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Motorolajok
A Gulf motorolajok lefedik a mezőgazdasági piac nagy 
részét. Termékeink megfelelnek a legújabb gyártói 
előírásoknak és az iparági szabványoknak, így biztos 
lehet abban, hogy járműve rendeltetésszerűen 
működik.
Termékeink megfelelnek a legújabb technológiai 
követelményeknek és piaci igényeknek. Mindegy, 
hogy alacsonyabb üzemanyagköltségekről, 
kevesebb karbantartásról, a motor védelméről, 
vagy akár nehéz üzemi körülményekről legyen szó, 
mi tudunk megoldást ajánlani.

     

Gulf Superfleet Universal 10W-40
Alacsony hamutartalmú szintetikus prémium 
nagyteljesítményű dízel és gázüzemű motorokhoz való olaj, 
ami kifejezetten az Euro 6-os, utókezelő rendszerekkel, mint 
pl. dízel részecskeszűrővel (DPF) ellátott motorokhoz lett 
kifejlesztve, de megfelel az Euro 5 és korábbi emissziós 
normáknak is. A legfejlettebb adaléktechnológia és 
szintetikus bázisok felhasználása miatt ez az olaj kiváló 
magas hőmérsékleti viszkozitás megtartást, alacsony 
hőmérsékleti folyékonyságot, tisztább motort és alacsony 
mértékű illékonyságot, valamint megnövelt 
csereintervallumot biztosít. A legújabb alacsony 
hamutartalmú adalékkémia lehetővé teszi a kibocsátás 
csökkentő rendszerek hatékonyságának fenntartását (DPF).

Hosszabb motorélettartam.
Hosszabb olajcsereperiódus
Karbantartási költségek csökkenése
Utókezelő berendezések védelme a lerakódásoktól
Hosszú tisztántartás
Kiváló dugattyútisztító hatás
Kiváló bio-üzemanyag kompatibilitás
Olajfogyasztás csökkenése

ACEA E6/E9/E4/E7 I API CJ-4 I Deutz DQC IV-10 LA I 
Scania LA I Voith Class B I MB 235.28 I CAT ECF-3 I 
JASO DH-2 I MB-Approval 228.51 I MAN M3477 I 
M3575 I M3271-1 I Volvo VDS-4 I Renault VI RLD-3 I 
Mack EO-O Premium Plus I MTU Oil Category 3.1 I 
DDC DFS93K218 I Cummins CES 20081

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

 

Gulf Supreme Duty XLE 10W-30, 15W-40
Extra nagyteljesítményű diesel motorolajokból álló 
széria, melyet a modern, nagyteljesítményű, 
alacsony károsanyag kibocsátású motorokhoz 
terveztek. Ezek az olajok nem csak ezen új motorok 
egyedi igényeinek felelnek meg és növelik meg a 
kipufogógáz utókezelő eszközök élettartamát, 
hanem tökéletesített védelmet nyújtanak az 
öregebb motorok számára is. Alkalmas a legújabb 
nagyteljesítményű, alacsony kibocsátású 
motorokhoz, beleértve a DPF-el, és EGR-el szerelt 
motorokat is.

Hosszabb motor- és olajélettartam.
Védelem a savas égéstől.
Csökkenti a részecskék felgyülemlését a 
részecskeszűrőben (DPF) és növeli annak 
élettartamát.

ACEA E9 I API CJ-4/SM I CI-4 PLUS, CI-4,  CH-4, 
CG-4, CF-4 I SM I SL I SJ I CAT ECF 3,  ECF 2 and 
ECF1a I MTU Oil Category 2.1 I MAN M 3575 I 
MAN M3575-1 I Volvo VDS-4 I MB-Approval 228.31 I 
Renault VI RLD-3 I Mack EO-O Premium Plus
10W-30: Cummins  CES 20081 I 
15W-40: DDC DFS 93K218 I 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

 

Gulf Super Sand 
Protect 15W-40
Nagyteljesítményű dízel 
motorolaj, mely azokhoz a 
modern dízel motorokhoz lett 
kifejlesztve, melyek olyan 
nehéz körülmények között 
üzemelnek, mint a homokos 
környezet. Jó minőségű 
bázisolajokból és válogatott 
adalékokból lett kialakítva, 
hogy ilyen körülmények között 
is kitűnő védelmet biztosítson. 
Megfelel turbófeltöltős és 
szívódízel motorokhoz

Hosszabb motor- és olajélettartam.
Hosszú olajcsereperiódus.
Tiszta motor.
Karbantartási költségek
 csökkenése.

