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osobně autá mini autá

Test účinnosti paliva:

SUSTINA

Viac ako 2,8% Viac ako 2,4%

Viskozita oleja SUSTINA je veľmi stabilná. Po dlhú dobu, vo všet-
kých teplotných režimoch si zachováva vynikajúcu stabilitu. 
Znižuje opotrebenie a pritom udržuje motor v čistote. Zaisťuje 
šetrnú a bezpečnú prevádzku Vášho auta. Vďaka unikátnej techno-
lógii vyvinutej vo fi rme JX Nippon Oil & Energy, sa značne zvýšila 
dĺžka intervalu výmeny oleja pri užívaní oleja SUSTINA.

Voľbou SUSTINA zaistíte spoľahlivosť a hospodárnosť, 
v porovnaní s olejmi rovnakej viskozitnej triedy.
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Testovanie po 100 hodinách nepretržitej prevádzky motora

ČISTỲ

SUSTINA

USADENINY

BEŽNỲ OLEJ

SUSTINA
Motorové oleje High-tech ENEOS
API SN!



ČISTEJŠIE MOTORY,
ZNÍŽENÁ SPOTREBA PALIVA,
DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ,
LEPŠIA VISKOZITA 
PRI STUDENÝCH ŠTARTOCH.

ENEOS Sustina 0W-50

ENEOS Sustina 5W-30

Ultramoderný olej s extrémnou stabilitou. Je tu použitá revoluč-
ná technológia W BASE. Formácia základového oleja s lineárne 
ovládanými molekulami, zabezpečujúcimi bezkolízne mazanie 
najmä pri studených štartoch znižuje významne trecie straty 
motora o viac ako 2% percentá v porovnaní so súčasnými olejmi 
rovnakého viskozitného rozsahu. ZP technológia obsahuje nové 
bezsírnaté detergenty a tým zabezpečuje mohutnú antioxidač-
nú odolnosť a schopnosť udržať motor v dokonalej čistote. ZP 
technológia vytvára aj dokonalú ochranu motora proti opotre-
bovaniu. Tento olej je určený pre predĺžené intervaly výmeny 
oleja. 

Ultramoderný olej, ktorý bol vyladený pre zníženie spotreby 
paliva a predĺženie životnosti motora. Najlepšia voľba pre níz-
koemisné vozidlá „LEV“ a Hybridy. SUSTINA vyniká extrémne 
stabilným základovým olejom s tzv. W BASE technológiou s li-
neárnou formáciou molekúl, ktorá znižuje trecie straty moto-
ra, zaisťuje stabilitu olejového fi lmu predovšetkým pri nízkych 
teplotách a tým zabezpečuje dokonalú ochranu motora pri stu-
dených štartoch. Obsah nových bezsírnatých detergentov tzv 
ZP technológií zabezpečuje mohutnú antioxidačnú odolnosť a 
schopnosť udržať motor v dokonalej čistote. ZP technológia vy-
tvára aj dokonalú ochranu motora proti opotrebovaniu.

ENEOS Sustina 5W-40

Najvýkonnejší olej pre vodičov, ktorí chcú od svojho motora ma-
ximálny výkon a pritom najlepšiu ochranu svojho motora. Ultra 
Prémiový olej so širokým  viskozitným  rozsahom, vyniká extrém-
ne stabilným základovým olejom s tzv. W BASE technológiou s 
lineárnou formáciou molekúl. Tá znižuje trecie straty motora  
preukázateľne o viac ako 2% oproti olejom rovnakého viskozitné-
ho rozsahu. Zaisťuje stabilitu olejového fi lmu predovšetkým pri 
nízkych teplotách a tým zabezpečuje dokonalú ochranu motora 
pri studených štartoch aj extrémnej záťaži. Tento olej obsahuje 
bezsírnaté detergenty tzv. ZP technológie, ktorých účinnosť sa 
prejavuje predovšetkým mohutnou antioxidačnou odolnosťou a 
schopnosťou udržať motor v dokonalej čistote. ZP technológia 
vytvára aj dokonalú ochranu motora proti opotrebovaniu.

