnického servisu,  
který pro zákazníky společnosti Paramo zajišťuje předprodejní i poprodejní servis zahrnující 

zejména:

> Výběr a doporučení maziva pro danou aplikaci zákazníka

> Optimalizaci sortimentu maziv používaných zákazníkem

> Tribotechnickou diagnostiku

> Rozbory maziv a analytický servis

> Ošetřování maziv (doaditivaci, údržbu…)

> Spolupráci při filtraci a zavádění nových výrobků

> Technická školení s různou hloubkou úrovně probírané látky podle potřeb zákazníka,  

 zaměřená na problematiku mazání obecně, technické aspekty jednotlivých produktů,  

 technologii jejich výroby, jejich klasifikaci, aplikaci apod. Výše uvedené činnosti vedou  

 k významné úspoře nákladů zákazníka.

Kapaliny „na míru“ pro zákazníka

Fundovaný výzkum společnosti PARAMO je připraven v rámci možností upravovat stávající for-
mulace výrobků PARAMO dle požadavků zákazníka či připravovat speciální kapaliny tzv. „na 
míru“ zákazníkovi.

Kvalita
Inovace
Servis
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Průmyslová maziva se klasifikují podle viskozitních tříd a výkonových norem. Viskozitní třídy ISO VG 

udávají střední hodnotu viskozity v mm2/s při 40 °C. Tato viskozita je většinou obsažena v označe-

ní oleje a je to obvykle číslo na konci obchodního názvu oleje. Před tímto číslem je většinou  

písemný kód, který charakterizuje výkonnost oleje. První písmeno zpravidla značí zařazení oleje 

dle jeho hlavního druhu použití dle normy ISO 6743 nebo DIN 51 502 a další písmena obvykle 

udávají, jaké musí mít olej zušlechťující přísady, nebo blíže specifikují druh použití.

ISO 3448 – viskozitní třídy průmyslových maziv

Viskozitní třída ISO VG Střední viskozita oleje v mm2/s Viskozitní rozpětí při 40 °C

ISO VG 2 2,2 1,98–2,42

ISO VG 3 3,2 2,88–3,52

ISO VG 5 4,6 4,14–5,06

ISO VG 7 6,8 6,12–7,48

ISO VG 10 10 9,0–11,0

ISO VG 15 15 13,5–16,5

ISO VG 22 22 19,8–24,2

ISO VG 32 32 28,8–35,2

ISO VG 46 46 41,4–50,6

ISO VG 68 68 61,2–74,8

ISO VG 100 100 90–110

ISO VG 150 150 135–165

ISO VG 220 220 198–242

ISO VG 320 320 288–352

ISO VG 460 460 414–506

ISO VG 680 680 612–748

ISO VG 1000 1 000 900–1 100

ISO VG 1500 1 500 1 350–1 650

PrůmySlOVé OleJe
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Počítačem řízená moderní mísírna olejů

ISO 6743, dIN 51 502 – výkonové třídy průmyslových maziv

  ISO 6743  DIN 51 502

Otevřené mazací systémy, běžné oleje   A   AN, B
Separátory, formové oleje   B   FS
Ozubené převody, oběhové soustavy   C   C, HYP
Kompresory   D   V, K
Spalovací motory   E   HD
Vřetena, ložiska a příslušné spojky   F   C
Kluzná vedení   G   CG
Hydraulické systémy   H                    H, HV, HF, ATF
Obrábění kovů   M                  S, W
Elektroizolace   N    J
Pneumatické stroje, mazání olejovou mlhou   P    D
Teplonosná média   Q    Q
Ochrana proti korozi   R    R
Turbíny   T                    TD
Tepelné zpracování   U    L
Ostatní aplikace   Y    F
Parní stroje   Z    Z

PrůmySlOVé OleJe
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Oleje pro ztrátové mazání
ISO 6743/1 – a

aN  – rafinované ropné oleje

Oleje ložiskové
ISO 6743/2 – F

FC  – oleje rafinované minerální, zušlechtěné antioxidačními přísadami

Oleje pro turbíny a turbokompresory
ISO 6743/5 – T

TS  – parní turbíny

TSA  – vysoce rafinovaný ropný olej s protikorozními a antioxidačními vlastnostmi

TG  – plynové turbíny

TGA  – vysoce rafinovaný ropný olej s protikorozními a antioxidačními vlastnostmi

TGB  – vysoce rafinovaný ropný olej s protikorozními a antioxidačními vlastnostmi pro vyšší  

    tepelné namáhání

Oleje hydraulické
ISO 6743/4 – H

HH  – neaditivovaný olej

HL  – olej HH s přísadami proti korozi a oxidaci

HM  – olej HL s protioděrovou přísadou

HV  – olej HM s přísadou zvyšující viskozitní index

dIN 51 524

část 1, HL  – olej s přísadami proti korozi a oxidaci

část 2, HLP  – olej HM dle ISO 6743/4

část 3, HVLP – olej HV dle ISO 6743/4

(H – hydraulická kapalina, L – protikorozní a protioxidační vlastnosti,
P –  protioděrové vlastnosti, V – snížená závislost viskozity na teplotě,
D –  dodatkové písmeno označující zlepšené detergentní vlastnosti)

Oleje pro kompresory
ISO 6743/3a – d

d  – kompresory vzduchové pístové

Kompresory vzduchové

DAA  – málo zatížené

DAB  – středně zatížené

DAC  – vysoce zatížené

rotační kompresory zaplavené olejem

DAG  – málo zatížené

DAH  – středně zatížené

DAJ  – vysoce zatížené

DR  – kompresory chladivové

DRA – pístové kompresory, v sání do -40 ° C, čpavek, halogeny

dIN 51 506

VB, VBL  – teplota vzduchu na výtlaku do 140 °C

VC, VCL – teplota vzduchu na výtlaku do 160, resp. 220 °C

VD, VDL  – teplota vzduchu na výtlaku do 220 °C

Oleje průmyslové převodové
dIN 51 517

část 1, C  – neaditivované oleje

část 2, CL  – oleje C s přísadou proti oxidaci a korozi

část 3, CLP  – oleje CL s přísadou proti opotřebení

(L – protikorozní a protioxidační vlastnosti, P – protioděrové vlastnosti)

PrůmySlOVé OleJe
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Hydraulické oleje

Viskozitní

třída

SAE

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Viskozitní 

index

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

mOGUl HV 32 32 170 195 -39
ISO 6743/4 HV
DIN 51 502 H       

DIN 51 524-3 HVLP
mOGUl HV 46 46 170 230              -36

mOGUl HV 68 68 170 230    -33
Hluboce rafinované ropné oleje zušlechtěné přísadami proti oxidaci, opotřebení, korozi a pěnění. Obsahují střihově stabilní modifikátor viskozitního indexu. Jsou určeny pro vysoce 
namáhané hydrostatické mechanismy, zejména mobilní techniky (mechanismy těžkých zemních strojů, které pracují celoročně v širokém rozsahu provozních teplot a vyžadují malou 
závislost viskozity oleje na teplotě).