API-CH-4 I API CG-4 I CF-4 I 
CF I CF-2 I SJ I 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK 
ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf Superfleet Supreme 10W-40, 15W-40

Extra nagy teljesítményű dízel motorolaj, amely a 
modern, alacsony káros anyag kibocsátású 
dízelmotorokhoz lett kifejlesztve, beleértve azokat is, 
amelyek kipufogógáz visszavezetéses (EGR) 
rendszerekkel vannak felszerelve. Ez egy vegyes 
flottához való ideális kenőanyag, mely megfelel az 
összes vezető európai, amerikai és japán motorgyártó 
legújabb elvárásainak.

A kivételes kopás elleni védelem megnöveli a 
motor élettartamát.
Kiemelkedő hőoxidációs stabilitással 
rendelkezik, ami csökkenti a lerakódásokat 
és megakadályozza az olaj besűrűsödését. 
Kiemelkedő koromkezelő képesség és 
viszkozitás kontroll magas hőmérsékleten. 
Csökkenti az olajfogyasztást.

ACEA E7 I API CI-4 I CH-4 I CG-4 I CF-4 I SL I  
Global DHD-1 I Cat ECF-1a I Volvo VDS-3 I 
Cummins CES 20077/78 I MB-Approval 228.3 I  
Mack EO-N I Mack EO-M Plus I Renault RLD-2 I 
MAN M 3275 I MTU Oil Category 2
15W-40: Deutz DQC III I 
Cummins CES 20076/77/78

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK
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TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK 
ÉS JÓVÁHAGYÁSOK
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Extra nagy teljesítményű dízel motorolaj, amely a 
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TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK



Gulf Super Tractor Universal Oil
 

10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40

Többfunkciós traktor kenőanyag, ami a 
modern gazdasági berendezések széles 
választékában való használatra lett 
tervezve. Alkalmas a legtöbb traktor és 
más mezőgazdasági berendezés benzin- 
és dízelmotorjához valamint a 
sebességváltóhoz és a hidraulika 
rendszerhez.

 

  

Lehetővé teszi a felhasználók részére, hogy 
a legmegfelelőbb viszkozitást válasszák a 
teljesítmény növelésének érdekében. 
Többfunkciós képességei révén csökkenek 
a tárolandó készletek és a kenőanyag 
kiadásai. Kiváló tisztító és diszpergens 
hatás. Meggátolja az iszap lerakódását és 
képződését. A kedvező alacsony 
hőmérsékleti tulajdonságok kisebb kopást 
és tökéletesített hidraulika működést 
biztosítanak már indításkor.

  

API CF-4, CE, CF I SF: API GL-4 I
Massey Ferguson MF 1139, 1144, 1145 I
John Deere J 27C I FORD M2C159B I 
Allison C-4, ZF TE ML 06B, 07B I

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf Universal Tractor  
Transmission Fluid 80W

A nagyteljesítményű UTTF folyadék 
sebességváltókhoz, hidraulika 
rendszerekhez és olajfürdős fékekhez 
használható ugyanazon olajtárolóban. 
Javasolt traktorokhoz és nem közúti 
járművekhez, melyek a 
mezőgazdaságban használatosak.

Kedvezőbbé teszi a súrlódási 
tulajdonságokat, optimalizálja a kuplung 
teljesítményét és biztosítja a nedves fékek 
zajmentes működését. Az erős kopásgátló 
és az extrém nyomást tűrő tulajdonságok 
meggátolják a kopást és 
meghosszabbítják a berendezés 
élettartamát, csökkentik a karbantartási 
költségeket. Az alacsony hőmérsékleti 
folyékonyság javítja a teljesítményt és az 
indíthatóságot. Többfunkciós képességei 
révén csökkenek a tárolandó készletek és 
a kenőanyag kiadásai.

 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

API GL-4 I Eaton Vickers 35VQ25 I
Caterpillar TO-2, Denison (HF-0, 1, 2) I 
Kubota (UDT Fluid) I 
Massey Ferguson M1110, M1127 A/B, 
M1129A, M1135, M1141,M1143, M1145 I
John Deere J 14 A/B/C, J 20C, J 20D, J 21A I
J.l. Case/ Case International (MS-1204, 
1205, 1206, 1207, 1209, 1210, JIC-143, 
144, 145, 185) I 
CNH MAT 3525 I MAT 3526 I 
Ford M2C41B, M2C48-B/C, M2C86-B/C, 
M2C134D, White (Q-1705, 1722, 1766, 
1766B, 1802, 1826) I Allison C-3, C-4 I 
Sauer Sunstrand / Danfoss (Hydrostatic 
trans fluid) I

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Mezőgazdaság
olajok
A multifunkcionális és univerzális 
kenőanyagok több előnyt is 
nyújtanak, figyelembevéve a 
termékek helytelen alkalmazásának 
veszélyét, és csökkentik a tévedés 
lehetőségét a termékek 
kiválasztásánál és leltári 
nyilvántartásánál.
A Gulf multifunkciós kenőanyagokkal 
látja el Önt a széles spektrumú traktor 
és mezőgazdasági gépekhez, melyek 
alkalmasak a motor kenéséhez, a 
hidraulika és fékrendszerekhez, 
valamint a sebességváltókhoz.

