CENE SO ZA SET 6 KOSOV

HEXOL LI EP2 SUPREME MAST 400 g
HEXOL LI EP2 SUPREME je litijeva večnamenska mazalna mast. Izdelana je iz rafiniranega mineralnega olja in litijevega mila.
Primerno za mazanje strojev, ki delajo pri visokih obremenitvah na zelo visokem temperaturnem območju ter v avtomobilski,
jekleni in gradbeni industriji. Temperaturni razpon med -30°C in +120°C.
LASTNOSTI - ISO 6473-9: L-XCCEB 2, NLGI-2; - vodoodporna; - zmanjšuje trenje; - ščiti pred korozijo.
UPORABA
- v avtomobilski, kmetijski in gradbeni industriji; - uporaba tekom celega leta.
LASTNOSTI
Viskoznost baznega olja pri 40°C [mm2/s] 180 Kapljišče °C 195
Penetracija po 60 udarcih pri 25°C (0.1mm) 280
Test štirih krogel (N) 3000 Test štirih krogel 60sec/1000N 0.70
Stabilnost oksidacije pri 100 °C/100h padca tlaka [kPA] 20 Korozija - baker (100 °C, 24 ur ) [ razred ] 1
EMCOR test (razred) 0 Vodoodpornost pri 79 °C [ % ( m / m) ] 4
CENA: 17,10 EUR / brez
Pretok pritiska pri -20°C [mbar] 700

ddv

HEXOL LI EP2 BLUE LONGLIFE MAST 400 g
HEXOL Li EP 2 Blue Longlife večnamenska visoko zmogljiva mast izdelana na osnovi litija. Priporoča se za podmazovanje ležajev, ki delujejo v težkih
pogojih in na visokih temperaturah v industriji in avtomobilski branži. Izdelana na podlagi visoko rafiniranega mineralnega olja in dobro balansiranih
aditivov, ki ščitijo pred obrabo, korozijo in trenjem. Idealno delovanje na pri temperaturah med -30°C in +140°C. Dobre rezltate dosega tudi pri +180°C.
LASTNOSTI - Zadovoljuje ISO 6473-9: L- KSCDEB 2, NLGI - 2, DIN 51502: KP2N - 30 specifikacije; - Odlične EP lastnosti;
- Zelo dobra zaščita pred korozijo; - Dobra vodoodpornost; - Dobra zaščita v primeru vibracij.
UPORABA
- HEXOL Li EP 2 Blue Longlife Priporoča se za podmazovanje ležajev, ki delujejo v težkih
pogojih in na visokih temperaturah v industriji in avtomobilski branži;
- Tipična uporaba pri ležajih cestnih in železniških vozil, ležajih elektromotorjev, kompresorjev
in pump; - Primeren za ležaje, ki so izpostavljeni vibracijam kot tudi v normalnih pogojih dela.
LASTNOSTI
Viskoznost baznega olja na 40°C [mm2/s] 200 Točka vrelišča °C 270
Penetracija 60 udarcev na 25°C (0.1mm) 280 Menjanje penetracije po 10000 udarcih. na 25°C [0.1mm] 20
Test 4 krogel, obremenitev [N] 2800 Oksidativna stabilnost na 100 C/100 h padec pritiska [kPA] 25
Korozija pri 100°C/24 h (kovina) pass Korizija bakra (100°C, 24h) [stopinje] 1
CENA: 22,20 EUR / brez ddv
Dinamična voda – odpornost na 79°C *teža %+ 2 Odvajanje vode (72h, 40°C) *teža %+ 0.5
HEXOL CA G2 OPTIMUM MAST 400 g
HEXOL CA G2 Optimum je večnamenska grafitna mast na kalcijevi osnovi. Posebej oblikovana za optimalno zaščito in za
manjšanje obrabe pri visokih temperaturah. Zelo vodoodporna. Temperaturna točka topnosti do 95°C.
LASTNOSTI
- ISO 6743-9; L-XBAHA 2; DIN 51502; K2C-25; NLGI-2;
- vodoodporna; - zmanjšuje trenje; - ščiti pred korozijo.
UPORABA
- v avtomobilski, kmetijski in gradbeni industriji;
- uporaba tokom celega leta; - temperaturni razpon med -20°C in +60°C.
LASTNOSTI
Izgled rdeča, homogena
Kapljišče °C 95 Penetracija po 60 udarcih pri 25°C (0.1mm) 235
CENA: 19,80 EUR
Korozija - baker (60 °C, 24 ur ) [ razred ] 1b Vodoodpornost pri 79 °C [ % ( m / m) ] 2
XADO UNIVERZALNO MAZIVO SPREJ 500 ml
Univerzalno penetracijsko mazivo v spreju je primerno za uporabo na delih vozil, mehanizmov,
orožja, naprav in druge opreme. Priporočljivo je za uporabo na bencinskih servisih, v garažah
in v gospodinjstvu. Mazivo zlahka in hitro prodre v navojne spoje in druge povezave ter povrne
mobilnost zarjavelih delov. Podmaže vse površine trenja in povrne prvotno stanje.
Zanesljivo ščiti pred nastankom korozije in oksidacije.
- Odstranjuje onesnaženje z oljem in maščobo s karoserijskih delov avtomobila
- Zanesljivo ščiti pred korozijo in oksidacijo
- Odmrzne ključavnice vrat, prepreči njihovo zmrzovanje
- Izloči vlago iz kablov in olajša zagon motorja v vlažnem vremenu
NILS MEISSELPASTE (mast za špice hidravličnih kladiv)