mOGUl Hm 32  S 32 115 205 -36 ISO 6743/4 HM
DIN 51 502 H

DIN 51 524-2 HLPmOGUl Hm 46  S 46 115  225 -27

mOGUl Hm 68  S 68 115 235 -27
Hluboce rafinované ropné hydrogenáty úzkých řezů, zušlechtěné komplexem účinných bezzinkových přísad. Mají obdobné základní užitné vlastnosti jako standardní oleje typu HM, na
rozdíl od nich mají podstatně vyšší termooxidační stálost, rychleji odlučují vzduch a snáze oddělují vodu. Jsou určeny především pro hydrostatické mechanismy s mimořádnými poža-
davky na životnost hydraulické kapaliny (prodloužené výměnné lhůty), vybavené filtry s velkou jmenovitou filtrační schopností s vysokotlakými generátory (lamelové, axiální a radiální 
pístové), např. vstřikolisy, CNC stroje apod. *

mOGUl Hm 32  ZF 32 115 205 -39 ISO 6743/4 HM
DIN 51 502 H

DIN 51 524-2 HLP
DIN 51 517-3 CLP

Müller-Weingarten (HM 46 ZF)

mOGUl Hm 46  ZF 46 115 225 -33

mOGUl Hm 68  ZF 68 115 245 -33

Hydrogenačně rafinované bezzinkové hydraulické oleje pro hydrostatické mechanismy jak stacionárních, tak mobilních strojů, které jsou vystavené velmi vysokému mechanickému 
a tepelnému namáhání a pracují v nechráněném prostředí; oleje mají výbornou schopnost oddělovat vodu, velmi dobrou odlučivost vzduchu a vynikající hydrolytickou stabilitu. Jsou 
určeny zejména pro hydraulické mechanismy s mimořádnými požadavky na mazivost a životnost hydraulické kapaliny.

mOGUl H-lPd 22 22  95 195 -36
ISO 6743/4 HM
DIN 51 502 H

DIN 51 524-2 HLP-D
MAN N698 H-LPD

mOGUl H-lPd 32 32 102 210 -30

mOGUl H-lPd 46 46 110 225 -27

mOGUl H-lPd 68 68 110 235 -24
Hydrogenačně rafinované hydraulické oleje s detergentně disperzní složkou pro hydrostatické mechanismy vystavené vysokému mechanickému a tepelnému namáhání, kde hrozí 
zvýšená kontaminace mechanickými nečistotami, oxidačními produkty (kaly), obráběcí kapalinou, vodou (až 0,2 %) a jiným znečištěním. Velmi účinně čistí celý hydraulický systém.

mOGUl H-lPd 46 ZF 46 105 220 -27

ISO 6743/4 HM
DIN 51 502 H

DIN 51 524-2 HLP-D
DIN 51 517-3 CLP
MAN N698 H-LPD
Müller-Weingarten

Hydrogenačně rafinovaný bezzinkový hydraulický olej pro hydrostatické mechanismy vystavené velmi vysokému mechanickému a tepelnému namáhání; detergentně disperzní složka 
umožňuje navíc rozptýlení vody, oxidačních produktů (kalů) a dalších příměsí – zvýšení čistoty hydraulického mechanismu zejména u soustav s dlouhodobými olejovými náplněmi. Velmi 
účinně čistí celý hydraulický systém.

PrůmySlOVé OleJe
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Hydraulické oleje

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Viskozitní 

index

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

ParamO Hm 10* 12 100 155 -42

ISO 6743/4 HM
DIN 51 502 H

DIN 51 524-2 HLP

ParamO Hm 22 22 100 180 -39

ParamO Hm 32 32 105 210 -33

ParamO Hm 46 46 105 225 -27

ParamO Hm 68  68 105 230 -24

ParamO Hm 100  100 100 240 -21

Vysoce rafinované ropné oleje zušlechtěné přísadami proti oxidaci, opotřebení, korozi a pěnění. Jsou určeny pro hydrostatické mechanis-
my s vysokým mechanickým a tepelným namáháním. Jsou vhodné pro mobilní techniku i k mazání namáhaných oběhových soustav.

ParamO HFC 46 46   –   – -36 ISO: L-HFC 
DIN 51 502: HFC

Těžko zápalná hydraulická kapalina na bázi voda-glykol určená pro aplikace s vysokým rizikem požáru nebo exploze. Používá se zejména 
jako pracovní kapalina v hydraulických zařízeních při tlakovém lití kovů (hliník, zinek…). Je vhodná i pro ocelárny, doly apod., kde se 
vyžaduje kapalina tohoto typu.*

ParamO OT-HP3 32 120 205 -36 GM Type C3 VOITH – hydrospojky a 
prům. retardéry

Pracovní kapalina především pro hydrodynamické mechanismy (hydrodynamické spojky, hydroměniče, hydrodynamické převodovky) nákladních 
automobilů, autobusů, stavební techniky apod. Může se použít i pro hydrostatické mechanismy, zejména v případech se společnou náplní.

mOGUl ON 1 15 - 145 -42 ISO 6743/4 HH

Pro hydrauliky rychlouzávěrů vodních turbín, výjimečně i pro hydrauliky mobilních strojů – jen v zimním období při velmi nízkých 
teplotách.*

ParamO INdIKÁTOr - - - - -

Speciální prostředek k obarvení či označení systémových olejových náplní (např. hydraulických kapalin) při potřebě přesné identifikace 
místa úniku. Přípravek je modré barvy. Doporučené dávkování je cca 0,003 %. *

PrůmySlOVé OleJe
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mOGUl HeeS 32 32 170 190 -30 ISO 6743/4 HM
DIN 51 502 H

VDMA 24 568 HEESmOGUl HeeS 46 46 165 240 -30

Biologicky snadno rozložitelné syntetické esterové hydraulické oleje pro velmi namáhané hydrostatické systémy strojů a zařízení pracující 
celoročně (teploty od -20 do 80 ° C, krátkodobě až do 90 °C), u nichž se předpokládá obdobná životnost jako při použití ropných olejů skupi-
ny HV nebo HM. Jsou určeny zejména tam, kde hrozí nebezpečí úniku oleje, a tím kontaminace půdy, vody a vodních zdrojů.

ParamO PNeUmaT 32 ZF 32 115 205  -39
ISO 6743/11 P
DIN 51 502 DParamO PNeUmaT 22 22 105 210  -33

ParamO PNeUmaT 46 46 105 225 -27

Hydrogenačně rafinované ropné oleje obsahující přísady zlepšující antikorozní vlastnosti oleje, snižující bod tuhnutí. Dále obsahují vyso-
kotlaké přísady a přísady proti pěnění a rezivění. Oleje jsou určeny zejména pro přimazávání vzduchu u pneumatického nářadí (pneumatic-
ké rotační nářadí, pneumatické linky apod.). PARAMO PNEUMAT 32 ZF je koncipován na bezzinkové aditivaci. Oleje je možné díky vhodné 
aditivaci též použít pro hydrostatické hydraulické mechanismy.