 

Hajtómű 
folyadékok

Az erőátviteli berendezések közül, a 
sebességváltók és azok fogaskerekei 
vannak a leginkább leterhelve. Mivel 

hosszabb időközönként kell cserélni az 
olajat, gyakran megfeledkeznek róla, ami 
komoly következményekkel járhat az Ön 

és ügyfelei számára.
A megfelelő hajtóműolaj használata 
kedvező hatással lehet a járművei 
teljesítményére. A tökéletesített 

váltásminőség és a finomabb váltások 
jelentősen hozzájárulnak az 

üzemanyagfogyasztás csökkenéséhez, a 
komfortérzet javulásához és az 

alkatrészek tartósságának 
megnöveléséhez.

A Gulf széles hajtőműolaj választékot 
kínál sebességváltókhoz és futómű 

termékekhez, melyeket úgy terveztek, 
hogy megfeleljenek a gyártói 

követelményeknek, így Önnek nem kell 
aggódnia szervizelési problémák miatt.

Gulf Gear MP 80W-90,  85W-140

Nagyteljesítményű sebességváltó 
kenőanyag, mely alkalmas azokhoz a nem 
szinkronizált manuális sebességváltókhoz, 
tengelyekhez és differenciálművekhez, 
ahol extrém nyomás és hirtelen lökésszerű 
terhelés tapasztalható.

API GL-5 I US Army MIL-L-2105D
SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Széles körben alkalmazható közúti és nem közúti 
berendezésekhez. Kiváló extrém nyomás elleni 
védelem lökésszerű terhelés alatt. 
A kopás csökkentésével, a korrózió és 
rozsdásodás meggátlásával növekszik a 
berendezés élettartama.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
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biztosítanak már indításkor.
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TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK
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járművekhez, melyek a 
mezőgazdaságban használatosak.

Kedvezőbbé teszi a súrlódási 
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meggátolják a kopást és 
meghosszabbítják a berendezés 
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révén csökkenek a tárolandó készletek és 
a kenőanyag kiadásai.

 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
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SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK
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kenőanyagok több előnyt is 
nyújtanak, figyelembevéve a 
termékek helytelen alkalmazásának 
veszélyét, és csökkentik a tévedés 
lehetőségét a termékek 
kiválasztásánál és leltári 
nyilvántartásánál.
A Gulf multifunkciós kenőanyagokkal 
látja el Önt a széles spektrumú traktor 
és mezőgazdasági gépekhez, melyek 
alkalmasak a motor kenéséhez, a 
hidraulika és fékrendszerekhez, 
valamint a sebességváltókhoz.

 

Hajtómű 
folyadékok

Az erőátviteli berendezések közül, a 
sebességváltók és azok fogaskerekei 
vannak a leginkább leterhelve. Mivel 

hosszabb időközönként kell cserélni az 
olajat, gyakran megfeledkeznek róla, ami 
komoly következményekkel járhat az Ön 

és ügyfelei számára.
A megfelelő hajtóműolaj használata 
kedvező hatással lehet a járművei 
teljesítményére. A tökéletesített 

váltásminőség és a finomabb váltások 
jelentősen hozzájárulnak az 

üzemanyagfogyasztás csökkenéséhez, a 
komfortérzet javulásához és az 

alkatrészek tartósságának 
megnöveléséhez.

A Gulf széles hajtőműolaj választékot 
kínál sebességváltókhoz és futómű 

termékekhez, melyeket úgy terveztek, 
hogy megfeleljenek a gyártói 

követelményeknek, így Önnek nem kell 
aggódnia szervizelési problémák miatt.

Gulf Gear MP 80W-90,  85W-140

Nagyteljesítményű sebességváltó 
kenőanyag, mely alkalmas azokhoz a nem 
szinkronizált manuális sebességváltókhoz, 
tengelyekhez és differenciálművekhez, 
ahol extrém nyomás és hirtelen lökésszerű 
terhelés tapasztalható.

