
Mazivá MOL
pre nákLadnú dOpravu
SPOĽAHLIVEJŠIA PREVÁDZKA,  
FINANČNÁ ÚSPORA





vyššia efektívnOsť vášhO pOdnikania!
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Pre dopravné spoločnosti je jednou z najdôležitejších vecí spoľahlivá a ekonomická prevádzka ich vozi-
diel. Vhodne zvolené mazivá zohrávajú v  tomto kľúčovú úlohu: môžu predĺžiť životnosť úžitkových 
vozidiel, poskytujú spoľahlivejšiu prevádzku a výrazne znižujú prevádzkové náklady.

 VÝHODY MAZÍV MOL  
PRE NÁKLADNÚ DOPRAVU

  úspOra nákLadOv
Spotrebu paliva je možné znížiť až o 3 %. 
Dlhšia životnosť mazív MOL znamená nižšiu 
spotrebu. Vynikajúca ochrana dôležitých častí 
vozidiel znamená predĺženie ich životnosti.

  spOľahLivOsť
Mazivá MOL sú schválené všetkými význam-
nými výrobcami vozidiel, ich kvalita je zaiste-
ná pravidelnými laboratórnymi a motorovými 
skúškami.

  najnOvšie technOLógie
Syntetické základy sú zárukou spoľahlivejšej 
prevádzky.

SLUžbY NAŠIcH  
tEcHNIcKÝcH ŠPEcIALIStOV

  zabezpečenie najvhodnejšieho mazania všet-
kých častí vozidiel

 ponuka efektívnejšieho nákupu a riadenia 
zásob

  priebežne sledovanie stavu olejov a kon-
štrukčných častí motora, možné predĺženie 
výmenných intervalov  a  včasné objavenie 
možnej poruchy
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nižšie výdavky,  

veľký vpLyv na nákLady

Hoci náklady na mazivo predstavujú v dopravnej 
spoločnosti menej než 1 percento prevádzko-
vých nákladov, kvalita mazív ovplyvňuje väčšinu 
zo zvyšných 99 percent. to je dôvod, prečo pou-
žívanie lacnejších a menej kvalitných mazív môže 
byť v dlhodobom horizonte drahšie riešenie.

S mazivom vynikajúcej kvality je však možné 
zlepšiť nielen priame ukazovatele ako spotre-
ba pohonných hmôt a mazív, ale tiež niektoré 
nepriame náklady. Servisný interval, počet pre-
stojov pri poruchách a údržbe, financovanie 
zásob a nákladov na nakladanie s odpadmi sú 
skutočne ovplyvnené kvalitou mazív.

nákLady na Mazivá

 spotreba maziva
 spotreba palív a energie
 financovanie zásob
 nakladanie s odpadmi

 intervaly výmeny oleja
 životnosť zariadení
  zásoby mazív  
a náhradných dielov 
 neplánovaná údržba

  doba trvania prestojov
  využiteľnosť vozidla

prevádzkOvé nákLady

nákLady na údržbu

nákLady na prestOje
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Mazivá MOL pre všetky Mazané časti

   MOL pLastické 
Mazivá

 Favorit 2 
  Liton Lt 2EP 
  Liton 00 
  Liton 3M 
  Liton 2M

  MOL brzdOvé 
kvapaLiny

  MOL DOt 4+

  evOX chLadiace  
kvapaLiny*

 EVOX Extra 
  EVOX Premium

* Ďalšie informácie o našich chladiacich kvapalinách nájdete v samostatnej publikácii

  MOL hykOMOL 
prevOdOvé OLeje

  Hykomol tDL
  Hykomol Syntrans LL
  Hykomol Syntrans
  Hykomol Synt
  Hykomol trans
  Hykomol 80W/80W-90
  Hykomol ZF
  Hykomol K
  Hykomol LS

