
Katalog automobilových olejů



         Každý den se potřebuješ někam dostat. Do kanceláře, na nákup, vyzvednout děti ze školy. Jedeš na přednášku, na koupaliště, 
do kina, na diskotéku nebo na kafe. Život je neustálé cestování. Ať už je člověk na cestách sám nebo s někým, jeho auto v tom 
s ním jede pokaždé.

Spojují vás tisíce kilometrů a strávili jste spolu mnoho let. To dělá z tvého auta víc než jen kus železa na kolech. Je tvým věrným 
společníkem na dlouhých i krátkých cestách, a kdyby umělo mluvit, vyprávělo by spoustu zážitků.

Nezáleží na tom, jestli je velké nebo malé, nové nebo staré. Je to tvoje auto. A je nezbytné, aby jezdilo. Každý den. My svou práci 
bereme vážně, aby ses ty mohl spolehnout na své auto.

I my se totiž podílíme na tom, abys mohl být mobilní. Nenahradíme dobrého automechanika, ale ani ti neprodáme zbytečně 
drahé výrobky, které vlastně vůbec nepotřebuješ.

Od nás dostaneš prostě dobrý motorový olej. 

Pro to nejlepší auto na světě. Pro tvoje auto.

“

“

For the best car in the world. Yours!



TIGROL FORCE 

TIGROL JOY

Oleje pro osobní a lehké užitkové automobily

Oleje pro osobní a lehké užitkové automobily

Passenger vehicle lubes

Passenger vehicle lubes

TIGROL FORCE LL 5W-30

TIGROL JOY C1 5W-30

TIGROL JOY C3 5W-30

TIGROL FORCE GT 5W-50

TIGROL JOY EB 5W-20

TIGROL JOY PD 5W-40

TIGROL FORCE FE 0W-40

TIGROL JOY C2 5W-30

TIGROL JOY C4 5W-30

TIGROL FORCE RS 10W-60

TIGROL JOY FO 5W-30

Plně syntetický nízkopopelnatý (low ash) motorový olej 
pro prodloužené intervaly výměn u benzinových 
i vznětových motorů, včetně motorů s filtry pevných 
částic (DPF). Vhodný zároveň pro motory s předpisem 
ACEA A3/B4 (týká se mnoha typů vozidel vyráběných 

zejména v Evropě).

Plně syntetický nízkopopelnatý (low ash) motorový olej 
pro prodloužené výměnné intervaly u benzinových 
a vznětových motorů, včetně motorů s filtry pevných 
částic (DPF). Určený je především pro vozidla 
Mazda a Ford a je vhodný rovněž pro motory 
s předpisem ACEA A5/B5.

Plně syntetický nízkopopelnatý (low ash) motorový olej pro 
prodloužené výměnné intervaly u benzinových a vznětových 
motorů včetně motorů s filtry pevných částic (DPF). Je 
rovněž vhodný pro motory koncernu VW systému čerpadlo-
tryska (PD) i pro ostatní motory s předpisem ACEA A3/B4. 
Doporučený je také pro vozy koncernu GM.

Plně syntetický širokorozsahový a vysoce výkonný 
motorový olej pro benzinové a vznětové motory, 
vhodný pro silně zatěžované výkonné pohonné jednotky 
standardních, sportovních i závodních automobilů. 
S výhodou jej lze používat i do běžných vozidel 
za extrémních klimatických podmínek. 

Plně syntetický vysoce palivo šetřící motorový olej, 
určený především pro moderní benzinové motory Ford 
EcoBoost. Optimalizuje spotřebu i opotřebení motoru 
rychlým promazáním všech namáhaných součástí ihned 
po startu a zároveň je schopen zajistit účinný mazací film 
i při jeho velkém zatížení.

Plně syntetický nízkopopelnatý (low ash) motorový olej pro 
prodloužené intervaly výměn u benzinových a vznětových 
motorů, včetně motorů s filtry pevných částic (DPF). Je 
rovněž určen pro motory koncernu VW systému čerpadlo-
tryska (PD) a vhodný pro motory s předpisem ACEA A3/B4.

