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ENEOS TERMÉKKATALÓGUS

ENEOS GP4T PERFORMANCE RACING 5W30
Nagyteljesítményű, 4-ütemű verseny motorolaj. Akár integrált váltóművekhez, száraz vagy nedves tengelykapcsolóval ellátott 
típusokhoz, amelyek nagy teljesítmény mellett magas fordulaton üzemelnek. Csúcs váltás- és gyorsulási érzetet biztosít, azonnali 
gázreakciók mellett. Az ENEOS versenypályákon tesztelt technológiája biztosítja a megtorpanás nélküli hihetetlen teljesítményt.
Felülmúlja a jelenlegi gyártói elvárásokat. Nagy teljesítményű motorkerékpárokhoz tervezve, mint például sport, speed, Moto-GP, 
SuperSport, hosszútávú tartóssági, hegyi, gyorsulási, enduró és Motocross.

Felülmúlja az alábbi gyártói 
elvárásokat:
JASO MA2, API SL

ENEOS GP4T ULTRA RACING 10W40
Csúcstechnológiás motorolaj, integrált vagy hagyományos váltóművel, száraz vagy nedves tengelykapcsolóval ellátott típusokhoz, 
extrém nagy sebességű, magas fordulatszámú és magas üzemi hőmérsékleten üzemelő versenycélú motorkerékpárok számára 
fejlesztve. Egyaránt kiváló sport, speed, Moto-GP, enduro, drag, motocross, ATV vagy moped motorokhoz. Az ENEOS versenypályá-
kon tesztelt technológiája biztosítja a megtorpanás nélküli reakciókat, egyetlen gázkar húzásra. Az ENEOS Racing technológiája 
nem ismer kompromisszumot állandóan védi a motort, a tengelykapcsolót és a váltót , rángatás-mentes váltást biztosít elindulás-
kor, kigyorsításnál és nagy sebességnél is.
ENEOS GP4T ULTRA ENDURO 15w50
Kimondottan nagy teljesítményű, fordulatban és motorerőben maximálisan kihasznált üzemmódra tervezett, teljesen szintetikus 
bázisú, optimális kopásállóságot biztosító olaj. Használatával garantált az egyedülálló kopásvédelem és a megnövelt élettartam. 
Léghűtéses motorok esetén is kiváló oxidációs- és hőstabilitást biztosít. Alkalmazásával maximális teljesítmény mellett is 
csendesebb és tisztább üzem érhető el. Kiváló teljesítményt nyújt még a legnehezebb körülmények között is, legyen az a közúton 
vagy a versenypályán.

ENEOS MAX PERFORMANCE 10W30
4-ütemű, nagy teljesítményű, elsősorban japán motorkerékpárok (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI), továbbá quadok, 
robogók számára fejlesztve. Ezzel az olajjal kiváló teljesítmény érhető el, legyen az új vagy régebbi motorkerékpár bármelyik 
típusa, japán, amerikai, európai vagy ázsiai gyártmány. Kiváló védelmet nyújt a tengelykapcsolónak, a sebességváltónak minden 
vezetési körülmény között rángatásmentes működést biztosít.  Az ENEOS Racing technológiája nem ismer kompromisszumot, 
állandóan védi a motort, a tengelykapcsolót és a váltót.

ENEOS MAX PERFORMANCE 10W40
4-ütemű, nagy teljesítményű, első sorban japán motorkerékpárok (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI), továbbá quadok, 
robogók számára fejlesztve. Ezzel az olajjal kiváló teljesítményleadásra képes az új és a régebbi motorkerékpárok minden típusa, 
akár japán, amerikai, európai vagy ázsiai gyártmány legyen. Kiváló védelmet nyújt a tengelykapcsolónak, a sebességváltónak 
minden vezetési körülmény között rángatásmentes működést biztosít. Az ENEOS Racing technológiája nem ismer kompromisszu-
mot állandóan védi a motort, a tengelykapcsolót és a váltót.

ENEOS MAX PERFORMANCE OFF ROAD 10W40
Nagy teljesítményű, 4-ütemű motorkerékpárok számára kifejlesztve. Gondosan megválasztott adalékaival extrém körülmények 
között is biztosítja a megbízható működést és a nagy teljesítmény-leadást az Offroad terepeseknek. A magas hőmérséklettel 
szembeni ellenálló képesség biztosítja a kiválóan sportos teljesítményt, közúton és terepen, egyaránt. Az ENEOS versenypályákon 
tesztelt technológiája biztosítja a megtorpanás nélküli reakciókat, egyetlen gázkar húzásra. Túllépi a gyárak által a nedves 
tengelykapcsolóra és a váltóra előírt működési és védelmi követelményeket, valamint lágy váltásokat eredményez a sebesség 
fokozatok között és hatékonyabbá teszi a gyorsítást.
ENEOS MAX PERFORMANCE 2T
Nagy teljesítményű, speciális, szintetikus olaj, kétütemű motorok számára. Sokféle működéshez, minden időjárási körülmények 
között. Ez az olaj minimálisra csökkenti a füstöt és jobb védelmet biztosít a motornak. Lehetővé teszi az optimális kenést, nagyon 
alacsony és nagyon magas hőmérsékleten egyaránt. Az összes kétütemű motorhoz használható: off-road, enduro, segédmotor. A 
szigorú gyári (OEM) előírásoknak megfelel.

Felülmúlja az alábbi gyártói 
elvárásokat:
JASO MA2, API SL

Felülmúlja az alábbi gyártói 
elvár- ásokat:
JASO MA2, API SL

JASO MA2

JASO MA2

JASO MA2

JASO FC/FD

ENEOS CITY PERFORMANCE SCOOTER 10W40
Nagy teljesítményű, 4 ütemű motorolaj, japán motorkerékpárok részére fejlesztve. Kiváló teljesítményt nyújt, mind az újabb, mind 
a régebbi, japán, amerikai, ázsiai és európai motorokban. Egyedülálló védelmet nyújt a motornak és használatával tökéletes 
tengelykapcsoló és váltó működtetés érhető el, bármely üzemi körülmény között. Használatával javítja a motor üzemanyag 
takarékossági képességeit. Robogók, háromkerekűek és „száraz” tengelykapcsolóval szerelt 4 ütemű motorkerékpárokhoz 
tervezve

JASO MB

ENEOS PERFORMANCE 20W50
Csúcsminőségű, ásványi alapú motorolaj, 4-ütemű motorkerékpárok maximális védelmére fejlesztve. Használható száraz- vagy 
nedveskuplungos, katalizátoros vagy katalizátor nélküli street, off-road, trail és quad motorok részére. Óvja a hagyományos 
építésű motorok alkatrészeit, valamint a váltóművet azáltal, hogy folyamatosan tisztán tartja azokat, miközben optimális, 
csúszásmentes tapadást biztosít a tárcsának a nedveskuplungos motoroknál. Különösen ajánlott Chopper, Cruiser, Adventure 
kerékpárokhoz is, legyen az BMW, Harley-Davidson, Honda, Moto Guzzi, Royal Enfield, Victory vagy Yamaha.

API SJ/SH/SG
JASO MA2

ENEOS CITY PERFORMANCE SCOOTER GEAR OIL
Csúcsminőségű, robogó (scooter) váltómű olaj. Csak szárazkuplungos, robogókhoz használható. Extrém körülmények között 
(alacsony külső hőmérséklet, rövidtávú utazások,  gyakori indítások,  forgalmi dugókban araszoláskor, lámpánál várakozás 
közben felforrósodott motorok esetében ) is megfelelő kenést biztosít, ezzel növelve a motor élettartamát.

SAE 10W40
JASO MB

ENEOS ENEOS OUTBOARD PLUS 4T 10W30
Csúcsminőségű, (scooter) robogó váltómű olaj. Csak szárazkuplungos, robogókhoz használható. Extrém körülmények között 
(alacsony külső hőmérséklet, rövidtávú utazások,  gyakori indítások,  forgalmi dugókban araszoláskor, lámpánál várakozás 
közben felforrósodott motorok esetében ) is megfelelő kenést biztosít, ezzel növelve a motor élettartamát.

API SJ

ENEOS ENEOS OUTBOARD PLUS 4T 10W40
Csúcsminőségű, (scooter) robogó váltómű olaj. Csak szárazkuplungos, robogókhoz használható. Extrém körülmények között 
(alacsony külső hőmérséklet, rövidtávú utazások,  gyakori indítások,  forgalmi dugókban araszoláskor, lámpánál várakozás 
közben felforrósodott motorok esetében ) is megfelelő kenést biztosít, ezzel növelve a motor élettartamát.

API SJ
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cikkszám minősítések



ENEOS SUSTINA 0W50
A legújabb olajgyártási technológiák segítségével fejlesztett, csúcsminőséget felülmúló teljesítménnyel rendelkező versenyolaj. 
Nagy teljesítményű sportautók számára „W Base” alapolajból „zero-súly” technológiával fejleszteve. A hosszú periódusú, nagy 
sebességű és terhelésű üzemmód számára ideális az olajfilm megtartó képessége és nagy a hőtűrése. Kiváló magas hőmérsék-
leti és oxidációs stabilitást nyújt, illetve leredukálja a kokszosodás lehetőségét. Védi a turbót, ezáltal megnöveli annak élettarta-
mát.

ENEOS PREMIUM PLUS 10W30
Kimondottan japán- és koreai autók számára tervezett csúcsteljesítményű motorolaj, kiváló üzemanyag takarékossági tulajdon-
sággal. Megfelel a legújabb üzemanyaghatékonysági és káros anyag kibocsátási előírásoknak. A magas szintű tisztítási és 
„koromlebegtetési” tulajdonsága miatt lecsökken az iszaposodási hajlam, mely tisztább üzemeléshez vezet. Magas oxidációs 
és hőmérsékleti stabilitása okán segít a tömítések rugalmasságának megőrzésében, mellyel lecsökkenti az olajszivárgás 
kockázatát. Vegyes járműpark üzemeltetéséhez ajánlott. A koreai illetve japán autógyártók járművei mellett ajánlott az európai 
és amerikai gyártásúak esetén is.

ENEOS ATF DIII
Az ENEOS Premium ATF DIII rész-szintetikus olaj, elsősorban automata sebességváltókban történő felhasz- nálásra. Különösen 
ajánlott a modern automatikus váltókhoz és alkalmazható hidraulikus rásegítésű kormányművekhez is. Rendkívül alacsony 
dermedéspontjának köszönhetően könnyen átjárja a váltót már a hidegindítást követően is.

ENEOS SUPER PREMIUM MULTI GEAR 75W90 MTF
Az ENEOS Premium Multi Gear 75W-90 nagy teljesítményű, részszintetikus hajtóműolaj, elsősorban manuális sebességváltókban 
és differenciálművekben történő felhasználásra. Széles viszkozitási tartományának köszönhetően könnyű váltást biztosít alacsony 
hőmérséklet mellett is. Kiválóan gátolja a habosodást, ellenáll a korróziónak, az oxidációnak, csökkenti a kopást.

ENEOS SUPER MULTI GEAR 80W90 
Az ENEOS Super Multi Gear 80W-90 ásványi alapú olaj manuális sebességváltókhoz, differenciálművekhez. Speciális adalékolá-
sának köszönhetően védő �lmréteget képez a felületeken és ezáltal tökéletes kenést biztosít fém-fém kapcsolatoknál. Véd a 
habosodás, a kopás és a korrózió ellen. Rendkívül stabil marad extrém hőmérsékleti terhelések mellett is.

ENEOS HYPER COOL XLR
Hosszú élettartamú organikus fagyálló koncentrátum. Etlién-glikol bázisú OAT organikus sav alapú, hosszú élettartamú korrózió-
gátló inhibitor tartalommal.

ENEOS HYPER COOL XB
Karbantartást nem igénylő, hosszú élettartamú fagyálló hűtőfolyadék.

