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EΓΓΥΗΜΕΝΗ ποιότητα και με το διεθνές 
πιστοποιητικό ΙSΟ 9001:2008. 
Η KEDOM εφαρμόζει τα αυστηρότερα 
συστήματα ελέγχου, διασφαλίζοντας έτσι την 
ποιό τητα των προϊόντων της στον τομέα της 
αναμειξης, αποθή κευσης, συσκευασίας και 
διάθεσης λιπαντικών.

Γενικες Παρατηρηςεις 3
ΛιΠαντικα Βενζινοκινητηρων
ULTRA ECO 0W20 & 5W20, SYNTHETIC ULTRA 5W30 & 5W40 4
SYNTHETIC ULTRA II 5W30, SYNTHETIC PLUS 5W30 & 5W40 5
SYNTHETIC PLUS 10W40, SYNTHETIC ENERGY 10W40 6
SYNTHETIC ENERGY 15W50, EXTRA POWER 20W50 7
EXTRA POWER 15W40, EXTRA 20W50 8
ΛιΠαντικα ΠετρεΛαιοκινητηρων
EURO E - PLUS 10W40, EURO d - PLUS 10W40 9
TURBO PLUS SYNTHETIC 10W40, TURBO PLUS 20W50 10
TURBO PLUS 15W40, GLOBAL 20W50 11
GLOBAL 15W40, LONG LIFE 20W50 12
LONG LIFE 15W40, POWER S-3 30, POWER S-3 40 13
POWER S-3 10W, HEAvY dUTY 40, HEAvY dUTY 30 14
HEAvY dUTY SAE10W 15
ΛιΠαντικα ΜοτοςΥκΛετων Διχρονων
MOTO FULL SYNTHETIC 2T 15
MOTO SYNTHETIC 2T, MOTO 2T - MIX 16
ΛιΠαντικα ΜοτοςΥκΛετων τετραχρονων
MOTO FULL SYNTHETIC 4T 5W40, MOTO SYNTHETIC 4T 10W40 & 15W50 17
4T MOTO 20W50 18
ΛιΠαντικα εΞωΛεΜΒιων Διχρονων
ULTRA OUTBOARd 2T 18
ΒιοΜηχανικες ΒαΛΒοΛινες
INdUSTRIAL ISO 150, 220, 320 18
ΛιΠαντικα αΥτοΜατων κιΒωτιων
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUId dEXRON vI 19
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUId CvT, AUTOMATIC TRANSMISSION FLUId
ΛιΠαντικα ΥΔραΥΛικων ςΥςτηΜατων
HYdRAULIC SPECIAL ISO 32, 46, 68, 100 20
HYdRAULIC ISO 32,46,68,100
ΛιΠαντικα Διαφορικων –ΒαΛΒοΛινες
SYNTHETIC MULTI PLUS 75W90 GL-5, & 75W80 GL-5 21
MULTI PLUS 80W90 GL-5, MULTI PLUS 80W90 GL-4 22
MULTI PLUS 85W140 GL-5, vALvO PLUS SAE 80 GL-4 & SAE 90 GL-4 23
vALvO SAE 90 GL-1, vALvO SAE 140 GL-1 24
ΛιΠαντικα ΓεωρΓικων ΜηχανηΜατων
TRACTOR TRAN 10W30 & 20W30, TRACTOR STOU 15W40 & 20W40 25
Γραςςα 
CALCIUM NLGI-3, LITHIUM NLGI-2, 3, LITHIUM NLGI-00 EP 26
LITHIUM MoS2 27
AD BLUE 
AdBLUE 27
αντιΨΥκτικα 
LONG LIFE COOLANT 27
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1) Ο παρών κατάλογος εκδόθηκε στις 1/3/2015.

2)  Η εταιρία μας διαθέτει και άλλα προϊόντα που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον 

κατάλογο αλλά μπορεί να τα προμηθεύσει εφόσον ζητηθούν από τον πελάτη.

3)   Όλα τα προϊόντα της εταιρείας μας διατίθενται και σε συσκευασία δεξαμενών  

των 1.000 Lt. κατόπιν παραγγελίας του πελάτη.

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα μας, 

επικοινωνήστε με την εταιρία.

Σπάρτης 15, 
Μεταμορφωση, 
Αθηνα, Τ.Κ. 14452, 

ΤΗλ-Fax: 
210 2848627

Κυπαρίσσι Φθιώτιδας, 
Αταλάντη, Τ.Κ. 35200, 

ΤΗλ.: 
22330 89750, 
Fax: 
22330 89752



Περιγραφή	 Συσκευασία

SYNTHETIC	ULTRA	5W40	 16X1L	 4X4L	 205L

Λ ι π α ν τ ι κ ά
Β ε ν ζ ι ν ο κ ι ν η τ ή ρ ω ν

Κατασκευασμένο με 100% συνθετική τεχνολογία για κινητήρες αυτοκινήτων κάθε τύπου και 
για οποιεσδήποτε συνθήκες οδήγησης. Πληροί τις τελευταίες προδιαγραφές των μεγαλύτερων 
κατασκευαστών αυτοκινήτων της Ευρώπης για λιπαντικά NORMAL SAPS. Είναι κατασκευασμένο 
να παρέχει υψηλής απόδοσης λίπανση, μοναδική προστασία σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας 
του κινητήρα με υψηλή αντοχή του λιπαντικού φιλμ και υψηλή εξοικονόμηση καυσίμου. 
Μειώνει την παραγωγή καυσαερίων και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

ULTRA	ECO	0W20	 16X1L	 4X4L	 205L

ULTRA	ECO	5W20	 16X1L	 4X4L	 205L

100% συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό για κινητήρες υψηλής απόδοσης το οποίο είναι σχεδιασμένο 
να ικανοποιεί τις αυστηρές απαιτήσεις των κατασκευαστών που απαιτούν λιπαντικά κινητήρων 
χαμηλού ιξώδους. Το προϊόν χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό συνθετικών βασικών λιπαντικών και ένα 
προηγμένο σύστημα προσθέτων έτσι ώστε να εξασφαλίζει μείωση τριβής, προστασία των συστατικών 
του και επάρκεια καυσίμου. Επιπλέον, παρέχει ιδανική εκκίνηση σε ψυχρές συνθήκες, ανθεκτική 
λιπαντική μεμβράνη σε υψηλές θερμοκρασίες και υπό επίπονα φορτία, μέγιστη προστασία ενάντια 
στη φθορά, και συμβάλλει στη συνολική απόδοση καυσίμου και στη μέγιστη απόδοση της μηχανής.