API GL-5 I US Army MIL-L-2105D
SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Széles körben alkalmazható közúti és nem közúti 
berendezésekhez. Kiváló extrém nyomás elleni 
védelem lökésszerű terhelés alatt. 
A kopás csökkentésével, a korrózió és 
rozsdásodás meggátlásával növekszik a 
berendezés élettartama.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Gulf Super Tractor Universal Oil
 

10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40

Többfunkciós traktor kenőanyag, ami a 
modern gazdasági berendezések széles 
választékában való használatra lett 
tervezve. Alkalmas a legtöbb traktor és 
más mezőgazdasági berendezés benzin- 
és dízelmotorjához valamint a 
sebességváltóhoz és a hidraulika 
rendszerhez.

 

  

Lehetővé teszi a felhasználók részére, hogy 
a legmegfelelőbb viszkozitást válasszák a 
teljesítmény növelésének érdekében. 
Többfunkciós képességei révén csökkenek 
a tárolandó készletek és a kenőanyag 
kiadásai. Kiváló tisztító és diszpergens 
hatás. Meggátolja az iszap lerakódását és 
képződését. A kedvező alacsony 
hőmérsékleti tulajdonságok kisebb kopást 
és tökéletesített hidraulika működést 
biztosítanak már indításkor.

  

API CF-4, CE, CF I SF: API GL-4 I
Massey Ferguson MF 1139, 1144, 1145 I
John Deere J 27C I FORD M2C159B I 
Allison C-4, ZF TE ML 06B, 07B I

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf Universal Tractor  
Transmission Fluid 80W

A nagyteljesítményű UTTF folyadék 
sebességváltókhoz, hidraulika 
rendszerekhez és olajfürdős fékekhez 
használható ugyanazon olajtárolóban. 
Javasolt traktorokhoz és nem közúti 
járművekhez, melyek a 
mezőgazdaságban használatosak.

Kedvezőbbé teszi a súrlódási 
tulajdonságokat, optimalizálja a kuplung 
teljesítményét és biztosítja a nedves fékek 
zajmentes működését. Az erős kopásgátló 
és az extrém nyomást tűrő tulajdonságok 
meggátolják a kopást és 
meghosszabbítják a berendezés 
élettartamát, csökkentik a karbantartási 
költségeket. Az alacsony hőmérsékleti 
folyékonyság javítja a teljesítményt és az 
indíthatóságot. Többfunkciós képességei 
révén csökkenek a tárolandó készletek és 
a kenőanyag kiadásai.

 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

API GL-4 I Eaton Vickers 35VQ25 I
Caterpillar TO-2, Denison (HF-0, 1, 2) I 
Kubota (UDT Fluid) I 
Massey Ferguson M1110, M1127 A/B, 
M1129A, M1135, M1141,M1143, M1145 I
John Deere J 14 A/B/C, J 20C, J 20D, J 21A I
J.l. Case/ Case International (MS-1204, 
1205, 1206, 1207, 1209, 1210, JIC-143, 
144, 145, 185) I 
CNH MAT 3525 I MAT 3526 I 
Ford M2C41B, M2C48-B/C, M2C86-B/C, 
M2C134D, White (Q-1705, 1722, 1766, 
1766B, 1802, 1826) I Allison C-3, C-4 I 
Sauer Sunstrand / Danfoss (Hydrostatic 
trans fluid) I

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Mezőgazdaság
olajok
A multifunkcionális és univerzális 
kenőanyagok több előnyt is 
nyújtanak, figyelembevéve a 
termékek helytelen alkalmazásának 
veszélyét, és csökkentik a tévedés 
lehetőségét a termékek 
kiválasztásánál és leltári 
nyilvántartásánál.
A Gulf multifunkciós kenőanyagokkal 
látja el Önt a széles spektrumú traktor 
és mezőgazdasági gépekhez, melyek 
alkalmasak a motor kenéséhez, a 
hidraulika és fékrendszerekhez, 
valamint a sebességváltókhoz.

 

Hajtómű 
folyadékok

Az erőátviteli berendezések közül, a 
sebességváltók és azok fogaskerekei 
vannak a leginkább leterhelve. Mivel 

hosszabb időközönként kell cserélni az 
olajat, gyakran megfeledkeznek róla, ami 
komoly következményekkel járhat az Ön 

és ügyfelei számára.
A megfelelő hajtóműolaj használata 
kedvező hatással lehet a járművei 
teljesítményére. A tökéletesített 

váltásminőség és a finomabb váltások 
jelentősen hozzájárulnak az 

üzemanyagfogyasztás csökkenéséhez, a 
komfortérzet javulásához és az 

alkatrészek tartósságának 
megnöveléséhez.

A Gulf széles hajtőműolaj választékot 
kínál sebességváltókhoz és futómű 

termékekhez, melyeket úgy terveztek, 
hogy megfeleljenek a gyártói 

követelményeknek, így Önnek nem kell 
aggódnia szervizelési problémák miatt.