  MOL dynaMic 
MOtOrOvé OLeje 

  Mistral (5W-30/10W-40)
  Global Diesel
 (10W-30/10W-40/15W-40)  
 tornado 5W-30 
  Synt Diesel 10W-40 
  Synt Diesel E4 10W-40 
  transit (10W-40/15W-40)
  Super Diesel 15W-40

  MOL kvapaLiny 
pre autOMatické 
prevOdOvky

   AtF Synt 3H
  AtF 3G
  AtF



MOL dynaMic MOtOrOvé OLeje
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MistraL 5W-30 / 10W-40

Najvýkonnejšie syntetické motoro-
vé oleje s nízkym obsahom popola 
spĺňajú všetky najnovšie požiadav-
ky výrobcov pre motory Euro VI a 
môžu tak byť použité vo vozidlách 
so systémami na úpravu výfuko-
vých plynov EGR, DPF a ScR.
Ich používanie vedie nielen k zní-
ženiu spotreby paliva, ale umož-
ňuje využívať najdlhšie výmenné 
intervaly pri súčasnom zabezpe-
čení vynikajúcej čistoty a dokona-
lej ochrany motora.

gLObaL dieseL 10W-30 / 
10W-40 / 15W-40

Vysoko výkonné motorové oleje 
s nízkym obsahom popola pre 
úžitkové vozidlá so systémami na 
úpravu výfukových plynov EGR, 
DPF a ScR.
Ich používanie poskytuje maxi-
málnu ochranu a predĺženie život-
nosti motorov a systémov úpravy 
výfukových plynov. MOL Dynamic  
Global Diesel 10W-30 tiež umož-
ňuje nižšiu spotrebu paliva.

tOrnadO 5W-30

Špičkový syntetický motorový 
olej špeciálne vyvinutý pre motory  
Euro IV a Euro V bez filtrov pev-
ných častíc (DPF), určený pre 
motory nákladných automobilov 
a autobusov.
Jeho používanie vedie nielen 
k zníženiu spotreby paliva, ale 
umožňuje využívať najdlhšie 
výmenné intervaly pri súčasnom 
zabezpečení vynikajúcej čistoty 
a dokonalej ochrany motora.

synt dieseL 10W-40

Vysoko výkonný syntetický moto-
rový olej vyvinutý pre motory Euro 
IV a Euro V bez filtra pevných 
častíc (DPF). toto mazivo umož-
ňuje nižšiu spotrebu paliva, predĺ-
žené intervaly výmeny oleja, vyni-
kajúcu čistotu a ochranu motora.

synt dieseL e4 10W-40

Vysoko výkonný čiastočne syntetic-
ký motorový olej vyvinutý pre moto-
ry Euro IV a Euro V bez filtra pevných 
častíc (DPF). toto mazivo umožňuje 
nižšiu spotrebu paliva, predĺžené 
intervaly výmeny oleja, vynikajúcu 
čistotu a ochranu motora.

transit 10W-40

Čiastočne syntetický motoro-
vý olej pre zážihové a vznetové 
motory moderných osobných a 
úžitkových vozidiel. Jeho použitie 
sa odporúča pre zmiešaný vozový 
park a úžitkové vozidlá s motormi 
Euro IV a Euro V bez filtra pev-
ných častíc.

transit 15W-40

Univerzálny motorový olej pre 
benzínové a naftové motory osob-
ných a úžitkových vozidiel. Jeho 
použitie sa odporúča pre zmieša-
ný vozový park a úžitkové vozidlá 
s  motormi Euro IV a Euro V bez  
filtra pevných častíc.

super dieseL 15W-40

Motorový olej pre vznetové moto-
ry ťažkých úžitkových vozidiel. 
Poskytuje vysokú ochranu a čis-
totu motora aj v ťažkých prevádz-
kových podmienkach.

