
 WPROWADZENIE
Witamy w najnowszym Katalogu Olejów Repsol 

przeznaczonych dla motoryzacji.

W olejach dla motoryzacji ciągłe ulepszanie 

produktów jest jednym z najważniejszych czynników 

zapewniających ich doskonałość technologiczną. 

Koncern Repsol dzień po dniu udoskonala oleje i smary 

w jednym z największych centrów badawczych  

w Europie, aby być zawsze o krok przed innymi firmami. 

Do osiągnięcia tego celu Repsol codziennie angażuje 

wszystkie swoje siły pod względem zasobów, badań  

i nowoczesnej techniki.

Cały proces produkcji olejów - od wydobycia surowców 

do ostatecznego ich wytworzenia - przebiega pod 

czujnym okiem naukowców, zgodnie z najbardziej 

rygorystycznymi normami, aby nasze oleje spełniały 

najnowsze specyfikacje jakie przewidziała nowoczesna 

technika smarownicza.

Najwyższa jakość oferowanych olejów, będąca efektem 

ciężkiej pracy zespołu najwybitniejszych fachowców,  

to jedyny sposób aby silniki, których użytkownicy 

wybrali oleje Repsol, były utrzymane przez wiele lat  

w doskonałej kondycji.

Jesteśmy pewni, że zakup i użytkowanie olejów Repsol 

to najlepsza inwestycja w wydłużenie życia silnika  

i podnoszenie jego sprawności.

Produkty marki Repsol od dawna są sprawdzane 

w najcięższych warunkach jazdy sportowej  

i wyczynowej udowadniając klientom, że są: 

OLEJAMI MISTRZÓW ŚWIATA!
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OLEJE SILNIKOWE ELITE  

Long Life 50700/50400 5W30

NORMy I ZATWIERDZENIA
= VW �07.00/�0�.00
= ACEA A3/B� 

WłAŚcIWOŚcI   
=  Olej rekomendowany do użycia w silnikach FSI oraz Diesel  

z filtrem cząstek stałych DPF koncernu VW- AUDI-SEAT-SKODA.
=  Redukuje zwiększoną konsumpcję paliwa poprzez wysoką 

stabilność lepkościową w wysokich oraz niskich temperaturach 
pracy jednostki napędowej.

=  Produkt zapobiega powstawanie nagarów i osadów 
na zaworach.

=  Charakteryzuje się niską temperaturą płynięcia co znacznie 
ułatwia rozruch jednostki napędowej w niskich temperaturach,  
poprawia pompowalność oleju i redukuje zjawisko suchego 
startu silnika.

Repsol Elite Long Life 50700/50400 5W30 to wysokiej jakości 
syntetyczny olej silnikowy wykonany z wyselekcjonowanych 
olejów bazowych oraz unikalnego pakietu dodatków 
uszlachetniających. 
Produkt stworzony specjalnie do stosowania w nowoczesnych 
silnikach z zapłonem iskrowym jak i Diesla koncernu 
VW-AUDI-SEAT-SKODA. Norma VW �0700/�0�00 jaką 
posiada produkt rekomenduje olej silnikowy do zalania 
we wszystkich silnikach w/w koncernów gdzie norma 
(Long Life QG1) jest wymagana.
Produkt z powodzeniem może być stosowany do silników 
benzynowych z wtryskiem bezpośrednim (FSI) jak i do silników
Diesla z pompowtryskiwaczami i filtrami cząstek stałych (DPF).
Produktu Repsol Elite Long Life �0700/�0�00 �W30 nie można 
stosować w silnikach Diesla R�, V10 (wymagają normy VW 
�06.01) oraz � i 3 cylindrowych silnikach Diesla bez DPF
(wymagają normy VW �0�.01). Niska zawartość popiołów 
siarczanowych zawarta w produkcie znacznie wydłuża
eksploatację filtrów cząstek stałych DPF.

Evolution 5W40

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API SM/CF 
= ACEA A3/B3, A3/B�, C3
= VW �02.00/�0�.00
= MB 229.31
= PORSCHE
= BMW LL-0�

WłAŚcIWOŚcI  
=  Polecany do stosowania w turbodoładowanych silnikach 

benzynowych oraz Diesla.
=  Olej posiada wysokiej jakości modyfikatory tarcia  

co przyczynia się do oszczędności w spalaniu paliwa  
i ekonomicznej eksploatacjipojazdu przy zachowaniu 
jednocześnie wysokiej ochrony przeciwzużyciowej silnika.

=  Posiada doskonałą lepkość i walory eksploatacyjne  
w niskich temperaturach co znacznie ułatwia start silnika 
zapobiegając powstawaniu zjawiska suchego startu.

=  Zawiera bardzo małą ilość popiołów siarczanowych  
co przyczynia się do zmniejszenia powstawania osadów  
w filtrach DPF chroniąc jednocześnie trójdrożne 
katalizatory spalin.

Repsol Elite Evolution 5W40 to syntetyczny bardzo wysokiej jakości 
wielosezonowy olej silnikowy wykonany z syntetycznych olejów 
bazowych i unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających  
o bardzo niskiej zawartości popiołów siarczanowych (SAPS). 
Produkt został stworzony jako olej o wydłużonych przebiegach 
międzywymianowych do stosowania w silnikach Diesla wyposażonych  
w filtry cząstek stałych DPF marki BMW i MB zgodnych z normą 
EURO �, silnikach benzynowych koncernu VW/AUDI oraz w niektórych 
silnikach Diesla, których oleje spełniają normy wymienione 
w specyfikacji technicznej.

Common Rail 5W30

NORMy I ZATWIERDZENIA
= MB 229.�/229.3 
= BMW LL-01

WłAŚcIWOŚcI
=  Doskonale chroni silnik w szerokim spektrum temperaturowym.
=  Produkt znacznie redukuje zjawisko „konsumpcji oleju” 

podczas eksploatacji pojazdu.
=  Olej może być stosowany do wydłużonych przebiegów 

utrzymując silnik w doskonałej czystości.
=  Charakteryzuje się bardzo niską temperaturą płynięcia co znacznie  

ułatwia start silnika w niskich temperaturach, poprawia pompowalność 
oleju i redukuje zjawisko suchego startu.

=  Produkt nie może być stosowany w silnikach wyposażonych 
w układ oczyszczania spalin DPF.

Elite Common Rail 5W30 jest najwyższej jakości syntetycznym  
wielosezonowym olejem silnikowym wykonanym z najnowocześniejszych 
olejów bazowych oraz unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających  
wyjątkowo odpornych na ścinanie oraz wydłużone przebiegi.  
Produkt przeznaczony jest do smarowania jednostek napędowych 
samochodów BMW oraz MERCEDES BENZ wyposażonych w silniki Diesla  
z turbodoładowaniem oraz jednostki benzynowe wyposażone w system 
wtrysku paliwa „common rail” z wielozaworową techniką zasilania  
i wydechu „valvetronic”.

OLEJE SILNIKOWE ELITE  

Oleje dla motoryzacji

Cosmos 0W40

NORMy I ZATWIERDZENIA
= VW �02.00/�0�.00/�03.01 
= MB 229.3 
= PORSCHE
= BMW LL-98

WłAŚcIWOŚcI
=  Posiada ponadprzeciętne własności eksploatacyjne 

w nowoczesnych jednostkach napędowych.
=  Wspaniale chroni silnik w szerokim spektrum 

temperaturowym.
=  Charakteryzuje się doskonałymi własnościami smarnymi 

w każdych warunkach pracy silnika.
=  Posiada doskonałą płynność ułatwiając start jednostki 

napędowej w bardzo niskich temperaturach.
=  Doskonale przeciwdziała tworzeniu się wszelkich 

nagarów i szlamów w silniku.
=  Charakteryzuje się niską odparowalnością co doskonale 

przeciwdziała efektowi zwiększonej konsumpcji oleju 
przez silnik.

Elite Cosmos to całkowicie syntetyczny najwyższej jakości  
olej silnikowy wykonany z syntetycznych olejów bazowych  
oraz unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających.  
Produkt stworzony do stosowania w najnowocześniejszych 
wysilonych jednostkach napędowych (włącznie z takimi 
producentami jak MB, PORSCHE, AUDI i wiele innych). 
Najnowsza generacja olejów bazowych i dodatków chroni silnik 
podczas intensywnej eksploatacji spełniając jednocześnie surowe 
wymagania norm ochrony środowiska. Jest to kwintesencja  
najnowszych osiągnięć technologicznych w zakresie produkcji 
olejów silnikowych dająca maksymalną ochronę w ekstremalnych 
warunkach pracy nowoczesnego silnika.
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50501 TDI 5W40

WłAŚcIWOŚcI  
=  Wielosezonowy olej silnikowy doskonale spisujący się  

w szerokim spectrum temperatury pracy jednostki napędowej 
charakteryzujący się jednocześnie wysoką stabilnością 
lepkościową i ponadprzeciętną odpornością na zużycie silnika.

=  Niska zawartość siarczanów popiołowych przyczynia się  
do zmniejszenia wydzielania toksycznych spalin będąc 
jednocześnie produktem przyjaznym dla środowiska 
chroniąc filtry DPF. 

=  Produkt zapobiega tworzeniom się nagarów i szlamów 
chroniąc turbosprężarkę.

=  Wspaniała lepkość w niskich temperaturach doskonale 
zapobiega uszkodzeniom silnika podczas zimnego startu  
jak też doskonale zapobiega przegrzaniu jednostki napędowej.