Plně syntetický a palivo šetřící (Fuel Economy) motorový 
olej pro krátké i prodloužené výměnné intervaly 
u benzinových a vznětových motorů, který poskytuje 
maximální úsporu paliva a prodlužuje životnost motoru. 
Vyniká svými nízko i vysokoteplotními vlastnostmi 
a zaručuje rychlé promazání motoru při studeném startu.

Plně syntetický nízkopopelnatý (low ash) motorový olej 
pro prodloužené výměnné intervaly u benzinových 
a vznětových motorů, včetně motorů s filtry pevných 
částic (DPF). Určený je především pro vozidla PSA 
(Peugeot, Citroen), Toyota , Honda, Renault, FIAT a je 
vhodný rovněž pro motory s předpisem ACEA A5/B5.

Plně syntetický nízkopopelnatý (low ash) motorový olej 
pro prodloužené výměnné intervaly u benzinových 
a vznětových motorů včetně motorů s filtry pevných částic 
(DPF). Určený je především pro vozidla Renault a Nissan 
a je vhodný rovněž pro motory s předpisem ACEA A3/B4.

Plně syntetický závodní motorový olej pro benzinové 
a vznětové motory, poskytující optimální mazání při 
nejvyšších otáčkách motoru a maximálních teplotách. 
Tento olej je určený především uživatelům využívajícím 
maximálního výkonu svého vozidla pro sportovní 
a závodní účely.  

Plně syntetický palivo šetřící motorový olej pro krátké 
i prodloužené výměnné intervaly u benzinových 
a vznětových motorů, určený především pro motory 
Ford moderní konstrukce. Olej splňuje i předcházející 
klasifikace výrobce - FORD WSS-M2C913 A,B a C.

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

ACEA C1, Ford WSS-M2C934-B

ACEA C3, API SN, MB 229.51, BMW LL-04, 
VW 502.00/505.00/505.01, GM dexos2

ACEA A3/B4, API SM/CF, MB 229.3, 
VW 502.00/505.00, Porsche A40 

ACEA A1/B1, API SN, 
Ford WSS-M2C948-B

ACEA C3, API SN/CF, MB 229.51, BMW LL-04, 
VW 502.00/505.00/505.01, Ford M2C917-A, 
Porsche A40, Renault RN 0700/RN 0710, 
GM dexos 2, FIAT 9.55535-S2

ACEA A3/B4, API SM/CF, MB 229.3, BMW LL-01, 
VW 502.00/505.00, Renault RN 0700/RN 0710, 
Porsche A40

ACEA C2, API SN/CF, PSA B71 2290, 
Renault RN 0700, FIAT 9.55535-S1

ACEA C4, 
Renault RN 0720

ACEA A3/B4, API SM/CF

ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/CF, 
Ford WSS-M2C913-D

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Dostupné v baleních 1L, 5L, 20L, 57L a 208L.

Dostupné v baleních 1L, 5L, 20L, 57L a 208L.



Specifikace:

Specifikace:
Specifikace:

JASO MA2

API TC, ISO-L-EGD, JASO FC, TISI
API SG, JASO MA2

Polosyntetický výkonný motorový olej pro čtyřtaktní motory 
motocyklů a motokár všech tříd. Zabezpečuje optimální 
mazání při vysokém namáhání a teplotách pro motor, 
převodovku a olejovou spojku. 

Olej na polosyntetické bázi s mimořádně vysokou 
čistící schopností pro všechny součásti dvoudobých 
benzinových motorů. Speciální technologie Low-Smoke 
minimalizuje objem výfukových plynů a šetří životní 
prostředí. Vhodný jak pro oddělené, tak i pro smíšené 
mazání v širokém rozsahu otáček.