ENEOS ULTRA COOL VWR
Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú fagyálló hűtőfolyadék. Borát, nitrit, amin és foszfátmentes.

ENEOS SUPER COOL BSG
Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú fagyálló hűtőfolyadék. Borát, nitrit, amin és foszfátmentes.

ENEOS HYDRAULIC 46
Az ENEOS Super Hydraulic 46 többcélú hidraulikus olaj. Alkalmazása minimálisra csökkenti a szivattyúkopásokat, ezáltal növelve 
az alkatrészek élettartamát. Nagyon ajánlott vákuum pumpák, gyártó gépek keringtető rendszereibe, tökéletes kenést biztosítva 
azok fogaskerekeinek és csapágyazásának. Vizesedés és habosodás gátló adalékokat tartalmaz.

ENEOS HYDRAULIC 48
Az ENEOS Super Hydraulic 48 többcélú hidraulikus olaj. Alkalmazása minimálisra csökkenti a szivattyú kopásokat, ezáltal növelve 
az alkatrészek élettartamát. Nagyon ajánlott vákuum pumpák, gyártó gépek keringető rendszereibe, tökéletes kenést biztosítva 
azok fogaskerekeinek és csapágyazásának. Vizesedés és habosodás gátló adalékokat tartalmaz.

ENEOS PERFORMANCE RACING BRAKE FLUID DOT 4 Ultra magas forráspont: 312˚C

Csúcsteljesítményű fékfolyadék, kifejezetten versenyszerű használatra, extrém fék igénybevételhez kialakítva. Lényegesen megha-
ladja a DOT 4 szabvány előírásait. Ugyanúgy javasolt a verseny fékrendszerekben való felhasználásra, mint egyéb nagy teljesítményű 
motorkerékpároknál az erős „kemény pedál” fékhatás eléréséhez. Nagy teljesítményű sport autók és motorkerékpárok szénszálas, 
kerámia vagy acéltárcsás fékrendszer, illetve kuplungműködtető rendszereihez.

ENEOS BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 5.1
Csúcsteljesítményű, teljesen szintetikus, Long-life fékfolyadék. Javasolt mindenféle hidraulikus működtetésű fék és kuplung 
rendszerhez, kifejezetten blokkolásgátlóval (ABS) szerelt típusokhoz. A nem szilikon bázisú folyadék teljesíti a DOT 5.1 gyári 
ajánlást. A legjobb eredményeket éri el a biztonságos fékezés terén még szélsőséges viszonyok között is.

ENEOS BRAKE & CLUTCH FLUID (PREMIUM FORMULA) DOT 4
Csúcsteljesítményű, teljesen szintetikus motorolaj. A nem szilikon bázisú folyadék egyaránt teljesíti a DOT 4 és DOT 3 gyári 
előírásokat. 

ENEOS PREMIUM 10W40
Az ENEOS Premium 10W-40 rész-szintetikus motorolaj mely alkalmazható minden benzines, LPG és dízel motorok katalizátorral 
illetve turbóval vagy anélkül szerelt változataikhoz. Kiváló hidegindítási és üzemanyagtakarékossági tulajdonságokkal rendelkezik. 
Egyedülálló formulájának köszönhetően még extrém körülmények között is alacsony marad a párolgási vesztesége.

ENEOS DIESEL GRAND LA 10W40
Új generációs haszongépjármű motorolaj, mely a LOW SAPS technológia segítségével védi a kipufogógáz után-kezelő rendszert. A 
legújabb EURO 4-es, EURO 5-ös motorokhoz kialakított formula. Kiváló teljesítményt nyújt a nagy fordulatszámú európai kis-haszon-
gépjárművekben és kimondottam ajánlott egyes MERCEDES és MAN EURO 4-es motorokhoz. Buszokba és teherautókba ajánlott, 
melyeknél fontos a magas TBN értékű olaj, melynek segítségével minimalizálható a lerakódás és a kopás (pl.: MAN, MERCEDES, 
VOLVO motorok). Használata kiváló fogyasztási eredményeket, tiszta üzemelést és ezáltal extra hosszú futást eredményez. (TBN: 
Total Base Number, aktív adalékok száma).
ENEOS DIESEL GRAND 10W40
Vegyes flottát üzemeltetők részére kialakított, több funkciós motorolaj, mely tökéletes védelmet nyújt mind a legújabb, mind 
a régebbi motoroknak. Megakadályozza a lerakódások képződését és fokozza a kenését. Kialakítási formulája alkalmassá 
teszi a közúti illetve munkagép motorok kiszolgálására. Kimondottan ajánlott az EURO 2-es illetve EURO 3-as motorokkal 
szerelt járművekhez illetve teljesíti a US 2002-es és a legszigorúbb gyári előírásokat is. Használatával kimutatható csökkenés 
tapasztalható az üzemeltetési költségek terén az üzemanyag fogyasztás javulása, illetve a kitolt olajcsere periódus nyújtotta 
megtakarításokkal.
ENEOS PREMIUM MULTI 15W40
Az ENEOS Premium Multi 15W-40 rész-szintetikus motorolaj, benzines, LPG és dízel motorok katalizátorral, illetve turbóval 
vagy anélkül szerelt változataihoz. A legújabb fogyasztási és kipufogógáz kibocsájtási normáknak megfelelően lett kifejlesztve. 
Megfelel a jelenleg érvényben lévő japán, amerikai és európai benzines és dízel motorokkal szemben támasztott minőségi 
követelménynek. Különösen alkalmas a modern, nehéz haszonjárművek, közös csöves turbófeltöltéses dízelmotorjaihoz. A 
rész-szintetikus alapolajnak köszönhetően kiváló oxidációs tulajdonságokkal bír, összehasonlítva egy ásványi alapú termékkel. 
A legextrémebb körülmények között is minimalizálja a kopást és tiszta égést biztosít a motor számára.

ENEOS PREMIUM 20W50
Az ENEOS Premium 20W-50 egy rész-szintetikus motorolaj benzines, dízel és LPG motorok katalizátorral illetve turbóval vagy 
anélkül szerelt változataihoz. A legújabb fogyasztási és kipufogógáz kibocsájtási normáknak megfelelően lett kifejlesztve. 
Használata vegyes járműparkkal rendelkezők számára különösen ajánlott.

ENEOS SUPER PLUS 15W40
AZ ENEOS Super Plus 15W-40 használata vegyes járműparkkal rendelkezők számára ajánlott. Ásványi motorolaj, benzines és 
dízel motorok katalizátorral, illetve turbóval vagy anélkül szerelt változataikhoz. Csökkentett motorkopás, alacsony olajfogyasztás 
jellemzi, ellenáll a korróziónak és habosodás elleni adalékokat tartalmaz.

ENEOS SUSTINA 5W30
Kifejlesztése során a JX Nippon Oil & Energy saját és egyben egyedülálló „W Base” alapolaját illetve a „ZP” technológiát használták 
fel, hogy elkészítsék a világ legstabilabb viszkozitású olaját. Ennek köszönhetően az kellően folyékony marad még a legnagyobb 
hidegben is, csökkentve a motor belső kopását, garantálva az üzemanyag takarékos üzemmódot. A „ZP” forradalmasított 
technológiájával és az új „kopásállósági” kénmentes adalékkal elkészített termék extrém alacsony kéntartalmú, ezért alacsony az 
olaj minőségi romlásának lehetősége, A motor számára egyedülálló tartósságot és extra hosszú olajcsere intervallumot biztosít, 
köszönhetően a rendkívüli oxidációtűrésnek.

ENEOS SUSTINA 5W40
Kifejlesztése során a JX Nippon Oil & Energy saját és egyben egyedülálló „W Base” alapolaját, illetve a „ZP” technológiát használták 
fel, hogy elkészítsék a világ legstabilabb viszkozitású olaját. Ennek köszönhetően az kellően folyékony marad még a legnagyobb 
hidegben is, csökkentve a motor belső kopását garantálva az üzemanyag takarékos üzemmódot. A ZP forradalmasított technológiá-
jával és az új „kopásállósági” kén mentes adalékkal elkészített termék hosszan tartó védelmet nyújt, mivel tisztán tartja a motort. A 
motor számára egyedülálló tartósságot és extra hosszú olajcsere intervallumot biztosít, köszönhetően az alacsony kéntartalomnak 
és a rendkívüli oxidáció tűrésnek.
ENEOS PREMIUM ULTRA 0W20
Az ENEOS Premium Ultra 0W-20 teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos, környezetbarát olaj benzines motorokhoz. A 0W-20-as 
alacsony viszkozitásának köszönhetően rendkívül alacsony súrlódási veszteség és ez által kismértékű motorkopás érhető el. A 
japán, benzines, kisköbcentis motorok gyári feltöltésű olaja.

ENEOS PREMIUM ULTRA 0W30
A legfejlettebb teljesen szintetikus motorolaj, modern európai és japán autótípusokhoz. Kiemelkedő védelmet nyújt hideg 
indításkor, egyedülállóan gazdaságos üzemanyag felhasználást, alacsony káros anyag kibocsájtást és jó motor teljesítményt 
garantál. 

ENEOS PREMIUM ULTRA  S 0W30
A legfejlettebb teljesen szintetikus motorolaj, modern EURÓPAI és JAPÁN autótípusokhoz. Kiemelkedő védelmet nyújt hideg 
indításkor, egyedülállóan gazdaságos üzemanyag felhasználást, alacsony káros anyag kibocsájtást és jó motor teljesítményt 
garantál. 

ENEOS PREMIUM ULTRA  5W30  504/507

A legújabb fejlesztésű teljesen szintetikus, csúcs minőségű, Long-life típusú, vagyis hosszú élettartamú motorolaj. Kifejezetten a 
VOLKSWAGEN-AUDI csoport benzines, dízel és turbó dízel motorjai számára lett kifejlesztve, WIV és a hosszú olajcsere periódus 
szabványának megfelelően.

ENEOS PREMIUM HYPER  5W30
Egy ultra modern teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos motorolaj, modern benzines és dízel motorok katalizátorral, illetve 
turbóval vagy anélkül szerelt változataihoz. Használata garantálja a gyors, stabil olaj- film kialakulását már alacsony hőmérsékleten 
is, ezáltal minimalizálva a motorkopást. Megfelel a modern direkt befecskendezős dízel motorok követelményeinek akár Common 
Rail, vagy PD TDI befecskendező rendszerrel vannak ellátva. Részecskeszűrővel ellátott motorokba is alkalmazható.

ENEOS PREMIUM HYPER R1 5W30
Csúcs minőségű, teljesen szintetikus motorolaj, mely különösen a RENAULT benzines és dízel motorjai számára ideális. Kimagasló 
védelmet biztosít a motor számára a hosszú olajcsere periódus teljes időtartama alatt.

ENEOS PREMIUM HYPER MULTI 5W30
Csúcs minőségű, teljesen szintetikus motorolaj, mely speciálisan a RENAULT benzines és dízel motorjai számára lett kifejlesztve. 
Extrém védelmet biztosít a motor számára a hosszú olajcsere periódus teljes időtartama alatt.

ENEOS PREMIUM HYPER S 5W30
Francia autók modelljeinek széles körében alkalmazható, C2-es minősítésű prémium minőségű motorolaj.

ENEOS PREMIUM HYPER 5W40
Az ENEOS Premium Hyper 5W-40 teljesen szintetikus motorolaj, benzines és dízel motorok katalizátorral illetve turbóval vagy a 
nélkül szerelt változataihoz. Megfelel a modern direkt befecskendezős dízel motorok követelményeinek, akár Common Rail vagy 
PD TDI befecskendező rendszerrel vannak ellátva. Részecskeszűrővel ellátott motorokban is alkalmazható.