Gulf Gear MP 80W-90,  85W-140

Nagyteljesítményű sebességváltó 
kenőanyag, mely alkalmas azokhoz a nem 
szinkronizált manuális sebességváltókhoz, 
tengelyekhez és differenciálművekhez, 
ahol extrém nyomás és hirtelen lökésszerű 
terhelés tapasztalható.

API GL-5 I US Army MIL-L-2105D
SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Széles körben alkalmazható közúti és nem közúti 
berendezésekhez. Kiváló extrém nyomás elleni 
védelem lökésszerű terhelés alatt. 
A kopás csökkentésével, a korrózió és 
rozsdásodás meggátlásával növekszik a 
berendezés élettartama.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK



 

Hidraulika
olajok
A megfelelő hidraulikaolaj 
használata elengedhetetlen 
ahhoz, hogy biztosítsuk 
berendezésünk számára a 
hosszú és tökéletes működést, 
használva azt valamennyi 
rendszernél, hidegindítás és 
magas hőmérsékleti 
körülmények mellett is. 

Gulf Harmony 
AW 15-22-35-46-68-100 
Magas teljesítményű kopásgátló 
hidraulikaolaj, olyan rendszerek 
számára, melyek közepes és nehéz 
körülmények között üzemelnek. 
Széleskörűen alkalmazható 
járművekhez, gépekhez és 
berendezésekhez.

Kiváló védelmet nyújt az oxidáció, a 
rozsda, a kopás és a korrózió ellen. 
Kiemelkedő habzásgátlással, 
vízszeparációval és gyors légtelenítő 
tulajdonságokkal rendelkezik.
A kivételes kopásgátló tulajdonság 
hosszabb szivattyú- és 
alkatrészélettartamot eredményez, 
ezáltal csökkenti a költségeket. Segít 
a gyorsabb olaj-víz szeparációban és 
ellenáll az emulzióképződésnek.

ISO 11158 HM DIN 51524/2 HLP I 
AFNOR DIN 51524 Part 2-HLP I 
ISO VG 10-15-22-100: 
AFNOR NFE 48-603 (HM) I  
ISO 11158 HM
ISO VG 32-36-68: 
Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, 
I-286-S I Denison HF-0, HF-1, HF-2 I 
Fives Cincinnati (MAG IAS, LLC) P-68, 
P70, P-69 I 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf Harmony HVI 32-46-68-100

Prémium minőségű magas viszkozitású 
hidraulikaolaj az extrém széles hőmérsékleti 
skálán történő üzemeltetéshez, mely 
alkalmas exkavátorok, daruk és 
hidrosztatikus meghajtók hidraulikus, és 
erőátviteli rendszereihez, amik a legnehezebb 
külső működési feltételek mellett üzemelnek.

Hosszabb alkatrész- és olajélettartam.
Karbantartási költségek csökkenése.
Védelem a hidegindítási- és a magas 
üzemelési hőmérsékleten.
„Stay-in-grade” viszkozitási teljesítmény 
magas nyíró feltételek mellett is.
Magas demulgeáló képesség.
Erős védelem a rozsda ellen.
Gyors levegő kieresztő tulajdonsága 
minimalizálja a pumpa kilyukadásának 
lehetőségét.
Kompatibilis több fémmel és a legtöbb 
tömítő anyaggal, melyet a hidraulikus 
rendszerekben használnak.

 

DIN 51524 Part 3 HVLP I AFNOR NFE 
48-603 (HV) I ISO 11158 HV
ISO VG 32-46-68: Denison HF-0, HF-1, HF-2 I 
Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S I 
Bosch Rexroth 07 075 for vane, piston & 
gear pumps I Sauer Danfoss 520L0463
ISO VG 68-100: Poclain
ISO VG 46: Hitachi

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf Gear EP 80W-90, EP 85W-140

Nagyteljesítményű sebességváltó kenőanyag, ami 
azon széles skálájú gépjármű sebességváltók 
és tengelyek hatékony kenésére lett tervezve, 
melyeknél az API GL-4 minőségű olajok vannak 
előírva. 
Közúti alkalmazásokhoz, személyautókhoz, kis 
és nagyteljesítményű teherautókhoz, buszokhoz 
és furgonokhoz, valamint nem közúti 
alkalmazásokhoz az építőiparban, a 
bányászatban és a mezőgazdaságban.

Széles körben alkalmazható. Védelmet nyújt a 
fémfelületek kopása ellen, így hosszabb olaj- és 
berendezés élettartamot biztosít. Jó kompatibilitást 
mutat az összes gyakori tömítéssel, kiváló 
habzásgátlás jellemzi, ami csökkentett állásidőhöz 
vezet.