MOL DYNAMIc PREMIUM

MOL DYNAMIc PREMIUM EcO

MOL DYNAMIc UNIVERSAL

Ekologické motorové oleje pre najnovšie vozidlá

Špičkové motorové oleje na syntetickej báze

Ideálne mazivá pre zmiešaný vozový park



špecifikácie a schváLenie
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MOL 
Dynamic 
Mistral 
5W-30

MOL 
Dynamic 
Mistral 
10W-40

MOL 
Dynamic 
Global 
Diesel 
10W-30

MOL 
Dynamic 
Global 
Diesel 
10W-40

MOL 
Dynamic 
Global 
Diesel 
15W-40

MOL 
Dynamic 
tornado 
5W-30

MOL 
Dynamic 
Synt Diesel 
10W-40

MOL  
Dynamic 
Synt Diesel 
E4 10W-40

MOL 
Dynamic 
transit 
10W-40

MOL 
Dynamic 
transit 
15W-40

MOL  
Super  
Diesel 
15W-40

acea

E6-12
E7-12
E9-12

E4-99 
Issue 2
E6-12
E7-12

E9-12 E9-12 E7-08 
Issue 2
E9-08 
Issue 2

E4-12
E7-12

E4-12 
E7-12

E4-08
E7-08

A3/b3-12
A3/b4-12
E7-12

A3/b4-12
E3-96 
Issue 4
E5-02
E7-12

A3/b3-04
E3-96 
Issue 4

api

cJ-4 cI-4 cJ-4/SM
SN

cJ-4/SM
cI-4
SN

cI-4
cI-4 Plus
cJ-4/SM
SM/cF

cF cI-4 cI-4 cI-4/cF/SL cF
cG-4/SJ

caterpillar
EcF-3 EcF-1a

EcF-2
EcF-3

EcF-2
EcF-3

EcF-1a

cummins
cES 20081 cES 20076

cES 20077
cES 20081 cES 20081 cES 20081 cES 20077 cES 20072 cES 20078 cES 20076

cES 20077
cES 20078

cES 20076
cES 20077
cES 20078

daf DAF DAF

ddc
93K218 93K218 93K218 2000/4000 2000/4000 93K215 

2000/4000
93K215
2000/4000

deutz
DQc  
IV-10LA

DQc  
III-10LA

DQc  
III-10LA

DQc III-10LA DQc IV-10 DQc III-10 DQc III-10
DQc IV-10

DQc III-10 DQc II-10 DQc II-10

global DHD-1 DHD-1

ivecO

jasO DH-2 DH-2 DH-1

Mack
EO-O PP EO-N EO-O PP EO-N PP

EO-O PP
EO-N EO-M P

EO-N
EO-M P
EO-N

Man
M 3271-1
M 3477
M 3677

M 3271-1
M 3477

M 3575 M 3575 M 3575
M 3275

M 3277 M 3277 M 3277 M 3275-1 M 3275-1 M 3275-1

Mb
226.9
228.51

228.31 228.31 228.5 228.5 228.5 228.3
229.1

228.3 228.3

Mtu type 3.1 type 3.1 type 2.1 type 3 type 3 type 3 type 2 type 2 type 2

renault
RLD-3
RXD

RLD-2
RXD

RLD-3 RLD-3 RLD-2 RLD-2
RXD

RLD-2 RLD-2 RLD-2 RD
RGD

scania
Low Ash Low Ash LDF-3 LDF-2

LDF-3

tatra tDS 40/16 tDS 40/16 tDS 30/12 tDS 30/12 tDS 30/12

tedOM 258-4 258-3

volvo
cNG
VDS-3
VDS-4

VDS-3 VDS-4 VDS-4 VDS-3
VDS-4

VDS-3 VDS-3 VDS-3 VDS-3 VDS-3 VDS
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Použitím motorových olejov MOL 
Dynamic sa dá znížiť spotreba pali-
va až o 1,4 %, čo môže ušetriť 
tisíce eur ročne.

1  Úspora paliva závisí od prevádzkových podmienok, predtým používaného maziva, od údržby a stavu vozidla. Najvyššie úspory 
možno očakávať  pri krátkych jazdách s mnohými prestávkami.