=  Doskonale zapobiega zwiększonej konsumpcji oleju w silniku.

Repsol Elite 50501 TDI 5W40 to syntetyczny olej silnikowy wykonany 
z syntetycznych olejów bazowych oraz najnowocześniejszych 
wysokowydajnych pakietów dodatków uszlachetniających. 
Produkt został specjalnie stworzony do stosowania w silnikach 
Diesla samochodów osobowych i lekkich dostawczych koncernu 
VW-AUDI-SKODA-SEAT wyposażonych w pompowtryskiwacze 
zgodnie z zaleceniami normy �0�.01. Produkt może być ponadto 
stosowany w silnikach z zapłonem iskrowym. Olej zawiera niewielką 
ilość popiołów siarczanowych (SAPS), co przyczynia się do możliwości 
stosowania oleju w najnowszych jednostkach napędowych 
minimalizując przy tym zanieczyszczenie środowiska spalinami.

Competición 5W40

= API SM/CF 
= ACEA A3/B3/B�
= VW �02.00/�0�.00 
= OPEL (GM-LLB02�) 

= MB 229.3 
= BMW LL-01 
= PORSCHE 

WłAŚcIWOŚcI
=  Wykonany w technologii syntetycznej charakteryzujący  

się wysoką odpornością na zużycie części ruchomych silnika.
=  Opracowany z wykorzystaniem wysokiej jakości 

modyfikatorów tarcia co przyczynia się do oszczędności 
w spalaniu paliwa i ekonomicznej eksploatacji pojazdu.

=  Produkt opracowany specjalnie z myślą o maksymalnym 
wydłużeniu żywotności silnika.

=  Charakteryzuje się doskonałą lepkością w niskich 
temperaturach co znacznie ułatwia start silnika.

=  Charakteryzuje się niskim  współczynnikiem lotności  
redukując zjawisko konsumpcji oleju podczas 
długich przebiegów międzywymianowych.

=  Zawiera nowoczesny pakiet dodatków myjących, 
które utrzymują silnik w nienagannej czystości 
bez żadnych nagarów i szlamów.

=  Doskonała praca silnika w różnorodnych warunkach 
klimatycznych.

=  Optymalizuje smarowanie silnika zaraz po jego uruchomieniu.
=  Posiada wydajne dodatki przeciwdziałające formowaniu się 

piany w układzie olejowym.
=  Doskonale odporny na ścinanie co znacznie ułatwia osiągnięcie 

wydłużonych przebiegów jednostki napędowej.

Oleje dla motoryzacji

OLEJE SILNIKOWE ELITE  

Multiválvulas 10W40

= API SL/CF 
= ACEA A3/B�, A3/B�

= VW �02.00/�0�.00
= MB 229.1

WłAŚcIWOŚcI
=  Posiada niską temperaturę płynięcia, która zapewnia 

doskonałą pompowalność i smarowalność wszystkich 
układów silnika w szerokim spectrum temperatur 
zewnętrznych.

=  Charakteryzuje się niskim współczynnikiem lotności  
co powoduje znaczne zredukowanie zjawiska konsumpcji 
oleju podczas długich przebiegów silnika.

=  Zawiera niższy współczynnik tarcia niż posiadają oleje 
mineralne co przyczynia się do uzyskania oszczędności 
w spalaniu paliwa.

=  Produkt oferuje doskonałą stabilność termiczną, 
która przyczynia się długiej i bezproblemowej 
pracy jednostki napędowej.

=  Zaawansowany pakiet dodatków chroni silnik przed 
zużyciem, rdzą, korozją oraz tworzeniem się wszelkiego 
rodzaju nagarów oraz szlamów.

=  Wydajne dodatki modyfikujące lepkość przyczyniają  
się do bezproblemowej pracy silników wyposażonych 
w wielozaworowe głowice.

=  Olej zawiera dodatki odporne na ścinanie co znacznie  
ułatwia osiągnięcie wydłużonych przebiegów 
międzywymianowych w pojazdach.

OLEJE SILNIKOWE ELITE  

8

NORMy I ZATWIERDZENIA

NORMy I ZATWIERDZENIA

Repsol Elite Multiválvulas 10W40 to półsyntetyczny wielosezonowy 
olej silnikowy wykonany z wysokiej jakości olejów bazowych oraz 
pakietu najlepszych dodatków uszlachetniających. 
Olej został stworzony do stosowania w najnowszej generacji 
silnikach benzynowych zasilanych również przez LPG oraz Diesla 
wraz z turbodoładowaniem. Zapewnia bezproblemową całoroczną 
eksploatację nowoczesnych, wysilonych jednostek napędowych 
samochodów osobowych jak i lekkich dostawczych. Może być 
stosowany wszędzie tam gdzie producenci silników zalecają 
stosowanie norm i zatwierdzeń jakie spełnia powyższy produkt.

NORMy I ZATWIERDZENIA
= ACEA A3/B3/B�, C3 
= VW �0�.01/�02.00

Repsol Elite Competición 5W40 to syntetyczny bardzo wysokiej
jakości, wielosezonowy olej silnikowy wykonany z syntetycznych
olejów bazowych i nowoczesnego pakietu dodatków
uszlachetniających.
Produkt został stworzony na bazie doświadczeń firmy Repsol 
również w sportach motorowych, tak aby zapewniał bezproblemową 
eksploatację silnika oferując jednocześnie najwyższe normy 
oraz zatwierdzenia. Olej jest zalecany do stosowania w nowoczesnych 
silnikach benzynowych wraz z turbodoładowaniem, zasilanych 
również LPG oraz w silnikach Diesla z nowoczesnymi układami 
zasilania. Produkt dzięki bardzo wysokim parametrom technicznym 
oferuje maksymalny pakiet korzyści dla nowoczesnego silnika 
jakie może zaoferować współczesna technika smarownicza.
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Inyección 15W40

NORMy I ZATWIERDZENIA 
= API SL/CF 
= ACEA A3/B3 
= VW �01.00/�01.01/�0�.00 
= MB 229.1 

WłAŚcIWOŚcI  
=  Wielosezonowy olej silnikowy z wysoką odpornością 

przeciwzużyciową silnika. 
=  Niska temperatura płynięcia zapewnia dobrą pompowalność 

i smarowalność oleju w silniku. 
=  Produkt charakteryzuje się niskim współczynnikiem lotności 

co powoduje znaczne zredukowanie zjawiska konsumpcji 
oleju w silniku.

=  Posiada niski współczynnik tarcia co przyczynia się do uzyskania 
oszczędności w spalaniu paliwa. 

=  Charakteryzuje się doskonałą stabilnością termiczną, 
która przyczynia się do bezawaryjnej pracy jednostki 
napędowej w każdych warunkach klimatycznych.

=  Zawiera zaawansowany pakiet dodatków chroniący silnik 
przed zużyciem, rdzą, korozją oraz tworzeniem się wszelkiego 
rodzaju nagarów oraz szlamów.

=  Olej może być używany w pojazdach wyposażonych w katalizatory. 
=  Posiada doskonałe własności eksploatacyjne dla silników 

pracujących w wysokich temperaturach zewnętrznych. 

Repsol Elite Inyección 15W40 to wysokiej jakości mineralny, 
wielosezonowy olej silnikowy wykonany z wyselekcjonowanych 
olejów bazowych oraz unikalnego pakietu dodatków 
uszlachetniających, stworzony do silników z zapłonem iskrowym 
(zasilanych również przez LPG) jak i Diesla wraz turbodoładowaniem. 
Produkt zapewnia bezproblemową całoroczną eksploatację 
nowoczesnych jednostek napędowych samochodów osobowych 
jak i lekkich dostawczych pracujących w ciężkich warunkach 
eksploatacyjnych. Olej może być stosowany w trudnych 
warunkach jazdy miejskiej jak i na długich trasach.

Injection 10W40

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API SL/CF
= ACEA A3/B3
= VW �0�.00
= MB 229.1

WłAŚcIWOŚcI
=  Wielosezonowy półsyntetyczny olej silnikowy charakteryzujący 

się wysoką odpornością przeciwzużyciową.
=  Posiada niską temperaturę płynięcia, która zapewnia doskonałą 

pompowalność i smarowalność wszystkich układów silnika 
w szerokim spectrum temperatur zewnętrznych.

=  Produkt charakteryzuje się niskim współczynnikiem lotności 
redukując zjawisko konsumpcji oleju podczas długich 
przebiegów silnika między wymianami oleju.

=  Charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia w stosunku 
do olejów mineralnych co znacznie ułatwia uzyskanie  
oszczędności w spalaniu paliwa.

=  Olej oferuje doskonałą stabilność termiczną oraz długą,  
bezawaryjną pracę jednostki napędowej.

=  Zawiera zaawansowany pakiet dodatków chroniący silnik 
przed zużyciem, rdzą, korozją oraz tworzeniem się wszelkiego 
rodzaju nagarów oraz szlamów.

=  Posiada wydajny pakiet dodatków modyfikujących lepkość, 
co przyczynia się do bezproblemowej pracy wielozaworowych 
głowic nowoczesnych silników.

=  Charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścinanie, 
ułatwiając osiągnięcie wydłużonych przebiegów.

Repsol Elite Injection 10W40 to wysokiej jakości półsyntetyczny wielosezonowy 
olej silnikowy wykonany z wysokiej jakości olejów bazowych oraz unikalnego 
pakietu dodatków uszlachetniających, stworzony do najnowszej generacji  
silników z zapłonem iskrowym (zasilanych również przez LPG), jak i Diesla 
wraz z turbodoładowaniem. Produkt zapewnia bezproblemową całoroczną 
eksploatację nowoczesnych wysilonych jednostek napędowych samochodów 
osobowych jak i lekkich dostawczych.