Περιγραφή	 Συσκευασία

SYNTHETIC	ULTRA	5W30	 16X1L	 4X4L	 205L

Κατασκευασμένο με 100% συνθετική τεχνολογία για κινητήρες αυτοκινήτων κάθε τύπου και 
για οποιεσδήποτε συνθήκες οδήγησης. Πληροί τις τελευταίες προδιαγραφές των μεγαλύτερων 
κατασκευαστών αυτοκινήτων της Ευρώπης για λιπαντικά NORMAL SAPS. Είναι κατασκευασμένο 
να παρέχει υψηλής απόδοσης λίπανση, μοναδική προστασία σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας 
του κινητήρα με υψηλή αντοχή του λιπαντικού φιλμ και υψηλή εξοικονόμηση καυσίμου. 
Μειώνει την παραγωγή καυσαερίων και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	SL/CF,	ACEA	A3/B4,	A5/B5,	MB	229.3/229.5,	OPEL	GM-LL-A/B-025,	
VW	502.00	/	505.00,	RENAULT	RN	0710/0700

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	SN/CF,	ACEA	A3/B4,	MB	229.3,	VW	502.00	/	505.00,	OPEL	GM-LL-A/B-025,
RENAULT	RN	0710	/	0700,	PORSCHE	A40,	JASO	MA2	(T903-2011)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:						API	SN,	ILSAC	GF-5,	DEXOS	1
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Περιγραφή	 	 Συσκευασία

SYNTHETIC	PLUS	5W30	 16X1L	 4X4L	 205L

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

SYNTHETIC	ULTRA	II	5W30	 16X1L	 4X4L	 205L

Εξαιρετικό, 100% συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό για υψηλής απόδοσης κινητήρες βενζίνης 
και πετρελαίου. Μία καινοτόμα σύνθεση από τα καλύτερα πρόσθετα εξασφαλίζει ιδανική λίπανση 
υπό οποιαδήποτε θερμοκρασία επιτρέποντας στην μηχανή να λειτουργεί με μέγιστη απόδοση. 
Αθόρυβη λειτουργία, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, ιδανική εκκίνηση σε ψυχρές συνθήκες 
και ένας χωρίς υπολείμματα κινητήρας είναι κάποια από τα πλεονεκτήματά του. Εγκεκριμένο 
από του μεγαλύτερους κατασκευαστές κινητήρων. Πληροί τις τελευταίες προδιαγραφές των 
μεγαλύτερων κατασκευαστών αυτοκινήτων της Ευρώπης για λιπαντικά LOW SAPS.

Εξαιρετικό, 100% συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό για υψηλής απόδοσης κινητήρες βενζίνης και 
πετρελαίου. Μία καινοτόμα σύνθεση από τα καλύτερα πρόσθετα εξασφαλίζει ιδανική λίπανση υπό 
οποιαδήποτε θερμοκρασία επιτρέποντας στην μηχανή να λειτουργεί με μέγιστη απόδοση. Αθόρυβη 
λειτουργία, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, ιδανική εκκίνηση σε ψυχρές συνθήκες και ένας χωρίς 
υπολείμματα κινητήρας είναι κάποια από τα πλεονεκτήματά του. Πληροί τις τελευταίες προδιαγραφές 
των μεγαλύτερων κατασκευαστών αυτοκινήτων της Ευρώπης για λιπαντικά LOW SAPS.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:						

API	SN,	SM,	CF,	ACEA	A3/B3,	A3/B4,	A1/B1,	A5/B5,	ACEA	C3,C2,	
MB	229.51	/	229.31,	BMW	Longlife-04,	VW	502.00	/	505.00,	dexos	2,	Renault	RN0700

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:						

ACEA	C3,	MB	229.51,	BMW	LL-04,	VW	504.00	/	507.00,	PORSCHE	C30

Κατασκευασμένο με 100% συνθετική τεχνολογία για κινητήρες αυτοκινήτων κάθε τύπου και 
για οποιεσδήποτε συνθήκες οδήγησης. Πληροί τις τελευταίες προδιαγραφές των μεγαλύτερων 
κατασκευαστών αυτοκινήτων της Ευρώπης. 
Είναι κατασκευασμένο να παρέχει υψηλής απόδοσης λίπανση, μοναδική προστασία σε όλη τη 
διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα με υψηλή αντοχή του λιπαντικού φιλμ και υψηλή εξοικονόμηση 
καυσίμου. Μειώνει την παραγωγή καυσαερίων και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής του 
κινητήρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:						API	SN,	SM,	CF,	ACEA	A3/B3,	A3/B4,	ACEA	C3,	MB	229.51	/	229.31,	

BMW	Longlife	-04,	VW	502.00	/	505.00,	dexos	2,	PORSCHE,	Renault	RN0700,	Renault	RN0710

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

SYNTHETIC	PLUS	5W40	 16X1L	 4X4L	 205L
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Περιγραφή	 	 Συσκευασία

SYNTHETIC	PLUS	10W40	 16x1L

SYNTHETIC	PLUS	10W40	 4x4L

SYNTHETIC	PLUS	10W40	 205L

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

SYNTHETIC	ENERGY	10W40	 16x1L

SYNTHETIC	ENERGY	10W40	 4x4L

SYNTHETIC	ENERGY	10W40	 205L

Λ ι π α ν τ ι κ ά
Β ε ν ζ ι ν ο κ ι ν η τ ή ρ ω ν

Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό για κινητήρες αυτοκινήτων προσφέρει την μέγιστη δυνατή 
προστασία ενάντια στη φθορά και την οξείδωση. Εξασφαλίζει άμεση λίπανση του κινητήρα, 
κυρίως πρωινές ώρες ή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τότε δηλαδή που υπάρχει μεγαλύτερη 
ανάγκη λίπανσης του κινητήρα. Ιδανικό λιπαντικό για αυτοκίνητα που αναπτύσσουν μεγάλες 
ταχύτητες. Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες: injection, πολυβάλβιδους, καταλυτικούς, 
συμβατικούς, turbo και για κινητήρες με υδραυλικές βαλβίδες εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
οικονομία καυσίμων και μειωμένη εκπομπή καυσαερίων.