97%

1%

1.4%

98% 99% 100%

úspOra paLiva
Relatívna spotreba paliva

Standard SAE 15W-40

Mistral 10W-40, Synt Diesel (E4) 10W-40

Mistral 5W-30, 
tornado 5W-30
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Počas testov pre schválenie 
Mb 228.5, motorové oleje 
MOL Dynamic  vykázali vyni-
kajúcu ochranu proti opo- 
trebovaniu aj pri nízkych tep-
lotách.

Oder vačkového hriadeľa, Mb motor, 
mestská prevádzka

prOtiOderOvá Ochrana
Spotreba oleja pri vysokej teplote,  
335 HP Mb motor

spOtreba OLeja

Pri testovaní oleja MOL Dynamic tornado 
sa preukázalo, že jeho aplikácia zaisťuje 
nízku spotrebu oleja aj pri vysokom zaťaže-
ní a prevádzke pri vysokých teplotách.
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vynikajúci výkOn

Naše prémiové motorové oleje majú schválenia OEM (združenie výrobcov automobilov) a prevyšujú 
požiadavky  špecifikácií. Úspora paliva, vynikajúca ochrana pred opotrebovaním a nízka spotreba oleja 
z nich robí ideálnu voľbu pre každý vozový park.
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Ročne najazdené: 120 000 km
Spotreba paliva: 27 l/100 km 
cena litra paliva: 0,95 €/ll* 
výmenný interval oleja: 60 000 km 
Olejová náplň: 35l +8l doplnenie
celková spotreba oleja: 86 l

cena oleja: 2,10 €/
Náklady na olej: 180 €

Náklady na palivo: 30 780 €

celkové náklady: 
30 960 €

cena oleja: 3,39 €/l**
Náklady na olej: 291 €

Náklady na palivo: 30 349 €

celkové náklady: 
30 640 €

zákLadné údaje / rOk / vOzidLO

štandardný motorový olej 15W-40 Motorový olej MOL dynamic Mistral 
5W-30 alebo tornado 5W-30

cena Maziva a paLiva / rOk / vOzidLO

rOčná úspOra pri 
fLOtiLe 50 vOzidieL:

16 000 €

rOčná úspOra na jednO vOzidLO:  

320 €

S našimi prémiovými motorovými olejmi môžete bez námahy ušetriť tisícky eur ročne. Vypočítali sme, 
ako sa môžu znížiť vaše prevádzkové náklady.

spOtreba paLiva:

preukázateľné výsLedky

7
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prevOdOvé OLeje

pre ManuáLne prevOdOvky a diferenciáLy

prOduktOvá rada MOL hykOMOL tdL

Vysoko výkonné syntetické prevodové oleje so 
špeciálnou formuláciou pre manuálne prevodovky  
a diferenciály. Poskytujú vynikajúcu ochranu a zvýše-
nú životnosť zariadení pri vysokých aj nízkych teplo-
tách. Ich aplikácia zaisťuje nielen nižšiu spotrebu pali-
va, ale umožňuje využívať najdlhšie výmenné intervaly.

MOL hykOMOL syntrans LL

Vysoko výkonný syntetický prevodový olej pre úžit-
kové vozidlá s manuálnou prevodovkou. Poskytuje 
vynikajúcu ochranu a zvýšenú životnosť zariadení pri 
vysokých aj nízkych teplotách. Jeho aplikácia zaisťuje 
nielen úsporu paliva, ale umožňuje využívať najdlhšie 
výmenné intervaly.

prOduktOvá rada MOL hykOMOL syntrans

Vysoko výkonné syntetické prevodové oleje pre úžit-
kové vozidlá s manuálnou prevodovkou. Poskytujú 
vynikajúcu ochranu, zvýšenú životnosť zariadení a niž-
šiu spotrebu paliva pri vysokých aj nízkych teplotách. 

MOL hykOMOL synt

Vysoko výkonné syntetické prevodové oleje pre dife-
renciály úžitkových vozidiel. chránia zariadenie pred 
nepriaznivými účinkami vysokých teplôt a tlakov pri 
náročných aplikáciách, poskytujú dokonalé mazanie 
aj v extrémne chladných klimatických podmienkach 
a prispievajú k zníženiu spotreby paliva.