Plně syntetický vysoce výkonný motorový olej pro čtyřtaktní 
motory motocyklů a motokár všech tříd, umožňující 
maximální využití výkonu motoru při sportovním způsobu 
jízdy. Splňuje nejvyšší požadavky všech výrobců motocyklů 
i profesionálních závodních strojů.

TIGROL JOY 4T 10W-40

TIGROL JOY 2TTIGROL FORCE  4T-S 10W-50

Motorbikes vehicle and hobby lubes

Oleje pro motocykly + hobbyTIGROL MOTORBIKES + HOBBY

Specifikace:
API SJ/CF, SAE 30

Vysoce kvalitní jednorozsahový minerální motorový 
olej vyvinutý pro mazání malých, vzduchem i vodou 
chlazených moderních čtyřtaktních motorů. 
Používá se především u zahradních sekaček 
a traktorů, ale i v mnoha dalších podobných motorech.

TIGROL JOY GARDEN 4T

Dostupné v baleních 1L, 20L, 57L a 208L.

Specifikace:

Specifikace:
Specifikace:

ACEA A3/B4, API SL/CF, 
MB 229.1, VW 502.00/505.00

ACEA A3/B4, API SL/CF, 
MB 229.1, VW 501.01/505.00ACEA A3/B3/B4, API SN/CF, MB 229.3/226.5, 

BMW LL-01, VW 502.00/505.00, Porsche A40, 
PSA B71 2296, Renault RN 0700/RN 0710, 
GM-LL-B-025, FIAT 9.55535-M2

Polosyntetický výkonný motorový olej pro všechny typy 
automobilů včetně vozidel s přeplňovanými motory. 
Udržuje motor skvěle čistý a chrání ho proti opotřebení 
a korozi při vysokých teplotách a v náročných provozních 
podmínkách.

Velmi kvalitní minerální motorový olej pro všechny 
typy automobilů. Udržuje motor bez úsad a chrání 
ho proti opotřebení a korozi. Lze ho použít 
v širokém rozmezí provozních podmínek.  

Plně syntetický výkonný motorový olej pro všechny typy 
automobilů včetně vozidel s přeplňovanými motory. 
Poskytuje motorům rychlejší promazání při startu, 
zejména za nízkých teplot, čímž snižuje opotřebení 
motoru a redukuje spotřebu paliva. 

TIGROL ELEMENT BLUE 10W40

TIGROL ELEMENT RED 15W40TIGROL ELEMENT GREEN 5W40

Passenger vehicle lubes

Oleje pro osobní a lehké užitkové automobilyTIGROL ELEMENT

Dostupné v baleních 1L, 5L, 20L, 57L a 208L.

Commercial vehicle lubes

Oleje pro nákladní automobily, užitková vozidla a stavební stroje TIGROL TRUCK

Specifikace:
ACEA E6/E7, API CI-4, MB 228.51, 
Volvo VDS-3, MAN M 3271-1/M 3477, 
DAF Long Drain, Renault RVI RXD/RLD-2, 
MTU Type 3.1, Mack EO-N, JASO DH-2, 
Cummins 20076/20077, Deutz DQC III-10 LA

 TIGROL TRUCK XTS6 LE 10W-40

Specifikace:
ACEA E6/E7/E9, API CJ-4/SN, MB 228.51/228.31, MAN 
M 3677/M 3477/M 3271-1, Volvo VDS-4/VDS-3/, 
Renault RVI RXD/RLD-3/RLD-2/RGD, MTU Type 3.1, 
Mack EO-M-Plus/ EO-O Premium Plus/EO-N, Cummins 
CES 20081, Cat ECF-3, Deutz DQC IV-10LA, JASO DH-2

TIGROL TRUCK XTS6 LE 5W-30

Pokrokový, UHPD syntetický, nízkopopelnatý a palivo šetřící 
motorový olej, umožňující extrémně dlouhé výměnné 
intervaly, především u motorů s filtry pevných částic 
a systémy SCR. Vyvinut je pro splnění emisních norem EURO 
5 a EURO 6 (rovněž použitelný v motorech EURO 3 a 4) 
mnoha výrobců výkonných vznětových motorů.