TDI 15W40

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API SL/CF
= ACEA A3/B3/B�
= MB 229.1
= VW �0�.00

WłAŚcIWOŚcI  
=  Wielosezonowy olej silnikowy z wysoką odpornością  

przeciwzużyciową silnika.
=  Niska temperatura płynięcia zapewnia dobrą pompowalność 

i smarowalność oleju w silniku.
=  Produkt charakteryzuje się niskim współczynnikiem lotności  

co powoduje znaczne zredukowanie zjawiska konsumpcji 
oleju podczas długich okresów między wymianami oleju.

=  Posiada niski współczynnik tarcia ułatwiając uzyskanie 
oszczędności w spalaniu paliwa.

=  Oferuje doskonałą stabilność termiczną w każdych warunkach 
klimatycznych oraz długą bezawaryjną pracę jednostki napędowej.

=  Zawiera zaawansowany pakiet dodatków chroniący silnik 
przed zużyciem, rdzą, korozją oraz tworzeniem się wszelkiego 
rodzaju nagarów oraz szlamów.

=  Produkt może być używany w pojazdach wyposażonych 
w katalizatory spalin.

=  Posiada doskonałe własności eksploatacyjne dla silników 
pracujących w wysokich temperaturach zewnętrznych.

Repsol Elite TDI 15W40 to wysokiej jakości mineralny wielosezonowy 
olej silnikowy wykonany z wysokiej jakości olejów bazowych  
oraz unikalnego pakietu najlepszych dodatków uszlachetniających 
stworzony do silników Diesla bez lub z turbodoładowaniem 
wyposażonych w bezpośredni wtrysk paliwa.  
Produkt zapewnia bezproblemową całoroczną eksploatację 
nowoczesnych jednostek napędowych samochodów osobowych 
wyposażonych również w silniki benzynowe jak i lekkich dostawczych 
pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Produkt może być 
używany w trudnych warunkach jazdy miejskiej jak i na długich trasach.

OLEJE SILNIKOWE ELITE OLEJE SILNIKOWE ELITE
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Super 20W50

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API SL/CF 
= ACEA A3/B3 
= VW �01.01/�0�.00 
= MB 229.1

WłAŚcIWOŚcI 
=  Wielosezonowy olej silnikowy z wysoką odpornością 

przeciwzużyciową silnika.
=  Niska temperatura płynięcia zapewnia dobrą pompowalność 

i smarowalność oleju w silniku.
=  Produkt charakteryzuje się niskim współczynnikiem lotności, 

co powoduje znaczne zredukowanie zjawiska konsumpcji 
oleju podczas długich okresów międzywymianowych.

=  Charakteryzuje się doskonałą stabilnością termiczną 
w szerokim spektrum temperaturowym.

=  Produkt zawiera zaawansowany pakiet dodatków chroniący 
silnik przed zużyciem, rdzą, korozją oraz tworzeniem 
się wszelkiego rodzaju nagarów oraz szlamów.

=  Produkt może być używany w pojazdach wyposażonych 
w katalizatory spalin.

=  Posiada doskonałe własności eksploatacyjne dla silników 
pracujących w wysokich temperaturach zewnętrznych.

Repsol Elite Super 20W50 to wysokiej jakości mineralny, 
wielosezonowy olej silnikowy wykonany z wysokiej olejów 
bazowych oraz unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających 
stworzony do silników z zapłonem iskrowym jak i Diesla. 
Produkt zapewnia bezproblemową całoroczną eksploatację 
jednostek napędowych samochodów osobowych jak 
i lekkich dostawczych pracujących w ciężkich warunkach 
eksploatacyjnych. Olej może być używany w trudnych 
warunkach jazdy miejskiej jak i na długich trasach.

Oleje dla motoryzacji

Náutico 2T

NORMy I ZATWIERDZENIA
= TC W3
= NMMA TC-W3R

WłAŚcIWOŚcI 
=  Doskonale przeciwdziała blokowaniu się pierścieni tłokowych.
=  Wspaniale utrzymuje jednostkę napędową oraz układ  

wydechowy w czystości.
=  Ułatwia start silnika redukując tarcie.
=  Przeciwdziała osadzaniu się szlamów i nagarów  

na świecach zapłonowych.
=  Doskonale przeciwdziała powstawaniu rdzy i korozji 

nawet w długich okresach bezczynności silnika.

Olej Náutico 2T to wysokiej jakości mineralny olej silnikowy 
skonstruowany do stosowania w 2-suwowych silnikach 
zaburtowych łodzi i motorówek. Ten wysokiej jakości produkt 
spełnia normy TC W3 z dodatkami bezpopiołowymi.

OLEJE SILNIKOWE ELITE  OLEJE SILNIKOWE ELITE  
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OLEJE DO SAMOchODÓW cIężAROWych 
I LEKKIch DOSTAWcZych

Lubricantes para automoción
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OLEJE DO SAMOchODÓW cIężAROWych  
I LEKKIch DOSTAWcZych

Turbo VHPD 5W30

WłAŚcIWOŚcI 
=  Olej silnikowy zalecany do stosowania w różnorodnych 

warunkach klimatycznych dzięki bardzo dobrej płynności  
ułatwiającej rozruch zimnego silnika.

=  Doskonale zapobiega tworzeniu się wszelkiego rodzaju  
nagarów oraz czarnych szlamów blokujących magistrale 
olejowe poprzez bardzo dobre właściwości dyspergująco - 
myjące.

=  Produkt charakteryzuje się długimi przebiegami między 
wymianami oleju silnikowego.

=  Najwyższej jakości syntetyczny olej bazowy użyty do produkcji 
oleju przyczynia się do znikomej konsumpcji produktu między 
wymianami umożliwiając stosowanie do silników spełniających 
normy EURO � i jednostek napędowych gdzie wymagane 
są normy ACEA E7,E� oraz E�.

=  Dzięki zaawansowanemu pakietowi dodatków olej  
charakteryzuje się doskonałym utrzymywaniem 
silnika w czystości.

=  Zapobiega przed polerowaniem gładzi cylindrowej, które 
jest częstym zjawiskiem w bardzo wysilonych jednostkach 
napędowych typu Diesel z turbodoładowaniem.

=  Posiada bardzo dobre właściwości zapobiegające powstawaniu  
korozji łożysk.

=  Jest odporny na starzenie w wysokich temperaturach 
oraz posiada wysoką odporność na pienienie.

Repsol Turbo VHPD 5W30 to najwyższej jakości syntetyczny olej 
silnikowy klasy UHPD – „Ultra High Performance Diesel“ spełniający 
najnowsze wymagania wielu producentów samochodów ciężarowych. 
Przeznaczony jest do stosowania w najnowszych silnikach 
wysokoprężnych bez oraz z turbodoładowaniem EURO 3 i EURO 2, 
które wymagają zasilania olejem napędowym o niskiej zawartości siarki. 
Produkt został wykonany z najwyższej jakości syntetycznych olejów 
bazowych oraz specjalnie wyselekcjonowanego pakietu dodatków 
zapewniających najwyższą jakość oleju silnikowego. Produkt zapewnia 
doskonałą trwałość eksploatacyjną oraz zmniejszone zużycie paliwa.

Turbo UHPD 10W40 MID SAPS

WłAŚcIWOŚcI 
=  Olej silnikowy zalecany do stosowania w różnorodnych warunkach 

klimatycznych dzięki bardzo dobrej płynności ułatwiającej rozruch 
zimnego silnika.

=  Doskonale zapobiega tworzeniu się wszelkiego rodzaju nagarów oraz 
czarnych szlamów blokujących magistrale olejowe poprzez bardzo 
dobre właściwości dyspergująco-myjące.

=  Zastosowanie wysokiej jakości syntetycznych olejów bazowych  
oraz unikalnego pakietu dodatków przyczyniło się do uzyskiwania 
bardzo długich przebiegów między wymianami oleju silnikowego  
(90-100 tyś. km) zgodnych z zaleceniami producentów pojazdów.

=  Dzięki zaawansowanemu pakietowi dodatków olej charakteryzuje 
się doskonałym utrzymywaniem silnika w czystości.

=  Produkt charakteryzuje się niską zawartością SAPS, co znacznie 
przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin.

= Posiada bardzo dobre właściwości zapobiegające powstawaniu 
korozji łożysk.

= Jest odporny na starzenie w wysokich temperaturach 
oraz posiada wysoką odporność na pienienie.

Repsol Turbo UHPD 10W40 MID SAPS to wysokiej jakości olej silnikowy
klasy UHPD – „Ultra High Performance Diesel“ o bardzo niskiej zawartości 
popiołów siarczanowych, fosforu oraz siarki, spełniający najnowsze 
wymagania wielu producentów samochodów ciężarowych. 
Przeznaczony jest do stosowania w najnowszych silnikach wysokoprężnych 
bez oraz z turbodoładowaniem EURO � i EURO �. Produkt został wykonany 
z najwyższej jakości syntetycznych olejów bazowych oraz specjalnie 
wyselekcjonowanego pakietu dodatków zapewniających najwyższą 
jakość oleju silnikowego. Produkt zapewnia doskonałą trwałość 
eksploatacyjną jednostki napędowej przy ekstremalnie wydłużonych 
okresach międzywymianiowych zgodnie z zaleceniami producentów 
pojazdów oraz wydłuża trwałość takich układów w pojeździe jak  
filtry cząstek stałych DPF, CRT oraz SCR.

