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B M W

Longlife-01  Az ACEA A3/B4-04 követelményeinek felel meg, minden típusú 2002 utáni BMW benzinmotorhoz és 2003 utáni részecskeszűrő nélküli BMW 
dízelmotorhoz ajánlott, de alkalmazható a régebbi BMW motoroknál is (SAE 0W-x, 5W-x // x=30 vagy 40).

Longlife-01 FE  Az ACEA A5/B5-04követelményeinek felel meg, csökkentett HTHS érték: 3,0 mPas, csak bizonyos BMW benzinmotorokhoz ajánlott (SAE 0W-x, 
5W-x // x=30 vagy 40).

Longlife-04  Megfelel az ACEA C3-04 követelményeinek, low SAPS-technológiájú, minden típusú részecskeszűrős vagy részecske szűrő nélküli BMW 
dízelmotorhoz és bizonyos BMW benzinmotorokhoz ajánlott  (SAE 0W-x, 5W-x // x=30 vagy 40).

C AT E r P i L L A r

ECF-1-a  ECF = Engine Crankase Fluid, APi CH-4 kategória, megfelel a 2007 előtt gyártott építőipari gépek követelményeinek.

ECF-2 ECF = Engine Crankase Fluid, APi Ci-4 kategória, megfelel az ACErT technológiás építőipari gépek követelményeinek.

ECF3 ECF = Engine Crankase Fluid, APi CJ-4 kategória, megfelel a dízel-részecskeszűrős építőipari gépek követelményeinek.

DA i M L E r

MB 228.1 Többfokozatú motorolajok feltöltött tehergépjármű dízelmotorokhoz

MB 228.3 SHPD motorolajok magasan feltöltött tehergépjármű dízelmotorokhoz, megnövelt olajcsere intervallum 45 000 km-ig 

MB 228.5  UHPD motorolajok magasan feltöltött tehergépjármű dízelmotorokhoz, megnövelt olajcsere intervallum a könnyű osztályban 45 000 km-ig,  
a nehéz osztályban 160 000 km-ig (szerviz intervallum kijelzés), megfelel az ACEA E4 követelményeinek.

MB 228.51  UHPD motorolajok magasan feltöltött tehergépjármű dízelmotorokhoz, low SAPS-technológia, részecskeszűrővel felszerelt dízelmotorokhoz 
ajánlott, megfelel az ACEA E6 követelményeinek.

MB 229.1 Személygépjármű benzin- és dízelmotorokhoz alkalmas motorolaj, megfelel az ACEA A3/B3 követelményeinek.

MB 229.3 Személygépjármű benzin- és dízelmotorokhoz alkalmas motorolaj, megnövelt olajcsere intervallum (pl. 30 000 km), megfelel az ACEA A3/B4 
követelményeinek.

MB 229.31  Személygépjármű motorokhoz alkalmas és különösen részecskeszűrővel felszerelt személygépjármű dízelmotorokhoz ajánlott motorolaj,  
low SAPS-technológia, megfelel az ACEA A3/B4 követelményeinek, C3.

MB 229.5  Könnyűfutású, többfokozatú személygépjármű motorokhoz alkalmas motorolaj, megnövelt olajcsere intervallum (pl. 20 000 km), megfelel az 
ACEA A3/B4 követelményeinek.

MB 229.51  Könnyűfutású, többfokozatú személygépjármű motorokhoz alkalmas és különösen részecskeszűrővel felszerelt személygépjármű dízelmotorokhoz 
ajánlott motorolaj, megnövelt olajcsere intervallum (pl. 20 000 km), low SAPS-technológia, megfelel az ACEA A3/B4 követelményeinek, C3.

F O r D

WSS-M2C 912-A1 Személygépjármű benzin- és dízelmotorokhoz alkalmas motorolaj, kivéve a 1,9 TDi-Diesel (Ford Galaxy) és 1,4 TDCi (Ford Fiesta) típusokat.

WSS-M2C 913-A Személygépjármű benzin- és dízelmotorokhoz alkalmas motorolaj, kivéve a 1,9 TDi-Diesel (Ford Galaxy) és 1,4 TDCi (Ford Fiesta) típusokat.