Plno syntetický

Plno syntetický

Plno syntetický

Výkonová špecifi kácia:
API: SN

Výkonová špecifi kácia:
API: SN/RC 
ILSAC: GF-5

Výkonová špecifi kácia:
API: SN
ACEA: A3/B4,C3

Druh paliva:
Benzín

Druh paliva:
Benzín/Diesel/Turbo Diesel

Druh paliva:
Benzín/Diesel/Turbo Diesel





ENEOS MOTOROVÝ OLEJ
ENEOS Premium Ultra 0W-20

ENEOS Premium Ultra 0W-50

ENEOS Premium Hyper 5W-30

ENEOS Premium Hyper 5W-40

ENEOS Premium 10W-40

ENEOS Premium Plus 10W-30

Plno syntetický

Plno syntetický

Plno syntetický

Plno syntetický

Čiastočne syntetický

Čiastočne syntetický

API: SM/ ILSAC GF-4

API: SM/ Racing Grade

Premium Ultra 0W20 je ekologický plne syntetický motorový olej s 
extrémne nízkou viskozitou 0W-20 pre benzínové motory obsahujúce 
organický molybdén, ktorý minimalizuje trenie a umožňuje výnimočnú 
úsporu paliva. Originálna, továrenská náplň pre malolitrážne japonské 
motory.

ENEOS Premium Ultra 0W50 je plne syntetický olej pre zážihové moto-
ry. Použitá technológia spoločnosti Oil Nippon vychádza z požiadaviek 
automobilových pretekov a súťaží. Tento olej má široký viskozitný roz-
sah 0W50, čo poskytuje viskozitnú stabilitu od najnižších teplôt po naj-
vyššie tepelné zaťaženie. ENEOS Premium Ultra 0W50 je zvlášť určený 
pre športové a pretekárske automobily s motormi o vysokých merných 
výkonoch. 

ENEOS Premium Hyper 5W40 je ultramoderný, plne syntetický motorový 
olej pre benzínové a naftové motory v osobných automobiloch, ľahkých 
úžitkových vozidlách vybavených katalyzátormi a fi ltrami pevných 
častíc s turbodúchadlami a systémom priameho vstreku paliva. Tento 
olej garantuje stabilné mazanie a vysokoteplotnú stabilitu v extrémnych 
podmienkach záťaže v širokom teplotnom rozsahu. Olej ENEOS Premi-
um Hyper 5W40 má veľmi nízky obsah SAPS (popol síranu fosforu) a je 
určený pre všetky európske osobné a úžitkové automobily, poskytujúce 
predĺženú výmenu oleja, čistejšie spaľovanie, lepšiu ekonomiku 
prevádzky, nízku spotrebu oleja a nízke emisie. Tento olej môže byť 
tiež použitý pre vozidlá s motormi vyrobenými pred platnosťou normy 
Euro 4.

ENEOS Premium 10W40 je plne syntetický motorový olej pre zážihové a 
vznetové motory. Má vysoký viskozitný index vďaka použitiu syntetickej 
základove bázy a tým zaručuje excelentné studené štarty a kvalitný 
olejový fi lm pri vysokých teplotách. Chráni motor vďaka vybranému 
balíčku aditív. Tento olej zaisťuje čistotu a spoľahlivosť motora vďaka 
výnimočným vlastnostiam použitých detergentov a disperzantov.

ENEOS Premium Plus 10W30 je špičkový plne syntetický motorový 
olej určený predovšetkým pre Japonské a Kórejskej automobily, 
zaisťuje úspornú prevádzku. Vyhovuje náročným predpisom a šetrí 
životné prostredie. Tento olej zaručuje okamžité a stabilné mazanie, 
vysokoteplotnú stabilitu v podmienkach vysokej záťaže v širokom 
teplotnom spektre. Zaisťuje čistú bezkarbónovú prevádzku a pomáha 
zaistiť pružnosť tesnenia, obmedzuje priesak oleja okolo tesnenie. Je 
odporúčaný pre všetky európske automobilové motory.