MAST 400
EP NLGI 2
Visokotemperaturna pasta za mazanje hidravličnih kladiv.
Zmanjšuje obrabo, ima visoko obstojnost proti vodi in preprečuje korodiranje.

/ brez ddv

CENA: 34,20 EUR / brez ddv

g

CENA: 42,20 EUR / brez ddv

t: 05 9057391
m: 031 724 989

Vse cene so brez DDV in veljajo do razprodaje zalog. Dostava do vas ni v ceni. Prosimo, da nas za rok dobave in točne informacije kontaktirate (možnost vnosa tiskarskih napak). Cenik izdelan oktobra 2020.

CENIK MAZIV

HEXOL SUPERTRUCK 10W40, MOTORNO OLJE, SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL (SHPD)

Hexol SUEPRTRUCK 10w40 je visoko kvalitetno polsintetično večnamensko motorno olje, ki je primerno za EURO III, EURO IV in EURO V dieselske in
bencinske motorje (brez DPF). Izdelan je iz mineralnega olja, ki je obogateno z aditivi (detergent, antioksidanti, dodatki proti obrabi in koroziji, sredstva za
nevtralizacijo kislin).
- API Service CI-4/SL, ACEA E7-08, ACEA A3/B4-04; - MB- 228.3/ 229.1/ 235.28, MAN M 3275-1, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, DAF HP-1/HP-2, Deutz
DQC III-10, MTU Type 2, Caterpillar ECF-1 ECF-2, Cummins CES 20076/CES 20077, CES 20078, Mack EOM-Plus, ZF.TE-ML7C, Allison C-4;
- Ščiti pred korozijo, rjo, prahom in usedlinami; - Odlično se obnese tudi pri velikih temperaturnih nihanjih. - Olje je primerno za
EURO III, EURO IV in EURO V dieselske in bencinske motorje (brez DPF), kjer proizvajalec priporoča specifikacijo CI-4/SL ali manj; Uporaba tekom celega leta.
LASTNOSTI
Viskoznostni razred SAE 10W40 API CI-4/SL Gostota pri 15°C[kg/m3] 880
Kinematična viskoznost pri 100°C[mm2/s] 12.5-16.3
Indeks viskoznosti, min 160 Točka vrelišča [°C] 210 Točka ledišča [°C] -39
CENA: 26,00 EUR / brez ddv

10 l

HEXOL TURBODIESEL 15W40

Večnamensko motorno olje za diesel motorje, ki delajo pod težkimi obremenitvami. Priporoča se za sesalne in turbodieselske motorje, kjer proizvajalec
priporoča specifikacijo CF/SF ali manj. Izdelano je iz mineralnega olja, ki je obogateno z aditivi (detergent, antioksidanti, dodatki proti obrabi in koroziji).
Uporaba tekom celega leta.
- API CF/SF, ACEA E2-96, ACEA A3/B4-04; - VW 500.00, 501.1, MB 229.1, VOLVO VDS, MAN271, RENAULT RLD-2 RN0700 RN0710, FORD WS-M2,
FIAT 9.55535-2; - Ščiti pred korozijo, rjo, prahom in usedlinami; - Odlično se obnese tudi pri velikih temperaturnih nihanjih.
LASTNOSTI
API: CF/SL Gostota pri 15°C[kg/m3]: 885 Kinematična viskoznost pri 100°C[mm2/s]: 12.5-16.3
Indeks viskoznosti, min: 134 Točka vrelišča [°C]: 230
CENA: 23,20 EUR / brez ddv
Točka ledišča [°C]: -27