API SN API SM/CF API SM/CF

API GL-5
MIL-L-2105-D
Mack GO-G
ZF TE-ML 05A,12A
MAN 342 N / MAN 342 type 
M-1

API GL-5
MIL-L-2105-D
Mack GO-G
ZF TE-ML 05A,12A
MAN 342 N / MAN 342 type 
M-1

Magasan túlteljesíti a követ- 
kező  szabványok elvárásait:
SAE J1703.
FMVSS 116 DOT 3 és DOT 4.

Túlteljesíti a következő szab- 
ványok elvárásait:
SAE J1703, J1704
FMVSS 116 DOT 3 és DOT 4

Túlteljesíti a következő szab- 
ványok elvárásait:
SAE J1703.
FMVSS 116 DOT 5.1 „Non 
Silicone Base”.
DOT 4 and DOT 3.
ISO 4925 (5.1, 4 & 3)

G12, G12 +

VW G12++ (VW TL 
774J/D/F/G).
Mercedes-Benz 325.3.
Ford WSS-M97B44-D.
GMW 3420, 6277M (+B040 
1065), GME L1301.
MAZDA MEZ MN 121 D.

VW G13 (TL-774 J)

BS 6580 (1992)
BS 6580 (2010)

HLP DIN 51524 part 2 (HLP), 
Vickers I-286-S and M-2950-S, 
FZG A/8.3/90>12, AFNOR NF E 
48603 (HM), Cincinnati Milacron 
P68/P69/P70), ISO class L-HM 
(according to ISO 6743/4), VDMA 
24318, Thyssen TH-N-256132, 
US Steel 126/127

HLP DIN 51524 part 2 (HLP), 
Vickers I-286-S and M-2950-S, 
FZG A/8.3/90>12, AFNOR NF E 
48603 (HM), Cincinnati Milacron 
P68/P69/P70), ISO class L-HM 
(according to ISO 6743/4), VDMA 
24318, Thyssen TH-N-256132, 
US Steel 126/127

API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
VW 500.00/505.00
Mercedes Benz MB 229.1
Porsche
BMW Special Oil
WITH

API CG-4/SJ
ACEA A2/B3/E2
VW 501.01/505.00
Mercedes Benz MB 228.1 229.1
Volvo VDS,
MAN 271,
Mack EO/L

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

ENEOS SUPER PLUS DIESEL 20W50
Az ENEOS Super Plus Diesel 20W-50 ásványi motorolaj optimális kenést és védelmet biztosít benzines és dízel üzemű motorok ré-
szére normál és közepes igénybevételek esetén. Alkalmazható sokszelepes, katalizátoros és turbófeltöltővel ellátott gépkocsikhoz 
is. Speciális adalékolásának köszönhetően ellenáll az oxidációnak és a magas üzemi hőmérsékletnek.

ENEOS CVT FLUID
Kiegyensúlyozott folyadék, mely tartalmaz súrlódás módosító, tisztító, lebegtető, viszkozitási index javító, habosodás és korrózió 
gátló adalékot. Speciálisan a fém szíjjal szerelt CVT egységekhez ajánlott. Megakadályozza a kopást fémes érintkezés esetén a 
szíjaknál és a görgőknél. Fejlesztésénél a legújabb technológiákat használták fel, melynek segítségével magas szintre jutottak a 
nyomatékátvitelben, illetve a remegés gátlásban. Tökéletes működési minőséget biztosít bármely márka által gyártott fém szíjas 
CV egységben.

ENEOS ATF TYPE SP
Kiegyensúlyozott folyadék, mely tartalmaz súrlódás módosító, tisztító, lebegtető, viszkozitási index javító, habosodás és korrózió 
gátló adalékot. Speciálisan a fém szíjjal szerelt CVT egységekhez ajánlott. Megakadályozza a kopást fémes érintkezés esetén a 
szíjaknál és a görgőknél. Fejlesztésénél a legújabb technológiákat használták fel, melynek segítségével magas szintre jutottak a 
nyomatékátvitelben, illetve a remegés gátlásban. Tökéletes működési minőséget biztosít bármely márka által gyártott fém szíjas 
CV egységben.

ENEOS ECO ATF
Üzemanyag takarékos, alacsony viszkozitású automata váltó olaj, kimondottan Toyota, Honda, 
Nissan, Mitsubishi, Hyundai/Kia, GM és Ford típusú járművekhez. Fejlesztése során egy olyan 
terméket alkottak meg, mely csendesebb és precízebb váltást biztosít, üzemanyag takarékos 
és csökkenti az energia veszteséget a nyomatékátadás során. Az általános és a csúszó-záró 
automata váltókban is használható. Az összes olyan japán autóhoz ajánlott mely automata 
váltóval szerelt.

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

Hyundai és Kia SP-III
Hyundai és Kia SP-IIM
Hyundai és Kia SP-II
Mitsubishi SP-III (Automata 
és CVT-vel szerelt változatok-
hoz egyaránt)

- Speciálisan japán , fém szíjas CVT-vel 
szerelt járművekhez.
- Egyéb fém szíjas CVT-vel szerelt jár- 
művekhez.
- Nem használható toroid vagy száraz 
CVT-vel szerelt járművekhez.

Toyota and 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 9JWS 3317), ATF M-V, Subaru ATF, ATF 09119746
Suzuki ATF 5D06, ATF Type-IV (JWS 3309)
Hyundai SP-II, SP-III, ATF Type WS (NWS-9638),
ATF Type T-IV (JWS 2209)
KIA Diamond SP-III

API CI-4
ACEA E6-08, E7-08
Mercedes Benz MB 228.51
MAN M3477, M3271-1
MTU Type 3.1, Volvo VDS-3
Renault Trucks RXD, VI RLD-2, RGD
MAC EO-N*, Cummins CES 20076/77
DAF Truck, Deutz DQC III-10 LA

API CI-4 / SL
ACEA E7-08, A3/B3/B4-08
JASO DH-1, Global DHD-1
Mercedes Benz MB 228.3, 229.1
MAN M3275, Volvo VDS-3
MTU Type 2, Renault Trucks: RLD-2
Mack EO-M+
Cummins CES 20077/78

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

API SN
ACEA C3

API SN
ACEA C3
ACEA C3, A3/B4

API SN
ILSAC GF-5

ACEA C3 (12)
Mercedes Benz MB 229.51
BMW LongLife 04

ACEA C2 (10)

ACEA C3 (12)
VW 504 00/507 00
Mercedes Benz MB 229.51
BMW LongLife 04
Porsche C30

API SN/SM/CF
ACEA C3 (12) A3/B3/B4 (08)
VW 505 00/505 01/502 00
Mercedes Benz MB 229.51 & 
229.31
BMW LongLife 04
GM Dexos 2

ACEA C4 (10)
RENAULT RN0720
Mercedes Benz MB 226.51

ACEA A5/B5 (08)
RENAULT RN0700

API SN/SM/CF
ACEA C2, A1/B1
A5/B5

API SN/SM/CF
ACEA C3 (12) A3/B3/B4 (08)
VW 502 00/505 00/505 01
Mercedes Benz MB 229.51 &/ 229.31
BMW LongLife 04
GM Dexos 2
Renault RN0700, RN0710
Ford WSS-M2C917A
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E.SU0W50
cikkszám minősítések

E.PP10W30

E.P10W40

E.PATFDIII

E.PMG75W90

E.SMG80W90

E.RBR.DOT4

E.BC.DOT4

E.BC.DOT5.1

E.AFHCXLR

E.AFHCXB

E.AFUCVWR

E.AFSCBSG

E.SH46

E.SH48

E.HDLA10W40

E.PHDD10W40

E.PM15W40

E.P20W50

E.SP15W40

E.ATFECO

E.CVT

E.ATFSP

E.SU5W30

E.SU5W40

E.PU0W20

E.PU0W30

E.PUS0W30

E.PU5W30

E.PH5W30

E.PH5W30R1

E.PHM5W30

E.PHS5W30

E.PH5W40

cikkszám minősítések cikkszám minősítések



ENEOS SUSTINA 0W50
A legújabb olajgyártási technológiák segítségével fejlesztett, csúcsminőséget felülmúló teljesítménnyel rendelkező versenyolaj. 
Nagy teljesítményű sportautók számára „W Base” alapolajból „zero-súly” technológiával fejleszteve. A hosszú periódusú, nagy 
sebességű és terhelésű üzemmód számára ideális az olajfilm megtartó képessége és nagy a hőtűrése. Kiváló magas hőmérsék-
leti és oxidációs stabilitást nyújt, illetve leredukálja a kokszosodás lehetőségét. Védi a turbót, ezáltal megnöveli annak élettarta-
mát.

ENEOS PREMIUM PLUS 10W30
Kimondottan japán- és koreai autók számára tervezett csúcsteljesítményű motorolaj, kiváló üzemanyag takarékossági tulajdon-
sággal. Megfelel a legújabb üzemanyaghatékonysági és káros anyag kibocsátási előírásoknak. A magas szintű tisztítási és 
„koromlebegtetési” tulajdonsága miatt lecsökken az iszaposodási hajlam, mely tisztább üzemeléshez vezet. Magas oxidációs 
és hőmérsékleti stabilitása okán segít a tömítések rugalmasságának megőrzésében, mellyel lecsökkenti az olajszivárgás 
kockázatát. Vegyes járműpark üzemeltetéséhez ajánlott. A koreai illetve japán autógyártók járművei mellett ajánlott az európai 
és amerikai gyártásúak esetén is.

ENEOS ATF DIII
Az ENEOS Premium ATF DIII rész-szintetikus olaj, elsősorban automata sebességváltókban történő felhasz- nálásra. Különösen 
ajánlott a modern automatikus váltókhoz és alkalmazható hidraulikus rásegítésű kormányművekhez is. Rendkívül alacsony 
dermedéspontjának köszönhetően könnyen átjárja a váltót már a hidegindítást követően is.

ENEOS SUPER PREMIUM MULTI GEAR 75W90 MTF
Az ENEOS Premium Multi Gear 75W-90 nagy teljesítményű, részszintetikus hajtóműolaj, elsősorban manuális sebességváltókban 
és differenciálművekben történő felhasználásra. Széles viszkozitási tartományának köszönhetően könnyű váltást biztosít alacsony 
hőmérséklet mellett is. Kiválóan gátolja a habosodást, ellenáll a korróziónak, az oxidációnak, csökkenti a kopást.

ENEOS SUPER MULTI GEAR 80W90 
Az ENEOS Super Multi Gear 80W-90 ásványi alapú olaj manuális sebességváltókhoz, differenciálművekhez. Speciális adalékolá-
sának köszönhetően védő �lmréteget képez a felületeken és ezáltal tökéletes kenést biztosít fém-fém kapcsolatoknál. Véd a 
habosodás, a kopás és a korrózió ellen. Rendkívül stabil marad extrém hőmérsékleti terhelések mellett is.

ENEOS HYPER COOL XLR
Hosszú élettartamú organikus fagyálló koncentrátum. Etlién-glikol bázisú OAT organikus sav alapú, hosszú élettartamú korrózió-
gátló inhibitor tartalommal.

ENEOS HYPER COOL XB
Karbantartást nem igénylő, hosszú élettartamú fagyálló hűtőfolyadék.

ENEOS ULTRA COOL VWR
Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú fagyálló hűtőfolyadék. Borát, nitrit, amin és foszfátmentes.

ENEOS SUPER COOL BSG
Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú fagyálló hűtőfolyadék. Borát, nitrit, amin és foszfátmentes.

ENEOS HYDRAULIC 46
Az ENEOS Super Hydraulic 46 többcélú hidraulikus olaj. Alkalmazása minimálisra csökkenti a szivattyúkopásokat, ezáltal növelve 
az alkatrészek élettartamát. Nagyon ajánlott vákuum pumpák, gyártó gépek keringtető rendszereibe, tökéletes kenést biztosítva 
azok fogaskerekeinek és csapágyazásának. Vizesedés és habosodás gátló adalékokat tartalmaz.