MOL hykOMOL trans

Vysoko kvalitný prevodový olej 
pre úžitkové vozidlá s manuálnou 
prevodovkou. Poskytuje vynika-
júcu ochranu, predlžuje životnosť 
zariadenia a  prispieva k zníženiu 
spotreby paliva.

MOL hykOMOL zf

Vysoko výkonný prevodový olej 
so schváleniami ZF, predovšet-
kým na mazanie hypoidných pre-
vodoviek. Obzvlášť vhodný pre 
diferenciály úžitkových vozidiel, 
zabezpečuje spoľahlivú prevádz-
ku s dlhými intervalmi výmeny 
oleja.

MOL hykOMOL 80W

Prevodový olej pre stredne namá-
hané manuálne prevodovky so 
schváleniami od výrobcov zariadení. 
Vytvára stabilný olejový film, ktorý 
znižuje opotrebenie a chráni pred 
koróziou.

prOduktOvá rada  
MOL hykOMOL k

Prevodové oleje špeciálne vyvinu-
té pre stredne zaťažené diferen-
ciály. tvoria stabilný olejový film, 
ktorý znižuje opotrebenie a chráni 
pred koróziou.

MOL hykOMOL 80W-90

Viacúčelový prevodový olej pre 
stredne zaťažené manuálne pre-
vodovky. Vytvára stabilný olejo-
vý film, ktorý znižuje opotrebenie  
a chráni pred koróziou. 

MOL hykOMOL Ls

Špeciálny prevodový olej s defi-
novanými klznými vlastnosťami 
(Limited Slip) na mazanie dife-
renciálov a vysoko zaťažených 
náprav nákladných automobilov.

PRéMIOVé

tRADIČNé
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tabuľka schváLení výrObcOv prevOdOviek

MOL 
Hykomol  
tDL  
75W-90

MOL 
Hykomol 
tDL  
75W-140

MOL 
Hykomol  
Syntrans 
LL  
75W-80

MOL 
Hykomol 
Syntrans 
75W-80

MOL 
Hykomol 
Syntrans 
75W-90

MOL 
Hykomol 
Synt  
75W-90

MOL 
Hykomol 
trans 
80W-90

MOL  
Hykomol  
80W

MOL  
Hykomol 
80W-90

MOL 
Hykomol 
ZF  
80W-90

MOL 
Hykomol 
K  
80W-90

MOL 
Hykomol  
K  
80W-140

MOL 
Hykomol  
K  
85W-90

MOL 
Hykomol 
LS  
85W-90

api
GL-4
GL-5
Mt-1

GL-4
GL-5
Mt-1

GL-4 GL-4 GL-4 GL-4
GL-5

GL-4 GL-4 GL-4 GL-5 GL-5 Mt-1
GL-5

GL-5 GL-5

MiL
MIL-
PRF-
2105E

MIL-
PRF-
2105E

MIL-L-
2105D

MIL-L- 
2105

MIL-L- 
2105

MIL-L-
2105D

MIL-L- 
2105D

MIL-L-
2105D

arvin 
Meritor

0-76-N 0-76-M

daf DAF DAF DAF

eaton Eaton Eaton Eaton

ford
SQ-M2 
c9002- 
AA

ivecO IVEcO IVEcO IVEcO

Mack GO-J GO-J

Man

3343 S 
341 typ 
E3
342 typ 
M3

341 typ 
Z4

341 typ 
Z4

341 typ 
E1
341 typ 
Z2

341 typ 
E1
341 typ 
Z1
341 typ 
Z2

342 typ 
M2

342 typ  
M1

Mb 235.8 235.1 235.0

renault Renault Renault

sae J 2360 J 2360

scania
StO 1:0 StO 1:0

StO 2:0A
StO 1:0

tatra
tDS 
80/32

tDS 
80/32

tDS 
80/32

volvo 97307 97305 97310

zf  
(te-ML)