ENEOS Premium Hyper 5W30 je ultramoderný, plne syntetický moto-
rový olej pre zážihové a vznetové motory v osobných a dodávkových 
vozidlách, vybavených katalyzátormi a fi ltrami pevných častíc, tur-
bodúchadlami a systémom priameho vstrekovania paliva. Tento olej 
zaručuje okamžité a stabilné mazanie, vysokoteplotnú stabilitu v pod-
mienkach vysokej záťaže v širokom teplotnom spektre. Tieto oleje s 
nízkym obsahom „SAPS“ (popol síranu fosforu) sú určené pre všetky 
európske automobilové motory a zaručujú predĺženú výmenu, čisté 
spaľovanie, zvyšujú ekonomiku prevádzky, zaisťujú nízku spotrebu ole-
ja a nízke emisie.

API: SM/CF 
ACEA: A3/B4 (07) /C3 (08) 
VW: 502.00/505.00/505.01 
GM: GM-LL-B-025
MB: 229.31/229.51 
BMW: LL-01/LL-04 
FORD: WSSM2C917A 

API:  SM/CF, ACEA: A3/B4 (07) /C3 (08)
VW: 500.00/502.00/505.00/505.01
MB: 229.1/229.3/229.31
BMW: LL-01/LL-04
Porsche: approved
Ford: WSSM2C-917A
Renault: RN0710

API: SL/CF,
ACEA: A3/B3/B4
VW: 500.00/505.00
MB: 229.1
Porsche: approved
BMW: Special Oil

API: SM/CF 

Benzín

Benzín/Diesel/Turbo Diesel

Benzín/Diesel/Turbo Diesel

Benzín/Diesel/Turbo Diesel

Benzín/LPG/Diesel/Turbo Diesel

Benzín/LPG/Diesel/Turbo Diesel



HEAVY 
DUTY



ENEOS Premium Hyper HDLA 10W-40

ENEOS Premium Multi 15W-40

ENEOS Premium 20W-50

ENEOS Super Plus Diesel 20W-50

ENEOS Super Plus 15W-40

ENEOS Premium HDD 10W-40

Je plne syntetický olej novej generácie, ktorá pomocou technológie 
LOW SAPS chráni fi lter pevných častíc. Bol vyvinutý pre novšie motory 
EURO 4 a EURO 5. Možno ho používať aj v malých európskych náklad-
ných vozidlách. Je odporúčaný pre motory MERCEDES a MAN EURO 4, 
ďalej pre autobusy a nákladné autá, kde je požiadavka na olej typu 
TBN, ktorý minimalizuje karbonizáciu a opotrebovanie (motory MAN, 
MERCEDES, VOLVO). Ďalej zaisťuje ideálnu spotrebu paliva a čistú pre-
vádzku.

ENEOS Premium Multi 15W40 je robustný čiastočne syntetický motoro-
vý olej, ktorý bol vyvinutý na základe požiadaviek emisných noriem. 
Spĺňa všetky požiadavky na kvalitu oleja pre európske, americké a 
japonské naftové a benzínové motory. Tento olej je zvlášť určený 
pre ťažké vznetové motory (kamióny, autobusy a stavebné stroje), 
tiež môže byť použitý v benzínových, LPG, CNG a ľahkých naftových 
motoroch s turbodúchadlami, katalyzátormi a systémom vstrekovania 
common rail. Preto tento olej má široké uplatnenie v zmiešanom vozo-
vom parku. Premium Multi 15W40 je ideálny pre zmiešaný vozový park 
vrátane požiadaviek na predĺžený interval výmeny oleja. Toto prináša
nemalé úspory nákladov na údržbu. Plní bezo zvyšku posledné požia-
davky týkajúce sa usadenín na dne piestu, v drážke prvého tesniaceho 
krúžku a ostatných častiach piestu.

Čiastočné syntetický motorový olej pre motory benzínové, naftové, LPG a 
CNG. Vhodný pre použitie v motoroch s turbodúchadlami, katalyzátormi ale-
bo bez nich. Spĺňa emisné požiadavky. Je odporúčaný pre zmiešaný vozový 
park.