ENEOS HYDRAULIC 48
Az ENEOS Super Hydraulic 48 többcélú hidraulikus olaj. Alkalmazása minimálisra csökkenti a szivattyú kopásokat, ezáltal növelve 
az alkatrészek élettartamát. Nagyon ajánlott vákuum pumpák, gyártó gépek keringető rendszereibe, tökéletes kenést biztosítva 
azok fogaskerekeinek és csapágyazásának. Vizesedés és habosodás gátló adalékokat tartalmaz.

ENEOS PERFORMANCE RACING BRAKE FLUID DOT 4 Ultra magas forráspont: 312˚C

Csúcsteljesítményű fékfolyadék, kifejezetten versenyszerű használatra, extrém fék igénybevételhez kialakítva. Lényegesen megha-
ladja a DOT 4 szabvány előírásait. Ugyanúgy javasolt a verseny fékrendszerekben való felhasználásra, mint egyéb nagy teljesítményű 
motorkerékpároknál az erős „kemény pedál” fékhatás eléréséhez. Nagy teljesítményű sport autók és motorkerékpárok szénszálas, 
kerámia vagy acéltárcsás fékrendszer, illetve kuplungműködtető rendszereihez.

ENEOS BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 5.1
Csúcsteljesítményű, teljesen szintetikus, Long-life fékfolyadék. Javasolt mindenféle hidraulikus működtetésű fék és kuplung 
rendszerhez, kifejezetten blokkolásgátlóval (ABS) szerelt típusokhoz. A nem szilikon bázisú folyadék teljesíti a DOT 5.1 gyári 
ajánlást. A legjobb eredményeket éri el a biztonságos fékezés terén még szélsőséges viszonyok között is.

ENEOS BRAKE & CLUTCH FLUID (PREMIUM FORMULA) DOT 4
Csúcsteljesítményű, teljesen szintetikus motorolaj. A nem szilikon bázisú folyadék egyaránt teljesíti a DOT 4 és DOT 3 gyári 
előírásokat. 

ENEOS PREMIUM 10W40
Az ENEOS Premium 10W-40 rész-szintetikus motorolaj mely alkalmazható minden benzines, LPG és dízel motorok katalizátorral 
illetve turbóval vagy anélkül szerelt változataikhoz. Kiváló hidegindítási és üzemanyagtakarékossági tulajdonságokkal rendelkezik. 
Egyedülálló formulájának köszönhetően még extrém körülmények között is alacsony marad a párolgási vesztesége.

ENEOS DIESEL GRAND LA 10W40
Új generációs haszongépjármű motorolaj, mely a LOW SAPS technológia segítségével védi a kipufogógáz után-kezelő rendszert. A 
legújabb EURO 4-es, EURO 5-ös motorokhoz kialakított formula. Kiváló teljesítményt nyújt a nagy fordulatszámú európai kis-haszon-
gépjárművekben és kimondottam ajánlott egyes MERCEDES és MAN EURO 4-es motorokhoz. Buszokba és teherautókba ajánlott, 
melyeknél fontos a magas TBN értékű olaj, melynek segítségével minimalizálható a lerakódás és a kopás (pl.: MAN, MERCEDES, 
VOLVO motorok). Használata kiváló fogyasztási eredményeket, tiszta üzemelést és ezáltal extra hosszú futást eredményez. (TBN: 
Total Base Number, aktív adalékok száma).
ENEOS DIESEL GRAND 10W40
Vegyes flottát üzemeltetők részére kialakított, több funkciós motorolaj, mely tökéletes védelmet nyújt mind a legújabb, mind 
a régebbi motoroknak. Megakadályozza a lerakódások képződését és fokozza a kenését. Kialakítási formulája alkalmassá 
teszi a közúti illetve munkagép motorok kiszolgálására. Kimondottan ajánlott az EURO 2-es illetve EURO 3-as motorokkal 
szerelt járművekhez illetve teljesíti a US 2002-es és a legszigorúbb gyári előírásokat is. Használatával kimutatható csökkenés 
tapasztalható az üzemeltetési költségek terén az üzemanyag fogyasztás javulása, illetve a kitolt olajcsere periódus nyújtotta 
megtakarításokkal.
ENEOS PREMIUM MULTI 15W40
Az ENEOS Premium Multi 15W-40 rész-szintetikus motorolaj, benzines, LPG és dízel motorok katalizátorral, illetve turbóval 
vagy anélkül szerelt változataihoz. A legújabb fogyasztási és kipufogógáz kibocsájtási normáknak megfelelően lett kifejlesztve. 
Megfelel a jelenleg érvényben lévő japán, amerikai és európai benzines és dízel motorokkal szemben támasztott minőségi 
követelménynek. Különösen alkalmas a modern, nehéz haszonjárművek, közös csöves turbófeltöltéses dízelmotorjaihoz. A 
rész-szintetikus alapolajnak köszönhetően kiváló oxidációs tulajdonságokkal bír, összehasonlítva egy ásványi alapú termékkel. 
A legextrémebb körülmények között is minimalizálja a kopást és tiszta égést biztosít a motor számára.

ENEOS PREMIUM 20W50
Az ENEOS Premium 20W-50 egy rész-szintetikus motorolaj benzines, dízel és LPG motorok katalizátorral illetve turbóval vagy 
anélkül szerelt változataihoz. A legújabb fogyasztási és kipufogógáz kibocsájtási normáknak megfelelően lett kifejlesztve. 
Használata vegyes járműparkkal rendelkezők számára különösen ajánlott.

ENEOS SUPER PLUS 15W40
AZ ENEOS Super Plus 15W-40 használata vegyes járműparkkal rendelkezők számára ajánlott. Ásványi motorolaj, benzines és 
dízel motorok katalizátorral, illetve turbóval vagy anélkül szerelt változataikhoz. Csökkentett motorkopás, alacsony olajfogyasztás 
jellemzi, ellenáll a korróziónak és habosodás elleni adalékokat tartalmaz.

ENEOS SUSTINA 5W30
Kifejlesztése során a JX Nippon Oil & Energy saját és egyben egyedülálló „W Base” alapolaját illetve a „ZP” technológiát használták 
fel, hogy elkészítsék a világ legstabilabb viszkozitású olaját. Ennek köszönhetően az kellően folyékony marad még a legnagyobb 
hidegben is, csökkentve a motor belső kopását, garantálva az üzemanyag takarékos üzemmódot. A „ZP” forradalmasított 
technológiájával és az új „kopásállósági” kénmentes adalékkal elkészített termék extrém alacsony kéntartalmú, ezért alacsony az 
olaj minőségi romlásának lehetősége, A motor számára egyedülálló tartósságot és extra hosszú olajcsere intervallumot biztosít, 
köszönhetően a rendkívüli oxidációtűrésnek.

ENEOS SUSTINA 5W40
Kifejlesztése során a JX Nippon Oil & Energy saját és egyben egyedülálló „W Base” alapolaját, illetve a „ZP” technológiát használták 
fel, hogy elkészítsék a világ legstabilabb viszkozitású olaját. Ennek köszönhetően az kellően folyékony marad még a legnagyobb 
hidegben is, csökkentve a motor belső kopását garantálva az üzemanyag takarékos üzemmódot. A ZP forradalmasított technológiá-
jával és az új „kopásállósági” kén mentes adalékkal elkészített termék hosszan tartó védelmet nyújt, mivel tisztán tartja a motort. A 
motor számára egyedülálló tartósságot és extra hosszú olajcsere intervallumot biztosít, köszönhetően az alacsony kéntartalomnak 
és a rendkívüli oxidáció tűrésnek.
ENEOS PREMIUM ULTRA 0W20
Az ENEOS Premium Ultra 0W-20 teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos, környezetbarát olaj benzines motorokhoz. A 0W-20-as 
alacsony viszkozitásának köszönhetően rendkívül alacsony súrlódási veszteség és ez által kismértékű motorkopás érhető el. A 
japán, benzines, kisköbcentis motorok gyári feltöltésű olaja.

ENEOS PREMIUM ULTRA 0W30
A legfejlettebb teljesen szintetikus motorolaj, modern európai és japán autótípusokhoz. Kiemelkedő védelmet nyújt hideg 
indításkor, egyedülállóan gazdaságos üzemanyag felhasználást, alacsony káros anyag kibocsájtást és jó motor teljesítményt 
garantál. 

ENEOS PREMIUM ULTRA  S 0W30
A legfejlettebb teljesen szintetikus motorolaj, modern EURÓPAI és JAPÁN autótípusokhoz. Kiemelkedő védelmet nyújt hideg 
indításkor, egyedülállóan gazdaságos üzemanyag felhasználást, alacsony káros anyag kibocsájtást és jó motor teljesítményt 
garantál. 

ENEOS PREMIUM ULTRA  5W30  504/507

A legújabb fejlesztésű teljesen szintetikus, csúcs minőségű, Long-life típusú, vagyis hosszú élettartamú motorolaj. Kifejezetten a 
VOLKSWAGEN-AUDI csoport benzines, dízel és turbó dízel motorjai számára lett kifejlesztve, WIV és a hosszú olajcsere periódus 
szabványának megfelelően.

ENEOS PREMIUM HYPER  5W30
Egy ultra modern teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos motorolaj, modern benzines és dízel motorok katalizátorral, illetve 
turbóval vagy anélkül szerelt változataihoz. Használata garantálja a gyors, stabil olaj- film kialakulását már alacsony hőmérsékleten 
is, ezáltal minimalizálva a motorkopást. Megfelel a modern direkt befecskendezős dízel motorok követelményeinek akár Common 
Rail, vagy PD TDI befecskendező rendszerrel vannak ellátva. Részecskeszűrővel ellátott motorokba is alkalmazható.

ENEOS PREMIUM HYPER R1 5W30
Csúcs minőségű, teljesen szintetikus motorolaj, mely különösen a RENAULT benzines és dízel motorjai számára ideális. Kimagasló 
védelmet biztosít a motor számára a hosszú olajcsere periódus teljes időtartama alatt.

ENEOS PREMIUM HYPER MULTI 5W30
Csúcs minőségű, teljesen szintetikus motorolaj, mely speciálisan a RENAULT benzines és dízel motorjai számára lett kifejlesztve. 
Extrém védelmet biztosít a motor számára a hosszú olajcsere periódus teljes időtartama alatt.

ENEOS PREMIUM HYPER S 5W30
Francia autók modelljeinek széles körében alkalmazható, C2-es minősítésű prémium minőségű motorolaj.

ENEOS PREMIUM HYPER 5W40
Az ENEOS Premium Hyper 5W-40 teljesen szintetikus motorolaj, benzines és dízel motorok katalizátorral illetve turbóval vagy a 
nélkül szerelt változataihoz. Megfelel a modern direkt befecskendezős dízel motorok követelményeinek, akár Common Rail vagy 
PD TDI befecskendező rendszerrel vannak ellátva. Részecskeszűrővel ellátott motorokban is alkalmazható.

API SN API SM/CF API SM/CF

API GL-5
MIL-L-2105-D
Mack GO-G
ZF TE-ML 05A,12A
MAN 342 N / MAN 342 type 
M-1

API GL-5
MIL-L-2105-D
Mack GO-G
ZF TE-ML 05A,12A
MAN 342 N / MAN 342 type 
M-1

Magasan túlteljesíti a követ- 
kező  szabványok elvárásait:
SAE J1703.
FMVSS 116 DOT 3 és DOT 4.

Túlteljesíti a következő szab- 
ványok elvárásait:
SAE J1703, J1704
FMVSS 116 DOT 3 és DOT 4

Túlteljesíti a következő szab- 
ványok elvárásait:
SAE J1703.
FMVSS 116 DOT 5.1 „Non 
Silicone Base”.
DOT 4 and DOT 3.
ISO 4925 (5.1, 4 & 3)

G12, G12 +

VW G12++ (VW TL 
774J/D/F/G).
Mercedes-Benz 325.3.
Ford WSS-M97B44-D.
GMW 3420, 6277M (+B040 
1065), GME L1301.
MAZDA MEZ MN 121 D.