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Viskozitní 

index

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Viskozitní 

index

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti 

(°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

Biologicky snadno rozložitelné hydraulické oleje

Oleje pro pneumatické mechanismy (přimazávání tlakového vzduchu)

PrůmySlOVé OleJe
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ParamO Ol-B1* 18 – 180 -12

ISO 6743/1 A
DIN 51 502 AN, B

ParamO Ol-B2 28 – 200 -9

ParamO Ol-B4 50 – 230 -9

ParamO Ol-B5 75 – 240 -9

ParamO Ol-B7 110 – 250 -9

Ropné oleje bez přísad. Používají se pro krátkodobé teplotně nezatížené mazací systémy, ztrátová mazání strojních součástí, technologické účely, 
proplachování oběhových soustav při výměně olejových lázní apod.

ložiskové oleje

ParamO Ol-P03 2,7 – 115 (PM) -27

ISO 6743/2 FC
DIN 51 502 AN

DIN 51 517-2 CL

ParamO Ol-J3* 4,5 – 120 -27

ParamO Ol-J10* 13 90 170 -15

ParamO Ol-J22 22 95 205 -21

ParamO Ol-J32 32 95 215 -21

ParamO Ol-J46 46 95 220 -15

ParamO Ol-J68 68 95 240 -15

POramO Ol-J100 100 90 250 -9

PARAMO OL-P03 – Speciální olej k mazání kluzných ložisek vysokootáčkových vřeten obráběcích a textilních strojů. Je možné jej použít i pro dokon-
čovací operace broušení, honování, superfiniš a lapování.*
PARAMO OL-J – Hluboce rafinované ropné oleje se zlepšenou oxidační stabilitou. Používají se pro dlouhodobé náplně mazacích soustav strojů, ma-
zání ložisek, převodů, nenáročných hydrostatických systémů apod. Volba oleje se určuje podle kinematické viskozity, tj. únosnosti mazacího filmu.

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Viskozitní 

index

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

PrůmySlOVé OleJe
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Počítačem řízená moderní mísírna olejů

ParamO OlN-J 22 22 95 208 -33
ISO 6743/4 HL

DIN 51 524-1 HL
DIN 51 517-2 CL

ParamO OlN-J 32 32 98 225 -33

ParamO OlN-J 46 46 95 230 -30

Odparafinované hluboce rafinované ropné oleje s dobrou oxidační stabilitou, malou viskozitně-teplotní závislostí a výbornými nízkoteplotními 
vlastnostmi.
Používají se zejména pro hydrostatické mechanismy a tam, kde nevyhovují oleje typu OL-J pro své nízkoteplotní vlastnosti.

Nízkotuhnoucí ložiskové oleje

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Viskozitní

index

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

PrůmySlOVé OleJe
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mOGUl TB 32 32 100 205 -12 ISO 6743/5 TSA, TGB
DIN 51 502 TD

DIN 51 515-1 L-TD
ŠKODA TURBÍNY

SOLAR Turbines (pro TB 32, TB 46)

mOGUl TB 46 46 105 225 -12

mOGUl TB 68 68 100 240 -12

Hluboce rafinované ropné oleje s přísadami proti oxidaci a rezivění. Jsou určeny k mazání parních, plynových, vodních turbín a turbokompresorů.*

mOGUl TB 32 S 32 105 210 -18 ISO 6743/5 TSA, TGB
DIN 51 502 TD

DIN 51 515-1 L-TD
ŠKODA TURBÍNY

SOLAR Turbines (pro TB 32 S, TB 46 S)

mOGUl TB 46 S 46 105 225 -12

mOGUl TB 68 S 68 105 230 -12

Hluboce rafinované redestilované hydrogenáty zušlechtěné speciální směsnou přísadou ke zvýšení oxidační stability a ochrany proti rezivění. Mají 
vynikající oxidační stálost; jejich životnost je v porovnání s oleji skupiny MOGUL TB více než dvojnásobná. Jsou určeny k mazání vysoce namáha-
ných parních, plynových, vodních turbín a turbokompresorů.*

mOGUl TB 32 eP 32 105 210 -15 ISO 6743/5 TSE, TGE
ISO 6743/4 HL

DIN 51 515-1 L-TD
DIN 51 517-2 CL
ŠKODA POWERmOGUl TB 46 eP 46 105 225 -15

Hluboce rafinované ropné turbínové oleje s vysokotlakou přísadou. Jsou určeny pro oběhové mazací soustavy parních, plynových turbín a turbokom-
presorů, které mají společnou náplň s převody, u kterých je požadován olej se zvýšenou únosností mazacího filmu (FZG test A/8,3/90> 8).*

Turbínové oleje

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Viskozitní 

index

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

PrůmySlOVé OleJe
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Syntetické oleje pro vzduchové a plynové kompresory

mOGUl KOmPrImO 46 SyNT 46 140 220 -45 ISO 6743/3A DAJ
DIN 51 506 VDL

Vysoce výkonný syntetický (PAO) kompresorový olej zušlechtěný směsnou bezzinkovou přísadou, určený na mazání zejména šroubových kompresorů 
pracujících za těžkých provozních podmínek. Olej vyniká mimořádně dlouhou životností – zaručuje dodržení dlouhých výměnných lhůt stanovených 
výrobcem kompresorů.

Oleje pro vzduchové a plynové kompresory

mOGUl KOmPrImO Vdl 46 46 110 230 -30 ISO 6743/3A DAJ (VDL 46, 68)
DAC (VDL 100), DIN 51 506 VDL
ČKD TURBOKOMPRESORY, a.s.

ČKD KOMPRESORY, a.s.
ČKD PRAHA ENERGO, a.s.

ČKD ŽANDOV, a.s.
ATMOS, s.r.o. 

mOGUl KOmPrImO Vdl 68 68 110 235 -30

mOGUl KOmPrImO Vdl 100 100 95 250 -24

Hluboce rafinované ropné oleje zušlechtěné komplexní směsnou přísadou pro zlepšení protioděrových a protikorozních vlastností a termooxidační 
stálosti. MOGUL KOMPRIMO VDL 46 a 68 jsou určeny pro mazání především rotačních šroubových kompresorů s vyšším zatížením (výstupní teplota  
100 °C) i pro některé turbokompresory.
MOGUL KOPRIMO VDL 100 je určen pro vysoce zatížené pístové vzduchové a plynové kompresory (výstupní teplota do 220 °C), zejména v případech, 
kdy oleje s nižší výkonností již nevyhovují, např. v důsledku tvorby úsad, karbonu apod.*

ParamO K8 100 95 245 -9

ISO 6743/3A DAA
DIN 51 506 VBL

ParamO K12 150 92 250 -9

ParamO K16 220 90 260 -9

ParamO K18 320 90 260 -9

ParamO K28 460 90 280 -6

Rafinované ropné oleje se zlepšenou oxidační stabilitou. Používají se zejména k mazání starších vzduchových a plynových kompresorů, také jako náplně 
některých průmyslových převodovek a oběhových mazacích soustav.

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Viskozitní 

index

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

Kompresorové oleje

PrůmySlOVé OleJe
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Oleje pro chladivové kompresory

mOGUl ON-3 40 35 180 -24
ISO 6743/3 DRA

DIN 51 502 K
DIN 51 503-1 KA

Pro chladivové kompresory. Pro teplotně nepříliš zatížené pístové čpavkové kompresory (teplota na výstupu pod 100 °C, teplota ve vaně pod 50 °C).

mOGUl ONF 46 46 - 190 -33 ISO 6743/3 DRA
DIN 51 503-1 KC

Rafinovaný naftenický olej určený pro mazání šroubových čpavkových kompresorů.

mOGUl ON 5 68 - 190 -27 ISO 6743/3 DRA
DIN 51 503-1 KC

Rafinovaný naftenický olej určený pro mazání zejména pístových čpavkových kompresorů.

mOGUl KOmPrImO ONC 68 68 - 200 -30
ISO 6743/3 DRA

DIN 51 503-1 KA, KC
ČKD CHLAZENÍ, s.r.o.