ENEOS Super Plus Diesel 20W50 je štandardný minerálny motorový olej, 
ktorý zaistí optimálne mazanie pre staršie motorové vozidlá, osobné 
aj dodávkové, s motormi benzínovými, naftovými, CNG a LPG. Tento 
olej je vhodný pre použitie v motoroch vybavených turbodúchadlami, 
viacventilovými rozvodmi, katalyzátormi alebo bez nich. Ďalej tento 
olej obsahuje špeciálne prísady ktoré zabezpečia, že olej nehustne z 
dôvodu oxidácie ani pri prevádzkovaní pri vysokom tepelnom zaťažení. 
Týmto vie dosiahnuť, že medzi pohybujúcimi sa dielmi ostáva stabilný 
olejový fi lm.

ENEOS Super Plus 15W40 je univerzálny minerálny olej spĺňajúci emis-
né požiadavky. Olej má tiež vynikajúce čistiace vlastnosti. Je obzvlášť 
určený pre zmiešaný vozový park a to predovšetkým pre vozidlá s mo-
tormi na LPG, benzín, naftu a pre motory s turbodúchadlami a kataly-
zátormi. Tento olej plní normy týkajúce sa karbonizácie častí motora, 
ako sú dno piestu a drážka tesniaceho krúžku. Tým napĺňa požiadavky 
výrobcov automobilov na moderný motorový olej.

Plne syntetický olej, ktorý je určený pre dopravcov so zmiešaným vo-
zovým parkom. S úspechom ho možno použiť v starších konštrukciách 
a u motorov pracovných strojov. Zabraňuje usadzovaniu karbónu a tým 
zvyšuje mazací účinok motora. Je odporúčaný pre normu EURO 2 a 
EURO 3 a vyhovuje predpisom US 2002. Je určený pre predĺžený inter-
val výmeny.

Plno syntetický

Čiastočne syntetický

Čiastočne syntetický

Minerálny

Minerálny

Čiastočne syntetický

ACEA: E6-08, E7-08 
MERCEDES: 228.51 & 228.5 
MAN: M3477, M3271-1
Volvo: VDS-3
Renault Trucks: RXD
MTU: Type3.1
Deutz: DQC III-05

Pre prevodovky: Mercedes 235.28 
Voith Retarder B

API: CI-4/SL
ACEA: A3/B3/B4/E3/E5/E7 (08)
Global: DHD-1/DLD-1/DLD-3 
VW: 500.00/505.00
MB: 228.3/228.1/229.1
Volvo: VDS-2/VDS-3
MAN: 3275/271
Iveco: Long Drain 
JASO: DH-1 Allison: C-4
MTU: Type 2
DDC Oil Category 2
Cummins: 20,071/2/6/7/8 
RVI: RD/RLD/RLD-2
ZF: TE-ML 02C/03A/04B/04C/07C
Mack: EO/M PLUS
Cat: ECF-1/ECF-2 
Deutz: DQC-II 
Skoda-Liaz: 258-3 

API: CG-4/SJ 
ACEA: A2/B3/E2 
VW: 501.01/505.00
MB: 228.1/229.1  
MAN: M 271 
Volvo: VDS 
MACK: EO/L

API: CF-4/SG, CCMC G4/D4/PD-2
VW: 501/505 
MB: 228.1
MIL: MIL-L-46152 EC
MIL: MIL-L-2104 D
GM: 6085-M 
FORD: M2C-153C 

API: CG-4/CF-4/CF/SJ
ACEA: A2/A3/B3/E2
VW: 501/505 
MB: 228.1, 229.1
Volvo: VDS 
MAN: 271
Mack: EO/-L 

API: CI-4/ SL
ACEA: E7-08, A3/B3/B4-08 
JASO: DH-1
Global: DHD-1
Mercedes: MB228.3
MB: 229.1
MAN: M3275
Volvo: VDS-3
MTU: Type 2
RVI: Renault Trucks RLD-2
MACK: EO-M+
Cummins: CES 20077/78

Diesel/Turbo Diesel

Diesel/Turbo Diesel

Diesel/Turbo Diesel/Benzín

Diesel/Turbo Diesel/Benzín

Diesel/Turbo Diesel/Benzín

Diesel/Turbo Diesel/Benzín



PREVODOVÉ OLEJE
ENEOS CVT Fluid

ENEOS ECO ATF

ENEOS ATF TYPE SP

Plno syntetický

Plno syntetický

Plno syntetický

Čiastočne syntetický

Plne syntetický prevodový olej, obsahujúci niekoľko aditív, ktoré 
účinkujú ako fl otačné, čistiace, upravujúce trenie, protipeniace a 
protikorózne s optimálnym viskozitným indexom. Určené pre CVT 
prevodovky s plynulým prevodom, vybavené kovovým remeňom. 
Zabraňuje opotrebovaniu remeňa a kladiek. Pri použití tohto oleja 
docielime bezproblémový prenos krútiaceho momentu s dokonalou 
ochranou proti opotrebeniu a zabezpečíme dokonalý chod pre 
akúkoľvek značku CVT prevodovky, vybavenú kovovým remeňom.