02b
05b
07A
08
12b
16F
17b
19c
21b

05A
07A
12b
16F
19c
21b

02L
16K

02L
08
16K

08 07A
17b

08
17A
19A

17A 05A
07A
12E
16b
16c
17b
19b
21A

05A
07A
12E
16b
16c
16D
17b
19b

07A
16b
16c
17b
19b
21A

05c
12c
16E
21c



MOL dOt 4+

Vysoko výkonná syntetická brzdo-
vá kvapalina s nízkou viskozitou 
má vynikajúcu schopnosť absorbo-
vať vlhkosť a vynikajúce mazacie 
vlastnosti.  Určená pre hydraulické 
brzdové systémy ťažkých náklad-
ných vozidiel.
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MOL atf synt 3h

Vysoko výkonná syntetická kvapa-
lina pre automatické prevodovky 
a servo riadenia ťažkých úžitkových 
vozidiel prevádzkovaných v nároč-
ných podmienkach. V  prevodov-
kách ZF a Voith umožňuje dosiah-
nuť predĺžené výmenné intervaly.

MOL atf 3g

Kvapalina pre automatické pre-
vodovky. Vhodná na mazanie  
a prevádzku poloautomatických 
a automatických prevodoviek,  
a tiež hydraulických systémov (napr. 
posilňovačov riadenia) nákladných 
automobilov, autobusov a iných 
úžitkových vozidiel. Zabezpečuje 
dlhú životnosť strojových častí  
v širokom rozsahu teplôt.

MOL atf

Kvapalina pre automatické pre-
vodovky vhodná na mazanie  
a prevádzku poloautomatických  
a automatických prevodoviek  
a tiež hydraulických systémov (napr. 
posilňovačov riadenia) nákladných 
automobilov, autobusov a iných 
úžitkových vozidiel. Zabezpečuje 
dlhú životnosť strojových častí  
v širokom rozsahu teplôt.

MOL hydrO hv

Viacrozsahové vysoko výkonné 
hydraulické oleje s veľmi nízkym 
bodom tuhnutia. Zabezpečujú 
dobrú strihovú stálosť a unikát-
ne viskozitno-teplotné vlastnosti, 
umožňujúce spoľahlivú prevádzku 
pri nízkych aj vysokých teplotách. 
Vhodné sú pre hydraulické zaria-
denia pracujúce vo vonkajšom 
prostredí pri vysokom tepelnom  
a mechanickom zaťažení.

MOL hydrO hMe

Prémiové hydraulické oleje s vyso-
kou výkonnostnou úrovňou a vyni-
kajúcou odolnosťou voči starnutiu. 
Sú mimoriadne spoľahlivé aj pri 
predĺžení výmenného intervalu.

HYDRAULIcKé KVAPALINY

ďaLšie prOdukty

KVAPALINY PRE AUtOMAtIcKé PREVODOVKY

PLAStIcKé MAZIVÁ

MOL favOrit 2

Viacúčelové plastické mazivo s vynikajúcou priľnavos-
ťou, odolnosťou voči vode a ochranou pred koróziou. 
Umožňuje efektívne mazanie v podmienkach s vyso-
kou teplotou, vysokým zaťažením a vibráciami.

MOL LitOn Lt 2ep

Viacúčelové plastické mazivo s dobrou odolnosťou 
voči vode. Vhodné je pre ložiskové aplikácie v mobil-
nej technike, najmä na mazanie valivých ložísk pri 
vysokom zaťažení, ako sú náboje kôl.

MOL LitOn 00

Špeciálne plastické mazivo vyrobené na báze syn-
tetického oleja pre centrálne mazacie systémy. Má 
schválenie Willy Vogel pre centrálne mazacie systémy 
dopravnej techniky. 