SAE 10W, 30, 50 I Caterpillar TO-4 I 
Komatsu KES 07.868, 07.868.1 I Allison C-4 I 
ZF TE-ML-03C I 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf HT Fluid TO-4 10W, 30, 50

Ez a hajtóműolaj kifejezetten a földmunkáknál, 
bányászatnál, fakitermelésnél és a 
mezőgazdaságban működő nagyteljesítményű 
nem közúti alkalmazások, terhelés alatt 
kapcsolható sebességváltóihoz, 
differenciálműveihez és nedves fékeihez lett 
tervezve.

Jó extrém nyomástűrő és kopásgátló tulajdonságai 
védenek a kopás és a berágódások ellen.
A magas hőoxidációs stabilitás minimalizálja az 
iszap és lerakódás képződést, ezáltal hosszabb 
sebességváltó és csapágy élettartamot biztosít.
Az alacsony hőmérsékleti folyékonyság és a 
korrózióvédelem csökkenti a kopást és 
meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

API GL-4  I US MIL-L-2015
SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

 

Hidraulika
olajok
A megfelelő hidraulikaolaj 
használata elengedhetetlen 
ahhoz, hogy biztosítsuk 
berendezésünk számára a 
hosszú és tökéletes működést, 
használva azt valamennyi 
rendszernél, hidegindítás és 
magas hőmérsékleti 
körülmények mellett is. 

Gulf Harmony 
AW 15-22-35-46-68-100 
Magas teljesítményű kopásgátló 
hidraulikaolaj, olyan rendszerek 
számára, melyek közepes és nehéz 
körülmények között üzemelnek. 
Széleskörűen alkalmazható 
járművekhez, gépekhez és 
berendezésekhez.

Kiváló védelmet nyújt az oxidáció, a 
rozsda, a kopás és a korrózió ellen. 
Kiemelkedő habzásgátlással, 
vízszeparációval és gyors légtelenítő 
tulajdonságokkal rendelkezik.
A kivételes kopásgátló tulajdonság 
hosszabb szivattyú- és 
alkatrészélettartamot eredményez, 
ezáltal csökkenti a költségeket. Segít 
a gyorsabb olaj-víz szeparációban és 
ellenáll az emulzióképződésnek.

ISO 11158 HM DIN 51524/2 HLP I 
AFNOR DIN 51524 Part 2-HLP I 
ISO VG 10-15-22-100: 
AFNOR NFE 48-603 (HM) I  
ISO 11158 HM
ISO VG 32-36-68: 
Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, 
I-286-S I Denison HF-0, HF-1, HF-2 I 
Fives Cincinnati (MAG IAS, LLC) P-68, 
P70, P-69 I 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf Harmony HVI 32-46-68-100

Prémium minőségű magas viszkozitású 
hidraulikaolaj az extrém széles hőmérsékleti 
skálán történő üzemeltetéshez, mely 
alkalmas exkavátorok, daruk és 
hidrosztatikus meghajtók hidraulikus, és 
erőátviteli rendszereihez, amik a legnehezebb 
külső működési feltételek mellett üzemelnek.

Hosszabb alkatrész- és olajélettartam.
Karbantartási költségek csökkenése.
Védelem a hidegindítási- és a magas 
üzemelési hőmérsékleten.
„Stay-in-grade” viszkozitási teljesítmény 
magas nyíró feltételek mellett is.
Magas demulgeáló képesség.
Erős védelem a rozsda ellen.
Gyors levegő kieresztő tulajdonsága 
minimalizálja a pumpa kilyukadásának 
lehetőségét.
Kompatibilis több fémmel és a legtöbb 
tömítő anyaggal, melyet a hidraulikus 
rendszerekben használnak.

 

DIN 51524 Part 3 HVLP I AFNOR NFE 
48-603 (HV) I ISO 11158 HV
ISO VG 32-46-68: Denison HF-0, HF-1, HF-2 I 
Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S I 
Bosch Rexroth 07 075 for vane, piston & 
gear pumps I Sauer Danfoss 520L0463
ISO VG 68-100: Poclain
ISO VG 46: Hitachi

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf Gear EP 80W-90, EP 85W-140

Nagyteljesítményű sebességváltó kenőanyag, ami 
azon széles skálájú gépjármű sebességváltók 
és tengelyek hatékony kenésére lett tervezve, 
melyeknél az API GL-4 minőségű olajok vannak 
előírva. 
Közúti alkalmazásokhoz, személyautókhoz, kis 
és nagyteljesítményű teherautókhoz, buszokhoz 
és furgonokhoz, valamint nem közúti 
alkalmazásokhoz az építőiparban, a 
bányászatban és a mezőgazdaságban.