Je plne syntetický prevodový olej s nízkou viskozitou pre automa-
tické prevodovky, predovšetkým pre autá Toyota, Honda, Nissan, 
Mitsubishi, Hyundai, Kia, GM a Ford. Zaisťuje tichý chod prevodoviek a 
presné radenie. Pri prenose krútiaceho momentu šetrí energiu. Olej je 
možné používať pre univerzálne a hydrodynamické prevodovky s uza-
mykaním. Je určený pre všetky japonské automobily s automatickou 
prevodovkou.

Čiastočne syntetický prevodový olej pre automatické prevodovky Hyun-
dai, Kia a Mitsubishi. Odporúča sa ako originálna náplň. Vyrovnávacia 
zmes, ktorá vďaka starostlivo vybraným aditívam zaisťuje tichý chod. 
Presné radenie a minimálnu stratu energie. Je odolný proti oxidácii 
a pri nízkych teplotách zachováva stabilnú viskozitu, má bezpeniacu 
prevádzku.

ENEOS Premium ATF DIII je syntetický prevodový olej pre automatické 
prevodovky. Je určený aj pre, Je určený aj pre posilňovače riadenia a 
niektoré hydraulické systémy rotačných kompresorov, kde je potreba 
zaistiť tekutosť za nízkych teplôt. Má veľmi vysoký viskozitný index 
a ponúka odolnosť proti peneniu a korózii s dobrou antioxidačnou 
charakteristikou a odolnosťou proti opotrebovaniu. Tento olej 
zabezpečí ľahké radenie za studena a nenarušuje tesnenie.

Je určený predovšetkým pre ja-
ponské vozidlá vybavené CVT 
prevodovkou s kovovým reme-
ňom.

Možno ho používať aj u ostatných 
vozidiel, ktoré majú CVT prevo-
dovku s kovovým remeňom.

Nemožno použiť pre toroidné a 
suché CVT prevodovky. 

Toyota  a Lexus : ATF Type T, T-IV, WS
Nissan Matic Fluid: D, J, K, S, W 
Honda: Ultra ATF, ATF Z-1 
Mitsubishi: ATF SP-II, ATF SP-III, 
ATF II, ATF AW, ATF SK 
Mazda: ATF Type -IV 9 (JWS 3317), 
ATF M-V 
Subaru: ATF, ATF 09119746; 
Suzuki: ATF 5D06, ATF Type-IV, 
(JWS3309); Hyundai: SP-II, SP-III, 
ATF Type WS (NWS-9638), 
ATF Type T-IV (JWS2209) 
Kia: Diamond SP-III, GM: Dexron 
III, Ford: MERCON

ENEOS Premium ATF DIII
GM: DEXRON III/ II-E/ II-D/ B/ AQ ATF type A
Ford: MERCON/M2C 138-CJ/M2C166-H 
Allison: C-4 
Daimler Chrysler: 236.1/236.5/236.9 
Voith G 607/H55.6335.34 
ZF TE ML 03D/04D/09B/11A/14B/17C 
Caterpillar: TO-2 
MAN: 339F/339V1/339Z1 
Renk Doromat
Volvo: 97335-1

Hyundai & Kia: SP-III
Hyundai & Kia: SP-IIM
Hyundai & Kia: SP-II 
Mitsubishi: SP-III
   (Menič je automatický a CVT)



ENEOS Long Lasting Antifreeze Coolant

ENEOS Brake and Clutch Fluid 

ENEOS Super Hydraulic 46

Čiastočne syntetický

Minerálny

ENEOS Premium Multi Gear 75W90 je syntetický, univerzálny prevo-
dový olej, ktorý možno používať ako v prevodovkách, tak aj v stálych 
prevodoch, kde je predpísaná norma API GL-5. ENEOS Premium Multi 
Gear je možné použiť pre celý prevodový systém vozidla. Výrobok 
obsahuje špeciálne prísady ktoré znižujú spotrebu paliva a uľahčujú 
radenie. Vhodným zladením týchto aditív dosahujeme zníženie tre-
nia, zvýšenie odolnosti proti korózii a minimalizujeme tvorbu peny. 
Vo vysokých teplotách je tento olej odolný proti oxidácii.