100% συνθετικής τεχνολογίας  λιπαντικό για κινητήρες αυτοκινήτων προσφέρει την μέγιστη 
δυνατή προστασία ενάντια στη φθορά και την οξείδωση. Εξασφαλίζει: μεγάλη προστασία σε 
όλες τις συνθήκες οδήγησης, αποτελεσματική λίπανση, χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 
μειωμένη εκπομπή καυσαερίων, ελαχιστοποίηση των φθορών, παράταση της ζωής του 
κινητήρα, ανθεκτική λιπαντική μεμβράνη σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. Κατάλληλο για 
όλους τους κινητήρες: injection, πολυβάλβιδους, καταλυτικούς, συμβατικούς, turbo και για 
κινητήρες με υδραυλικές βαλβίδες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

SL/CF,	ACEA	A3/B3/B4,	MB	229.1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

SL/CF,	ACEA	A3/B3/B4,	MB	229.1
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Περιγραφή	 	 Συσκευασία

SYNTHETIC	ENERGY	15W50	 16x1L

SYNTHETIC	ENERGY	15W50	 4x4L

SYNTHETIC	ENERGY	15W50	 205L

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

EXTRA	POWER	20W50	 16x1L

EXTRA	POWER	20W50	 4x4L

EXTRA	POWER	20W50	 205L

Υπερενισχυμένα πολύτυπα λιπαντικά που παρέχουν μεγάλη θερμική στα θερότητα και 
αντοχή στην φθορά και την οξείδωση, τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Απόλυτα κατάλληλο για καταλυτικούς κινητήρες.

Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό για κινητήρες αυτοκινήτων προσφέρει την μέγιστη 
δυνατή προστασία ενάντια στη φθορά και την οξείδωση. Εξασφαλίζει άμεση λίπανση 
του κινητήρα, κυρίως το πρωί ή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τότε δηλαδή που έχει 
ανάγκη λίπανσης ο κινητήρας. Ιδανικό λιπαντικό για αυτοκίνητα που ανα πτύσσουν μεγάλες 
ταχύτητες. Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες: injection, πολυβάλβιδους, καταλυτικούς, 
συμβατικούς, turbo και για κινητήρες με υδραυλικές βαλβίδες εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
οικονομία καυσίμων και μειωμένη εκπομπή καυσαερίων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

SL/CF,	ACEA	A3/B3/B4,	MB	229.1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

SJ/CF/CF-4,	ACEA	A2/B2/E2,	MB	228.1
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Περιγραφή	 	 Συσκευασία

EXTRA	POWER	15W40	 16x1L

EXTRA	POWER	15W40	 4x4L

EXTRA	POWER	15W40	 205L

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

EXTRA	20W50		 16x1L

EXTRA	20W50		 4X4L

EXTRA	20W50		 20L

EXTRA	20W50		 205L

Λ ι π α ν τ ι κ ά
Β ε ν ζ ι ν ο κ ι ν η τ ή ρ ω ν

Πολύτυπο λιπαντικό βενζινοκινητήρων - πετρελαιοκινητήρων που παράγεται με ειδικά 
πρόσθετα και παρέχει προστασία από την φθορά και την οξείδωση. Κατάλληλο για επιβατικά 
και ελαφριά φορτηγά μέσης και μικρής ισχύος.

Yπερενισχυμένα πολύτυπα λιπαντικά που παρέχουν μεγάλη θερμική στα θερότητα και 
αντοχή στην φθορά και την οξείδωση, τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Απόλυτα κατάλληλο για καταλυτικούς κινητήρες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

SJ/CF/CF-4,	ACEA	A2/B2/E2,	MB	228.1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	SF	/	CD
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Περιγραφή	 	 Συσκευασία

EURO	E	-	PLUS	10W40	 4x4L

EURO	E	-	PLUS	10W40	 20L

EURO	E	-	PLUS	10W40	 205L

Λ ι π α ν τ ι κ ά
Π ε τ ρ ε λ α ι ο κ ι ν η τ ή ρ ω ν

Νέο 100% συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό για κινητήρες πετρελαίου νέας τεχνολογίας 
κατασκευασμένο με συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικά UHPD. Το λιπαντικό Euro E Plus 
είναι κα τασκευασμένο για EURO IV & V οχήματα με τεχνολογία επεξεργασίας καυσί μου για 
να παρέχει τη μέγιστη προστασία από την οξείδωση και για μεγάλα διαστήματα αλλαγής. 
Προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

MB	228.51,	ACEA	E9/E7/E6,	API	CI-4,	MAN	M3477,	MTU	TYPE	3.1,	
VOLVO	VDS-3,	RENAULT	RXD,	RENAULT	RGD,	Mack	EO-M	Plus,	
DEUTZ	DQC	III-05,	CATERPILLAR	ECF-1-a

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

EURO	D	-	PLUS	10W40	 4X4L

EURO	D	-	PLUS	10W40	 20L

EURO	D	-	PLUS	10W40	 205L

Νέο 100% συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό υπερύψηλης απόδοσης (S.H.P.D.O) για νέους 
κινητήρες πετρελαίου και σκληρές συνθήκες λειτουργίας. Είναι πιστο ποιημένο για χρήση 
σε παρατεταμένο ρελαντί και παρέχει υψηλή προστασία από διάβρωση. Περιορίζει τα 
υπολείμματα για πιο καθαρό κινητήρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	CI-4,	ACEA	E4/E7,	MB	228.5,	MAN	M3277,	VOLVO	VDS-3,	MTU	III,	
RENAULT	RXD	/	RLD-2,	Deutz	IV-10,	Mac	k	EO-M+,	CUMMINS	20078,	
GLOBAL	DHD-1,	DETROIT	DIESEL	93K215
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Περιγραφή	 	 Συσκευασία