Hluboce rafinovaný naftenický olej určený pro mazání pístových čpavkových kompresorů.

Vývěvový olej

ParamO r2 100 90 230 -9 ISO 6743 DVA
DIN 51 502 V

Ropný olej s nízkým tlakem nasycených par a vysokým bodem vzplanutí. Používá se zejména k mazání dvoustupňových rotačních vývěv.

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Viskozitní 

index

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

Kompresorové oleje

PrůmySlOVé OleJe
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mOGUl GlISON 46 46 210 -15 ISO 6743/13 G
DIN 51 502 CGLP

Odpovídá:
Cincinnati Machine P-47 (GLISON 68)

Cincinnati Machine P-50 (GLISON 220)

mOGUl GlISON 68 68 220 -15

mOGUl GlISON 100 100 240 -12

mOGUl GlISON 220 220 245 -9
Vysoce rafinované ropné oleje zušlechtěné komplexní přísadou zvyšující únosnost mazacího filmu. Zabraňují trhavým pohybům saní při nízkých 
kluzných rychlostech (tzv. stick-slip). Jsou určeny pro mazání horizontálních i vertikálních kluzných vedení obráběcích strojů a výrobních systémů. 
Používají se i pro mazání některých převodovek (např. obráběcích strojů) s nižšími přenášenými výkony.*

ParamO KV 46 46 210 -15 ISO 6743/13 G
DIN 51 502 CGLP

Odpovídá:
Cincinnati Machine P-47 (KV 68)

Cincinnati Machine P-50 (KV 220)

ParamO KV 68 68 220 -15

ParamO KV 100 100 240 -12

ParamO KV 220 220 245 -9
Vysoce rafinované ropné oleje zušlechtěné komplexní přísadou zvyšující únosnost mazacího filmu. Zabraňují trhavým pohybům saní při nízkých 
kluzných rychlostech (tzv. stick-slip). Jsou určeny pro mazání horizontálních i vertikálních kluzných vedení obráběcích strojů a výrobních systémů. 
Používají se i pro mazání některých převodovek (např. obráběcích strojů) s nižšími přenášenými výkony.*

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

Oleje pro kluzná vedení

PrůmySlOVé OleJe
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mOGUl mUlTI 46 46 98 210 -21 ISO 6743:
ISO-L-G

ISO-L-HM
ISO-L-CKC

DIN 51 502 CGLP
DIN 51 517-3 CLP
DIN 51 524-2 HLP

Odpovídá:
Cincinnati Machine P-47 (MULTI 68)

Cincinnati Machine P-50 (MULTI 220)
AGMA 250.04

mOGUl mUlTI 68 68 98 215 -18

mOGUl mUlTI 100 100 98 215 -18

mOGUl mUlTI 150 150 95 220 -15

mOGUl mUlTI 220 220 95 220 -12

Hluboce rafinované ropné oleje zušlechtěné komplexní směsnou přísadou. Oleje jsou určené pro mazání převodů, hydraulických okruhů, valivých 
ložisek a vodicích ploch moderních obráběcích strojů pracujících za náročných provozních podmínek, kde se uplatní jak multifunkčnost, tak i vysoká 
kvalita těchto olejů.*

multifunkční oleje

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Viskozitní 

index

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

PrůmySlOVé OleJe
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mOGUl INTraNS 150 SyNT 150 160 220 -40
ISO 12925-1 CKT

DIN 51 517-3 CLPmOGUl INTraNS 220 SyNT 220 160 220 -40

mOGUl INTraNS 320 SyNT 320 160 225 -37

Syntetické oleje na bázi PAO k mazání vysoce namáhaných průmyslových převodovek všech typů, obzvláště převodovek s extrémními tlaky v ozubení; 
jsou vhodné pro převody valivé (čelní a kuželová soukolí), převody šroubové (šnekové aj.), pro aplikace, u kterých hrozí opotřebení – mikropitting, jako 
jsou např. mimořádně zatížené převody s povrchově vytvrzenými zuby, ale i k mazání ložisek a dalších pohyblivých strojních částí. Mají vynikající nízko-
teplotní vlastnosti a velmi dobrou termooxidační stabilitu.*

Syntetické průmyslové převodové oleje

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Viskozitní 

index

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

ParamO ClP 100 100 95 230 -24
ISO 6743/3 CKC

ISO 12925-1 CKC
DIN 51 517-3 CLP
AGMA 9005-E02

US Stell 224
David Brown S1.53.101

ParamO ClP 150 150 95 230 -24

ParamO ClP 220 220 95 235 -18

ParamO ClP 320 320 93 240 -18

ParamO ClP 460 460 91 240 -15

Hluboce rafinované ropné oleje zušlechtěné zejména vysokotlakými přísadami. Jsou určené pro vysoce namáhané převodovky všech typů, pracující 
v širokém rozmezí otáček. PARAMO CLP 320 a 460 jsou určeny zejména pro pomaloběžné převodovky (kuželové, šnekové převody), k mazání poma-
loběžných ložisek a jiných strojních částí s vysokými požadavky na protioděrové vlastnosti oleje.*

ParamO PP 7 110 – 235 -30

API GL-3ParamO PP 13 220 – 240 -18

ParamO PP 44 620 – 250 -9

Vysoce rafinované převodové oleje s protioděrovou a vysokotlakou přísadou. Používají se především pro plnění oběhových mazacích soustav, nená-
ročné průmyslové převodovky a převodovky starších automobilů. Olej PARAMO PP 44 se s úspěchem používá pro staré netěsné převodovky a zejména 
rozvodovky veteránů.

Průmyslové převodové oleje

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Viskozitní 

index

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

PrůmySlOVé OleJe
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mOGUl ŘeTĚZOl 68 68 95 210 -30
–

mOGUl ŘeTĚZOl 100 100 95 215 -27

Oleje speciálně určené pro mazání tažných řetězů eskalátorů. Jsou vhodné při použití automatického mazacího zařízení i při aplikaci pomocí kapa-
cích maznic.*

mOGUl ŘeTĚZOl 150 150 95 220 -24 –

Olej speciálně určený pro mazání tažných řetězů eskalátorů. Je vhodný při použití automatického mazacího zařízení i při aplikaci pomocí kapacích 
maznic. Pro mazání řetězů pracujících při zvýšených teplotách.*

ParamO B 25 31 – 295 -6
ISO 6743: ISO-L-Z

DIN 51 502: ZParamO B 28 34 – 310 -6

ParamO B 31 37 – 315 -3

Oleje jsou charakteristické vysokou viskozitou k mazání válců parních strojů, které pracují s mokrou párou do teplot 250 °C (B 25), do 300 °C (B 28), 
resp. nad 300 °C (B 31). Používají se též pro mazání šroubových převodů za vysokých pracovních teplot.

ParamO P 28 32 – 300 -6
ISO 6743: ISO-L-Z

DIN 51 502: Z
ParamO P 31 35 – 310 -3

Oleje jsou charakteristické vysokou viskozitou, přísadou ke zvýšení mazivosti a přilnavosti – tyto přísady omezují stírací účinek páry. Jsou určeny 
k mazání válců parních strojů, které pracují s mokrou a přehřátou párou, a tam, kde jsou zvýšené požadavky na mazivost i přilnavost za provozu  
s kolísavými zatíženími cca do 300 °C.