ENEOS Super Multi Gear 80W90 je minerálny prevodový olej posta-
vený na poslednej S-Ph technológii. Táto kompozícia aditív zaisťuje 
vynikajúcu ochranu prevodov proti medznému treniu, dokonca aj pri 
rázovom zaťažení. Tento olej obsahuje aditíva ktoré zabezpečujú 
stabilný ochranný fi lm proti korózii a opotrebovaniu styčných plôch 
prevodov. Vďaka jeho vyladenej viskometrii je tento olej vhodný do 
chladných podmienok (viď. Bod tuhnutia). Je odporúčaný pre koleso-
vé redutory, špirálové súkolia, hypoidné prevody, diferenciály a deliče 
výkonu, kde je požadovaná špecifi kácia API GL-5, MIL-L 2105D a Mack 
GO-G.

ENEOS Premium Multi Gear 75W-90

ENEOS Super Multi Gear 80W-90

API: GL-5 / MT-1
SAE: J2360
MIL: MIL-PRF-2105E/MIL-L-2105-D
ZF: TE-ML 02/05A/07/12A
MAN: 341SL/ 342SL/3343SL/342N/342M1
Scania: STO 1:0 (box),
Mack: GO-G
MB: 235.0

API: GL-5 
MIL: MIL-L-2105D, MIL-L 2104D
Mack: GO-G, 
ZF: TE-ML 05A/12A, 
MAN: 342N/342M1

Ready - zmiešaná kvapalina
VW: G12 

Chladiaca kvapalina na -37°C bez kremičitanu a bóru, vyhovuje požia-
davkám japonských výrobcov automobilov. Má dlhú životnosť a šetrí 
životné prostredie, je antikorózna. Používa sa pre motory s hliníkovou 
hlavou.

Univerzálna syntetická brzdová kvapalina bez kremičitanu. Odporúča 
sa pre brzdové systémy ABS.  Vyhovuje predpisom DOT3 a DOT4. Výro-
bok zaisťuje bezpečné brzdenie aj v extrémných podmienkach. 

Je viacúčelová hydraulická kvapalina, minimalizujúca opotrebovanie 
čerpadiel. Zabezpečuje dokonalé mazanie v obehovej sústave váku-
ových čerpadiel. Obsahuje aditívum proti peneniu, a zrážaniu vody.

ISO 46, 
HLP DIN 51524 part 2 (HLP) 
Vickers: I-286-S and 
M-2950-SFZG A/8.3/90>12 
(ISO-VG 46 and higher)
FZG: A/8.3/90=12 (ISO-VG15/22/ 32)
AFNOR: NF E 48603 (HM) 
Cincinnati Milacron 
ISO class L-HM (according to ISO 
6743/4)
VDMA: 24318 
Thyssen: TH-N-256132 
US Steel: 126/127
ZF-TE ML 12 

SAE: J1703, J1704 
FMVSS: No. 116 DOT3 és DOT4

HYDRAULICKÁ KAPALINA

CHLADIACA KVAPALINA

BRZDOVÁ KAPALINA



MOTOCYKLOVÉ OLEJE
ENEOS Ultra Racing 15W-50

ENEOS City-Max 4T 10W-30

ENEOS City-Max 4T 10W-40

Najpokročilejší plne syntetický štvortaktný motocyklový olej v progra-
me ENEOS. Zvlášť navrhnutý pre motory motocyklov najvyšších 
výkonov s nízkym trakčným koefi cientom a optimalizovanými trecími 
vlastnosťami. Predlžuje životnosť motora a má vynikajúcu termálnu 
a oxidačnú stabilitu. Je vynikajúci aj pre vzduchom chladené motory. 
Poskytuje vynikajúcu čistotu motora, zaisťuje jeho hladký a presný 
beh vo všetkých pracovných režimoch a za každého ročného obdobia 
na cestách a na pretekárskej trati. SL výkonnostná úroveň!