VW G13 (TL-774 J)

BS 6580 (1992)
BS 6580 (2010)

HLP DIN 51524 part 2 (HLP), 
Vickers I-286-S and M-2950-S, 
FZG A/8.3/90>12, AFNOR NF E 
48603 (HM), Cincinnati Milacron 
P68/P69/P70), ISO class L-HM 
(according to ISO 6743/4), VDMA 
24318, Thyssen TH-N-256132, 
US Steel 126/127

HLP DIN 51524 part 2 (HLP), 
Vickers I-286-S and M-2950-S, 
FZG A/8.3/90>12, AFNOR NF E 
48603 (HM), Cincinnati Milacron 
P68/P69/P70), ISO class L-HM 
(according to ISO 6743/4), VDMA 
24318, Thyssen TH-N-256132, 
US Steel 126/127

API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
VW 500.00/505.00
Mercedes Benz MB 229.1
Porsche
BMW Special Oil
WITH

API CG-4/SJ
ACEA A2/B3/E2
VW 501.01/505.00
Mercedes Benz MB 228.1 229.1
Volvo VDS,
MAN 271,
Mack EO/L

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

ENEOS SUPER PLUS DIESEL 20W50
Az ENEOS Super Plus Diesel 20W-50 ásványi motorolaj optimális kenést és védelmet biztosít benzines és dízel üzemű motorok ré-
szére normál és közepes igénybevételek esetén. Alkalmazható sokszelepes, katalizátoros és turbófeltöltővel ellátott gépkocsikhoz 
is. Speciális adalékolásának köszönhetően ellenáll az oxidációnak és a magas üzemi hőmérsékletnek.

ENEOS CVT FLUID
Kiegyensúlyozott folyadék, mely tartalmaz súrlódás módosító, tisztító, lebegtető, viszkozitási index javító, habosodás és korrózió 
gátló adalékot. Speciálisan a fém szíjjal szerelt CVT egységekhez ajánlott. Megakadályozza a kopást fémes érintkezés esetén a 
szíjaknál és a görgőknél. Fejlesztésénél a legújabb technológiákat használták fel, melynek segítségével magas szintre jutottak a 
nyomatékátvitelben, illetve a remegés gátlásban. Tökéletes működési minőséget biztosít bármely márka által gyártott fém szíjas 
CV egységben.

ENEOS ATF TYPE SP
Kiegyensúlyozott folyadék, mely tartalmaz súrlódás módosító, tisztító, lebegtető, viszkozitási index javító, habosodás és korrózió 
gátló adalékot. Speciálisan a fém szíjjal szerelt CVT egységekhez ajánlott. Megakadályozza a kopást fémes érintkezés esetén a 
szíjaknál és a görgőknél. Fejlesztésénél a legújabb technológiákat használták fel, melynek segítségével magas szintre jutottak a 
nyomatékátvitelben, illetve a remegés gátlásban. Tökéletes működési minőséget biztosít bármely márka által gyártott fém szíjas 
CV egységben.

ENEOS ECO ATF
Üzemanyag takarékos, alacsony viszkozitású automata váltó olaj, kimondottan Toyota, Honda, 
Nissan, Mitsubishi, Hyundai/Kia, GM és Ford típusú járművekhez. Fejlesztése során egy olyan 
terméket alkottak meg, mely csendesebb és precízebb váltást biztosít, üzemanyag takarékos 
és csökkenti az energia veszteséget a nyomatékátadás során. Az általános és a csúszó-záró 
automata váltókban is használható. Az összes olyan japán autóhoz ajánlott mely automata 
váltóval szerelt.

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

Hyundai és Kia SP-III
Hyundai és Kia SP-IIM
Hyundai és Kia SP-II
Mitsubishi SP-III (Automata 
és CVT-vel szerelt változatok-
hoz egyaránt)

- Speciálisan japán , fém szíjas CVT-vel 
szerelt járművekhez.
- Egyéb fém szíjas CVT-vel szerelt jár- 
művekhez.
- Nem használható toroid vagy száraz 
CVT-vel szerelt járművekhez.

Toyota and 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 9JWS 3317), ATF M-V, Subaru ATF, ATF 09119746
Suzuki ATF 5D06, ATF Type-IV (JWS 3309)
Hyundai SP-II, SP-III, ATF Type WS (NWS-9638),
ATF Type T-IV (JWS 2209)
KIA Diamond SP-III

API CI-4
ACEA E6-08, E7-08
Mercedes Benz MB 228.51
MAN M3477, M3271-1
MTU Type 3.1, Volvo VDS-3
Renault Trucks RXD, VI RLD-2, RGD
MAC EO-N*, Cummins CES 20076/77
DAF Truck, Deutz DQC III-10 LA

API CI-4 / SL
ACEA E7-08, A3/B3/B4-08
JASO DH-1, Global DHD-1
Mercedes Benz MB 228.3, 229.1
MAN M3275, Volvo VDS-3
MTU Type 2, Renault Trucks: RLD-2
Mack EO-M+
Cummins CES 20077/78

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

API SN
ACEA C3

API SN
ACEA C3
ACEA C3, A3/B4

API SN
ILSAC GF-5

ACEA C3 (12)
Mercedes Benz MB 229.51
BMW LongLife 04

ACEA C2 (10)

ACEA C3 (12)
VW 504 00/507 00
Mercedes Benz MB 229.51
BMW LongLife 04
Porsche C30

API SN/SM/CF
ACEA C3 (12) A3/B3/B4 (08)
VW 505 00/505 01/502 00
Mercedes Benz MB 229.51 & 
229.31
BMW LongLife 04
GM Dexos 2

ACEA C4 (10)
RENAULT RN0720
Mercedes Benz MB 226.51

ACEA A5/B5 (08)
RENAULT RN0700

API SN/SM/CF
ACEA C2, A1/B1
A5/B5

API SN/SM/CF
ACEA C3 (12) A3/B3/B4 (08)
VW 502 00/505 00/505 01
Mercedes Benz MB 229.51 &/ 229.31
BMW LongLife 04
GM Dexos 2
Renault RN0700, RN0710
Ford WSS-M2C917A
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E.SU0W50
cikkszám minősítések

E.PP10W30

E.P10W40

E.PATFDIII

E.PMG75W90

E.SMG80W90

E.RBR.DOT4

E.BC.DOT4

E.BC.DOT5.1

E.AFHCXLR

E.AFHCXB

E.AFUCVWR

E.AFSCBSG

E.SH46

E.SH48

E.HDLA10W40

E.PHDD10W40

E.PM15W40

E.P20W50

E.SP15W40

E.ATFECO

E.CVT

E.ATFSP

E.SU5W30

E.SU5W40

E.PU0W20

E.PU0W30

E.PUS0W30

E.PU5W30

E.PH5W30

E.PH5W30R1

E.PHM5W30

E.PHS5W30

E.PH5W40

cikkszám minősítések cikkszám minősítések



ENEOS SUSTINA 0W50
A legújabb olajgyártási technológiák segítségével fejlesztett, csúcsminőséget felülmúló teljesítménnyel rendelkező versenyolaj. 
Nagy teljesítményű sportautók számára „W Base” alapolajból „zero-súly” technológiával fejleszteve. A hosszú periódusú, nagy 
sebességű és terhelésű üzemmód számára ideális az olajfilm megtartó képessége és nagy a hőtűrése. Kiváló magas hőmérsék-
leti és oxidációs stabilitást nyújt, illetve leredukálja a kokszosodás lehetőségét. Védi a turbót, ezáltal megnöveli annak élettarta-
mát.

ENEOS PREMIUM PLUS 10W30
Kimondottan japán- és koreai autók számára tervezett csúcsteljesítményű motorolaj, kiváló üzemanyag takarékossági tulajdon-
sággal. Megfelel a legújabb üzemanyaghatékonysági és káros anyag kibocsátási előírásoknak. A magas szintű tisztítási és 
„koromlebegtetési” tulajdonsága miatt lecsökken az iszaposodási hajlam, mely tisztább üzemeléshez vezet. Magas oxidációs 
és hőmérsékleti stabilitása okán segít a tömítések rugalmasságának megőrzésében, mellyel lecsökkenti az olajszivárgás 
kockázatát. Vegyes járműpark üzemeltetéséhez ajánlott. A koreai illetve japán autógyártók járművei mellett ajánlott az európai 
és amerikai gyártásúak esetén is.

ENEOS ATF DIII
Az ENEOS Premium ATF DIII rész-szintetikus olaj, elsősorban automata sebességváltókban történő felhasz- nálásra. Különösen 
ajánlott a modern automatikus váltókhoz és alkalmazható hidraulikus rásegítésű kormányművekhez is. Rendkívül alacsony 
dermedéspontjának köszönhetően könnyen átjárja a váltót már a hidegindítást követően is.

ENEOS SUPER PREMIUM MULTI GEAR 75W90 MTF
Az ENEOS Premium Multi Gear 75W-90 nagy teljesítményű, részszintetikus hajtóműolaj, elsősorban manuális sebességváltókban 
és differenciálművekben történő felhasználásra. Széles viszkozitási tartományának köszönhetően könnyű váltást biztosít alacsony 
hőmérséklet mellett is. Kiválóan gátolja a habosodást, ellenáll a korróziónak, az oxidációnak, csökkenti a kopást.

ENEOS SUPER MULTI GEAR 80W90 
Az ENEOS Super Multi Gear 80W-90 ásványi alapú olaj manuális sebességváltókhoz, differenciálművekhez. Speciális adalékolá-
sának köszönhetően védő �lmréteget képez a felületeken és ezáltal tökéletes kenést biztosít fém-fém kapcsolatoknál. Véd a 
habosodás, a kopás és a korrózió ellen. Rendkívül stabil marad extrém hőmérsékleti terhelések mellett is.

ENEOS HYPER COOL XLR
Hosszú élettartamú organikus fagyálló koncentrátum. Etlién-glikol bázisú OAT organikus sav alapú, hosszú élettartamú korrózió-
gátló inhibitor tartalommal.

ENEOS HYPER COOL XB
Karbantartást nem igénylő, hosszú élettartamú fagyálló hűtőfolyadék.

ENEOS ULTRA COOL VWR
Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú fagyálló hűtőfolyadék. Borát, nitrit, amin és foszfátmentes.

ENEOS SUPER COOL BSG
Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú fagyálló hűtőfolyadék. Borát, nitrit, amin és foszfátmentes.

ENEOS HYDRAULIC 46
Az ENEOS Super Hydraulic 46 többcélú hidraulikus olaj. Alkalmazása minimálisra csökkenti a szivattyúkopásokat, ezáltal növelve 
az alkatrészek élettartamát. Nagyon ajánlott vákuum pumpák, gyártó gépek keringtető rendszereibe, tökéletes kenést biztosítva 
azok fogaskerekeinek és csapágyazásának. Vizesedés és habosodás gátló adalékokat tartalmaz.

ENEOS HYDRAULIC 48
Az ENEOS Super Hydraulic 48 többcélú hidraulikus olaj. Alkalmazása minimálisra csökkenti a szivattyú kopásokat, ezáltal növelve 
az alkatrészek élettartamát. Nagyon ajánlott vákuum pumpák, gyártó gépek keringető rendszereibe, tökéletes kenést biztosítva 
azok fogaskerekeinek és csapágyazásának. Vizesedés és habosodás gátló adalékokat tartalmaz.

ENEOS PERFORMANCE RACING BRAKE FLUID DOT 4 Ultra magas forráspont: 312˚C

Csúcsteljesítményű fékfolyadék, kifejezetten versenyszerű használatra, extrém fék igénybevételhez kialakítva. Lényegesen megha-
ladja a DOT 4 szabvány előírásait. Ugyanúgy javasolt a verseny fékrendszerekben való felhasználásra, mint egyéb nagy teljesítményű 
motorkerékpároknál az erős „kemény pedál” fékhatás eléréséhez. Nagy teljesítményű sport autók és motorkerékpárok szénszálas, 
kerámia vagy acéltárcsás fékrendszer, illetve kuplungműködtető rendszereihez.