TURBO	PLUS	SYNTHETIC	10W40	 4x4L

TURBO	PLUS	SYNTHETIC	10W40	 20L

TURBO	PLUS	SYNTHETIC	10W40	 205L

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

TURBO	PLUS	20W50	 4X4L

TURBO	PLUS	20W50	 20L

TURBO	PLUS	20W50	 205L

Λ ι π α ν τ ι κ ά
Π ε τ ρ ε λ α ι ο κ ι ν η τ ή ρ ω ν

Πολυβάθμιο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων υπερυψηλής απόδοσης (S.H.P.D.E.Ο.) για 
μεγάλα διαστήματα αλλαγής με νέα ενισχυμένη σύνθεση που καλύπτει τα τελευταία 
παγκόσμια στάνταρ σε εφαρμογές εντός και εκτός δρόμου. Παρέχει εξαιρετική προστασία 
κατά της φθοράς και της οξείδωσης. Κατασκευασμένο για πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Συνθετικό πολυβάθμιο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων υπερυψηλής από δο σης (S.H.P.D.E.Ο.) 
για μεγάλα διαστήματα αλλαγής με νέα ενισχυμένη σύνθεση που καλύπτει τα τελευταία 
παγκόσμια στάνταρ σε εφαρμογές εντός και εκτός δρόμου. Παρέχει εξαιρετική προστασία 
κατά της φθοράς και της οξείδωσης. Κατασκευασμένο για πολύ μεγάλες αποστάσεις.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL,	ACEA	E7,	E5,	E3,	A3,	B3,	B4,	MB	228.3,	
MAN	M3275,	VOLVO	VDS-3,	MACK	EO-M	Plus,	Caterpillar	ECF-1a,	
VW	501.00/505.00,	ALLISON	C4,	MTU	OT-2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL,	ACEA	E7,	E5,	E3,	A3,	B3,	B4,	MB	228.3,	
MAN	M3275,	VOLVO	VDS-3,	MACK	EO-M	Plus,	Caterpillar	ECF-1a,	
VW	501.00/505.00,	ALLISON	C4,	MTU	OT-2

10 11



Περιγραφή	 	 Συσκευασία

TURBO	PLUS	15W40	 4X4L

TURBO	PLUS	15W40	 20L

TURBO	PLUS	15W40	 205L

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

GLOBAL	20W50	 16x1L

GLOBAL	20W50	 4x4L

GLOBAL	20W50	 20L

GLOBAL	20W50	 205L

Πολυβάθμιο ορυκτέλαιο τελευταίας τεχνολογίας υπερυψηλής απόδοσης (SUPER HIGH PER-
FORMANCE DIESEL), ειδικά κατασκευασμένο για πετρελαιοκινητήρες turbo intercooler και 
συμβατικούς, με πρόσθετα που εξ ασφα λίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής στον κινητήρα κάτω 
από τις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας. Ιδανικά κατασκευασμένο για πολύ μεγάλες 
αποστάσεις.

Πολυβάθμιο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων υπερυψηλής απόδοσης (S.H.P.D.E.Ο.) για 
μεγάλα διαστήματα αλλαγής με νέα ενισχυμένη σύνθεση που καλύπτει τα τελευταία 
παγκόσμια στάνταρ σε εφαρμογές εντός και εκτός δρόμου. Παρέχει εξαιρετική προστασία 
κατά της φθοράς και της οξείδωσης. Κατασκευασμένο για πολύ μεγάλες αποστάσεις.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL,	ACEA	E7,	E5,	E3,	A3,	B3,	B4,	MB	228.3,	
MAN	M3275,	VOLVO	VDS-3,	MACK	EO-M	Plus,	Caterpillar	ECF-1a,	VW	
501.00/505.00,	ALLISON	C4,	MTU	OT-2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	CH-4/CG	-	4/CF-4/CF/SL/SJ,	ACEA	E7/A3/B4,	MB	228.3,	MAN	M3275,	
VOLVO	VDS-2,	ALLISON	C4,	MTU	OT-2,	MACK	EO-M	PLUS,	CUMMINS	CES	
20076/20077,	CATERPILLAR	ECF-1a,	RENAULT	RD-2,	DEUTZ	DQC-II-05

10 11



Περιγραφή	 	 Συσκευασία

GLOBAL	15W40	 16x1L

GLOBAL	15W40	 4x4L

GLOBAL	15W40	 20L

GLOBAL	15W40	 205L

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

LONG	LIFE	20W50	 16x1L

LONG	LIFE	20W50	 4X4L

LONG	LIFE	20W50	 20L

LONG	LIFE	20W50	 205L

Λ ι π α ν τ ι κ ά
Π ε τ ρ ε λ α ι ο κ ι ν η τ ή ρ ω ν

Υπερενισχυμένα πολύτυπα λιπαντικά που παρέχουν εξαιρετική θερμική σταθερότητα και 
αντοχή στη φθορά και την οξείδωση σε υψηλές αλλά και χαμηλές θερμοκρασίες. Απόλυτα 
κατάλληλα για καταλυτικούς κινητήρες.

Πολυβάθμιο ορυκτέλαιο τελευταίας τεχνολογίας υπερυψηλής απόδοσης (SUPER HIGH PER-
FORMANCE DIESEL), ειδικά κατασκευασμένο για πετρε λαιοκινητήρες turbo intercooler και 
συμβατικούς, με πρόσθετα που εξα σφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής στον κινητήρα κάτω από τις 
δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας. Ιδανικά κατασκευασμένο για πολύ μεγάλες αποστάσεις.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	CH-4/CG	-	4/CF-4/CF/SL/SJ,	ACEA	E7/A3/B4,	MB	228.3,	MAN	M3275,	
VOLVO	VDS-2,	ALLISON	C4,	MTU	OT-2,	MACK	EO-M	PLUS,	CUMMINS	CES	
20076/20077,	CATERPILLAR	ECF-1a,	RENAULT	RD-2,	DEUTZ	DQC-II-05

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

CF-4/CF/SJ,	ACEA	A2/B2/E2,	MB	228.1,	MAN	270/1,	MTU	OT-1,	
VOLVO	VDS,	DEUTZ-DQC-1-05

12 13



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

CF-4/CF/SJ,	ACEA	A2/B2/E2,	MB	228.1,	MAN	270/1,	MTU	OT-1,
VOLVO	VDS,	DEUTZ-DQC-1-05

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

LONG	LIFE	15W40	 16x1L

LONG	LIFE	15W40	 4x4L

LONG	LIFE	15W40	 20L

LONG	LIFE	15W40	 205L

Υπερενισχυμένα πολύτυπα λιπαντικά που παρέχουν εξαιρετική θερμική στα θε  ρότητα και 
αντοχή στη φθορά και την οξείδωση σε υψηλές αλλά και χαμηλές θερμοκρασίες. Απόλυτα 
κατάλληλα για καταλυτικούς κινητήρες.