Pokrokový, UHPD syntetický, nízkopopelnatý motorový 
olej pro vysoce zatěžované naftové motory, umožňující 
dlouhé intervaly výměny, především u motorů s filtry 
pevných částic a systémy SCR. Je určen pro splnění 
emisních norem EURO 5 a EURO 6 (rovněž použitelný 
v motorech EURO 3 a 4) u motorů nejnovější generace.

Dostupné v baleních 20L, 57L a 208L.
U vybraných produktů také v balení 5L.



Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

ACEA E4/E7, API CI-4, MB 228.5, 
MAN M 3277, Volvo VDS-3, 
Renault RVI RXD/RLD-2, MTU Type 3, Deutz III-05, 
Mack EO-M Plus, Cummins CES 20078, Global 
DHD-1, Cat ECF-2, Detroit Diesel 93K215

ACEA E3, API SF/CG-4/GL-4, MB 227.1, 
ZF TE-ML-06B/07B, Allison C4, JD J 27/J 20C, 
NH 410 B, Ford M2C134-D/ M2C159-C,  MF M 
1135/M 1139/M 1143/M 1144/M 1145

ACEA E3/A3/B4, API CH-4/SJ, MB 228.3, 
Volvo VDS-2, MAN M 3275

API GL-4, Ford M2C134-D, CNH MAT 3525, 
MF M-1135/M-1143/M-1145, Allison C-4, John 
Deere J 20 C, Cat TO-2, Volvo WB 101, NH 410 B, 
ZF TE-ML-03E/05F/06K, Case MS 1205/1206/1207

ACEA E7/E9, API CJ-4/SM, MB 228.31, MAN M 
3575, Volvo VDS-4, MACK EO Premium Plus, 
Renault RVI RLD-3, Cat ECF-2, ECF-3, Cummins 
CES 20081, Deutz DQC III-10-LA

ACEA E3, API SF/CG-4/GL-4, MB 227.1, ZF TE-ML-
06B/07B, NH 410B, MF M-1143/M-1144/M-1145, 
John Deere J 20C, Ford M2C134-D,  Allison C4

TIGROL TRUCK XT3 15W-40 TIGROL TRUCK XTS5 10W-40

TIGROL AGRI SUPER 10W-30

TIGROL TRUCK XT4 15W-40

TIGROL AGRI SUPER UTTO

TIGROL TRUCK XTS6 LE 10W-30

TIGROL AGRI SUPER 10W-40

Oleje pro nákladní automobily, užitková vozidla a stavební stroje 

Oleje pro zemědělskou techniku a stavební stroje

TIGROL TRUCK

TIGROL AGRI

Specifikace:
Specifikace:

Specifikace:
Specifikace:

ACEA E2/A2/B2,  API CG-4/SG, 
CAT-TO 2, VOITH VSN 6086/21

ACEA E3/E5/E7/A3/B4, API CI-4/SL, MB 228.3 / 
229.1, MAN  M 3275, Volvo VDS-3, MTU Type 
2, Deutz DQC III-10, Mack EO-N, EO-M plus, 
Renault RVI RLD / RLD-2, Cat ECF-2, ECF-1-a, 
Global DHD-1, Cummins CES 20076/77/78

API CF-4/SG
ACEA  E3/E5/E7/B4/A3, API CI-4/SL, MB 228.3/229.1, 
MAN M 3275, Volvo VDS-3, MTU Type 2, Deutz DQC 
III-10, Mack EO-N, EO-M plus, Renault RVI RLD/
RLD-2, Cat ECF-2, ECF-1-a, Global DHD-1, Cummins 
CES 20076/77/78

TIGROL TRUCK 10WTIGROL TRUCK XT5 15W-40

TIGROL TRUCK XT2 15W-40TIGROL TRUCK XTS4 10W-40

Commercial vehicle lubes

Agriculture oils

Pokrokový, UHPD polosyntetický a nízkopopelnatý 
motorový olej pro naftové motory, který umožňuje dlouhé 
výměnné intervaly, především u motorů s filtry pevných 
částic a systémy SCR. Vyvinut pro splnění emisních norem 
EURO 5 a EURO 6 u motorů nejnovější generace.