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Viskozitní 

index

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

100 °C (mm2/s)

Viskozitní 

index

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

Oleje k mazání řetězů

Válcové oleje

PrůmySlOVé OleJe
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ParamO SePar Sda 7,1 130 -15 9,5 1,2 ISO 6743: ISO-L-B

Nízkoviskózní separační olej určený jako separační prostředek při zpracování cementářských výrobků. Obsahuje účinné přísady zajišťující snadnou 
separaci zpracovávaného materiálu od formy. Přednostně je určen pro ocelové, dřevěné formy a bednění používané při výrobě panelů, betonových 
prvků a betonářských prací ve stavebnictví.*

ParamO SePar BIO-CON 7,1 135 -25 6,0 1,2 ISO 6743: ISO-L-B

Snadno biologicky odbouratelný separační olej pro separaci betonu. Je určen pro odformování betonových tašek. Lze jej využít i pro odbedňovací 
aplikace všude tam, kde je vyžadován separační olej šetrný k životnímu prostředí.*

ParamO SePar lITe 4,6 160 -15 1,75 1,0 ISO 6743: ISO-L-B

Nízkoviskózní, snadno biologicky odbouratelný olej sloužící jako separační prostředek při výrobě a zpracování betonu, a to zejména při odformová-
ní plastových forem (polypropylen, polyetylen, PVC apod.). Obsahuje účinné přísady zajišťující snadnou separaci zpracovávaného betonového ma-
teriálu od formy. Díky použitému základovému oleji (metylester řepkového oleje) se používá i jako „čisticí“ separátor při zanesení hliníkových forem  
např. při výrobě střešní krytiny.

ParamO SePar FINISH 4,0 70 -21 5,5 o,4 ISO 6743: ISO-L-B

Odpařitelný nízkoviskózní separační prostředek určený zejména k separaci tvarově složitých prefabrikátů, které jsou odlévány nejen do plastových 
forem. Dále je určen všude tam, kde je důležité zajistit velmi hladký povrch prefabrikátů tzv. pohledový beton.*

ParamO SePar 30 7,5 140 -21 30 0,7 ISO 6743: ISO-L-B

Nízkoviskózní speciální separační olej s vysokým podílem mastných kyselin (číslo kyselosti 30 mg KOH/g). Je speciálně určen pro snadnou separaci 
žáruvzdorných grafitových tvárnic, tvarovek a keramických výrobků používaných ve slévárenském, ocelárenském a hutním průmyslu.*

ParamO SePar BIO-BIT 11,0 130 -30 0,4 1,4 ISO 6743: ISO-L-B

Nízkoviskózní biologicky odbouratelný olej určený ke snadné separaci obalované směsi při výrobě, zpracování a pokládce. Separační prostředek 
umožňuje snadné uvolnění obalované směsi od ložných ploch nákladních automobilů, manipulační techniky a dalších technologických prvků při 
výrobě a pokládce. Při aplikaci nástřikem je vlivem speciálně volených přísad garantována minimalizace tvorby aerosolu, který při běžně používa-
ných prostředcích zatěžuje životní prostředí a zvyšuje spotřebu separátoru.*

ParamO SePar SyNT-BIT 9,0 160 -36 – 1,3 ISO 6743: ISO-L-B

Výrobek je primárně určen jako separátor ke snadné separaci obalované směsi při výrobě, zpracování a pokládce (snadné uvolnění obalované 
směsi od ložných ploch nákladních automobilů, manipulační techniky a dalších technologických prvků).

ParamO SePar BIO-BIT em 51,0 (konc.) – -5 – – ISO 6743: ISO-L-B

Biologicky snadno odbouratelná emulze (olej ve vodě) sloužící ke snadné separaci obalované směsi při výrobě, zpracování a pokládce. Separační 
prostředek umožňuje snadné uvolnění obalované směsi od ložných ploch nákladních automobilů, manipulační techniky a dalších technologických 
prvků při výrobě a pokládce. Doporučená koncentrace jak pro aplikaci stříkáním, tak i nátěrem je min. 20 %. Maximální doporučená tvrdost vody 
pro přípravu emulze je 15 °N.*

Separační oleje

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Bod 

vzplanutí 

(°C)

Bod 

tekutosti 

(°C)

Číslo

kyselosti

(mg KOH/g)

Vydatnost

olej. filmu

(kg/100m2)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace
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mOGUl mK S 9,0 145 -12 5,5 1,3

ISO 6743: ISO-L-BmOGUl mK-5 5,0 110 -21 5,5 1,1

mOGUl mK-7 7,0 120 -12 5,5 1,2

Nízkoviskózní separační oleje určené jako separační prostředky pro aplikace v keramickém, cementářském průmyslu, ve stavebnictví apod.
Jsou určeny pro snadnou separaci zpracovávaného materiálu od kovových, keramických i dřevotřískových forem.*

mOGUl mKS-e 6,8 130 -18 5,6 1,2 ISO 6743: ISO-L-B

Nízkoviskózní separační prostředek na bázi hluboce rafinovaného oleje, rostlinných esterů, mastných kyselin a povrchově aktivních přísad. Je určený 
zejména pro odformování hliníkových forem při výrobě betonové střešní krytiny. Zajišťuje dokonalou separaci zpracovávaného materiálu od formy  
a udržuje formu v čistotě.*

Separační oleje

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Bod 

vzplanutí 

(°C)

Bod 

tekutosti 

(°C)

Číslo

kyselosti

(mg KOH/g)

Vydatnost

olej. filmu

(kg/100m2)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

mOGUl TraFO CZ-a 9,5 75 175 -45 IEC 60296

Nízkoviskózní hluboce rafinovaný a vysoce kvalitní inhibovaný transformátorový olej určený pro transformátory všech napěťových hladin, včetně 
strojů přetěžovaných.*

mOGUl TraFO N-a 9,5 75 150 -48 IEC 60296

Nízkoviskózní hluboce rafinovaný a vysoce kvalitní neinhibovaný transformátorový olej pro zařízení s vysokými požadavky.*

Transformátorové oleje

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Průrazné napětí

po vysušení (kV)

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

PrůmySlOVé OleJe
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ParamO Od 3 46 – 225 -30

ISO 6743: ISO-L-AY
DIN 51 502: AN, B

ParamO Od 4 72 – 230 -24

ParamO Od 8 140 – 240 -21

ParamO Od 11 200 – 250 -15

ParamO Od 16 305 – 260 -9

ParamO Od 20 90/100 °C – 240 -3
Ropné olejové destiláty vybavené snižovačem bodu tuhnutí. Oleje se vyznačují vysokou přilnavostí a jsou určeny pro nejrůznější průmyslové aplikace.
PARAMO OD 3 až OD 16: Jsou určeny k mazání kluzných ložisek zatížených vysokými tlaky, ložisek v prašném prostředí, dopravních zařízení, země-
dělských strojů, zařízení v hutích – při mazání nízkootáčkových převodů s hrubě opracovanými zuby a na mazání netěsných převodovek.
PARAMO OD 20: Olej k mazání mechanických převodů a strojních součástí s vysokými nároky na přilnavost oleje.