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

POWER	S-3	30		 16x1L

POWER	S-3	30		 4x4L	

POWER	S-3	30		 20L

POWER	S-3	30		 205L

POWER	S-3	40		 16x1L

POWER	S-3	40		 4x4L

POWER	S-3	40		 20L

POWER	S-3	40		 205L

Ενισχυμένα λιπαντικά για κινητήρες πετρελαίου που λειτουργούν σε σκληρές συνθήκες. 
Έχουν εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, πολύ καλή αντοχή στη φθορά και 
την οξείδωση. Παρέχουν σταθερή λιπαντική δράση ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες 
λειτουργίας του κινητήρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API			CF-2	/	CF	/	SF	ACEA	E2,	MB	228.0,	MAN	270,	MTU	TYPE	I

12 13



Λ ι π α ν τ ι κ ά
Π ε τ ρ ε λ α ι ο κ ι ν η τ ή ρ ω ν

14 15

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

HEAVY	DUTY	40	 16x1L

HEAVY	DUTY	40	 4x4L

HEAVY	DUTY	40	 20L

HEAVY	DUTY	40	 205L

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

HEAVY	DUTY	30	 16x1L

HEAVY	DUTY	30	 4X4L

HEAVY	DUTY	30	 20L

HEAVY	DUTY	30	 205L

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

POWER	S-3	10W	 20L

POWER	S-3	10W	 205L

Ενισχυμένα λιπαντικά για υδραυλικά συστήματα και για τη λίπανση κιβωτίων και αξόνων 
μετάδοσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. Έχουν πολύ καλή αντοχή 
στη φθορά και την οξείδωση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	CF-2	/	CF	/	SF,	ACEA	E2,	MB	228.0,	MAN	270,	MTU	TYPE	I



Περιγραφή	 Συσκευασία

MOTO	FULL	SYNTHETIC	2T	 16x1L

MOTO	FULL	SYNTHETIC	2T	 205L

Λ ι π α ν τ ι κ ά
Δ ί χ ρ ο ν ω ν  Μ ο τ ο σ υ κ λ ε τ ώ ν

100% συνθετικό αρωματικό λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες, υδρόψυκτους και αερό ψυκτους, 
με σύστημα λίπανσης injection και premix, χαμηλής εκπομπής καπνού. Λιπαντικό που δεν 
αφήνει κατάλοιπα μετά την καύση. Εγγυάται πλήρη ασφάλεια του κινητήρα κάτω από δύσκολες 
και ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Λιπαντικό για καθημερινή και αγωνιστική χρήση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

MOTO	CROSS	-	ENDURO	-	GR,	API	TC+,	JASO	FC

14 15ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API.	SC	/	CC	MIL	–	L	2104B

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

HEAVY	DUTY	SAE10W	 16x1L

HEAVY	DUTY	SAE10W	 4x4L

HEAVY	DUTY	SAE10W	 20L

HEAVY	DUTY	SAE10W	 205L

Ενισχυμένα ορυκτέλαια κατάλληλα για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων και 
πετρελαιοκινητήρων. Προστατεύουν τον κινητήρα από οξείδωση και φθορά. Το λιπαντικό 
SAE 10W ενδείκνυται για εφαρμογές σε υδραυλικά συστήματα.



Περιγραφή	 	 Συσκευασία

MOTO	SYNTHETIC	2T	 16x1L

MOTO	SYNTHETIC	2T	 205L

Ημισυνθετικό λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες, υδρόψυκτους και αερόψυκτους, με 
σύστημα λίπανσης injection και premix. Λιπαντικό που δεν αφήνει κατάλοιπα μετά την 
καύση. Εγγυάται πλήρη ασφάλεια του κινητήρα κάτω από δύσκολες και ακραίες συνθήκες 
λειτουργίας. Λιπαντικό για καθημερινή και αγωνιστική χρήση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

MOTO	CROSS	-	ENDURO	-	GR,	API	TC	+,	JASO	FC

Λ ι π α ν τ ι κ ά
Δ ί χ ρ ο ν ω ν  Μ ο τ ο σ υ κ λ ε τ ώ ν

16 17
Περιγραφή	 	 Συσκευασία

MOTO	2T	-	MIX		 16X1

MOTO	2T	-	MIX		 205L

Υψηλής τεχνολογίας λιπαντικό δίχρονων κινητήρων. 
Συνήθης αναλογία με βενζίνη 5%.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	TA/TB,	ASTM	TCS



Περιγραφή	 	 Συσκευασία

MOTO	SYNTHETIC	4T	10W40	 16x1L

MOTO	SYNTHETIC	4T	10W40	 205L

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

MOTO	SYNTHETIC	4T	15W50	 16x1L

MOTO	SYNTHETIC	4T	15W50	 205L

Ημισυνθετικό λιπαντικό για τετράχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών. Κατασκευασμένο 
με πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας για σκληρή χρήση και μεγάλες καταπονήσεις στα κρύα 
ξεκινήματα του χειμώνα καθώς και τις παρατεταμένες χρήσεις στη ζέστη του καλοκαιριού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	SJ,	JASO	MA	/	MA2

Περιγραφή	 Συσκευασία

MOTO	FULL	SYNTHETIC	4T	5W40	 16x1L

MOTO	FULL	SYNTHETIC	4T	5W40	 205L

100% συνθετικό λιπαντικό για τετράχρονους κινητήρες  μοτοσυκλετών. Κατασκευασμένο 
με πρόσθετα  υψηλής  τεχνολογίας για σκληρή χρήση και μεγάλες  καταπονήσεις στα κρύα 
ξεκινήματα του χειμώνα  καθώς και  τις  παρατεταμένες  χρήσεις  στη  ζέστη  του  καλοκαιριού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	SJ,	JASO	MA	/	MA2

Ημισυνθετικό λιπαντικό για τετράχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών. Κατασκευασμένο 
με πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας για σκληρή χρήση και μεγάλες καταπονήσεις στα κρύα 
ξεκινήματα του χειμώνα καθώς και τις παρατεταμένες χρήσεις στη ζέστη του καλοκαιριού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	SJ,	JASO	MA	/	MA2

Λ ι π α ν τ ι κ ά
Τε τ ρ ά χ ρ ο ν ω ν  Μ ο τ ο σ υ κ λ ε τ ώ ν

16 17



Λ ι π α ν τ ι κ ά
Τε τ ρ ά χ ρ ο ν ω ν  Μ ο τ ο σ υ κ λ ε τ ώ ν

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

4T	MOTO	20W50		 16X1

4T	MOTO	20W50		 205L

Λιπαντικό για τετράχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών. Κατασκευασμένο με πρόσθετα 
υψηλής τεχνολογίας για σκληρή χρήση και μεγάλες καταπονήσεις στα κρύα ξεκινήματα του 
χειμώνα καθώς και τις παρατεταμένες χρήσεις στη ζέστη του καλοκαιριού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:							API	SJ,	JASO	MA	/	MA2