Výkonný motorový olej kategorie SHPD vhodný pro 
všechny oblasti použití s vysokými nároky 
a prodlouženými intervaly výměn. Je vhodný pro 
všechny spalovací motory včetně těch vysoce 
přeplňovaných u osobních i nákladních automobilů 
a pracovních strojů.

Polosyntetický vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej 
kategorie UHPD, umožňující dlouhé výměnné intervaly při 
jeho maximálním zatížení. Vhodný pro vysoce zatížené 
i přeplňované dieselové motory.

Motorový olej vysoké kvality na minerální bázi 
pro spolehlivou ochranu všech typů motorů při 
prodloužených intervalech výměn. Výhodou je 
možnost použití pro vznětové i zážehové spalovací 
motory včetně motorů přeplňovaných, používaných 
ve smíšených vozových parcích.

Polosyntetický výkonný lehkoběžný motorový olej kategorie 
UHPD pro dlouhé intervaly výměn. Určený zejména pro 
vysoce zatížené i přeplňované dieselové motory. Možno 
použít pro benzinové i naftové motory ve smíšených vozových 
parcích.

Kvalitní motorový olej zaručující bezchybné mazání 
spalovacích motorů při standardních intervalech 
výměny oleje. Je vhodný pro širokou škálu aplikací 
v osobní i nákladní dopravě, stavebnictví či 
v zemědělství, pro benzinové i dieselové motory včetně 
přeplňovaných.

Nejvýkonnější motorový olej třídy SHPD zajišťující čistotu 
motoru. Je určený pro vysoce namáhané přeplňované i 
atmosférické naftové motory nákladních vozidel všech tříd 
s prodlouženými výměnnými intervaly.

Vysoce kvalitní jednorozsahový motorový olej, používaný 
častěji jako olej hydraulický, detergentní. Určen pro 
nejrůznější spalovací motory, hydraulické systémy, 
převodovky, retardéry, intardéry, měniče i pro mnoho 
typů kompresorů.

Víceúčelový polosyntetický olej kategorie STOU nejvyšší 
kvality mající široký rozsah použití. Je určen pro mnoho 
typů aplikací v zemědělské technice a pro stavební stroje 
mnoha výrobců.

Univerzální převodový a hydraulický traktorový olej 
vysoké kvality. Je určen k mazání kombinovaných 
systémů hydraulika/převodovka/mokré brzdy 
u zemědělských a stavebních strojů. 

Víceúčelový polosyntetický olej kategorie STOU nejvyšší 
kvality mající široký rozsah použití. Je určen pro mnoho 
typů aplikací v zemědělské technice a pro stavební stroje 
mnoha výrobců.

Specifikace:
ACEA E2/B2/A2, API CG-4/SJ, MB 228.1, 
MAN M 271, Volvo VDS, Mack EO-L Plus

Dostupné v baleních 20L, 57L a 208L.
U vybraných produktů také v balení 5L.

Dostupné v baleních 20L, 57L a 208L.



Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

API GL-5

API GL-4/GL-5, MIL-L-2105, VW 501.50

GM DEXRON II D, Allison C-4, Ford Mercon, 
Voith G 607, ZF TE-ML 11A

API GL-4

GM Type Suffix A

API GL-4/GL-5/MT-1, MIL-L 2105E, MAN M 3343 Type S, 
MAN M 341 Type E3, Scania STO 1:0, 
ZF TE-ML-02B/05B/07A/08/12B/16F/17B/19C/21B

GM Dexron IIIH, F Mercon, MB 236.1/236.5, MAN 
339 Typ Z-1/V-1, Cat TO-2, Allison C4/TES-389 , ZF 
TE-ML 09B/11B/14A, Voith 55.6335, Volvo 97341

Širokorozsahový syntetický převodový olej vysoké kvality 
s univerzálním použitím, vyrobený ze směsi syntetických 
základových olejů s nejmodernějšími aditivy. Tato 
technologie zajišťuje dobrou tekutost a umožňuje tak 
účinné mazání i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. 
Je vhodný především do manuálních převodovek osobních 
automobilů včetně vozů Škoda, VW, Audi a Seat.

TIGROL ATF D II je vysoce kvalitní kapalina pro přenos sil, 
určená prvotně do automatických převodovek vozidel, 
podle specifikace Dexron II D. Dle doporučení výrobců 
se v určitých aplikacích používá také jako hydraulický 
olej, např. pro servopohony.

Víceúčelový širokorozsahový převodový olej vysoké kvality 
vyrobený z kvalitních minerálních základových olejů 
a optimálně vyváženého komplexu aditiv. Olej se 
vyznačuje dlouhodobým spolehlivým výkonem všude tam, 
kde se vyžaduje úroveň ochrany API GL-4 s dlouhou dobou 
životnosti.

Plně syntetický širokorozsahový převodový olej nejvyšší kvality 
s univerzálním použitím. Využívá vlastností syntetických olejů 
ve spojení s nejmodernějšími aditivy, což zaručuje vytváření 
silnějšího mazacího filmu při vysokých teplotách než u oleje 
minerálního. Zároveň umožňuje dokonalé mazání i při 
teplotách hluboko pod bodem mrazu.

TIGROL ATF D III je moderní špičková kapalina určená pro 
automatické převodovky a přenos sil, vyrobená z vysoce 
kvalitních základových olejů a pečlivě sladěné kombinace 
účinných látek. Slučuje charakteristiku součinitelů tření 
olejů dle GM DEXRON® a FORD MERCON®. 

TIGROL GEAR HD 80W-90TIGROL GEAR HS 75W-90

 TIGROL ATF D II

TIGROL GEAR GX 80W-90

 TIGROL ATF SUFFIX A

TIGROL GEAR SHC 75W-90

 TIGROL ATF D III

Automobilové převodové oleje

Oleje do automatických převodovek a posilovačů

TIGROL  GEAR

TIGROL ATF

Specifikace: Specifikace:

Specifikace:
Specifikace:

API GL-4 API GL-4+, PSA B 71 2330

API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07A/21A
API GL-4/GL-5/MT-1, MIL-L-2105A/B/C/D/E, MB 
235.0, MAN M 341 Type Z2/E2, MAN M 342 Typ M2, 
Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B/05A/07A/08A/12E/16
B/16C/16D/17B/19B/21A, DAF, Iveco, Mack GO-J

Víceúčelový převodový olej vysoké kvality, vyrobený z 
kvalitních minerálních základových olejů a optimálně 
vyváženého komplexu aditiv. Olej se vyznačuje 
dlouhodobým spolehlivým výkonem všude tam, kde 
se vyžaduje úroveň ochrany API GL-4 s dlouhou dobou 
životnosti.

Vícerozsahový lehkoběžný převodový olej na syntetické 
bázi je směsí vysoce hodnotných základových olejů 
a speciálně zvolených aditiv. Určen je zejména pro 
synchronizované manuální převodovky vozidel koncernu 
PSA a také pro moderní automobily ostatních, zejména 
asijských výrobců. 

Univerzální převodový olej vysoké kvality vyrobený ze 
selektivně rafinovaných minerálních základových olejů a z 
nejmodernějšího komplexu aditiv. Je navržen pro všechny 
typy převodových a rozvodových skříní používaných u 
motorových vozidel.