Széles körben alkalmazható. Védelmet nyújt a 
fémfelületek kopása ellen, így hosszabb olaj- és 
berendezés élettartamot biztosít. Jó kompatibilitást 
mutat az összes gyakori tömítéssel, kiváló 
habzásgátlás jellemzi, ami csökkentett állásidőhöz 
vezet.

SAE 10W, 30, 50 I Caterpillar TO-4 I 
Komatsu KES 07.868, 07.868.1 I Allison C-4 I 
ZF TE-ML-03C I 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf HT Fluid TO-4 10W, 30, 50

Ez a hajtóműolaj kifejezetten a földmunkáknál, 
bányászatnál, fakitermelésnél és a 
mezőgazdaságban működő nagyteljesítményű 
nem közúti alkalmazások, terhelés alatt 
kapcsolható sebességváltóihoz, 
differenciálműveihez és nedves fékeihez lett 
tervezve.

Jó extrém nyomástűrő és kopásgátló tulajdonságai 
védenek a kopás és a berágódások ellen.
A magas hőoxidációs stabilitás minimalizálja az 
iszap és lerakódás képződést, ezáltal hosszabb 
sebességváltó és csapágy élettartamot biztosít.
Az alacsony hőmérsékleti folyékonyság és a 
korrózióvédelem csökkenti a kopást és 
meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

API GL-4  I US MIL-L-2015
SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

 

Hidraulika
olajok
A megfelelő hidraulikaolaj 
használata elengedhetetlen 
ahhoz, hogy biztosítsuk 
berendezésünk számára a 
hosszú és tökéletes működést, 
használva azt valamennyi 
rendszernél, hidegindítás és 
magas hőmérsékleti 
körülmények mellett is. 

Gulf Harmony 
AW 15-22-35-46-68-100 
Magas teljesítményű kopásgátló 
hidraulikaolaj, olyan rendszerek 
számára, melyek közepes és nehéz 
körülmények között üzemelnek. 
Széleskörűen alkalmazható 
járművekhez, gépekhez és 
berendezésekhez.

Kiváló védelmet nyújt az oxidáció, a 
rozsda, a kopás és a korrózió ellen. 
Kiemelkedő habzásgátlással, 
vízszeparációval és gyors légtelenítő 
tulajdonságokkal rendelkezik.
A kivételes kopásgátló tulajdonság 
hosszabb szivattyú- és 
alkatrészélettartamot eredményez, 
ezáltal csökkenti a költségeket. Segít 
a gyorsabb olaj-víz szeparációban és 
ellenáll az emulzióképződésnek.

ISO 11158 HM DIN 51524/2 HLP I 
AFNOR DIN 51524 Part 2-HLP I 
ISO VG 10-15-22-100: 
AFNOR NFE 48-603 (HM) I  
ISO 11158 HM
ISO VG 32-36-68: 
Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, 
I-286-S I Denison HF-0, HF-1, HF-2 I 
Fives Cincinnati (MAG IAS, LLC) P-68, 
P70, P-69 I 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf Harmony HVI 32-46-68-100

Prémium minőségű magas viszkozitású 
hidraulikaolaj az extrém széles hőmérsékleti 
skálán történő üzemeltetéshez, mely 
alkalmas exkavátorok, daruk és 
hidrosztatikus meghajtók hidraulikus, és 
erőátviteli rendszereihez, amik a legnehezebb 
külső működési feltételek mellett üzemelnek.

Hosszabb alkatrész- és olajélettartam.
Karbantartási költségek csökkenése.
Védelem a hidegindítási- és a magas 
üzemelési hőmérsékleten.
„Stay-in-grade” viszkozitási teljesítmény 
magas nyíró feltételek mellett is.
Magas demulgeáló képesség.
Erős védelem a rozsda ellen.
Gyors levegő kieresztő tulajdonsága 
minimalizálja a pumpa kilyukadásának 
lehetőségét.
Kompatibilis több fémmel és a legtöbb 
tömítő anyaggal, melyet a hidraulikus 
rendszerekben használnak.

 

DIN 51524 Part 3 HVLP I AFNOR NFE 
48-603 (HV) I ISO 11158 HV
ISO VG 32-46-68: Denison HF-0, HF-1, HF-2 I 
Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S I 
Bosch Rexroth 07 075 for vane, piston & 
gear pumps I Sauer Danfoss 520L0463
ISO VG 68-100: Poclain
ISO VG 46: Hitachi

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf Gear EP 80W-90, EP 85W-140

Nagyteljesítményű sebességváltó kenőanyag, ami 
azon széles skálájú gépjármű sebességváltók 
és tengelyek hatékony kenésére lett tervezve, 
melyeknél az API GL-4 minőségű olajok vannak 
előírva. 
Közúti alkalmazásokhoz, személyautókhoz, kis 
és nagyteljesítményű teherautókhoz, buszokhoz 
és furgonokhoz, valamint nem közúti 
alkalmazásokhoz az építőiparban, a 
bányászatban és a mezőgazdaságban.