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

INDUSTRIAL	ISO	150,	220,	320	 20L
INDUSTRIAL	ISO	150,	220,	320	 205L

Β ι ο μ η χ α ν ι κ έ ς  Β α λ β ο λ ί ν ε ς

Βιομηχανικές βαλβολίνες αρίστης ποιότητας με ειδικά πρόσθετα για να αντέχουν σε 
δύσκολες συνθήκες, με μεγάλη αντοχή σε υψηλά φορτία. Κατάλληλες για χρήση όπως: 
εμβάπτιση, εκτίναξη, ψεκασμός.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:					DIN	51517,	part	3,	DAVID	BROWN	S	1.53.101,	AGMA	9005-D94,	US	STEEL	224

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

ULTRA	OUTBOARD	2T	 16X1L

ULTRA	OUTBOARD	2T	 20L

ULTRA	OUTBOARD	2T	 205L

Λ ι π α ν τ ι κ ά
Δ ί χ ρ ο ν ω ν  Ε ξ ω λ έ μ β ι ω ν

Κορυφαίο λιπαντικό ειδικής σύνθεσης για σύγχρονους 2Τ εξωλέμβιους κινητήρες. 
Ξεπερνά όλες τις απαιτήσεις των περισσότερων κατασκευαστών εξωλέμβιων μηχανών. 
Χρήση σε premix ή όχι κινητήρες. Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κατασκευαστών: 
YAMAHA, MERCURY, JOHNSON, EVINRUDE, HONDA, SUZUKI

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:							NMMA	TC	–	W3

18 19



Λ ι π α ν τ ι κ ά
Α υ τ ό μ α τ ω ν  κ ι β ω τ ί ω ν

Περιγραφή	 Συσκευασία

AUTOMATIC	TRANSMISSION	FLUID	DEXRON	VI	 16x1L	 4X4L

AUTOMATIC	TRANSMISSION	FLUID	DEXRON	VI	 20L	 205L

Περιγραφή	 Συσκευασία

AUTOMATIC	TRANSMISSION	FLUID	CVT	 16x1L	 4X4L

AUTOMATIC	TRANSMISSION	FLUID	CVT	 20L	 205L

Περιγραφή	 Συσκευασία

AUTOMATIC	TRANSMISSION	FLUID	 16x1L	 4X4L

AUTOMATIC	TRANSMISSION	FLUID	 20L	 205L

Το A.T.F DEXRON VI είναι ένα υψηλής απόδοσης συνθετικό μείγμα το οποίο ικανοποιεί ή υπερβαίνει 
τις πιο αυστηρές απαιτήσεις της προδιαγραφής GM’s DEXRON VI και παρέχει εγγυημένη προστασία 
για τα GM οχήματα κατασκευής 2006 και νεώτερα. Επίσης, παρέχει βελτιωμένη επίδοση σε 
παλαιότερα οχήματα, όπου καθορίζεται το DEXRON. Επιπλέον, παρέχει εκτεταμένη διάρκεια 
ζωής του υγρού, βελτιωμένη οξειδωτική και θερμική σταθερότητα καθώς και βελτιστοποιημένες 
ιδιότητες τριβής . Επιδεικνύει εξαιρετική αντίσταση κατά του σχηματισμού ιλύος και ιζήματος, 
βελτιωμένη προστασία κατά της φθοράς και εξαιρετική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Το A.T.F CVT (συνεχώς μεταβαλλόμενο υγρό μετάδοσης) είναι ένα υψηλής απόδοσης συνθετικό μείγμα, 
σχεδιασμένο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις επίδοσης ενός μεγάλου αριθμού οχημάτων εξοπλισμένα 
με συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση. Παρέχει άριστη οξειδωτική και θερμική σταθερότητα για 
μακρόχρονη και σταθερή απόδοση μετάδοσης καθώς και βελτιστοποιημένες ιδιότητες τριβής για καλύτερη 
αποδοτικότητα μετάδοσης. Παρουσιάζει βελτιωμένη προστασία κατά της φθοράς για μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής της μετάδοσης καθώς και εξαιρετική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες για πιο εύκολα ξεκινήματα. 
Επιδεικνύει συμβατότητα με όλα τα υλικά στεγανοποίησης για τον καλύτερο έλεγχο διαρροής λαδιού.

To A.T.F είναι ειδικό λιπαντικό κόκκινου χρώματος για αυτόματα σασμάν, υδραυ λικά τιμόνια. 
Κατάλληλο για όλα τα αυτόματα κιβώτια όλων των κατασκευαστών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:						GM	DEXRON	VI,	GM	DEXRON	II	&	III,	ALLISON	C-4

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:						

Toyota CVTF TC, Toyota CVTF FE, Nissan NS-1, Nissan NS-2, Honda HMMF, Honda HCF2, Mitsubishi 
SP –III, Mitsubishi CVTF-J1, Subaru ECVT, Subaru iCVT, Daihatsu Ammix CVT, Suzuki CVTF TC, Suzuki 
NS-2, Suzuki CVT Green 1, Hyundai SP-III, Chrysler Jeep NS-2, Mini Cooper EZL799

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

GM	DEXRON	IID	&	IIIG,	MB	236.1,	236.5,	MAN	339	Z-1	&	V-1,	ALLISON	C-4,	
FORD	MERCON,	CATERPILLAR	TO-2,	ZF	TE-ML	11B/14A/17C

18 19



Περιγραφή	 Συσκευασία

HYDRAULIC	SPECIAL	ISO	32	 20L	 205L

HYDRAULIC	SPECIAL	ISO	46	 20L	 205L

HYDRAULIC	SPECIAL	ISO	68	 20L	 205L

HYDRAULIC	SPECIAL	ISO	100	 20L	 205L

Λ ι π α ν τ ι κ ά
Υ δ ρ α υ λ ι κ ώ ν  σ υ σ τ η μ ά τ ω ν

Ορυκτέλαια υδραυλικών συστημάτων υψηλής ποιότητας, ενισχυμένα με ειδικά πρόσθετα 
για μεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία για μηχανήματα που λειτουργούν σε δυσμενείς 
συνθήκες.