TIGROL GEAR GX 80W TIGROL GEAR BV 75W-80

TIGROL GEAR HD 85W-140TIGROL GEAR S 80W-90

Automotive gear oils

ATF

Převodový olej vysoké kvality vyrobený z vybraných 
minerálních základových olejů a z nejmodernějšího 
komplexu aditiv. Je určen pro převodovky, nápravové 
převody a diferenciály s hypoidním ozubením, kde se 
předpokládají extrémní tlaky a rázové namáhání.

Širokorozsahový převodový olej vysoké kvality 
vyrobený z vybraných minerálních základových olejů 
a z nejmodernějšího komplexu aditiv. Je navržen 
pro rozvodovky, nápravové převody a diferenciály s 
hypoidním ozubením, kde se předpokládají extrémní 
tlaky a vysoké provozní teploty.

Vícerozsahový lehkoběžný převodový olej na syntetické 
bázi je směsí vysoce hodnotných základových olejů 
a speciálně zvolených aditiv. Určen je zejména pro 
synchronizované ručně řazené převodovky vozidel 
koncernu PSA a také pro moderní automobily ostatních, 
zejména asijských výrobců. 

Dostupné v baleních 1L, 20L, 57L a 208L, 
řada HD v balení 20L, 57L a 208L.

Dostupné v baleních 1L, 20L, 57L a 208L, 
ATF Suffix A v balení 20L, 57L a 208L.



OTHER TIGROL PRODUCTS

TIGROL  GREASE 

TIGROL BRAKE FLUID DOT4

TIGROL GREASE EPX 2

TIGROL WINTER -30 °C 

TIGROL GREASE MOLY

TIGROL ANTIFREEZE Typ D

TIGROL ANTIFREEZE Typ C

TIGROL WINTER -80 °C 

TIGROL SUMMER

TIGROL ADBLUE

TIGROL GREASE EP 2 TIGROL GREASE LBZ

Nemrznoucí koncentrovaná parfemovaná kapalina do ostřikovačů, vyrobená 
na bázi syntetického lihu, odolná proti mrazu do teploty -30°C a připravená 
k okamžitému použití. Zabraňuje zamrzání skel a má výborné čistící účinky. 
Nenarušuje lak automobilů, plasty, pryže a polykarbonáty.

Vysoce kvalitní univerzální plastické mazivo na základě lithného komplexního 
mýdla modré barvy obsahující EP přísady. Vyniká extrémně vysokou odolností 
proti opotřebení, stárnutí a vysokým tlakům. Zajišťuje výbornou výkonnost při 
vysokých teplotách a udržuje vynikající přilnavost, strukturální stabilitu a odolnost i 
v těch nejnáročnějších aplikacích, které jsou vystaveny působení vody.

Velmi kvalitní, univerzální lithné plastické mazivo šedočerné barvy, odolné 
proti opotřebení a vysokým tlakům. Obsahuje vysokotlaké přísady pro 
zvýšení odolnosti při extrémních tlacích a tuhé mazací částice MoS2 (sirník 
molybdeničitý - moly), které zajišťují mazací vlastnosti při nouzovém běhu 
a kritických teplotách. 

Koncentrovaná (-80°C) červenooranžová chladicí kapalina typu G 12 na 
bázi monoethylenglykolu, bez přítomnosti silikátů, fosfátů a aminů. Vyniká 
extrémně dlouhou životností a používá se především pro chlazení bloků 
moderních, celohliníkových a vysoce výkonných spalovacích motorů.

Syntetická brzdová kapalina nejvyšší kvality pro univerzální použití, vyráběná 
speciální syntézou a splňující nejpřísnější požadavky výrobců těchto soustav. 
Vyniká dlouhou životností a je 100% snášenlivá se všemi těsnícími materiály.

Koncentrovaná (-80°C) zelenomodrá chladicí kapalina typu G 48 na bázi 
monoethylenglykolu, bez přítomnosti silikátů, fosfátů a aminů. Vyniká 
dlouhou životností a používá se do nejrůznějších spalovacích motorů 
s bloky ze slitin železa, hliníku nebo jejich kombinací.