Turbo UHPD 10W40

WłAŚcIWOŚcI 
=  Olej silnikowy zalecany do stosowania w różnorodnych 

warunkach klimatycznych dzięki bardzo dobrej płynności  
ułatwiającej rozruch zimnego silnika.

=  Doskonale zapobiega tworzeniu się wszelkiego rodzaju nagarów 
oraz czarnych szlamów blokujących magistrale olejowe 
poprzez bardzo dobre właściwości dyspergująco-myjące.

=  Dzięki zastosowaniu bardzo wysokiej jakości syntetycznych 
olejów bazowych oraz unikalnego pakietu dodatków, 
produkt charakteryzuje się bardzo długimi przebiegami 
między wymianami oleju silnikowego (90-100 tyś. km).

=  Dzięki zaawansowanemu pakietowi dodatków olej  
charakteryzuje się doskonałym utrzymywaniem  
silnika w czystości.

=  Zapobiega przed polerowaniem gładzi cylindrowej, które 
jest częstym zjawiskiem w bardzo wysilonych jednostkach 
napędowych typu Diesel z turbodoładowaniem.

=  Posiada bardzo dobre właściwości zapobiegające 
powstawaniu korozji łożysk.

=  Jest odporny na starzenie w wysokich temperaturach 
oraz posiada wysoką odporność na pienienie.

Repsol Turbo UHPD 10W40 to wysokiej jakości olej silnikowy klasy 
UHPD – „Ultra High Performance Diesel“ spełniający najnowsze 
wymagania wielu producentów samochodów ciężarowych. 
Przeznaczony jest do stosowania w najnowszych silnikach 
wysokoprężnych bez oraz z turbodoładowaniem EURO 3 i EURO 
2, które wymagają zasilania olejem napędowym o niskiej zawartości 
siarki oraz do niektórych silników EURO �, gdzie wymagana jest 
klasa ACEA E�/E7. Produkt został wykonany z najwyższej jakości 
olejów bazowych oraz specjalnie wyselekcjonowanego pakietu 
dodatków zapewniających najwyższą jakość oleju silnikowego. 
Produkt zapewnia doskonałą trwałość eksploatacyjną przy 
ekstremalnie wydłużonych okresach międzywymianiowych 
zgodnie z zaleceniami producentów pojazdów.

OLEJE DO SAMOchODÓW cIężAROWych  
I LEKKIch DOSTAWcZych

= ACEA E�/E�/E7
= MB 228.�
= MAN 3277
= VOLVO VDS-3
= SCANIA LDF

= RENAULT VI RXD
= DAF HP1/2
= MTU typ 3
= CUMMINS 20077/20076/ 
     20072/20071

NORMy I ZATWIERDZENIA
= ACEA E�/E6
= MB 228.�/228.�1
= MAN 3277 dla CRT/3�77
= VOLVO VDS-2

= RENAULT VI RXD
= DAF HP2
= MTU typ 3.1 

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API CF
= ACEA E�/E7
= MB 228.�
= SCANIA LDF-2
= MAN 3277

= RENAULT VI RXD, RLD-2
= VOLVO VDS-3
= DAF EXTENDED DRAIN 
= MTU typ 3
= CUMMINS CES 20072

NORMy I ZATWIERDZENIA
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Super Turbo Diesel 15W40

WłAŚcIWOŚcI
=  Produkt posiada własności przeciwdziałające mechanicznemu 

zużyciu ruchomych części jednostki napędowej.
=  Polecany do jednostek napędowych spełniających 

normy emisji spalin EURO 1 oraz EURO 2.
=  Doskonale zapobiega tworzeniu się wszelkiego rodzaju nagarów 

oraz czarnych szlamów blokujących magistrale olejowe 
poprzez bardzo dobre właściwości dyspergująco-myjące.

=  Posiada doskonałe własności niwelujące niekorzystny wpływ 
zwiększonej zawartości siarki w oleju napędowym.

=  Zapobiega przed polerowaniem gładzi cylindrowej, które 
jest częstym zjawiskiem w bardzo wysilonych jednostkach 
napędowych typu Diesel z turbodoładowaniem.

=  Posiada bardzo dobre właściwości zapobiegające powstawaniu 
korozji łożysk.

=  Jest odporny na starzenie w wysokich temperaturach 
oraz posiada wysoką odporność na pienienie.

=  Utrzymuje prawidłowe ciśnienie smarowania 
jednostki napędowej.

=  Posiada bardzo dobrą płynność w niskich temperaturach 
ułatwiając rozruch jednostki napędowej w warunkach zimowych.

Repsol Super Turbo Diesel 15W40 to bardzo wysokiej jakości 
olej silnikowy klasy SHPD – „Super High Performance Diesel“ 
spełniający wymagania norm ACEA, API oraz wielu producentów 
samochodów ciężarowych. Przeznaczony jest do stosowania  
w silnikach wysokoprężnych bez oraz z turbodoładowaniem,  
które wymagają stosowania olejów silnikowych o wydłużonym 
przebiegu między wymianami środka smarnego. Produkt został 
wykonany z wysokiej jakości mineralnych olejów bazowych  
oraz pakietu dodatków zapewniających wysoką jakość  
produktu, który zapewnia doskonałe własności eksploatacyjne.

Multi G Diesel 15W40

WłAŚcIWOŚcI 
=  Wielosezonowy olej silnikowy zapewniający łatwy rozruch 

silnika w warunkach zimowych zapobiegający zużyciu  
i uszkodzeniu silnika podczas „zimnego startu”.

=  Posiada własności przeciwdziałające mechanicznemu zużyciu 
ruchomych części jednostki napędowej.

=  Produkt zapewnia stabilne ciśnienie w układzie olejowym  
w każdej temperaturze i w każdych warunkach pracy  
jednostki napędowej.

=  Doskonale zapobiega tworzeniu się wszelkiego rodzaju 
nagarów oraz czarnych szlamów blokujących magistrale 
olejowe poprzez bardzo dobre właściwości  
dyspergująco-myjące.

=  Zalecany do stosowania w ciężkich warunkach jazdy miejskiej 
do transportu i firm użyteczności publicznej wymagających 
planowanych wymian oleju zgodnych z zaleceniami producenta 
pojazdu. Doskonale sprawdza się wszędzie tam gdzie cykl jazdy 
związany jest z trybem pracy „stop&go”.

=  Zapobiega uszkodzeniom gładzi cylindrowej w wysilonych 
jednostkach napędowych typu Diesel z turbodoładowaniem.

=  Posiada bardzo dobre właściwości zapobiegające powstawaniu 
korozji łożysk.

=  Jest odporny na starzenie w wysokich temperaturach oraz 
posiada wysoką odporność na pienienie.

Repsol Multi G Diesel 15W40 to bardzo wysokiej jakości olej silnikowy 
spełniający wymagania wielu producentów samochodów ciężarowych. 
Przeznaczony jest do stosowania w silnikach wysokoprężnych bez  
oraz z turbo doładowaniem oraz lekkich pojazdach dostawczych. 
Produkt został wykonany z wysokiej jakości mineralnych olejów 
bazowych oraz pakietu dodatków zapewniających wysoką jakość 
produktu, który zapewnia doskonałe własności eksploatacyjne.  
Produkt może być z powodzeniem używany w mieszanym  
parku pojazdów.

Turbo THPD 15W40

= ACEA E�/E7
= API CI-�/CH-�/SL
= MB 228.3
= MAN 327� 
= RVI RLD

= MTU typ 2
= VOLVO VDS-3
= MACK EO-M PLUS
= GLOBAL DHD-1
=  CUMMINS  

20078/20077/20072/20071
 

WłAŚcIWOŚcI 
=  Olej silnikowy zalecany do stosowania w różnorodnych 

warunkach klimatycznych dzięki dobrej płynności ułatwiającej 
rozruch zimnego silnika.

=  Doskonale zapobiega tworzeniu się wszelkiego rodzaju 
nagarów oraz czarnych szlamów blokujących 
magistrale olejowe poprzez bardzo dobre 
właściwości dyspergująco-myjące.

=  Produkt spełnia wymagania nałożone przez normę emisji spalin 
EURO � jednocześnie oferując większe korzyści w odniesieniu 
do tradycyjnych olejów silnikowych używanych 
w silnikach wysokoprężnych.

=  Zapobiega przed polerowaniem gładzi cylindrowej, które 
jest częstym zjawiskiem w bardzo wysilonych jednostkach 
napędowych typu Diesel z turbodoładowaniem.

=  Posiada bardzo dobre właściwości zapobiegające powstawaniu 
korozji łożysk.

=  Jest odporny na starzenie w wysokich temperaturach 
oraz posiada wysoką odporność na pienienie.

=  Utrzymuje prawidłowe ciśnienie smarowania  
jednostki napędowej.

Repsol Diesel Turbo THPD 15W40 to najwyższej jakości olej silnikowy 
klasy THPD – „Top High Performance Diesel” spełniający najnowsze 
wymagania wielu producentów samochodów ciężarowych. 
Przeznaczony jest do stosowania w najnowszych silnikach 
wysokoprężnych bez oraz z turbodoładowaniem, które wymagają 
stosowania olejów silnikowych przekraczających korzyści wynikające  
z użytkowania tradycyjnego oleju klasy SHPD. Produkt został wykonany 
z najwyższej jakości mineralnych olejów bazowych oraz specjalnie 
wyselekcjonowanego pakietu dodatków zapewniających unikalną 
jakość oleju silnikowego. Produkt dedykowany jest szczególnie  
do pojazdów, których silniki wymagają stosowania olejów silnikowych 
spełniających ACEA E7, API CI-� oraz normy EURO 3 oraz EURO �.