ENEOS BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 5.1
Csúcsteljesítményű, teljesen szintetikus, Long-life fékfolyadék. Javasolt mindenféle hidraulikus működtetésű fék és kuplung 
rendszerhez, kifejezetten blokkolásgátlóval (ABS) szerelt típusokhoz. A nem szilikon bázisú folyadék teljesíti a DOT 5.1 gyári 
ajánlást. A legjobb eredményeket éri el a biztonságos fékezés terén még szélsőséges viszonyok között is.

ENEOS BRAKE & CLUTCH FLUID (PREMIUM FORMULA) DOT 4
Csúcsteljesítményű, teljesen szintetikus motorolaj. A nem szilikon bázisú folyadék egyaránt teljesíti a DOT 4 és DOT 3 gyári 
előírásokat. 

ENEOS PREMIUM 10W40
Az ENEOS Premium 10W-40 rész-szintetikus motorolaj mely alkalmazható minden benzines, LPG és dízel motorok katalizátorral 
illetve turbóval vagy anélkül szerelt változataikhoz. Kiváló hidegindítási és üzemanyagtakarékossági tulajdonságokkal rendelkezik. 
Egyedülálló formulájának köszönhetően még extrém körülmények között is alacsony marad a párolgási vesztesége.

ENEOS DIESEL GRAND LA 10W40
Új generációs haszongépjármű motorolaj, mely a LOW SAPS technológia segítségével védi a kipufogógáz után-kezelő rendszert. A 
legújabb EURO 4-es, EURO 5-ös motorokhoz kialakított formula. Kiváló teljesítményt nyújt a nagy fordulatszámú európai kis-haszon-
gépjárművekben és kimondottam ajánlott egyes MERCEDES és MAN EURO 4-es motorokhoz. Buszokba és teherautókba ajánlott, 
melyeknél fontos a magas TBN értékű olaj, melynek segítségével minimalizálható a lerakódás és a kopás (pl.: MAN, MERCEDES, 
VOLVO motorok). Használata kiváló fogyasztási eredményeket, tiszta üzemelést és ezáltal extra hosszú futást eredményez. (TBN: 
Total Base Number, aktív adalékok száma).
ENEOS DIESEL GRAND 10W40
Vegyes flottát üzemeltetők részére kialakított, több funkciós motorolaj, mely tökéletes védelmet nyújt mind a legújabb, mind 
a régebbi motoroknak. Megakadályozza a lerakódások képződését és fokozza a kenését. Kialakítási formulája alkalmassá 
teszi a közúti illetve munkagép motorok kiszolgálására. Kimondottan ajánlott az EURO 2-es illetve EURO 3-as motorokkal 
szerelt járművekhez illetve teljesíti a US 2002-es és a legszigorúbb gyári előírásokat is. Használatával kimutatható csökkenés 
tapasztalható az üzemeltetési költségek terén az üzemanyag fogyasztás javulása, illetve a kitolt olajcsere periódus nyújtotta 
megtakarításokkal.
ENEOS PREMIUM MULTI 15W40
Az ENEOS Premium Multi 15W-40 rész-szintetikus motorolaj, benzines, LPG és dízel motorok katalizátorral, illetve turbóval 
vagy anélkül szerelt változataihoz. A legújabb fogyasztási és kipufogógáz kibocsájtási normáknak megfelelően lett kifejlesztve. 
Megfelel a jelenleg érvényben lévő japán, amerikai és európai benzines és dízel motorokkal szemben támasztott minőségi 
követelménynek. Különösen alkalmas a modern, nehéz haszonjárművek, közös csöves turbófeltöltéses dízelmotorjaihoz. A 
rész-szintetikus alapolajnak köszönhetően kiváló oxidációs tulajdonságokkal bír, összehasonlítva egy ásványi alapú termékkel. 
A legextrémebb körülmények között is minimalizálja a kopást és tiszta égést biztosít a motor számára.

ENEOS PREMIUM 20W50
Az ENEOS Premium 20W-50 egy rész-szintetikus motorolaj benzines, dízel és LPG motorok katalizátorral illetve turbóval vagy 
anélkül szerelt változataihoz. A legújabb fogyasztási és kipufogógáz kibocsájtási normáknak megfelelően lett kifejlesztve. 
Használata vegyes járműparkkal rendelkezők számára különösen ajánlott.

ENEOS SUPER PLUS 15W40
AZ ENEOS Super Plus 15W-40 használata vegyes járműparkkal rendelkezők számára ajánlott. Ásványi motorolaj, benzines és 
dízel motorok katalizátorral, illetve turbóval vagy anélkül szerelt változataikhoz. Csökkentett motorkopás, alacsony olajfogyasztás 
jellemzi, ellenáll a korróziónak és habosodás elleni adalékokat tartalmaz.

ENEOS SUSTINA 5W30
Kifejlesztése során a JX Nippon Oil & Energy saját és egyben egyedülálló „W Base” alapolaját illetve a „ZP” technológiát használták 
fel, hogy elkészítsék a világ legstabilabb viszkozitású olaját. Ennek köszönhetően az kellően folyékony marad még a legnagyobb 
hidegben is, csökkentve a motor belső kopását, garantálva az üzemanyag takarékos üzemmódot. A „ZP” forradalmasított 
technológiájával és az új „kopásállósági” kénmentes adalékkal elkészített termék extrém alacsony kéntartalmú, ezért alacsony az 
olaj minőségi romlásának lehetősége, A motor számára egyedülálló tartósságot és extra hosszú olajcsere intervallumot biztosít, 
köszönhetően a rendkívüli oxidációtűrésnek.

ENEOS SUSTINA 5W40
Kifejlesztése során a JX Nippon Oil & Energy saját és egyben egyedülálló „W Base” alapolaját, illetve a „ZP” technológiát használták 
fel, hogy elkészítsék a világ legstabilabb viszkozitású olaját. Ennek köszönhetően az kellően folyékony marad még a legnagyobb 
hidegben is, csökkentve a motor belső kopását garantálva az üzemanyag takarékos üzemmódot. A ZP forradalmasított technológiá-
jával és az új „kopásállósági” kén mentes adalékkal elkészített termék hosszan tartó védelmet nyújt, mivel tisztán tartja a motort. A 
motor számára egyedülálló tartósságot és extra hosszú olajcsere intervallumot biztosít, köszönhetően az alacsony kéntartalomnak 
és a rendkívüli oxidáció tűrésnek.
ENEOS PREMIUM ULTRA 0W20
Az ENEOS Premium Ultra 0W-20 teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos, környezetbarát olaj benzines motorokhoz. A 0W-20-as 
alacsony viszkozitásának köszönhetően rendkívül alacsony súrlódási veszteség és ez által kismértékű motorkopás érhető el. A 
japán, benzines, kisköbcentis motorok gyári feltöltésű olaja.

ENEOS PREMIUM ULTRA 0W30
A legfejlettebb teljesen szintetikus motorolaj, modern európai és japán autótípusokhoz. Kiemelkedő védelmet nyújt hideg 
indításkor, egyedülállóan gazdaságos üzemanyag felhasználást, alacsony káros anyag kibocsájtást és jó motor teljesítményt 
garantál. 

ENEOS PREMIUM ULTRA  S 0W30
A legfejlettebb teljesen szintetikus motorolaj, modern EURÓPAI és JAPÁN autótípusokhoz. Kiemelkedő védelmet nyújt hideg 
indításkor, egyedülállóan gazdaságos üzemanyag felhasználást, alacsony káros anyag kibocsájtást és jó motor teljesítményt 
garantál. 

ENEOS PREMIUM ULTRA  5W30  504/507

A legújabb fejlesztésű teljesen szintetikus, csúcs minőségű, Long-life típusú, vagyis hosszú élettartamú motorolaj. Kifejezetten a 
VOLKSWAGEN-AUDI csoport benzines, dízel és turbó dízel motorjai számára lett kifejlesztve, WIV és a hosszú olajcsere periódus 
szabványának megfelelően.

ENEOS PREMIUM HYPER  5W30
Egy ultra modern teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos motorolaj, modern benzines és dízel motorok katalizátorral, illetve 
turbóval vagy anélkül szerelt változataihoz. Használata garantálja a gyors, stabil olaj- film kialakulását már alacsony hőmérsékleten 
is, ezáltal minimalizálva a motorkopást. Megfelel a modern direkt befecskendezős dízel motorok követelményeinek akár Common 
Rail, vagy PD TDI befecskendező rendszerrel vannak ellátva. Részecskeszűrővel ellátott motorokba is alkalmazható.

ENEOS PREMIUM HYPER R1 5W30
Csúcs minőségű, teljesen szintetikus motorolaj, mely különösen a RENAULT benzines és dízel motorjai számára ideális. Kimagasló 
védelmet biztosít a motor számára a hosszú olajcsere periódus teljes időtartama alatt.

ENEOS PREMIUM HYPER MULTI 5W30
Csúcs minőségű, teljesen szintetikus motorolaj, mely speciálisan a RENAULT benzines és dízel motorjai számára lett kifejlesztve. 
Extrém védelmet biztosít a motor számára a hosszú olajcsere periódus teljes időtartama alatt.

ENEOS PREMIUM HYPER S 5W30
Francia autók modelljeinek széles körében alkalmazható, C2-es minősítésű prémium minőségű motorolaj.

ENEOS PREMIUM HYPER 5W40
Az ENEOS Premium Hyper 5W-40 teljesen szintetikus motorolaj, benzines és dízel motorok katalizátorral illetve turbóval vagy a 
nélkül szerelt változataihoz. Megfelel a modern direkt befecskendezős dízel motorok követelményeinek, akár Common Rail vagy 
PD TDI befecskendező rendszerrel vannak ellátva. Részecskeszűrővel ellátott motorokban is alkalmazható.

API SN API SM/CF API SM/CF

API GL-5
MIL-L-2105-D
Mack GO-G
ZF TE-ML 05A,12A
MAN 342 N / MAN 342 type 
M-1

API GL-5
MIL-L-2105-D
Mack GO-G
ZF TE-ML 05A,12A
MAN 342 N / MAN 342 type 
M-1

Magasan túlteljesíti a követ- 
kező  szabványok elvárásait:
SAE J1703.
FMVSS 116 DOT 3 és DOT 4.

Túlteljesíti a következő szab- 
ványok elvárásait:
SAE J1703, J1704
FMVSS 116 DOT 3 és DOT 4

Túlteljesíti a következő szab- 
ványok elvárásait:
SAE J1703.
FMVSS 116 DOT 5.1 „Non 
Silicone Base”.
DOT 4 and DOT 3.
ISO 4925 (5.1, 4 & 3)

G12, G12 +

VW G12++ (VW TL 
774J/D/F/G).
Mercedes-Benz 325.3.
Ford WSS-M97B44-D.
GMW 3420, 6277M (+B040 
1065), GME L1301.
MAZDA MEZ MN 121 D.