Nemrznoucí vysoce koncentrovaná parfemovaná kapalina do 
ostřikovačů, vyrobená na bázi syntetického lihu. Před použitím se ředí 
destilovanou vodou na potřebnou koncentraci. Zabraňuje zamrzání 
skel a má výborné čistící účinky. Nenarušuje lak automobilů, plasty, 
pryže a polykarbonáty.

Lehce parfemovaná kapalina do ostřikovačů pro letní použití (do max. -5°C) 
s vysokým čistícím a odmašťovacím účinkem. Účinně odstraňuje zbytky 
mastnot a hmyzu. Používá se v neředěném stavu, ředěním se snižuje její 
účinnost. Nepoškozuje plasty, pryže ani polykarbonáty.

Kapalné aditivum, vysoce čistý vodní roztok syntetické močoviny. Používá se 
v dodávané koncentraci pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů 
na úroveň emisních limitů Euro IV a vyšších. 

Velmi kvalitní víceúčelové lithné plastické mazivo žlutohnědého zabarvení 
obsahující EP přísady. Je odolné proti opotřebení i vysokým tlakům a vhodné 
pro použití v automobilových i průmyslových aplikacích. Nabízí dobrou odolnost 
vůči vodě a vynikající antikorozní ochranu i v náročných podmínkách. 

Kvalitní polotekuté lithné plastické mazivo odolné proti opotřebení a vysokým 
tlakům, světlezeleného zbarvení. Je určeno pro automobilové i průmyslové 
aplikace, především však pro systémy centrálního mazání v nákladních 
vozidlech. Vyniká stabilitou ve studené i teplé vodě a umožňuje celoroční použití 
v místech s možným vnikem vody a vlhkosti.

SAE J 1704, FMVSS No 116 DOT 4, DIN ISO 4925 4, MAN TUC 
6518/07, VW/Audi B 000 700 A1, A3, A6, BMW/Mini 81 22 9 407 
510, 511, 512, 513, Mercedes Benz 000 989 08 07 10, 11, 19, 
Porsche …

NLGI 2, DIN 51825 KP 2 N-30, ISO/DIS 6743-9, ISO-L-XCDHB 2

kapalina do ostřikovačů zimní -30°C

NLGI 2, MoS2, DIN 51 825: KPF 2 K-30, ISO/DIS 6743-
9: ISO-L-XCCHB 2

VW TL 774 D (G 12+), AFNOR WFR 15-601, ASTM D3306, ASTM 
D4656, ASTM D4985, ...
koncentrát -80°C

VW TL 774 C (G 48), AFNOR R 15-601, ASTM D3306, SAE J1034, ... 
koncentrát -80°C

kapalina do ostřikovačů zimní -80°C

kapalina do ostřikovačů letní -5°C

NLGI 2, DIN 51 825: KP 2 K-30, ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2, 
MAN-Norm 283 Li-P 2

NLGI 00/000, DIN 51 826: GP 00 K-40, ISO/DIS 6743-9: 
ISO-L-XDCHB 00, MAN-Norm 283 Li-P 00/000

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:
Specifikace:

Plastická maziva

Ostatní produkty

Balení se odvíjí od poptávky a bude Vám na 
vyžádání sděleno Vaším prodejcem.

Dostupné v baleních 0,4 KG, 5 KG, 15 KG a 180 KG. 
Grease LBZ v balení 5 KG, 15 KG a 180 KG.



  TIGROL HEADQUARTERS TIGROL CZECH

LUBES Schmierstoff GmbH
Obervalbert 12
57368 Lennestadt – Germany

tel. 0049 (0)800 992 992 9
mail: sales@tigrol.net
www.tigrol.de

LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166

tel. +420 315 781 199
mail: prodej@tigrol.net

www.tigrol.de