OLEJE DO SAMOchODÓW cIężAROWych  
I LEKKIch DOSTAWcZych

OLEJE DO SAMOchODÓW cIężAROWych  
I LEKKIch DOSTAWcZych

NORMy I ZATWIERDZENIA

= API CG-�/SJ
= ACEA E2/E3
= MB 228.3

= MAN 327�
= VOLVO VDS-2
= MACK EOL

NORMy I ZATWIERDZENIA
= ACEA E2
= API CF-�
= MB 228.1

= MAN 271
= MACK EO-K
= VOLVO VDS
= SCANIA LD
 

NORMy I ZATWIERDZENIA
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Mixfleet 15W40 i 20W50

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API CF-�/CF/SG
= ACEA E2
= MB 228.1
= MAN 271

WłAŚcIWOŚcI  
=  Wielosezonowy olej silnikowy zapewniający łatwy rozruch 

silnika w warunkach zimowych zapobiegający zużyciu 
i uszkodzeniu silnika podczas „zimnego startu”.

=  Produkt posiada własności przeciwdziałające mechanicznemu 
zużyciu silnika.

=  Doskonale zapobiega tworzeniu się wszelkiego rodzaju 
nagarów oraz czarnych szlamów.

=  Zapobiega uszkodzeniom gładzi cylindrowej w wysilonych 
jednostkach napędowych typu Diesel z turbodoładowaniem.

=  Posiada bardzo dobre właściwości zapobiegające powstawaniu 
korozji łożysk.

=  Jest odporny na starzenie w wysokich temperaturach 
oraz posiada wysoką odporność na pienienie.

Seria produktów Repsol Mixfleet 15W40 i 20W50 to bardzo 
wysokiej jakości olej silnikowy spełniający wymagania wielu 
producentów samochodów ciężarowych i osobowych. 
Przeznaczony jest do stosowania w silnikach wysokoprężnych  
bez oraz z turbo doładowaniem oraz lekkich pojazdach 
dostawczych. Produkt został wykonany z wysokiej jakości 
mineralnych olejów bazowych oraz pakietu dodatków 
zapewniających wysoką jakość produktu, który zapewnia 
doskonałe własności eksploatacyjne. Produkt może być 
z powodzeniem używany w mieszanym parku pojazdów 
posiadających samochody ciężarowe, dostawcze, 
osobowe, sprzęt budowlany oraz rolniczy.

Serie 3 SAE 10W, 30 i 40

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API CF/CD
= ACEA E2
= MB 228.0 
= Może być używany w pojazdach: IVECO, CAT, RENAULT, DAF, SCANIA

WłAŚcIWOŚcI  
=  Wielosezonowy olej silnikowy zapewniający łatwy rozruch 

silnika w warunkach zimowych zapobiegający zużyciu  
i uszkodzeniu silnika podczas „zimnego startu”.

=  Posiada własności przeciwdziałające mechanicznemu zużyciu 
ruchomych części jednostki napędowej.

=  Zapewnia stabilne ciśnienie w układzie olejowym  
w każdej temperaturze i w każdych warunkach pracy 
jednostki napędowej.

=  Doskonale zapobiega tworzeniu się wszelkiego rodzaju 
nagarów oraz czarnych szlamów blokujących magistrale 
olejowe poprzez bardzo dobre właściwości myjące.

=  Zapobiega uszkodzeniom gładzi cylindrowej w wysilonych 
jednostkach napędowych typu Diesel z turbodoładowaniem.

=  Zapobiega powstawaniu korozji łożysk.
=  Jest odporny na starzenie w wysokich temperaturach  

oraz posiada wysoką odporność na pienienie.
=  Redukuje zjawisko spalania oleju w jednostce napędowej.

Rodzina produktów Repsol Serie 3 to bardzo wysokiej jakości oleje 
silnikowe spełniające wymagania wielu producentów samochodów 
ciężarowych. Przeznaczone są do stosowania w silnikach 
wysokoprężnych bez oraz z turbo doładowaniem pracujących  
w różnorodnych warunkach eksploatacyjnych ciężkich pojazdów 
transportowych, sprzęcie budowlanym oraz rolniczym.  
Produkty zostały wykonane z wysokiej jakości mineralnych olejów 
bazowych oraz pakietu dodatków zapewniających wysoką jakość 
produktów, które zapewniają doskonałe własności eksploatacyjne. 
Produkty mogą być z powodzeniem używane w mieszanym parku 
pojazdów posiadających samochody ciężarowe, sprzęt budowlany 
oraz rolniczy.

OLEJE DO SAMOchODÓW cIężAROWych  
I LEKKIch DOSTAWcZych

OLEJE DO SAMOchODÓW cIężAROWych  
I LEKKIch DOSTAWcZych
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Lubricantes para automoción

 OLEJE PRZEKłADNIOWE 
DLA MOTORyZAcJI



2� 2�

CARTAGO Tracción Integral 
75W90

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API GL-�/LSD
= MIL-PRF-210�-E
= API MT-1 
= MACK GO-J

WłAŚcIWOŚcI 
=  Wspaniała ochrona skrzyń przekładniowych w ciężkich 

warunkach pracy i znacznych wahaniach temperatur otoczenia.
=  Wysoka odporność na tworzenie się wszelkiego rodzaju osadów.
=  Posiada wysoką odporność na utlenianie i tworzenie się piany  

w układzie.
=  Wspaniała smarowalność skrzyni w niskich temperaturach  

oraz bardzo wysoka lepkość w wysokich temperaturach.
=  Utrzymuje skrzynie przekładniowe w doskonałej czystości 

minimalizując koszty obsługowe.
=  Jest wysokim jakościowo produktem zapewniający bardzo długie 

okresy międzywymianowe oleju wraz z minimalizowaniem 
głośnej pracy skrzyni lub mostów napędowych.

OLEJE PRZEKłADNIOWE DLA MOTORyZAcJI

Repsol Cartago Tracción Integral 75W90 jest to bardzo 
wysokiej jakości syntetyczny olej przekładniowy wykonany 
z unikalnych olejów bazowych i wyselekcjonowanego 
pakietu dodatków EP. Produkt jest stworzony specjalnie do 
stosowania w samoblokujących mechanizmach różnicowych, 
tylnych mostach i ręcznych skrzyniach biegów samochodów 
osobowych, terenowych, ciężarowych pracujących w ciężkich 
warunkach eksploatacyjnych, wszystkich samochodów 
włącznie z napędem �x� gdzie wymagane są oleje LSD 
(Limited Slip Differentials) oraz oleje klasy API GL-�.

Oleje dla motoryzacji

CARTAGO CAJAS FE LD 75W80
Repsol Cartago Cajas FE LD 75W80 jest bardzo wysokiej 
jakości olejem przekładniowym wykonanym w technologii 
syntetycznej z unikalnych jakościowo olejów bazowych oraz 
wyselekcjonowanego pakietu dodatków uszlachetniających. 
Produkt jest zalecany do stosowania w ręcznych skrzyniach 
biegów wymagających olejów przekładniowych GL-�.  
Produkt wykonany do kompletnego smarowania przekładni  
w których producenci wymagają norm zawartych poniżej.  
Olej przekładniowy Repsol Cartago Cajas FE LD 7�W80 
zapewnia najlepszą pracę ręcznej przekładni podczas wahań 
temperatury otoczenia i znacznie wydłuża przebiegi pomiędzy 
wymianami oleju przekładniowego. Najlepsze surowce z jakich 
wykonany jest w/w produkt znajduje potwierdzenie w wielu 
normach producentów pojazdów i skrzyń biegów jakie posiada.

CARTAGO CAJAS FE LD 75W90

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API GL-�/GL-�
= MIL-PRF-210�E
= MAN 33�3 S (dawny MAN 33�3 SL)
= SCANIA STO 1:0
= ZF TE-ML 02B/0�B/07A/12B/16F/17B, 19C
= MACK GO-J

WłAŚcIWOŚcI 
=  Uniwersalny najwyższej jakości olej przekładniowy 

przeznaczony do stosowania w skrzyniach przekładniowych 
samochodów dostawczych i ciężarowych pracujących 
w ciężkich warunkach eksploatacyjnych.

=  Produkt może być stosowany do układów przeniesienia 
napędu, tylnych mostów oraz wszelkiego typu skrzyń 
biegów.

=  Charakteryzuje się wysoką odpornością na utlenianie  
w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych zapewniając 
maksymalne wydłużenie okresów między wymianami oleju.

=  Posiada doskonałą pompowalność w niskich 
temperaturach zapewniając gładką pracę przekładni, 
która przyczynia się do oszczędności spalanego 
paliwa i doskonałej smarowalności układu.

=  Doskonale chroni elementy skrzyni przed wczesnym 
zużyciem zwiększając żywotność całego układu.