Υπερενισχυμένα ορυκτέ λαια υδραυλικών συστημάτων κα τάλληλα για τις πιο δύσκολες 
συνθήκες λειτουργίας. Έχουν υψηλό δείκτη ιξώδους και διατηρούν την ρευστότητά τους 
ακόμα και σε μεγάλες θερμοκρασίες. Ικα νο ποιούν τις προδιαγραφές των μεγαλύτερων 
κατασκευαστών υδραυλικών συστημάτων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

DIN	51524,	part	2	and	3	HVLP,	SEB	181	222,	ANFOR	NF	E48-603	HV,	
VDMA	24318	,	CETOR	RP	91	H,	VICKERS	M-2950-S	and	I-286-S

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

DIN	51524,	part	2	and	3	HLP,	SEB	181	222,	ANFOR	NF	E48-603,	
VDMA	24318,	CETOR	RP	91	H,	VICKERS	M-2950-S	and	I-286-S

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

HYDRAULIC	ISO	32	 18L	 20L	 205L

HYDRAULIC	ISO	46	 18L	 20L	 205L

HYDRAULIC	ISO	68	 18L	 20L	 205L

HYDRAULIC	ISO	100	 18L	 20L	 205L
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Περιγραφή	 Συσκευασία

SYNTHETIC	MULTI	PLUS	75W90	GL-5	 16x1L

SYNTHETIC	MULTI	PLUS	75W90	GL-5	 20L

SYNTHETIC	MULTI	PLUS	75W90	GL-5	 205L

Λ ι π α ν τ ι κ ά
Δ ι α φ ο ρ ι κ ώ ν  -  Β α λ β ο λ ί ν ε ς

Ημισυνθετική βαλβολίνη για κιβώτια ταχυτήτων τελευταίας τεχνολογίας, χειροκίνητα, όπου ο 
κατασκευαστής απαιτεί λιπαντικό ιξώδους 75W80. Κατάλληλη για ιπποειδή γρανάζια, ενισχυμένη 
με τα καλύτερα αντιτριβικά πρόσθετα. Παρέχει άριστη προστασία των γραναζιών κατά της φθοράς, 
διάβρωσης, θορύβου. Παρέχει μεγάλη ευκολία στην αλλαγή ταχυτήτων στο ξεκίνημα.

Ημισυνθετική βαλβολίνη για κιβώτια ταχυτήτων τελευταίας τεχνολογίας, χειροκίνητα, όπου ο 
κατασκευαστής απαιτεί λιπαντικό ιξώδους 75W90. Κατάλληλη για ιπποειδή γρανάζια. Eνισχυμένη 
με τα καλύτερα αντιτριβικά πρόσθετα. Παρέχει άριστη προστασία των γραναζιών κατά της φθοράς, 
διάβρωσης, θορύβου. Παρέχει μεγάλη ευκολία στην αλλαγή ταχυτήτων στο ξεκίνημα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	GL-5,	MIL-L-2105D,	MAN	342N-2,	ZF	TE-ML	7A,	12E,	16D,	19B

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	GL-5,	MIL-L-2105D,	MAN	342N-2,	ZF	TE-ML	7A,	12E,	16D,	19B

Περιγραφή	 Συσκευασία

SYNTHETIC	MULTI	PLUS	75W80	GL-5	 16x1L

SYNTHETIC	MULTI	PLUS	75W80	GL-5	 20L

SYNTHETIC	MULTI	PLUS	75W80	GL-5	 205L

20 21



Λ ι π α ν τ ι κ ά
Δ ι α φ ο ρ ι κ ώ ν  -  Β α λ β ο λ ί ν ε ς

Ενισχυμένη βαλβολίνη με πρόσθετα υψηλών πιέσεων για κιβώτια ταχυτήτων με διαφορικά 
(hypoid) οδοντωτών τροχών. Προστατεύει τα γρανάζια από την οξείδωση.

Υπερενισχυμένη βαλβολίνη κατάλληλη για ιπποειδή διαφορικά (hypoid) καθώς και για 
κιβώτια αυτοκινήτων - μοτοσικλετών, με μεγάλη προστασία κατά της οξείδωσης. Επίσης 
κατάλληλη για υψηλές απαιτήσεις και πιέσεις.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	GL-5,	MIL-L-2105D,	MAN	342N-2,	ZF	TE-ML	7A,	12E,	16D,	19B

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	GL-4,	MIL-L-2105D,	CS-3000A

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

MULTI	PLUS	80W90	GL-5	 16X1L

MULTI	PLUS	80W90	GL-5	 4X4L

MULTI	PLUS	80W90	GL-5	 20L

MULTI	PLUS	80W90	GL-5	 205L

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

MULTI	PLUS	80W90	GL-4	 16x1L

MULTI	PLUS	80W90	GL-4	 4x4L

MULTI	PLUS	80W90	GL-4	 20L

MULTI	PLUS	80W90	GL-4	 205L
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Ενισχυμένη μονοβάθμια βαλβολίνη ποιοτικής στάθμης API: GL-4 για χειροκίνητα κιβώτια 
ταχυ τήτων υψηλών πιέσεων. Παρέχει εξαιρετική προστασία στα γρανάζια κατά της φθοράς, 
οξείδωσης και θορύβων.

Υπερενισχυμένη πολυβάθμια βαλβολίνη με αντιτριβικά πρόσθετα κατάλληλη για όλα τα 
κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες και υψηλές 
πιέσεις. Παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς, οξείδωσης και θορύβου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:							

API	GL-5,	MIL-L-2105D,	MAN	342N-2,	ZF	TE-ML	7A,	12E,	16D,	19B

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:							API	GL-4	MIL-L-2105	CS-3000A

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

MULTI	PLUS	85W140	GL-5	 20L

MULTI	PLUS	85W140	GL-5	 205L

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

VALVO	PLUS	SAE	80	GL-4	 4X4L

VALVO	PLUS	SAE	80	GL-4	 20L

VALVO	PLUS	SAE	80	GL-4	 205L

VALVO	PLUS	SAE	90	GL-4	 4X4L

VALVO	PLUS	SAE	90	GL-4	 20L

VALVO	PLUS	SAE	90	GL-4	 205L
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Περιγραφή	 	 Συσκευασία

VALVO	SAE	140	GL-1	 16X1L

VALVO	SAE	140	GL-1	 4X4L

VALVO	SAE	140	GL-1	 20L

VALVO	SAE	140	GL-1	 205L

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

VALVO	SAE	90	GL-1	 16X1L

VALVO	SAE	90	GL-1	 4X4L

VALVO	SAE	90	GL-1	 20L

VALVO	SAE	90	GL-1	 205L

Λ ι π α ν τ ι κ ά
Δ ι α φ ο ρ ι κ ώ ν  -  Β α λ β ο λ ί ν ε ς

Απλή μονοβάθμια βαλβολίνη, ποιοτικής στάθμης API: GL-1 για κιβώτια ταχυτήτων και 
διαφορικά μέτριας φόρτισης. Προστατεύει τα γρανάζια από τις φθορές.