Tmavé oleje

Obchodní název

Kinematická

viskozita při

40 °C (mm2/s)

Viskozitní 

index

Bod 

vzplanutí (°C)

Bod 

tekutosti (°C)

Klasifikace ISO 6743

Klasifikace DIN 51 502

Další specifikace

PrůmySlOVé OleJe
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Konzistence (měkkost/tvrdost maziva)

Pro určení měkkosti/tvrdosti plastických maziv se používá zařazení jednotlivých výrobků do  

tzv. konzistenčních stupňů (tříd), které se uvádějí obvykle přímo v označení každého PM. Pod-

kladem ke stanovení konzistence každého maziva je jeho penetrace (vlastně míra tvrdosti), 

která je exaktně měřitelná. Vztah mezi penetrací a konzistencí podává následující tabulka,  

z níž je rovněž patrné, jaký je charakter (vzhled) PM jednotlivých konzistencí. V praxi obvykle 

platí, že měkká plastická maziva tříd 000, 00, 0 a 1 se nejčastěji používají k mazání ozubených 

převodů nebo pro centrální mazací systémy s dlouhými dopravními cestami (tukovody), naopak 

maziva konzistence 2, 3 a 4 se využívají při mazání valivých a kluzných ložisek a výrobky s konzis-

tencí vyšší jsou pak vhodné jako dotěsňující (případně i mazací) prostředky pro labyrintová a jiná 

těsnění, kohouty, ventily apod.

445–475 000 tekutá

400–430 00 polotekutá

355–385 0 velmi měkká

310–340 1 měkká

265–295 2 poloměkká

220–250 3 střední

175–205 4 polotuhá

130–160 5 tuhá

85–115 6 velmi tuhá

Stanovení penetrace kuželem – ČSN ISO 2137

Penetrace PM při 25 °C (1/10 mm) Stupeň konzistence Konzistence PM (vzhled)

PlaSTICKÁ maZIVa
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PlaSTICKÁ maZIVa – Výkonnostní klasifikace ISO 6743/9

Tento klasifikační systém – ISO-L-X (písmeno X charakterizuje skupinu výrobků – plastická 

maziva) – charakterizuje každé PM pomocí čtyř kódových písmen a číslice, která udává 

konzistenci maziva. Jednotlivá písmena popisují důležité aplikační vlastnosti každého kla-

sifikovaného  výrobku. 1. symbol charakterizuje spodní hranici jeho teplotní použitelnosti,  

2. symbol jeho hranici horní, 3. symbol vyjadřuje odolnost maziva proti vodě a jeho míru 

ochrany proti rezivění, 4. symbol vyjadřuje přítomnost či absenci vysokotlakých (EP) přísad  

a konečně 5. symbol určuje konzistenci NLGI.

minimální pracovní teploty °C 0 -20 -30 -40 pod -40

Symbol 1 – minimální pracovní teplota

    Symbol 1               A                                    B                                    C                                 D                                  E  

maximální pracovní teploty °C 60 90 120 140 160 180 nad 180

Symbol 2 – maximální pracovní teplota

    Symbol 2         A                         B                        C                      D                       E                        F                         G  

a Pro suché prostředí Nechrání

B Pro suché prostředí V přítomnosti destilované vody

C Pro suché prostředí V přítomnosti slané vody

d Odolává statické vlhkosti Nechrání

e Odolává statické vlhkosti V přítomnosti destilované vody

F Odolává statické vlhkosti V přítomnosti slané vody

G Odolává vypírání vodou Nechrání

H Odolává vypírání vodou V přítomnosti destilované vody

I Odolává vypírání vodou V přítomnosti slané vody

Symbol 3 – odolnost proti vodě a ochrana proti korozi
    Symbol 3                     Odolnost proti vodě                                                            Ochrana proti korozi

PlaSTICKÁ maZIVa
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Symbol 5 – konzistence NlGI
Příklad: Označení plastického maziva ISO-l-X-BCGB2 znamená, že se jedná o PM použitelné v rozmezí teplot od -20 °C (B) do 120 °C (C), které 

dobře odolává vodě, ale má nízkou úroveň ochranných vlastností proti rezivění (G), je vyrobeno s vysokotlakými (EP) přísadami (B) a má konzistenci 2.

PlaSTICKÁ maZIVa – Výkonnostní klasifikace dIN 51 502

Klasifikační systém PM je specifikován v normě DIN 51 502 a v normách dalších. PM jsou 

zařazena do čtyř základních aplikačních skupin (symbol 1). Další přídavná písmena v označení  

charakterizují případný obsah přísad v mazivu (symbol 2), číslicí je vyjádřena konzistence  

maziva (NLGI – symbol 3), následným písmenným symbolem je charakterizována horní hrani-

ce teplotní použitelnosti výrobku a jeho odolnost vůči vodě, a konečně poslední číslice označení 

přímo určuje spodní teplotní hranici jeho použitelnosti.

a Nemá zlepšené vysokotlaké vlastnosti

B Má vysokotlaké vlastnosti (EP)

Symbol 4 – vysokotlaké vlastnosti

Symbol 4 Popis

K Plastická maziva pro valivá i kluzná ložiska a pro kluzné plochy

G Plastická maziva pro uzavřené převodovky

OG Plastická maziva pro otevřené převody a ozubení

m Plastická maziva pro kluzná uložení a pro utěsnění

Symbol 1 – aplikační určení maziva

Označení Aplikační určení maziva

PlaSTICKÁ maZIVa
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F Přísady pevného maziva (např. MoS2 , grafit, teflon apod.)

l Přísady protikorozní

P Vysokotlaké přísady (EP)

Symbol 2 – obsah přísad v mazivu

Označení Látky obsažené v mazivu

PlaSTICKÁ maZIVa
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C 60 0–40 nebo 1–40

d 60 2–40 nebo 3–40

e 80 0–40 nebo 1–40

F 80 2–40 nebo 3–40

G 100 0–90 nebo 1–90

H 100 2–90 nebo 3–90

K 120 0–90 nebo 1–90

m 120 2–90 nebo 3–90

N 140

podle dohody

P 160

r 180

S 200

T 220

U nad 220

Stupeň hodnocení odolnosti proti vodě: 0 = žádné změny; 1 = malé změny; 2 = střední změny; 3 = silné změny

Symbol 3 – konzistence NlGI
Symbol 4 – maximální pracovní teplota (°C) a odolnost proti vodě

Označení Maximální provozní teplota (°C)  Odolnost proti vodě (stupeň – zkušební teplota) dle DIN 51 807

PlaSTICKÁ maZIVa
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Symbol 5 – minimální pracovní teplota (°C)

-10 -10

-20 -20

-30 -30

-40 -40

-50 -50

-60 -60

Příklad: Označení plastického maziva KP2K-30 vyjadřuje, že se jedná o víceúčelové mazivo (K) s EP přísadami (P), konzistenčního stupně 2, které je možné používat 
v rozsahu teplot -30 až 120 °C a které velmi dobře odolává vlivům vody (K).