Repsol Cartago Cajas FE LD 75W90 jest bardzo wysokiej jakości
syntetycznym olejem przekładniowym wykonanym z unikalnych
jakościowo olejów bazowych oraz wyselekcjonowanego pakietu
dodatków uszlachetniających.
Produkt jest zalecany do stosowania w ręcznych skrzyniach biegów,
przekładniach głównych, tylnych mostach wymagających olejów
przekładniowych GL-�/Gl-�. Olej przekładniowy Repsol Cartago 
Cajas FE LD 7�W90 zapewnia najlepszą pracę przekładni warunkach 
zróżnicowanych temperatur otoczenia i znacznie wydłuża przebiegi 
pomiędzy wymianami oleju. Najlepsze surowce z jakich wykonany 
jest w/w produkt znajduje potwierdzenie w wielu normach 
producentów pojazdów i skrzyń biegów jakie posiada.

WłAŚcIWOŚcI 
=  Doskonała ochrona przeciwzużyciowa elementów skrzyni  

jak i synchronizatorów.
=  Zapewnia bezproblemową eksploatację elementów 

przeniesienia napędu do 300 tyś. km.
=  Minimalizuje wycieki oleju z przekładni zapewniając 

maksymalną trwałość smarowanych przekładni i łożysk.
=  Olej posiada doskonałą odporność na utlenianie 

i oddziaływanie wysokich temperatur.
=  Produkt dzięki specjalnie wyselekcjonowanym dodatkom 

uszlachetniającym zapewnia płynną pracę skrzyni 
przekładniowej w trudnych warunkach pracy w niskich 
temperaturach do -�0ºC.

OLEJE PRZEKłADNIOWE DLA MOTORyZAcJI

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API GL-�
= ZF TE-ML 02D
= MAN 3�1 Z-3 (MAN 3�1 TL)
= EATON EUROPE
= VOLVO 9730�
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CARTAGO Autoblocante  
EP 80W90

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API GL-�
= MIL-L-210�-D
= LSD
= NISSAN SPEC

WłAŚcIWOŚcI 
=  Wielosezonowy olej przekładniowy doskonale smarujący 

przekładnie podczas niskich temperatur otoczenia.
=  Zapewnia doskonałą pracę przekładni podczas różnych wahań 

temperatur dzięki dodatkom EP.
=  Produkt zapewnia maksymalną ochronę przed starzeniem, 

pienieniem i ścinaniem.
=  Produkt zapewnia bezawaryjną pracę przekładni podczas 

wysokich prędkości zapewniając przy tym redukcję hałasu 
wydobywającego się z mechanizmu różnicowego.

=  Produkt posiada specjalny pakiet dodatków spełniających 
wymagania API GL � oraz wymagania normy dla przekładni 
i mechanizmów różnicowych samoblokujących LSD.

Repsol Cartago Autoblocante EP 80W90 jest to bardzo wysokiej 
jakości olej przekładniowy wykonany z parafinowych olejów 
bazowych i unikalnego pakietu dodatków EP.  
Produkt jest stworzony specjalnie do stosowania w samoblokujących
mechanizmach różnicowych i tylnych mostów wszystkich 
samochodów terenowych z napędem �x� gdzie wymagane 
są oleje LSD (Limited Slip Differentials). Olej posiada specjalne 
modyfikatory tarcia, które zapobiegają wibracjom i głośnej pracy 
układu wywołanej podczas pracy mechanizmu samoblokującego.

Lubricantes para automoción

CARTAGO CAJAS EP 75W90

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API GL-�
= MIL-L- 210�

Repsol Cartago Cajas EP 75W90 jest bardzo wysokiej jakości 
syntetycznym olejem przekładniowym, wykonanym z unikalnych 
jakościowo olejów bazowych oraz wyselekcjonowanego pakietu 
dodatków uszlachetniających.  
Produkt jest zalecany do stosowania w ręcznych skrzyniach biegów,
przekładniach głównych, tylnych mostach wymagających olejów 
przekładniowych GL-�. Olej przekładniowy Repsol Cartago Cajas 
EP 7�W90 zapewnia najlepszą pracę przekładni w warunkach 
zróżnicowanych temperatur otoczenia i znacznie wydłuża 
przebiegi pomiędzy wymianami oleju przekładniowego.

CARTAGO Multigrado  
EP 80W90 i 85W140

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API GL-�
= MIL-L-210�-D
= MB 23�.0 (dla 80W90)
= ZF TE-ML 0�A/07A/16B i 19B (dla 80W90)
= ZF TE-ML 0�A/16C (dla 8�W1�0) 

WłAŚcIWOŚcI 
=  Wspaniałe własności poprawiające przenoszenie 

wysokich obciążeń EP.
=  Wyjątkowa odporność na powstawanie jakichkolwiek szlamów.
=  Doskonała odporność oleju na powstawanie piany  

i utlenianie.
=  Bardzo dobra smarowalność przekładni w niskich 

temperaturach.
=  Wielosezonowy olej doskonale chroniący przekładnie  

z własnościami EP w trudnych warunkach pracy w szerokim 
zakresie temperatur.

=  Oferuje wspaniałą pracę z synchronizatorami w manualnych 
skrzyniach przekładniowych, poprzez zapewnienie niewielkiego 
tarcia w kołach zębatych szczególnie w niskich temperaturach.

=  Bardzo dobre własności przeciwzużyciowe zapewniające 
długą bezawaryjną pracę przekładni.

= Wysoka odporność na wodę.

Seria produktów Repsol Cartago Multigrado EP 80W90 oraz 85W140 
to rodzina wielosezonowych olejów do przekładni samochodowych 
wyprodukowanych z wysokiej jakości olejów parafinowych olejów 
bazowych i unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających EP, 
które znacznie poprawiają zdolności olejów do przenoszenia  
bardzo wysokich obciążeń.  
Dzięki swoim unikalnym zaletom produkty mogą być używane  
w manualnych skrzyniach biegów wymagających klasy GL-�  
oraz GL-� posiadających własności EP jak i w hipoidalnych  
przekładniach głównych wymagających klasy GL-� i właściwości 
dodatków EP.

OLEJE PRZEKłADNIOWE DLA MOTORyZAcJI

WłAŚcIWOŚcI 
=  Uniwersalny najwyższej jakości olej przekładniowy 

przeznaczony do stosowania w skrzyniach przekładniowych 
samochodów dostawczych i ciężarowych pracujących 
w ciężkich warunkach eksploatacyjnych.

=  Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na utlenianie 
w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych zapewniając 
maksymalne wydłużenie okresów między wymianami oleju.

=  Posiada doskonałą pompowalność w niskich temperaturach 
zapewniając gładką pracę przekładni, która przyczynia 
się do oszczędności spalanego paliwa i doskonałej 
smarowalności układu.

=  Olej doskonale chroni elementy skrzyni przed wczesnym 
zużyciem zwiększając żywotność całego układu.

OLEJE PRZEKłADNIOWE DLA MOTORyZAcJI
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Matic Sintético

NORMy I ZATWIERDZENIA
= DEXRON II E
= VOITH ��6336 (G-1363), (wydłużone przebiegi międzywymianowe)
= ZF TE ML 1�B (wydłużone przebiegi międzywymianowe)
= ZF TE ML 1�B, 09X i 16L
= MERCON
= DAIMLER CHRYSLER 236.8

WłAŚcIWOŚcI 
=  Produkt przeznaczony do stosowania w automatycznych 

skrzyniach biegów ciężkich pojazdów wymagających 
olejów o wydłużonych przebiegach podczas pracy 
w trudnych warunkach.

=  Produkt może być stosowany w skrzyniach wymagających 
norm ZF ECOMAT oraz VOITH DIVA.

=  Zalecany jest również do stosowania w samochodach 
osobowych wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów 
oraz do smarowania systemów wspomagania układów 
kierowniczych.

=  Doskonale zapobiega tworzeniom się wszelkiego rodzaju 
osadów oraz szlamów.

=  Bardzo wysoka odporność na starzenie się oleju 
przedłużająca żywotność przekładni.

=  Doskonała płynność w bardzo niskich temperaturach 
oraz smarowność w wysokich temperaturach.

=  Produkt charakteryzuje się optymalną charakterystyką 
cierną, lepkościową ułatwiającą pracę skrzyń biegów 
oraz poprawiającą efektywność przekazywania 
mocy ze skrzyń na układ napędowy pojazdu.

Repsol Matic Sintético jest w pełni syntetycznym olejem 
przekładniowym wykonanym z wyselekcjonowanych  
syntetycznych olejów bazowych oraz unikalnego pakietu dodatków.  
Produkt zalecany do stosowania w silnie obciążonych automatycznych 
skrzyniach biegów ciężkich pojazdów samochodowych zgodnych 
z zaleceniami normy VOITH (G-1363), hydraulicznych układach 
samochodowych (wspomaganie) oraz w wielu automatycznych 
skrzyniach biegów samochodów osobowych zgodnych  
z wymaganiami niżej wymienionych norm i zatwierdzeń.

Oleje dla motoryzacji

CARTAGO EP 90

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API GL-�
= MB 23�.0
=  ZF TE ML-0�/ML-0�A/ML-07/ML-07A/

ML-12/ML-016C/ML-017B i 19B

WłAŚcIWOŚcI 
=  Wspaniałe własności poprawiające przenoszenie wysokich 

obciążeń EP.
=  Wyjątkowa odporność na powstawanie jakichkolwiek szlamów.
=  Doskonała odporność oleju na powstawanie piany i utlenianie.
=  Bardzo dobra smarowalność przekładni w niskich temperaturach.
=  Charakteryzuje się maksymalną ochroną przekładni pracujących 

w trudnych warunkach w szerokim zakresie temperatur.
=  Bardzo dobre własności przeciwzużyciowe zapewniające 

długą bezawaryjną pracę przekładni.
=  Wysoka odporność na wodę.