VW G13 (TL-774 J)

BS 6580 (1992)
BS 6580 (2010)

HLP DIN 51524 part 2 (HLP), 
Vickers I-286-S and M-2950-S, 
FZG A/8.3/90>12, AFNOR NF E 
48603 (HM), Cincinnati Milacron 
P68/P69/P70), ISO class L-HM 
(according to ISO 6743/4), VDMA 
24318, Thyssen TH-N-256132, 
US Steel 126/127

HLP DIN 51524 part 2 (HLP), 
Vickers I-286-S and M-2950-S, 
FZG A/8.3/90>12, AFNOR NF E 
48603 (HM), Cincinnati Milacron 
P68/P69/P70), ISO class L-HM 
(according to ISO 6743/4), VDMA 
24318, Thyssen TH-N-256132, 
US Steel 126/127

API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
VW 500.00/505.00
Mercedes Benz MB 229.1
Porsche
BMW Special Oil
WITH

API CG-4/SJ
ACEA A2/B3/E2
VW 501.01/505.00
Mercedes Benz MB 228.1 229.1
Volvo VDS,
MAN 271,
Mack EO/L

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

ENEOS SUPER PLUS DIESEL 20W50
Az ENEOS Super Plus Diesel 20W-50 ásványi motorolaj optimális kenést és védelmet biztosít benzines és dízel üzemű motorok ré-
szére normál és közepes igénybevételek esetén. Alkalmazható sokszelepes, katalizátoros és turbófeltöltővel ellátott gépkocsikhoz 
is. Speciális adalékolásának köszönhetően ellenáll az oxidációnak és a magas üzemi hőmérsékletnek.

ENEOS CVT FLUID
Kiegyensúlyozott folyadék, mely tartalmaz súrlódás módosító, tisztító, lebegtető, viszkozitási index javító, habosodás és korrózió 
gátló adalékot. Speciálisan a fém szíjjal szerelt CVT egységekhez ajánlott. Megakadályozza a kopást fémes érintkezés esetén a 
szíjaknál és a görgőknél. Fejlesztésénél a legújabb technológiákat használták fel, melynek segítségével magas szintre jutottak a 
nyomatékátvitelben, illetve a remegés gátlásban. Tökéletes működési minőséget biztosít bármely márka által gyártott fém szíjas 
CV egységben.

ENEOS ATF TYPE SP
Kiegyensúlyozott folyadék, mely tartalmaz súrlódás módosító, tisztító, lebegtető, viszkozitási index javító, habosodás és korrózió 
gátló adalékot. Speciálisan a fém szíjjal szerelt CVT egységekhez ajánlott. Megakadályozza a kopást fémes érintkezés esetén a 
szíjaknál és a görgőknél. Fejlesztésénél a legújabb technológiákat használták fel, melynek segítségével magas szintre jutottak a 
nyomatékátvitelben, illetve a remegés gátlásban. Tökéletes működési minőséget biztosít bármely márka által gyártott fém szíjas 
CV egységben.

ENEOS ECO ATF
Üzemanyag takarékos, alacsony viszkozitású automata váltó olaj, kimondottan Toyota, Honda, 
Nissan, Mitsubishi, Hyundai/Kia, GM és Ford típusú járművekhez. Fejlesztése során egy olyan 
terméket alkottak meg, mely csendesebb és precízebb váltást biztosít, üzemanyag takarékos 
és csökkenti az energia veszteséget a nyomatékátadás során. Az általános és a csúszó-záró 
automata váltókban is használható. Az összes olyan japán autóhoz ajánlott mely automata 
váltóval szerelt.

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

Hyundai és Kia SP-III
Hyundai és Kia SP-IIM
Hyundai és Kia SP-II
Mitsubishi SP-III (Automata 
és CVT-vel szerelt változatok-
hoz egyaránt)

- Speciálisan japán , fém szíjas CVT-vel 
szerelt járművekhez.
- Egyéb fém szíjas CVT-vel szerelt jár- 
művekhez.
- Nem használható toroid vagy száraz 
CVT-vel szerelt járművekhez.

Toyota and 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 9JWS 3317), ATF M-V, Subaru ATF, ATF 09119746
Suzuki ATF 5D06, ATF Type-IV (JWS 3309)
Hyundai SP-II, SP-III, ATF Type WS (NWS-9638),
ATF Type T-IV (JWS 2209)
KIA Diamond SP-III

API CI-4
ACEA E6-08, E7-08
Mercedes Benz MB 228.51
MAN M3477, M3271-1
MTU Type 3.1, Volvo VDS-3
Renault Trucks RXD, VI RLD-2, RGD
MAC EO-N*, Cummins CES 20076/77
DAF Truck, Deutz DQC III-10 LA

API CI-4 / SL
ACEA E7-08, A3/B3/B4-08
JASO DH-1, Global DHD-1
Mercedes Benz MB 228.3, 229.1
MAN M3275, Volvo VDS-3
MTU Type 2, Renault Trucks: RLD-2
Mack EO-M+
Cummins CES 20077/78

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

API SN
ACEA C3

API SN
ACEA C3
ACEA C3, A3/B4

API SN
ILSAC GF-5

ACEA C3 (12)
Mercedes Benz MB 229.51
BMW LongLife 04

ACEA C2 (10)

ACEA C3 (12)
VW 504 00/507 00
Mercedes Benz MB 229.51
BMW LongLife 04
Porsche C30

API SN/SM/CF
ACEA C3 (12) A3/B3/B4 (08)
VW 505 00/505 01/502 00
Mercedes Benz MB 229.51 & 
229.31
BMW LongLife 04
GM Dexos 2

ACEA C4 (10)
RENAULT RN0720
Mercedes Benz MB 226.51

ACEA A5/B5 (08)
RENAULT RN0700

API SN/SM/CF
ACEA C2, A1/B1
A5/B5

API SN/SM/CF
ACEA C3 (12) A3/B3/B4 (08)
VW 502 00/505 00/505 01
Mercedes Benz MB 229.51 &/ 229.31
BMW LongLife 04
GM Dexos 2
Renault RN0700, RN0710
Ford WSS-M2C917A
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cikkszám minősítések
E.PP10W30

E.P10W40

E.PATFDIII

E.PMG75W90

E.SMG80W90

E.RBR.DOT4

E.BC.DOT4

E.BC.DOT5.1

E.AFHCXLR

E.AFHCXB

E.AFUCVWR

E.AFSCBSG

E.SH46

E.SH48

E.HDLA10W40

E.PHDD10W40

E.PM15W40

E.P20W50

E.SP15W40

E.ATFECO

E.CVT

E.ATFSP

E.SU5W30

E.SU5W40

E.PU0W20

E.PU0W30

E.PUS0W30

E.PU5W30

E.PH5W30

E.PH5W30R1

E.PHM5W30

E.PHS5W30

E.PH5W40

cikkszám minősítések cikkszám minősítések



Csúcsteljesítményű
japán motorolajok.

Az ENEOS termékek kizárólagos importőre
a Szakál-Met-Al Kft.
www.szakalmetal.eu

ENEOS TERMÉKKATALÓGUS

ENEOS GP4T PERFORMANCE RACING 5W30
Nagyteljesítményű, 4-ütemű verseny motorolaj. Akár integrált váltóművekhez, száraz vagy nedves tengelykapcsolóval ellátott 
típusokhoz, amelyek nagy teljesítmény mellett magas fordulaton üzemelnek. Csúcs váltás- és gyorsulási érzetet biztosít, azonnali 
gázreakciók mellett. Az ENEOS versenypályákon tesztelt technológiája biztosítja a megtorpanás nélküli hihetetlen teljesítményt.
Felülmúlja a jelenlegi gyártói elvárásokat. Nagy teljesítményű motorkerékpárokhoz tervezve, mint például sport, speed, Moto-GP, 
SuperSport, hosszútávú tartóssági, hegyi, gyorsulási, enduró és Motocross.

Felülmúlja az alábbi gyártói 
elvárásokat:
JASO MA2, API SL

ENEOS GP4T ULTRA RACING 10W40
Csúcstechnológiás motorolaj, integrált vagy hagyományos váltóművel, száraz vagy nedves tengelykapcsolóval ellátott típusokhoz, 
extrém nagy sebességű, magas fordulatszámú és magas üzemi hőmérsékleten üzemelő versenycélú motorkerékpárok számára 
fejlesztve. Egyaránt kiváló sport, speed, Moto-GP, enduro, drag, motocross, ATV vagy moped motorokhoz. Az ENEOS versenypályá-
kon tesztelt technológiája biztosítja a megtorpanás nélküli reakciókat, egyetlen gázkar húzásra. Az ENEOS Racing technológiája 
nem ismer kompromisszumot állandóan védi a motort, a tengelykapcsolót és a váltót , rángatás-mentes váltást biztosít elindulás-
kor, kigyorsításnál és nagy sebességnél is.
ENEOS GP4T ULTRA ENDURO 15w50
Kimondottan nagy teljesítményű, fordulatban és motorerőben maximálisan kihasznált üzemmódra tervezett, teljesen szintetikus 
bázisú, optimális kopásállóságot biztosító olaj. Használatával garantált az egyedülálló kopásvédelem és a megnövelt élettartam. 
Léghűtéses motorok esetén is kiváló oxidációs- és hőstabilitást biztosít. Alkalmazásával maximális teljesítmény mellett is 
csendesebb és tisztább üzem érhető el. Kiváló teljesítményt nyújt még a legnehezebb körülmények között is, legyen az a közúton 
vagy a versenypályán.

ENEOS MAX PERFORMANCE 10W30
4-ütemű, nagy teljesítményű, elsősorban japán motorkerékpárok (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI), továbbá quadok, 
robogók számára fejlesztve. Ezzel az olajjal kiváló teljesítmény érhető el, legyen az új vagy régebbi motorkerékpár bármelyik 
típusa, japán, amerikai, európai vagy ázsiai gyártmány. Kiváló védelmet nyújt a tengelykapcsolónak, a sebességváltónak minden 
vezetési körülmény között rángatásmentes működést biztosít.  Az ENEOS Racing technológiája nem ismer kompromisszumot, 
állandóan védi a motort, a tengelykapcsolót és a váltót.

ENEOS MAX PERFORMANCE 10W40
4-ütemű, nagy teljesítményű, első sorban japán motorkerékpárok (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI), továbbá quadok, 
robogók számára fejlesztve. Ezzel az olajjal kiváló teljesítményleadásra képes az új és a régebbi motorkerékpárok minden típusa, 
akár japán, amerikai, európai vagy ázsiai gyártmány legyen. Kiváló védelmet nyújt a tengelykapcsolónak, a sebességváltónak 
minden vezetési körülmény között rángatásmentes működést biztosít. Az ENEOS Racing technológiája nem ismer kompromisszu-
mot állandóan védi a motort, a tengelykapcsolót és a váltót.

ENEOS MAX PERFORMANCE OFF ROAD 10W40
Nagy teljesítményű, 4-ütemű motorkerékpárok számára kifejlesztve. Gondosan megválasztott adalékaival extrém körülmények 
között is biztosítja a megbízható működést és a nagy teljesítmény-leadást az Offroad terepeseknek. A magas hőmérséklettel 
szembeni ellenálló képesség biztosítja a kiválóan sportos teljesítményt, közúton és terepen, egyaránt. Az ENEOS versenypályákon 
tesztelt technológiája biztosítja a megtorpanás nélküli reakciókat, egyetlen gázkar húzásra. Túllépi a gyárak által a nedves 
tengelykapcsolóra és a váltóra előírt működési és védelmi követelményeket, valamint lágy váltásokat eredményez a sebesség 
fokozatok között és hatékonyabbá teszi a gyorsítást.
ENEOS MAX PERFORMANCE 2T
Nagy teljesítményű, speciális, szintetikus olaj, kétütemű motorok számára. Sokféle működéshez, minden időjárási körülmények 
között. Ez az olaj minimálisra csökkenti a füstöt és jobb védelmet biztosít a motornak. Lehetővé teszi az optimális kenést, nagyon 
alacsony és nagyon magas hőmérsékleten egyaránt. Az összes kétütemű motorhoz használható: off-road, enduro, segédmotor. A 
szigorú gyári (OEM) előírásoknak megfelel.