WSS-M2C 913-B SAE 5W-30, 1,4 TDCi (Ford Fiesta) motortípushoz alkalmas motorolaj

WSS-M2C 917-A SAE 5W-40, Ford Galaxy 1.9 TDi

M AC K

EO-M EO = Engine Oil, 1998-ban bevezetve, APi CH-4 kategória 

EO-M plus EO = Engine Oil, 1999-ben bevezetve, megnövekedett olajcsere intervallum, APi CH-4 kategória

M A n

271 a többfokozatú, feltöltött és nem feltöltött tehergépjármű dízelmotorokhoz alkalmas motorolajokra vonatkozó követelményeket határozza meg

M 3275  az SHPD (Super-High-Performance-Diesel) a dízelmotorokhoz alkalmas motorolajokra vonatkozó követelményeket határozza meg, megnövelt 
olajcsere intervallumok 45 000 km-ig

M 3277  az UHPD (UltraSuper-High-Performance-Diesel) a dízelmotorokhoz alkalmas motorolajokra vonatkozó követelményeket határozza meg, 
megnövelt olajcsere intervallumok 80 000 km-ig

M 3477  a dízelmotor-olajokra vonatkozó jelenlegi legmagasabb követelményeket határozza meg, a kipufogógáz-utókezelő rendszerrel felszerelt 
motorokra vonatkozó követelmények figyelembevételével, alacsony hamutartalom
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O P E L

GM-LL-A-025 személygépjármű benzinmotorokhoz alkalmas, üzemanyag-takarékos (Fuel Economy) motorolaj 

GM-LL-B-025 személygépjármű dízelmotorokhoz alkalmas, üzemanyag-takarékos (Fuel Economy) motorolaj 

S C A n i A

LDF LDF = Long Drain Fieldtest, megnövelt olajcsere intervallumok 120 000 km-ig

LDF-2 LDF = Long Drain Fieldtest, a Scania Euro iV/V-ös motortípusokra vonatkozó követelményeket határozza meg, lehetséges megnövelt olajcsere 
intervallumok

V O LV O

VDS VDS = Volvo Drain Specification

VDS-2 VDS = Volvo Drain Specification Euro ii-es motorokra vonatkozóan

VDS-3 VDS = Volvo Drain Specification a legújabb kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak megfelelő motorokra vonatkozóan

VDS-4 VDS = Volvo Drain Specification Euro V-ös és US 2007-es, a legújabb kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak megfelelő motorokra 
vonatkozóan, az APi CJ-4 kategória

V W

50101/50500  hagyományos, többfokozatú motorolajokra vonatkozó követelmények, standard olajcsere intervallumok 

50200/50500  könnyűfutású, nehéz üzemi körülményeknek kitett motorolajokra vonatkozó követelmények  (SAE 0W-x, 5W-x, 10W-x // x=30 vagy 40), 
standard olajcsere intervallumok

50200/50501  könnyűfutású, nehéz üzemi körülményeknek kitett és különösen az adagolófúvókás rendszerű dízelmotoroknál  
alkalmazott motorolajokra vonatkozó követelmények  (SAE 0W-x, 5W-x, 10W-x // x=30 vagy 40), standard olajcsere intervallumok

50400/50700  a legmagasabb motorolajra vonatkozó követelmények, low Ash-koncepció, közvetlen befecskendezésű benzinmotoroknál, adagolófúvókás 
rendszerű dízelmotoroknál valamint a részecskeszűrővel felszerelt üzemanyag-takarékos dízelmotoroknál alkalmazható, (csak SAE 5W-30), 
megnövelt olajcsere intervallum   

H A J Tó M ű O L A J

CL  Oxidációs stabilitás- és korrózióvédelem-javító adalékokkal dúsított ásványi olaj, keringetéses kenés, minimális követelmények  
a Din 51517, 2. résznek megfelelően

CLP  CL típusú, a vegyes súrlódási tartományban bekövetkező kopásvédelem javítására szolgáló adalékokkal dúsított ásványi olaj, főleg 
keringetéses és szóró kenésre alkalmas. minimális követelmények a Din 51517, 3. résznek megfelelően

H i D r AU L i K A  O L A J

HL Oxidációs stabilitás- és korrózióvédelem-javító adalékokkal dúsított ásványi olaj, minimális követelmények a Din 51524, 1. résznek megfelelően

HLP  HL típusú, a vegyes súrlódási tartományban bekövetkező kopásvédelem javítására szolgáló adalékokkal dúsított ásványi olaj,  
minimális követelmények a Din 51524, 2. résznek megfelelően

HVLP = HVI HLP típusú, a viszkozitási és hőmérsékleti jellemzők javítását szolgáló adalékokkal dúsított ásványi olaj, minimális követelmények a Din 51524, 
3. résznek megfelelően

HLPD HLP típusú, detergens-diszpergens adalékokat tartalmazó ásványi olaj a szennyeződések lebegésben tartására 

HETG természetes növényi olaj alapú, biológiailag gyorsan lebomló olajok 

HEES szintetikus észterolaj alapú, biológiailag gyorsan lebomló olajok

HEPG poliglikol alapú, biológiailag gyorsan lebomló olajok

r Ö V i D í T É S E K

ATF  Automatic Transmission Fluid, automatikus sebességváltó olaj magas súrlódási együttható értékkel rendelkező  
gépjárművekhez

PG Poliglikol olajok, nem keverhetők ásványi olajokkal vagy poli-alfa-olefinekkel
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