Repsol Cartago EP 90 jest olej do przekładni samochodowych 
wyprodukowany z wysokiej jakości olejów parafinowych olejów 
bazowych i unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających EP, 
które znacznie poprawiają zdolności olejów do przenoszenia  
bardzo wysokich obciążeń. Dzięki swoim unikalnym zaletom 
produkty mogą być używane w manualnych skrzyniach biegów 
wymagających klasy GL-� posiadających własności EP 
jak i w hipoidalnych przekładniach głównych, tylnych  
mostach oraz dyferencjałach pracujących w ciężkich 
warunkach eksploatacyjnych.

Transmisión TO-4: SAE 10W, 30 i 50

NORMy I ZATWIERDZENIA
= CATERPILLAR TO-�
=  ALLISON C-�
=  KOMATSU MICRO-CLUTCH
=  API GL-3 
=  API CF/CF-2 

WłAŚcIWOŚcI 
=  Doskonale przeciwdziała powstawaniu tarcia w przekładniach.
=  Doskonale chroni przekładnie i mechanizmy przed zużyciem.
=  Przedłuża żywotność sprzęgieł i mokrych mechanizmów hamujących.
=  Doskonale ułatwia smarowalność wszystkich mechanizmów 

maszyny podczas startu.
=  Wspaniale współpracuje ze wszelkiego typu uszczelnieniami, 

w tym z uszczelkami z elastomerów.
=  Produkt posiada wysoką odporność na tworzenie się rdzy  

oraz korozji.
=  Produkt nie może być stosowany do silników spalinowych.

Rodzina produktów Repsol Transmisión TO-4: SAE 10W,30 i 50 to bardzo 
wysokiej jakości oleje wykonane z głęboko rafinowanych olejów bazowych 
oraz unikalnego i specjalnego pakietu dodatków uszlachetniających  
do stosowania w układach przeniesienia napędu spełniające wymagania 
dotyczące tarcia, ochrony przed wcześniejszym zużyciem oraz współpracy 
z uszczelnieniami wykonanymi z elastomerów jakie określają warunki 
techniczne normy CATERPILAR TO-�.  
Produkty są zalecane do stosowania w maszynach produkowanych przez 
CATERPILLAR, ALLISON oraz KOMATSU do zalewania serwomechanizmów 
przeniesienia napędów, w przekładniach głównych, mokrych sprzęgłach, 
napędach hydrostatycznych (zgodnie z zaleceniami lepkości wg SAE) 
oraz w układach hydraulicznych wymagających norm TO-� SAE 10W.

OLEJE PRZEKłADNIOWE DLA MOTORyZAcJI OLEJE PRZEKłADNIOWE DLA MOTORyZAcJI
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Matic III

= GM DEXRON III
= VOITH ��6336 (G-607)
= ZF TE-ML 0�D/1�B i 16L

= ALLISON C-�
= FORD MERCON M 970211 
= CATERPILLAR TO-2 

Repsol Matic III jest olejem przekładniowym wykonanym  
w technologii syntetycznej (oleje z grupy III) z wyselekcjonowanych 
olejów bazowych oraz unikalnego pakietu dodatków.  
Produkt zalecany do stosowania w silnie obciążonych automatycznych 
skrzyniach biegów ciężkich pojazdów samochodowych zgodnych 
z zaleceniami normy VOITH ��.633� (G-607) oraz lekkich 
samochodów dostawczych. Może być również wykorzystywany 
w hydraulicznych układach samochodowych i automatycznych 
skrzyniach biegów samochodów osobowych w których zalecane  
jest stosowanie olejów DEXRON III oraz FORD MERCON.

Matic ATF

NORMy I ZATWIERDZENIA
= GM DEXRON II D
= MB 236.6/236.7
= VOITH ��633� (G-607) 
= ZF TE ML-0�/ML-11/ML-1�/03D/0�D/11A/1�A i 17C 
= MAN 339 typ Z1

WłAŚcIWOŚcI 
=  Produkt zapewnia łatwą i cichą pracę automatycznych skrzyń biegów.
=  Olej charakteryzuje się dużą odpornością na wysokie temperatury  

oraz przeciwdziała powstawaniu rdzy i korozji.
= Posiada wysoki wskaźnik lepkości.
=  Charakteryzuje się odpornością na utlenianie zapewniając długie  

bezproblemowe użytkowanie skrzyń biegów w maszynach  
i pojazdach.

=  Posiada niską temperaturę płynięcia co zapewnia maksymalną 
ochronę przekładni podczas pracy w niskich temperaturach  
otoczenia.

Repsol Matic ATF (poprzednia nazwa Repsol Dexron-II-D-22�07) 
to wysokiej klasy mineralny olej klasy ATF do automatycznych 
skrzyń biegów wykonany z wysokiej klasy olejów bazowych 
oraz wyselekcjonowanego pakietu dodatków uszlachetniających 
zapewniających unikalne własności cierne. Produkt może 
używany do automatycznych skrzyń biegów, wspomagania 
układów kierowniczych oraz jako zaawansowany olej 
hydrauliczny zbliżony parametrami do ISO VG �6.

OLEJE PRZEKłADNIOWE DLA MOTORyZAcJI OLEJE PRZEKłADNIOWE DLA MOTORyZAcJI

WłAŚcIWOŚcI 
=  Produkt przeznaczony do stosowania w wydłużonych 

przebiegach w stosunku do standardowych olejów 
przekładniowych typu ATF.

=  Przeznaczony do stosowania w automatycznych skrzyniach 
biegów ciężkich pojazdów, lekkich dostawczych oraz 
samochodów osobowych wymagających norm DEXRON III  
i FORD MERCON.

=  Może być stosowany w skrzyniach biegów GM, które wymagają 
norm DEXRON I,II i III.

=  Zalecany jest również do stosowania w samochodach osobowych 
wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów oraz do 
smarowania systemów wspomagania układów kierowniczych.

=  Doskonale zapobiega tworzeniom się wszelkiego rodzaju 
osadów oraz szlamów.

=  Bardzo wysoka odporność na starzenie się oleju przedłużająca 
żywotność przekładni.

=  Doskonała płynność w bardzo niskich temperaturach 
oraz smarowność w wysokich temperaturach.

=  Produkt charakteryzuje się optymalną charakterystyką cierną, 
lepkościową ułatwiającą pracę skrzyń biegów oraz poprawiającą 
efektywność przekazywania mocy ze skrzyń na układ  
napędowy pojazdu.

NORMy I ZATWIERDZENIA
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Lubricantes para automoción

ATF 3

Olej Repsol ATF 3 jest to wysokiej jakości olej klasy ATF wykonany 
w technologii syntetycznej z bardzo wysokiej jakości olejów 
bazowych oraz unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających 
posiadających odpowiednią charakterystykę i własności cierne.
Produkt zalecany jest do stosowania w przekładniach 
automatycznych ciężkich pojazdów użytkowych jak i lekkich 
ciężarowych produkowanych przez GM dla których wymaga  
się stosowania produktów spełniających normę DEXRON III G. 
Dzięki posiadaniu wielu norm i zatwierdzeń produkt może być
używany w wielu skrzyniach automatycznych oraz jako olej
do wspomagania układów kierowniczych w pojazdach
i w niektórych zastosowaniach jako olej hydrauliczny  
odpowiadający klasie ISO VG 32.

Hidráulico C3 EP 32 i 46

NORMy I ZATWIERDZENIA
= GM ALLISON typ C-3

WłAŚcIWOŚcI 
= Produkt posiada dużą odporność na utlenianie.
=  Posiada dużą odporność na pienienie oraz wysoki  

wskaźnik lepkości.
=  Charakteryzuje się wysoką odpornością na powstawanie 

korozji i tworzenie się szlamów.
= Posiada wysoką odporność na pracę w niskich temperaturach.
=  Jest neutralny dla większości uszczelnień znajdujących 

się w układach hydraulicznych.
=  Zachowuje wspaniałą lepkość kinematyczną w niskich  

temperaturach.

Repsol Hidráulico C-3 32 i 46 to rodzina olejów hydraulicznych  
o najwyższej jakości, wykonanych z parafinowych olejów bazowych 
oraz dodatków zapewniających odporność na korozję, utlenianie, 
przedwczesne zużycie oraz inhibitory pienienia.  
Produkt zawiera ponadto specjalne dodatki, które spełniają wymagania 
normy GM ALLISON C-3. Produkt polecany szczególnie do 
stosowania we wszystkich układach hydraulicznych pracujących  
w ciężkich warunkach zamontowanych w pojazdach mechanicznych, 
sprzęcie komunalnym, transporcie oraz w kopalniach, wszędzie 
tam gdzie układy hydrauliczne wymagają stosowania olejów 
hydraulicznych spełniających wymagania normy ALLISON C-3.

ATF Matic Diafluid

NORMy I ZATWIERDZENIA
= MITSUBISHI SP-III
= JASO M31�-2003 1A

WłAŚcIWOŚcI 
=  Produkt zawiera specjalne modyfikatory tarcia, które gwarantują  

płynną oraz bezawaryjną pracę przekładni.
=  Posiada wspaniałą odporność na utlenianie, co gwarantuje 

długą i bezawaryjną pracę oleju w przekładni.
=  Charakteryzuje się wspaniałą odpornością na zużycie elementów 

przekładni gwarantując jej długie i bezawaryjne użytkowanie.
=  Doskonale chroni przekładnie przed powstawaniem rdzy i korozji.
=  Olej może być z powodzeniem stosowany jako olej do 

wspomagania układów kierowniczych pojazdów.