10 l

HEXOL AW46

Kakovostno hidr. olje brez pepela in cinka, oblikovano za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti za hidravlične sisteme, ki delujejo v težkih razmerah in pod
ekstremnim pritiskom (EP). Uporabljajo se v industriji, gradbeništvu, rudarstvu v vseh fiksnih in mobilnih hidravličnih sistemih, ki zahtevajo olje brez
pepela. Primerno tudi za kompresorje, kjer proizvajalec zahteva brezpepelno olje s specifikacijo DIN 51506 in raven VDL. Izdelano je iz rafiniranih
mineralnih baznih olj z kakovostnimi dodatki.
- ISO 11158 HM, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP), DIN 51506 (VBL, VCL, VDL); - Kompatibilno z ostalimi olji te viskoznosti; - Dolgoročna zaščita pred
okisdacijo - Zaščita pred korozijo in obrabo; - Priporočljivo tudi pri ekstremno visokem pritisku (nad 5000 PSI (~ 350ATM)).
LASTNOSTI
Gostota pri 15°C[kg/m3]: 895 Kinematična viskoznost pri 40°C[mm2/s]:41.4-50.6, pri 100°C[mm2/s]:6.3-7
Indeks viskoznosti, min: 90 Točka vrelišča
CENA: 16,80 EUR / brez ddv
[°C]: 215 Točka ledišča [°C]: -33
HEXOL ATF DEXRON II , MENJALNISKO OLJE
HEXOL ATF DEXRON II je kvalitetno menjalniško olje, ki se uporablja v polavtomatskih in avtomatskih menjalniških sistemih pri vozilih in industrijski
opremi. Narejeno je iz mineralnih in sintetičnih baznih olj, ki so obogatena z posebnimi aditivi. Priporoča se za uporabo skozi celo leto v vseh menjalniških
sistemih, ki zahtevajo takšno specifikacijo.
- GM Dexron IID, Ford Mercon, Allison C4, MAN 339 Typ V1-Z1, CATERPILLAR TO2, Voith H55.6335, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09/ 11B/ 14A/ 17C
- dolgotrajna zaščita pred obrabo; - odlične oksidativne lastnosti, zaščiti
pred rjo in usedlinami. - Priporoča se za vse polavtomatske in avtomatske menjalniške sisteme ter hidravlične sisteme, ki zahtevajo dobro pretočnost tudi
pri nizkih temperaturah in specifikacijo GM Dexron – IID, MB 236.1, Ford Mercon, Allison C4; - priporoča se za hidravlične sisteme, ki potrebujejo dobro
zaščito pred obrabo tudi pri nizkih temperaturah.
LASTNOSTI
Razred viskoznosti SAE 20 Gostota pri 15°C [kg/m3] 865 Kinematična viskoznost pri 40°C [mm2/s] 34
Kinematična viskoznost pri 100°C [mm2/s] 7
CENA: 29,50 EUR / brez ddv
Index viskoznosti, min 150 Plamenišče [°C ]min 200 Ledišče [°C ]max -48 Barva rdeča

10 l

10 l

HEXOL TORSION 80W90, MENJALNIŠKO OLJE

HEXOL TORSION 80W90 je pripravljen iz visoko kakovostnih baznih olj in kompleksnega paketa dodatkov (EP, antioksidant, sredstvo proti obrabi in
koroziji , sredstvo proti penjenju in trenju) in je razvit posebej za menjalnike v avtomobilih, kamionih ter kmetijskih in industrijskih strojih. Ima izredne
antioksidativne lastnosti, ki zagotavljajo dolg interval menjave tudi v težkih pogojih.
- API GL-5, MIL-L-2105D; - Ščiti pred korozijo in rjo; - Odlično se obnese tudi pri velikih temperaturnih nihanjih; - Se ne peni.
- Lahko se uporablja kot EP mazivo za hipoidne menjalnike v osebnih avtomobilih, kamionih, avtobusih in gradbenih strojih; - uporaba tekom celega leta.
LASTNOSTI
Viskoznostni razred SAE 80W90 Torsion API GL-5 Gostota pri 15°C(kg/m3) 905
Kinematična viskoznost pri 100°C(mm2/s) 14.6-18.5 Indeks
CENA: 61,00 EUR / brez ddv
viskoznosti, min 98 Točka vrelišča (°C) 210 Točka ledišča (°C) -27

HEXOL UTTO 80W, UNIVERZALNO TRAKTORSKO OLJE

20 l

Hexol UTTO 80W je univerzalno traktorsko olje. Zaradi svojih reoloških lastnosti je primeren za uporabo skozi celo leto.
Uporablja se za diferenciale, menjalnik, krmilni mehanizem in hidravlični sistem oz. Katerikoli drug del opreme,
kjer proizvajalec priporoča ta tip olja.
- API GL-4; - reagira z metalnimi površinami, da preprečuje luknjanje in zmanjšuje obrabo; - zmanjšuje korozijo
in preprečuje rjavenje; - vsebuje antioksidative in dodatke proti penjenju. - za kmetijske, industrijske stroje in
ostala vozila ali stroje, ki zahtevajo specifikacijo API GL-4.
LASTNOSTI
Viskoznostni razred SAE 80W Gostota pri 15°C(kg/m3) 900 Kinematična viskoznost pri
40°C(mm2/s) 52-60 Kinematična viskoznost pri 100°C(mm2/s) 7-11
Indeks viskoznosti, min 90
CENA: 29,00 EUR / brez ddv
Točka vrelišča (°C) 220 Točka ledišča (°C) -25

20 l

t: 05 9057391
m: 031 724 989

Vse cene so brez DDV in veljajo do razprodaje zalog. Dostava do vas ni v ceni. Prosimo, da nas za rok dobave in točne informacije kontaktirate (možnost vnosa tiskarskih napak). Cenik izdelan oktobra 2020.

CENIK OLJA