Felülmúlja az alábbi gyártói 
elvárásokat:
JASO MA2, API SL

Felülmúlja az alábbi gyártói 
elvár- ásokat:
JASO MA2, API SL

JASO MA2

JASO MA2

JASO MA2

JASO FC/FD

ENEOS CITY PERFORMANCE SCOOTER 10W40
Nagy teljesítményű, 4 ütemű motorolaj, japán motorkerékpárok részére fejlesztve. Kiváló teljesítményt nyújt, mind az újabb, mind 
a régebbi, japán, amerikai, ázsiai és európai motorokban. Egyedülálló védelmet nyújt a motornak és használatával tökéletes 
tengelykapcsoló és váltó működtetés érhető el, bármely üzemi körülmény között. Használatával javítja a motor üzemanyag 
takarékossági képességeit. Robogók, háromkerekűek és „száraz” tengelykapcsolóval szerelt 4 ütemű motorkerékpárokhoz 
tervezve

JASO MB

ENEOS PERFORMANCE 20W50
Csúcsminőségű, ásványi alapú motorolaj, 4-ütemű motorkerékpárok maximális védelmére fejlesztve. Használható száraz- vagy 
nedveskuplungos, katalizátoros vagy katalizátor nélküli street, off-road, trail és quad motorok részére. Óvja a hagyományos 
építésű motorok alkatrészeit, valamint a váltóművet azáltal, hogy folyamatosan tisztán tartja azokat, miközben optimális, 
csúszásmentes tapadást biztosít a tárcsának a nedveskuplungos motoroknál. Különösen ajánlott Chopper, Cruiser, Adventure 
kerékpárokhoz is, legyen az BMW, Harley-Davidson, Honda, Moto Guzzi, Royal Enfield, Victory vagy Yamaha.

API SJ/SH/SG
JASO MA2

ENEOS CITY PERFORMANCE SCOOTER GEAR OIL
Csúcsminőségű, robogó (scooter) váltómű olaj. Csak szárazkuplungos, robogókhoz használható. Extrém körülmények között 
(alacsony külső hőmérséklet, rövidtávú utazások,  gyakori indítások,  forgalmi dugókban araszoláskor, lámpánál várakozás 
közben felforrósodott motorok esetében ) is megfelelő kenést biztosít, ezzel növelve a motor élettartamát.

SAE 10W40
JASO MB

ENEOS ENEOS OUTBOARD PLUS 4T 10W30
Csúcsminőségű, (scooter) robogó váltómű olaj. Csak szárazkuplungos, robogókhoz használható. Extrém körülmények között 
(alacsony külső hőmérséklet, rövidtávú utazások,  gyakori indítások,  forgalmi dugókban araszoláskor, lámpánál várakozás 
közben felforrósodott motorok esetében ) is megfelelő kenést biztosít, ezzel növelve a motor élettartamát.

API SJ

ENEOS ENEOS OUTBOARD PLUS 4T 10W40
Csúcsminőségű, (scooter) robogó váltómű olaj. Csak szárazkuplungos, robogókhoz használható. Extrém körülmények között 
(alacsony külső hőmérséklet, rövidtávú utazások,  gyakori indítások,  forgalmi dugókban araszoláskor, lámpánál várakozás 
közben felforrósodott motorok esetében ) is megfelelő kenést biztosít, ezzel növelve a motor élettartamát.

API SJ
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cikkszám minősítések



Csúcsteljesítményű
japán motorolajok.

Az ENEOS termékek kizárólagos importőre
a Szakál-Met-Al Kft.
www.szakalmetal.eu

ENEOS TERMÉKKATALÓGUS

ENEOS GP4T PERFORMANCE RACING 5W30
Nagyteljesítményű, 4-ütemű verseny motorolaj. Akár integrált váltóművekhez, száraz vagy nedves tengelykapcsolóval ellátott 
típusokhoz, amelyek nagy teljesítmény mellett magas fordulaton üzemelnek. Csúcs váltás- és gyorsulási érzetet biztosít, azonnali 
gázreakciók mellett. Az ENEOS versenypályákon tesztelt technológiája biztosítja a megtorpanás nélküli hihetetlen teljesítményt.
Felülmúlja a jelenlegi gyártói elvárásokat. Nagy teljesítményű motorkerékpárokhoz tervezve, mint például sport, speed, Moto-GP, 
SuperSport, hosszútávú tartóssági, hegyi, gyorsulási, enduró és Motocross.

Felülmúlja az alábbi gyártói 
elvárásokat:
JASO MA2, API SL

ENEOS GP4T ULTRA RACING 10W40
Csúcstechnológiás motorolaj, integrált vagy hagyományos váltóművel, száraz vagy nedves tengelykapcsolóval ellátott típusokhoz, 
extrém nagy sebességű, magas fordulatszámú és magas üzemi hőmérsékleten üzemelő versenycélú motorkerékpárok számára 
fejlesztve. Egyaránt kiváló sport, speed, Moto-GP, enduro, drag, motocross, ATV vagy moped motorokhoz. Az ENEOS versenypályá-
kon tesztelt technológiája biztosítja a megtorpanás nélküli reakciókat, egyetlen gázkar húzásra. Az ENEOS Racing technológiája 
nem ismer kompromisszumot állandóan védi a motort, a tengelykapcsolót és a váltót , rángatás-mentes váltást biztosít elindulás-
kor, kigyorsításnál és nagy sebességnél is.
ENEOS GP4T ULTRA ENDURO 15w50
Kimondottan nagy teljesítményű, fordulatban és motorerőben maximálisan kihasznált üzemmódra tervezett, teljesen szintetikus 
bázisú, optimális kopásállóságot biztosító olaj. Használatával garantált az egyedülálló kopásvédelem és a megnövelt élettartam. 
Léghűtéses motorok esetén is kiváló oxidációs- és hőstabilitást biztosít. Alkalmazásával maximális teljesítmény mellett is 
csendesebb és tisztább üzem érhető el. Kiváló teljesítményt nyújt még a legnehezebb körülmények között is, legyen az a közúton 
vagy a versenypályán.

ENEOS MAX PERFORMANCE 10W30
4-ütemű, nagy teljesítményű, elsősorban japán motorkerékpárok (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI), továbbá quadok, 
robogók számára fejlesztve. Ezzel az olajjal kiváló teljesítmény érhető el, legyen az új vagy régebbi motorkerékpár bármelyik 
típusa, japán, amerikai, európai vagy ázsiai gyártmány. Kiváló védelmet nyújt a tengelykapcsolónak, a sebességváltónak minden 
vezetési körülmény között rángatásmentes működést biztosít.  Az ENEOS Racing technológiája nem ismer kompromisszumot, 
állandóan védi a motort, a tengelykapcsolót és a váltót.

ENEOS MAX PERFORMANCE 10W40
4-ütemű, nagy teljesítményű, első sorban japán motorkerékpárok (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI), továbbá quadok, 
robogók számára fejlesztve. Ezzel az olajjal kiváló teljesítményleadásra képes az új és a régebbi motorkerékpárok minden típusa, 
akár japán, amerikai, európai vagy ázsiai gyártmány legyen. Kiváló védelmet nyújt a tengelykapcsolónak, a sebességváltónak 
minden vezetési körülmény között rángatásmentes működést biztosít. Az ENEOS Racing technológiája nem ismer kompromisszu-
mot állandóan védi a motort, a tengelykapcsolót és a váltót.

ENEOS MAX PERFORMANCE OFF ROAD 10W40
Nagy teljesítményű, 4-ütemű motorkerékpárok számára kifejlesztve. Gondosan megválasztott adalékaival extrém körülmények 
között is biztosítja a megbízható működést és a nagy teljesítmény-leadást az Offroad terepeseknek. A magas hőmérséklettel 
szembeni ellenálló képesség biztosítja a kiválóan sportos teljesítményt, közúton és terepen, egyaránt. Az ENEOS versenypályákon 
tesztelt technológiája biztosítja a megtorpanás nélküli reakciókat, egyetlen gázkar húzásra. Túllépi a gyárak által a nedves 
tengelykapcsolóra és a váltóra előírt működési és védelmi követelményeket, valamint lágy váltásokat eredményez a sebesség 
fokozatok között és hatékonyabbá teszi a gyorsítást.
ENEOS MAX PERFORMANCE 2T
Nagy teljesítményű, speciális, szintetikus olaj, kétütemű motorok számára. Sokféle működéshez, minden időjárási körülmények 
között. Ez az olaj minimálisra csökkenti a füstöt és jobb védelmet biztosít a motornak. Lehetővé teszi az optimális kenést, nagyon 
alacsony és nagyon magas hőmérsékleten egyaránt. Az összes kétütemű motorhoz használható: off-road, enduro, segédmotor. A 
szigorú gyári (OEM) előírásoknak megfelel.

Felülmúlja az alábbi gyártói 
elvárásokat:
JASO MA2, API SL

Felülmúlja az alábbi gyártói 
elvár- ásokat:
JASO MA2, API SL

JASO MA2

JASO MA2

JASO MA2

JASO FC/FD

ENEOS CITY PERFORMANCE SCOOTER 10W40
Nagy teljesítményű, 4 ütemű motorolaj, japán motorkerékpárok részére fejlesztve. Kiváló teljesítményt nyújt, mind az újabb, mind 
a régebbi, japán, amerikai, ázsiai és európai motorokban. Egyedülálló védelmet nyújt a motornak és használatával tökéletes 
tengelykapcsoló és váltó működtetés érhető el, bármely üzemi körülmény között. Használatával javítja a motor üzemanyag 
takarékossági képességeit. Robogók, háromkerekűek és „száraz” tengelykapcsolóval szerelt 4 ütemű motorkerékpárokhoz 
tervezve

JASO MB

ENEOS PERFORMANCE 20W50
Csúcsminőségű, ásványi alapú motorolaj, 4-ütemű motorkerékpárok maximális védelmére fejlesztve. Használható száraz- vagy 
nedveskuplungos, katalizátoros vagy katalizátor nélküli street, off-road, trail és quad motorok részére. Óvja a hagyományos 
építésű motorok alkatrészeit, valamint a váltóművet azáltal, hogy folyamatosan tisztán tartja azokat, miközben optimális, 
csúszásmentes tapadást biztosít a tárcsának a nedveskuplungos motoroknál. Különösen ajánlott Chopper, Cruiser, Adventure 
kerékpárokhoz is, legyen az BMW, Harley-Davidson, Honda, Moto Guzzi, Royal Enfield, Victory vagy Yamaha.

API SJ/SH/SG
JASO MA2

ENEOS CITY PERFORMANCE SCOOTER GEAR OIL
Csúcsminőségű, robogó (scooter) váltómű olaj. Csak szárazkuplungos, robogókhoz használható. Extrém körülmények között 
(alacsony külső hőmérséklet, rövidtávú utazások,  gyakori indítások,  forgalmi dugókban araszoláskor, lámpánál várakozás 
közben felforrósodott motorok esetében ) is megfelelő kenést biztosít, ezzel növelve a motor élettartamát.

SAE 10W40
JASO MB

ENEOS ENEOS OUTBOARD PLUS 4T 10W30
Csúcsminőségű, (scooter) robogó váltómű olaj. Csak szárazkuplungos, robogókhoz használható. Extrém körülmények között 
(alacsony külső hőmérséklet, rövidtávú utazások,  gyakori indítások,  forgalmi dugókban araszoláskor, lámpánál várakozás 
közben felforrósodott motorok esetében ) is megfelelő kenést biztosít, ezzel növelve a motor élettartamát.

API SJ

ENEOS ENEOS OUTBOARD PLUS 4T 10W40
Csúcsminőségű, (scooter) robogó váltómű olaj. Csak szárazkuplungos, robogókhoz használható. Extrém körülmények között 
(alacsony külső hőmérséklet, rövidtávú utazások,  gyakori indítások,  forgalmi dugókban araszoláskor, lámpánál várakozás 
közben felforrósodott motorok esetében ) is megfelelő kenést biztosít, ezzel növelve a motor élettartamát.

API SJ
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E.MP10W40

E.MPOFF10w40

E.MP2T

E.CP10W40

E.PER20W50
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