Απλή μονοβάθμια βαλβολίνη, ποιοτικής στάθμης API: GL-1 για κιβώτια ταχυτήτων 
και δια φο ρικά μέτριας φόρτισης. Προστατεύει τα γρανάζια από τις φθορές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:							

API	GL-1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API	GL-1

24 25



Περιγραφή	 Συσκευασία

TRACTOR	TRAN	10W30	 20L

TRACTOR	TRAN	10W30	 205L

TRACTOR	TRAN	20W30	 20L

TRACTOR	TRAN	20W30	 205L

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

TRACTOR	STOU	15W40	 20L

	TRACTOR	STOU	15W40	 205L

TRACTOR	STOU	20W40	 20L

	TRACTOR	STOU	20W40	 205L

Λ ι π α ν τ ι κ ά
Γε ω ρ γ ι κ ώ ν  μ η χ α ν η μ ά τ ω ν

Ειδικό λιπαντικό υψηλής ποιότητας για σύγχρονα αγροτικά μηχανήματα. Κατάλληλο για 
τον κινητήρα, το υδραυλικό σύστημα, το κιβώτιο ταχυτήτων, το διαφορικό, το Ρ.Τ.Ο και 
τα εμβαπτιζόμενα φρένα. Πληροί όλες τις προδιαγραφές των καλύτερων βιομηχανιών 
αγροτικών μηχανημάτων παγκοσμίως.

Για γρανάζια μετάδοσης κίνησης (γραναζοκιβώτια – διαφορικά) και υδραυλικά συστήματα 
των τρακτέρ. Υπακούει σε όλες τις προδιαγραφές των καλύτερων βιομηχανιών αγροτικών 
μηχανημάτων παγκοσμίως.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

JOHN	DEER,	J20C,	J27,	FORD	M2C	159B	M2C	134D,	MASSEY	FERGUSON	CMS
M1145	&	M1135,	M1144	&	M1139,	NEW	HOLLAND	82009201/2/3,	MAT	3525	
&	3526,	API	GL-4,	ZF	TE	ML	06C,	07B,	ALLISON	C-4,	CATERPILLAR	TO-2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

JOHN	DEER,	J20C,	JDM	J27,	FORD	M2C	-159B,	M2C	86A	&	134C,	
MASSEY	FERGUSON	M1135,	M1127,	M1139,	ALLISON	C-4,	CATERPILLAR	TO-2,	
API	GL-4,	ZF	TE	–	ML	06C,	07B,	API	CG-4,	API	SF,	CCMC	D4,	MB	227.1,	MAN	
271,	ACEA	E3
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Περιγραφή	 	 Συσκευασία

CALCIUM	NLGI-3	 16x1

CALCIUM	NLGI-3	 4kg

CALCIUM	NLGI-3	 16kg

CALCIUM	NLGI-2	 180kg

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

LITHIUM	NLGI-2,	3	 16X1

LITHIUM	NLGI-2,	3	 4kg

LITHIUM	NLGI-2,	3	 16kg

LITHIUM	NLGI-2,	3	 180kg

Γρ ά σ σ α

Γράσσο βάσεως λιθίου με υψηλή αντίσταση στην απόπλυση, τη φθορά, την οξεί δωση και τη 
διάβρωση. Εξαιρετικής αντοχής για ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν και κουζινέτα.

Γράσσο βάσεως ασβεστίου που παρουσιάζει πολύ καλές ιδιότητες 
πρόσφυσης και αντοχής στην απόπλυση.

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

LITHIUM	NLGI-00	EP	 16x1kg

LITHIUM	NLGI-00	EP	 4kg

LITHIUM	NLGI-00	EP	 16kg

LITHIUM	NLGI-00	EP	 180kg

Γράσσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων και μεγάλη αντοχή στην υγρασία. 
Είναι κατάλληλο για οχήματα αυτόματου γρασσαρίσματος.
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Περιγραφή	 	 Συσκευασία

LONG	LIFE	COOLANT	 16x1L

LONG	LIFE	COOLANT	 20L

LIONG	LIFE	COOLANT	 205L

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

LITHIUM	MoS2		 16x1kg

LITHIUM	MoS2		 4kg

LITHIUM	MoS2		 16kg

LITHIUM	MoS2		 180kg

Περιγραφή	 	 Συσκευασία

ADBLUE	 	 10lit

A d B l u e

Α ν τ ι ψ υ κ τ ι κ ά

Γράσσο βάσεως λιθίου ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα όπως 
γραφίτη και 2% διθειούχο μολυβδαίνιο (MOS2) που σχηματίζει ένα μόνιμο στρώμα στις 
μεταλλικές επιφάνειες με υψηλή αντίσταση στην απόπλυση, τη φθορά, την οξεί δωση και τη 
διάβρωση. Εξαιρετικής αντοχής για ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν και κουζινέτα.

Εξαιρετικής ποιότητας, προαναμιγμένο (έτοιμο προς χρήση), αντιψυκτικό, αντιθερμικό υγρό 
κατάλληλο για όλους τους κινητήρες αλουμινίου. Η δράση του συνεχίζεται για τουλάχιστον 
διπλάσιο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τα συμβατικά αντιψυκτικά υγρά.

Κάνει οικονομία στο πετρέλαιο, μειώνει κατά 85 - 92% 
τις  εκπομπές οξειδίων του αζώτου, προστατεύει τον καταλύτη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ISO	22241	-	DIN	70070	ΓΙΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	EURO	4	KAI	EURO	5

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

VAG	TL	774D,	MERCEDES	MB	325.3,	FORD	ESE	M97B49-A,	WSS-M97B44-D	
&	ESD	M97	B49-A,	OPEL	GM	QL	130100,	GM	1899	M,US	6277	M,	RENAULT	41-01-001,	
MAN	248,	324	&	B&W	D	36	5600,	VOLVO,	JOHN	DEERE	H	24	B1	&	C1,	
LEYLAND	TRUCKS	LTS	22	AF	10,	MACK	014GS	17004
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