Číselné označení Minimální provozní teplota (°C) 

PlaSTICKÁ maZIVa
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Plastická maziva pro mobilní stroje a zařízení

mOGUl la 2
Li mýdlo 120 250–290 CCEB 2 KP2K-30 -30 až 120

Univerzální vysokotlaké plastické mazivo (PM) určené k mazání kluzných a valivých uložení (zejména dlouhodobé náplně) 
mobilních strojů, případně pro některé další aplikace (např. mazání převodů aj.).

mOGUl la 2 d
Li mýdlo 130 260–300 CCEB 2 KP2K-30 -30 až 120

Vysokotlaké vysoce přilnavé plastické mazivo určené zejména tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na přilnavost maziva (čepy, 
kluzná ložiska apod. vystavená působení vody).

mOGUl UNI NH2
Li mýdlo 120 250–290 CCEB 2 KP2K-30 -30 až 120

Červené univerzální plastické mazivo určené zejména k mazání širokého spektra valivých ložisek se středním až zvýšeným 
zatížením, používaných v mobilní technice a v průmyslových aplikacích.

mOGUl la 00
Li mýdlo 45 400–440 CBEB 00 GP00G-35 -35 až 100

Polotekuté plastické mazivo s vysokotlakými vlastnostmi a dobrou tekutostí i při nízkých teplotách; určené pro použití v centrál-
ních mazacích systémech nákladních automobilů, autobusů a ostatních strojů k mazání valivých i kluzných uložení.

mOGUl a 00
Al mýdlo 350 80–300 BBHA 00 G00G-20 -20 až 90

Vysoce přilnavé, tažné PM, určené především k mazání kluzných uložení mobilní techniky („promazávací“ mazivo); obecně pro 
uložení vystavená intenzivnímu vlivu vody, pro ústřední tlakové mazací systémy, některé pomaloběžné převodovky, řetězy apod.

mOGUl PZ0 P
Li mýdlo 250 360–400 BBEA 0 G0E-20 -20 až 90

Plastické mazivo určené především pro mazání netěsných zapouzdřených převodovek mobilních strojů (kuželové převody rotač-
ních sekaček – ŽTR); také pro průmyslové převodovky.

mOGUl lP 00
Li mýdlo 300 400–430 BBEB 00 GFP00E-20 -20 až 90

Polotekuté vysokotlaké plastické mazivo určené pro vysoce namáhané uzavřené převodovky; např. koncové převody lokomotiv 
apod. Obsahuje grafit.

Obchodní 
název

Typ
zpevňovadla

 Viskozita základ. oleje 
při 40 °C (mm2/s) 

Penetrace při  
25 °C (10-1mm) 

Klasifikace
ISO 6743 

Klasifikace
DIN 51 502

Teplotní rozsah
použití (°C)

PlaSTICKÁ maZIVa

28



Plastická maziva průmyslová

mOGUl lV 2-3
Li mýdlo 50 240–280 CCEA 2/3 K2/3K-30 -30 až 120

Univerzální plastické mazivo pro mazání valivých a kluzných ložisek, případně dalších pohyblivých dílů, které nejsou vystavené 
vysokým tlakům. Nevhodné pro centrální mazací soustavy.

mOGUl lVS 1

Li mýdlo 110 310–340 BCEA 1 K1K-25 -25 až 120

Plastické mazivo určené pro mazání valivých a kluzných ložisek, případně dalších pohyblivých dílů, pracujících v běžných 
provozních podmínkách. Vhodné pro centrální mazací soustavy. Vyznačuje se zvýšenou kinematickou viskozitou základového 
oleje.

mOGUl lVS 2

Li mýdlo 110 265–295 BCEA 2 K2K-25 -25 až 120

Plastické mazivo určené pro mazání valivých a kluzných ložisek, případně dalších pohyblivých dílů, pracujících v běžných 
provozních podmínkách. Vyznačuje se zvýšenou kinematickou viskozitou základového oleje oproti produktu MOGUL LV 2-3, 
a tím zvýšenou únosností mazacího filmu.

mOGUl lVS 3

Li mýdlo 110 220–250 BCEA 3 K3K-25 -25 až 130

Plastické mazivo určené pro mazání valivých a kluzných ložisek, případně dalších pohyblivých dílů, pracujících v běžných 
provozních podmínkách. Používá se zejména pro vysokootáčková ložiska (ventilátory) či ložiska uložená na svislé hřídeli. 
Vyznačuje se zvýšenou kinematickou viskozitou základového oleje (adekvátní náhrada za PM MOGUL LV 3 EL).

mOGUl lV 2 eP
mOGUl lV 2 ePS

Li mýdlo 50 240–280 CCEB 2/3 KP2/3K-30 -30 až 120

Li mýdlo 50 230–260 CCEB 3 KP3K-30 -30 až 120

Vysokotlaká plastická maziva určená pro mazání valivých a kluzných ložisek vystavených vysokým zatížením, případně dal-
ších zatížených pohyblivých dílů. Nevhodné pro centrální mazací soustavy. MOGUL LV 2 EPS je přednostně určen pro mazání 
nápravových ložisek v železniční dopravě.

mOGUl lV 00 eP

Li mýdlo 200 400–440 BBEB 00 GP00G-25 -25 až 100

Vysokotlaké plastické mazivo pro mazání převodovek všech typů, vyžadujících polotekuté PM. Je vhodné i pro mazání kluz-
ných a valivých ložisek s vysokým zatížením, a to zejména při aplikaci pomocí systémů centrálního mazání (dlouhé tukovody 
s malou světlostí potrubí).

mOGUl lVT 1 eP
mOGUl lVT 2 eP

Li mýdlo 200 310–340 BCEB 1 KP1K-20 -25 až 120

Li mýdlo 200 260–200 BCEB 2 KP2K-20 -25 až 120

Vysokotlaká plastická maziva určená pro mazání valivých a kluzných ložisek vystavených vysokému zatížení, případně dal-
ších zatížených pohyblivých dílů. Vyznačují se vysokou viskozitou základového oleje, a tím zvýšenou únosností mazacího 
filmu. MOGUL LVT 1 EP je vhodné pro centrální mazací soustavy s dlouhými tukovody.

Obchodní 
název

Typ
zpevňovadla

 Viskozita základ. oleje 
při 40 °C (mm2/s) 

Penetrace při  
25 °C (10-1mm) 

Klasifikace
ISO 6743 

Klasifikace
 DIN 51 502

Teplotní rozsah
použití (°C)

PlaSTICKÁ maZIVa
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mOGUl lV 2 Wr

Li mýdlo 110 260–310 BCHB 2 KP2K-20 -20 až 120

Vysokotlaké plastické mazivo odolné vypírání vodou, určené k mazání valivých a kluzných ložisek a kluzných ploch, pracujících 
tam, kde dochází k nadměrnému působení odstřikující kapaliny včetně obráběcích kapalin. Uplatňuje se i jako montážní mazivo 
ke snadné demontáži spojů vystavených působení obráběcích kapalin.

mOGUl lVT 2m

Li mýdlo 200 270–310 BCEB 2 KFP2K-25 -25 až 120
Vysokotlaké plastické mazivo se zvýšeným obsahem MoS2 s vysokou viskozitou základového oleje a s přilnavostní přísadou. Mazi-
vo je určené k mazání zejména kluzných, ale i valivých ložisek, pracujících při vysokých tlacích a vysokém dynamickém namáhání. 
Je vhodné pro případy, u nichž jsou požadavky na tzv. „nouzové“ vlastnosti maziva.

mOGUl lVG 2
Li mýdlo 50 240–280 CCEA 2/3 KF2/3K-30 -30 až 120

Plastické mazivo s přídavkem tuhého maziva – grafitu, určené pro mazání zejména kluzných i valivých ložisek, případně dalších
pohyblivých dílů. Pro případy, u nichž jsou požadovány tzv. „nouzové“ vlastnosti maziva.