Repsol ATF Matic Diafluid jest nowoczesnym syntetycznym olejem 
typu ATF do automatycznych skrzyń biegów oraz wspomagania 
układów kierowniczych wykonany z wyselekcjonowanych olejów 
bazowych i unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających. 
Produkt został specjalnie stworzony dla pojazdów MITSUBISHI, 
spełniając normy MITSUBISHI SP-III oraz innych pojazdów,  
które wymagają stosowania w przekładniach najwyższej jakości 
oleju spełniającego japońskie normy JASO M31�-2003 1A.

OLEJE PRZEKłADNIOWE DLA MOTORyZAcJI

WłAŚcIWOŚcI 
=  Produkt przeznaczony do stosowania w wydłużonych 

przebiegach w stosunku do standardowych olejów 
przekładniowych typu ATF.

=  Charakteryzuje się doskonałą współpracą z uszczelnieniami 
skrzyń w tym z uszczelkami wykonanymi z elastomerów  
i innymi częściami wykonanymi z tworzyw sztucznych.

=  Olej przeznaczony do stosowania w automatycznych 
skrzyniach biegów ciężkich pojazdów, lekkich dostawczych 
oraz samochodów osobowych wymagających norm 
DEXRON III G i FORD MERCON.

=  Produkt może być stosowany w skrzyniach biegów GM, 
które wymagają norm DEXRON I, II i III.

=  Zalecany jest również do stosowania w samochodach 
osobowych wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów 
oraz do smarowania systemów wspomagania układów 
kierowniczych.

=  Doskonale zapobiega tworzeniu się wszelkiego rodzaju 
osadów oraz szlamów.

=  Posiada bardzo wysoką odporność na starzenie się oleju  
przedłużając żywotność przekładni.

=  Doskonała płynność w bardzo niskich temperaturach 
oraz smarowność w wysokich temperaturach.

=  Produkt charakteryzuje się optymalną charakterystyką 
cierną, lepkościową ułatwiającą pracę skrzyń biegów oraz 
poprawiającą efektywność przekazywania mocy ze skrzyń 
na układ napędowy pojazdu.

OLEJE PRZEKłADNIOWE DLA MOTORyZAcJI

NORMy I ZATWIERDZENIA
= DEXRON III-G
= MB 236.1/236.�
= MAN 339 typ Z-1 i V-1
= VOITH ��633� (G-607)
= ZF TE-ML 02F/03D/0�D/11B/1�A i 17C
= VOLVO 973�1-12
= ALLISON C-�
= FORD MERCON 
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OLEJE DO MASZyN I POJAZDÓW 
ROLNIcZych ORAZ DO POZOSTAłych 
SILNIKÓW SPALINOWych
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Auto Gas 15W40

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API CF-�/SG
= MB 228.1
= MAN 3271
= MIL-L-210�D
= MIL-L-�61�2B 

WłAŚcIWOŚcI 
=  Doskonale zapobiega przed tworzeniem się wszelkiego 

rodzaju osadów i szlamów.
=  Chroni jednostkę napędową przed mechanicznym zużyciem.
=  Powoduje znaczne zmniejszenie zjawiska „konsumpcji oleju”. 
=  Charakteryzuje się niską temperaturą płynięcia co znacznie 

ułatwia zimowy rozruch.
=  Utrzymuje stabilne ciśnienie jednostki roboczej w każdych 

warunkach pracy.
=  Doskonała ochrona silnika podczas pracy w wysokich 

temperaturach zewnętrznych.
=  Utrzymuje świece zapłonowe w silnikach benzynowych 

w czystości i zapobiega samo startom.

Olej Auto Gas 15W40 jest wysokiej jakości olejem silnikowym 
wykonanym z mineralnych olejów bazowych oraz unikalnego 
pakietu dodatków uszlachetniających.  
Produkt przeznaczony do wysokoobciążonych silników z zapłonem 
iskrowym zasilanych gazem ziemnym CNG, LPG oraz do jednostek 
wysokoprężnych zasilanych paliwem o niskiej zawartości siarki.  
Auto Gas 1�W�0 może być stosowany w ciężkich pojazdach  
oraz w samochodach dostawczych jak i osobowych.  
W pojazdach wyposażonych w katalizatory produkt może być 
używany po uprzednim sprawdzeniu w zaleceniach książki pojazdu.

Oleje dla motoryzacji

Serie 3 especial FC-40 N

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API CF/CF-2 
= EMD SD 60
= GE B30-7A 

WłAŚcIWOŚcI 
=  Produkt doskonale chroni silnik przed zużyciem i tworzeniem  

się wszelkiego rodzaju szlamów, nagarów i osadów pochodzenia 
węglowego.

=  Spełnia normy LMOA 3 chroniąc części silnika wykonane  
ze związków srebra.

=  Dodatki zawarte w oleju utrzymują silnik w czystości wydłużając 
jednocześnie przebiegi między wymianami oleju.

=  Posiada wysoką rezerwę alkaliczną (TBN), która jest wymagana  
dla olejów stosowanych do silników gazowych.

=  Najnowsza technologia wykonania produktu umożliwia stosowanie  
oleju zgodnych z normą LMOA �th Generation.

Produkt jest bezcynkowym mineralnym olejem silnikowym stworzonym 
do stosowania w dwu oraz czterosuwowych wolnossących silnikach 
wysokoprężnych wraz z turbodoładowaniem, stosowanych w lokomotywach, 
agregatach stacjonarnych oraz żegludze wyposażonych w korbowód  
oraz łożyska ze związków srebra.

Ceres S.T.O.U. 15W40

NORMy I ZATWIERDZENIA
Uniwersalny i wielosezonowy olej do traktorów
= FORD M2C-1�9B/C
= MASSEY FERGUSON M-1139
= JOHN DEERE J-27

Uniwersalny olej silnikowy
= API CE/SF
= MB 227.1

Wielosezonowy olej przekładniowy
= API GL-�
= ZF TE-ML 06/07
= ALLISON C-�
= CATERPILLAR TO-2

Uniwersalny olej hydrauliczny
= VICKERS HYDRAULICS
= DENISON HF-O

Produkt Repsol Ceres STOU 15W-40 został wykonany z najlepszej 
jakości mineralnych olejów bazowych oraz specjalnie dobranego 
pakietu dodatków uszlachetniających dzięki którym spełnia 
wymagania techniczne założone dla olejów klasy STOU  
„Super Tractor Oil Universal”.
Produkt Repsol Ceres STOU 1�W-�0 jest uniwersalnym 
wielosezonowym olejem zalecanym do stosowania w silnikach  
z zapłonem samoczynnym wraz z turbodoładowaniem, 
przekładniach, mokrych hamulcach, tylnych mostach, sprzęgłach 
i systemach hydraulicznych wszelakiego sprzętu rolniczego, gdzie 
producent urządzenia wymaga stosowania uniwersalnego oleju 
do ciągników rolniczych. Dzięki swojemu unikalnemu składowi 
oraz dużym ilością norm i zatwierdzeń produkt może być również 
stosowany w maszynach rolniczych wyposażonych w silniki  
z zapłonem iskrowym również wyposażonych w turbodoładowanie. 
Proszę jednak pamiętać, aby ze względu na dużą zawartość 
popiołów siarczanowych produkt ten nie był stosowany  
do wysokoobrotowych silników benzynowych.

Orion U.T.T.O.

NORMy I ZATWIERDZENIA
= API GL-�/SAE 80W
= FORD M2C 13�D
= JOHN DEERE J-20C
= MASSEY FERGUSON M-11�1, M-11�3
= CATERPILLAR TO-2
= ALLISON C-�
= ZF TE-ML 0�F
= CASE MS 1206 i 1207

WłAŚcIWOŚcI 
=  Produkt posiada wspaniałe własności przeciwzużyciowe 

podczas bardzo trudnych warunków pracy i ekstremalnych 
nacisków.

=  Wysoka ochrona przed powstawaniem rdzy i korozji.
=  Doskonała współpraca z wszelkiego typu uszczelnieniami.
=  Doskonała charakterystyka cierna dla „mokrych hamulców” 

i sprzęgieł.
=  Produkt posiada doskonałą stabilność termiczną w wysokich 

temperaturach.
=  Posiada dobrą filtrowalność oraz dużą odporność na 

powstawanie rdzy oraz korozji.
=  Jest uniwersalnym olejem o szerokim spektrum zastosowań 

w sprzęcie rolniczym i budowlanym.
=  Posiada wiele norm i zatwierdzeń największych producentów 

maszyn rolniczych i budowlanych.
=  Produkt nie może być używany jako olej silnikowy.

Olej Repsol Orion U.T.T.O. to bardzo nowoczesny olej 
przekładniowo-hydrauliczny wyprodukowany z wysokiej 
jakości olejów bazowych i unikalnego, specjalnie 
wyselekcjonowanego pakietu dodatków uszlachetniających. 
Produkt zalecany jest do stosowania w tylnych osiach, 
przekładniach, układach hydraulicznych, mokrych hamulcach 
i sprzęgłach oraz wszędzie tam gdzie wymagane jest 
stosowanie olejów uniwersalnych traktorowych (UTTO).

OLEJE DO MASZyN 
I POJAZDÓW ROLNIcZych

OLEJE DO POZOSTAłych 
SILNIKÓW SPALINOWych
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OLEJE I SMARy MISTRZÓW ŚWIATA! NIEZAWODNE W KAżDych WARUNKAch!
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