MOL LitOn 3M/2M

Špeciálne plastické mazivá s obsahom molybdén 
disulfidu zabezpečujúce zvýšenú ochranu pred zadie-
raním aj v podmienkach vysokého zaťaženia. Vhodné 
najmä pre vysoko zaťažené klzné uloženia, kĺby  
a čapy v podvozkoch automobilov, mobilných mecha-
nizmoch, poľnohospodárskych a stavebných strojoch.

bRZDOVé KVAPALINY
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servis

 PORADENStVO V ObLAStI MAZANIA

Obráťte sa na nás!
Naši pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami sú vám k dispozícii od pora-
denstva pri výbere najvhodnejšieho maziva až po riešenie zložitých tech-
nických problémov.

DIAGNOStIKA cHLADIAcIcH 
KVAPALÍN cOOLcHEcK

chladiacemu systému spaľovacích motorov sa obvykle dostáva 
menej pozornosti, než si zaslúži. Medzinárodné štúdie potvrdili, že 
viacero havárií motorov možno pripísať na vrub poruchám chladia-
ceho systému alebo použitiu nevhodnej chladiacej kvapaliny.

pomocou coolcheck diagnostiky chladiacej kvapaliny bude udržiavaný 
správny stav chLadiacehO systéMu, čo predĺži jeho životnosť a zníži 
náklady na údržbu.

Ďalšie informácie o našich službách Wearcheck a  coolcheck sú v samostatnej publikácii

DIAGNOStIKA MAZÍV 
WEARcHEcK

Wearcheck analýza a diagnostika mazív pomáha presne identi-
fikovať mieru starnutia mazacieho oleja, jeho degradáciu a aké-
koľvek poškodenie motora, ktoré môže spôsobiť značné straty  
a viesť k vysokým nákladom na opravu.

pravidelnými skúškami mazív je možné sledovať stav vozidiel, 
identifikovať začínajúce problémy a zabrániť drahému poškodeniu 
motora.



dOstupné
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0,5 l 1 l 4 l 10 l 60 l 200 l

MOL dynaMic  
MOtOrOvé OLeje

MOL Dynamic Mistral 5W-30 x x

MOL Dynamic Mistral 10W-40 x x x

MOL Dynamic Global Diesel 10W-30 x x

MOL Dynamic Global Diesel 10W-40 x x

MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 x x x

MOL Dynamic tornado 5W-30 x x x

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 x x x x

MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40 x x x

MOL Dynamic transit 10W-40 x x x x

MOL Dynamic transit 15W-40 x x x x x

MOL Super Diesel 15W-40 x x x x

MOL hykOMOL  
prevOdOvé OLeje

MOL Hykomol tDL 75W-90 x x

MOL Hykomol tDL 75W-140 x

MOL Hykomol Syntrans LL 75W-80 x

MOL Hykomol Syntrans 75W-80 x x

MOL Hykomol Syntrans 75W-90 x x

MOL Hykomol Synt 75W-90 x x x

MOL Hykomol trans 80W-90 x x

MOL Hykomol 80W x x x x

MOL Hykomol 80W-90 x x x

MOL Hykomol ZF 80W-90 x

MOL Hykomol K 80W-90 x x x

MOL Hykomol K 80W-140 x x

MOL Hykomol K 85W-90 x x x

MOL Hykomol LS 85W-90 x

MOL kvapaLiny  
pre autOMatické  
prevOdOvky

MOL AtF Synt 3H x

MOL AtF 3G x x x

MOL AtF x x x

MOL hydrO  
hydrauLické  
kvapaLiny

MOL Hydro HV 32 x x x

MOL Hydro HV 46 x x x

MOL Hydro HV 68 x x

MOL Hydro HME 32 x x

MOL Hydro HME 46 x x x

MOL Hydro HME 68 x x x

evOX brzdOvé  
kvapaLiny

MOL DOt 4+ x

250 g 400 g 7 kg 8 kg 50 kg 180 kg

MOL pLastické 
Mazivá

MOL Favorit 2 x x x x

MOL Liton Lt 2EP x x x x x

MOL Liton 00 x x x

MOL Liton 3M x

MOL Liton 2M x x x x



baLenia
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