mOGUl mOlyKa G
Li mýdlo 50 240–280 CCEB 2/3 KF2/3K-30 -30 až 120

Plastické mazivo s přídavkem grafitu a MoS2 určené pro mazání zejména kluzných i valivých ložisek s vysokým zatížením, případ-
ně dalších zatížených pohyblivých dílů. Pro případy, u nichž jsou požadovány „nouzové“ vlastnosti maziva.

mOGUl lC 2

Li komplex 175 269–295 BEEB 2 KP2P-20 -20 až 150 (180)

Vysokoteplotní vysokotlaké plastické mazivo určené pro valivá i kluzná ložiska a jiné aplikační případy v náročných podmín-
kách; zejména pro uložení pracující pod vysokým zatížením a dlouhodobě při vysokých teplotách do 150 °C, špičkově, nebo při 
trvalém domazávání až do 180 °C .*

mOGUl CalSUl 2 Wr

Vápenato-
-sulfonátový

komplex
200 265–295 BDIB 2 KP2N-25 -25 až 150 (180)

Vysokotlaké plastické mazivo určené zejména k mazání extrémně zatížených valivých a kluzných ložisek, pracujících při vysokých 
teplotách (špičkově až do 180 °C). Používá se v hutním a těžebním průmyslu, pro mazání obráběcích strojů, terénních dopravních 
prostředků, v námořní dopravě a všude tam, kde hrozí brodění či vysoký ostřik vodou vč. slané vody – vysoká odolnost vypírání 
vodou.

mOGUl a 4
mOGUl K 3

Ca mýdlo 50 170–210 CAHA 4 K4E-25 -25 až 80

Ca mýdlo 50 240–280 CAHA 2/3 K2/3C-30 -30 až 70

Plastická maziva určená pro uložení vystavená přímému kontaktu s vodou, pro kluzná i valivá uložení s nižším až středním zatí-
žením.

Plastická maziva průmyslová – speciální

Obchodní 
název

Typ
zpevňovadla

 Viskozita základ. oleje 
při 40 °C (mm2/s) 

Penetrace při  
25 °C (10-1mm) 

Klasifikace
ISO 6743 

Klasifikace
 DIN 51 502 

Teplotní rozsah
použití (°C)

PlaSTICKÁ maZIVa
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mOGUl G 3
Ca mýdlo 50 215–295 CAHB 3 KF3C-30 -30 až 70

Plastické mazivo určené pro kluzná, případně i valivá pomaloběžná uložení, která mohou pracovat ve vlhkém prostředí; má zlepšené 
„nouzové“ vlastnosti – obsahuje grafit.

mOGUl N 1
Ca mýdlo 15 310–340 CAGA 1/2 K1/2C-30 -30 až 50

Plastické mazivo pro kluzná i valivá ložiska, pracující za nízkých tlaků v omezeném teplotním rozsahu, vč. prostředí se zvýšenou 
vlhkostí; pro uložení mazaná centrálně a vybavená dlouhými tukovody.

mOGUl N 000
Ca mýdlo 20 – CAEA 000 K000C-30 -30 až 60

Plastické mazivo k mazání zejména kluzných uložení s nižším zatížením.

Obchodní 

název

Typ

zpevňovadla

 Viskozita základ. oleje 

při 40 °C (mm2/s) 

Penetrace při  

25 °C (10-1mm) 

Klasifikace

ISO 6743 

Klasifikace

 DIN 51 502 

Teplotní rozsah

použití (°C)

PlaSTICKÁ maZIVa
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Plastická maziva biologicky snadno rozložitelná

mOGUl eKO l2

Ca mýdlo 130 265–295 BBEB 2 KP2E-20 -20 až 80

Vysokotlaké polosyntetické plastické mazivo určené zejména k mazání všech pohyblivých uložení, která pracují ve vlhkém 
prostředí nebo v přímém kontaktu s vodou, např. mazání podvozků mobilních strojů pracujících v ekologicky chráněných ob-
lastech – nahrazuje ropná plastická maziva.

mOGUl eKO V
Al mýdlo – – – – -15 až 50

Plastické mazivo určené pro ztrátové mazání výměn (výhybek) v kolejové dopravě.

mOGUl eKO-V-PS
Al mýdlo – – – – -20 až 80

Polosyntetické plastické mazivo, určené pro ztrátové mazání výměn (výhybek) v kolejové dopravě. Je formulováno částečně na 
bázi syntetického esteru – odolnější proti povětrnostním vlivům (nedochází k polymeraci v letním počasí).

mOGUl eKO OK
Al mýdlo – – – – -15 až 50

Plastické mazivo určené pro ztrátové mazací systémy; zejména k mazání okolků hnacích kolejových vozidel (lokomotiv, 
tramvají apod.).

mOGUl eKO OK-PS

Al mýdlo – – – – -20 až 80

Polosyntetické plastické mazivo určené pro ztrátové mazací systémy; především k mazání okolků hnacích kolejových vozidel (lo-
komotiv, tramvají apod.). Je formulováno částečně na bázi syntetického esteru – vyšší teplotní odolnost, vyšší stabilita maziva.

Obchodní 
název

Typ
zpevňovadla

 Viskozita základ. oleje 
při 40 °C (mm2/s) 

Penetrace při  
25 °C (10-1mm) 

Klasifikace
ISO 6743 

Klasifikace
 DIN 51 502 

Teplotní rozsah
použití (°C)

PlaSTICKÁ maZIVa
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Tuhá maziva a vazelíny

mOGUl mOlyKa r
Tuhé mazivo ve formě práškového sirníku molybdeničitého (MoS2) slouží k mazání pohyblivých součástí,  
u nichž je obtížné nebo nemožné domazávání (klouby, kohouty aj.), dále k apretaci ploch rozebíratelných spoje-
ní, zvláště při vysokých teplotách a v agresivním prostředí (vytvoření separační vrstvy), též jako prostředek při 
tažení a lisování kovů.

mOGUl pasta mOlyKa Směs sirníku molybdeničitého (MoS2) a ropného oleje. Aplikace viz MOGUL MOLYKA R.

Vazelína žlutá Směs polotuhých nasycených uhlovodíků získaných z ropy se používá pro technologické účely.

Konzervační vazelína
mOGUl KOrON l

Konzervační vazelína pro dočasnou ochranu kovových výrobků proti atmosférické korozi při jejich skladování 
a dopravě, zejména pro dlouhodobou ochranu v mírném klimatickém pásmu.

Obchodní název Charakteristika produktu

PlaSTICKÁ maZIVa

33



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

Výroba a distribuční sklady

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

PARAMO, a.s. - výrobní závod Kolín Ovčárecká 314 Kolín V 280 26 321 750 111 321 750 488

PARAMO, a.s. - sklad Most Skyřická 9 Most-Velebudice 434 01 476 104 909 476 104 885 

PARAMO, a.s. - sklad Lípa u Zlína Lípa u Zlína 275 Zlín 11 736 11 577 901 051 577 901 087 

PARAMO, a.s. - sklad Hlučín Opavská 25/51 Hlučín 748 01 595 046 616 595 046 618

Přímý prodej

Firma Ulice Sídlo PSČ Telefon Fax

Region Mobil Fax e-mail

ParamO, a. s.
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Firma Ulice Sídlo PSČ Telefon Fax

POZNÁmKy
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POZNÁmKy
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