Vysoko výkonný olej novej generácie pre štvortaktné motocyklové mo-
tory určené zvlášť pre japonskú produkciu HONDA, YAMAHA, SUZUKI 
a KAWASAKI. Je tiež určený pre motocykle, cestné, endura, off road. 
a skútre európskych i amerických výrobcov. Tento olej zvyšuje eko-
nomiku prevádzky udržuje motor v dokonalej čistote a zabezpečuje 
vynikajúcu ochranu motora a bezproblémovú funkciu mokrej spojky v 
extrémnych prevádzkových podmienkach.

Vysoko výkonný štvortaktný motorový olej obzvlášť vyvinutý pre ja-
ponské motocykle značiek HONDA, YAMAHA, SUZUKI a KAWASAKI. Je 
tiež určený pre šport bike, skútre, off roady, endura, zdrojové agre-
gáty a motocykle európskej a americkej produkcie. Olej zabezpečuje 
dokonalú ochranu a funkciu motora, prevodovky a spojky za všetkých 
prevádzkových podmienok.

API: SL 
JASO: MA

JASO: MA 
For (J)

JASO: MA
For (J)

Plno syntetický

Čiastočne syntetický

Čiastočne syntetický

Ilu
st

rá
ci

a
Benzín

Benzín

Benzín



LODNÉ OLEJE

Čiastočne syntetický

Čiastočne syntetický

ENEOS Outboard Plus 4T 10W-30

ENEOS Outboard Plus 4T 10W-40

Výkonný olej novej generácie pre štvortaktné lodné motory. Vďaka 
novým aditívam bolo dosiahnuté zvýšenie ochrany motora počas kri-
tických štartov studeného motora a tiež tak pri maximálnom výkone 
vášho stroja. Zvlášť vybrané aditíva zabezpečujú ochranu proti koró-
zii, usadeninám a opotrebení motora a zvyšujú jeho životnosť. Ponúka 
odolnosť proti peneniu pri vysokých otáčkach a vynikajúce mazacie 
schopnosti dokonca aj pri nariedení oleja palivom najmä pri prevádzke 
pri nízkych otáčkach v chladných vodách. Poskytuje výnimočné maza-
cie schopnosti za všetkých klimatických podmienok.

Výkonný olej novej generácie pre štvortaktné lodné motory. Použitá 
nová technológia aditív pre lodné motory, ktorá prináša tichší a hladší 
chod, pri zlepšení ekonomiky prevádzky. Zabezpečuje stabilitu maza-
nia, najmä v teplých oblastiach. Dokonalá ochrana motora pri vysokých 
otáčkach a zaťažení. Je určený pre benzínové a naftové motory a po-
skytuje vynikajúcu ochranu pri maximálnych výkonoch aj pri nízkoo-
táčkových režimoch.

API: SJ

API: SJ

SUSTINA

Motorový olej do 
osobného automobilu

Nákladné auto
motorový olej

Iné kvapaliny

Motocyklové oleje

Lodné oleje

SUSTINA 0W-50
SUSTINA 5W-30
SUSTINA 5W-40

0W20 Fully Synthetic
0W50 Fully Synthetic
5W30 Fully Synthetic
5W40 Fully Synthetic Long-life
10W30 Synthetic
10W40 Synthetic

10W40 HDLA Fully Synthetic
10W40 HDD Synthetic
15W40 Synthetic
20W50 Synthetic
15W40
20W50

CVT Fluid
ATF DIII
ATF TYPE SP
ECO ATF
75W90 MTF
80W90 Mineral Multi Gear
Long Lasting Coolant
Break & Clutch Fluid
Hydraulic

15W50 Ultra Racing
10W30 City-Max 4T
10W40 City-Max 4T

10W30 Outboard Plus 4T
10W40 Outboard Plus 4T

0,5
liter

1
liter

4
liter

5
liter

20
liter

60
liter

200
liter

Benzín

Benzín



MADE IN JAPAN