Széles körben alkalmazható. Védelmet nyújt a 
fémfelületek kopása ellen, így hosszabb olaj- és 
berendezés élettartamot biztosít. Jó kompatibilitást 
mutat az összes gyakori tömítéssel, kiváló 
habzásgátlás jellemzi, ami csökkentett állásidőhöz 
vezet.

SAE 10W, 30, 50 I Caterpillar TO-4 I 
Komatsu KES 07.868, 07.868.1 I Allison C-4 I 
ZF TE-ML-03C I 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf HT Fluid TO-4 10W, 30, 50

Ez a hajtóműolaj kifejezetten a földmunkáknál, 
bányászatnál, fakitermelésnél és a 
mezőgazdaságban működő nagyteljesítményű 
nem közúti alkalmazások, terhelés alatt 
kapcsolható sebességváltóihoz, 
differenciálműveihez és nedves fékeihez lett 
tervezve.

Jó extrém nyomástűrő és kopásgátló tulajdonságai 
védenek a kopás és a berágódások ellen.
A magas hőoxidációs stabilitás minimalizálja az 
iszap és lerakódás képződést, ezáltal hosszabb 
sebességváltó és csapágy élettartamot biztosít.
Az alacsony hőmérsékleti folyékonyság és a 
korrózióvédelem csökkenti a kopást és 
meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

API GL-4  I US MIL-L-2015
SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK



Gulf Chain Saw Oil 150
Kiváló minőségű láncfűrészolajok, alacsony 
aromájú bázisolajok és speciális 
adalékcsomag keveréke. Magas tapadási 
képességet biztosít a láncnál az olajveszteség 
elkerülése és a kiváló kenőtulajdonságok 
biztosítása érdekében. Speciálisan arra lettek 
kifejlesztve, hogy a láncfűrész láncát kenjék, 
így az nem szakad el  és nem szorul be.

ISO 3348

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Kiegészítő
termékek

 

A Gulf széles skáláját kínálja a 
speciális kiegészítő termékeknek, 
kifejezetten a mezőgazdasági 
szegmens számára. 
Ezek a legújabb technológiai 
termékek kiegészítik a fővonalbeli 
termékeinket, és biztosítják a 
termékek kiváló és eredményes 
együttműködését.

Gulf Crown EP2 Zsír

Ásványi olajat, antioxidánsokat, korrózió gátló 
szereket és adalékokat tartalmaz. Tökéletesen 
megfelel a nagy terhelésnek kitett csapágyak 
kenésére, valamint a nedves környezetben 
történő alkalmazásokhoz.

Lítium bázisú, több célú kenőzsír, mely széles körben 
használható berendezéseknél és járműveknél 
egyaránt.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Gulf Antifreeze

A Gulf Antifreeze egész éves fagy- és 
korrózióvédelmet biztosít a motorban és a 
hűtőrendszerekben.

Nitrát és foszfát mentes. Javasolt 
legalább a 33% Gulf Antifreeze tartalom 
a hűtőfolyadékban a megfelelő 
koncentráció érdekében. A Gulf 
Antifreeze semlegesen viselkedik a 
tömítések és tömlők tekintetében, és jó 
habzásellenállással rendelkezik.
Mindig kövesse az OEM kézikönyvét a 
javasolt hűtőfolyadékra vonatkozóan!
 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

DIN 51502:KP2K-30 I ISO 6743-9 I 
ISO-L-XCCFB2 I NLGI 2   

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Hűtőfolyadék
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Gulf Antifreeze

A Gulf Antifreeze egész éves fagy- és 
korrózióvédelmet biztosít a motorban és a 
hűtőrendszerekben.

Nitrát és foszfát mentes. Javasolt 
legalább a 33% Gulf Antifreeze tartalom 
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tömítések és tömlők tekintetében, és jó 
habzásellenállással rendelkezik.
Mindig kövesse az OEM kézikönyvét a 
javasolt hűtőfolyadékra vonatkozóan!
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SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Hűtőfolyadék
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aromájú bázisolajok és speciális 
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elkerülése és a kiváló kenőtulajdonságok 
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kifejlesztve, hogy a láncfűrész láncát kenjék, 
így az nem szakad el  és nem szorul be.
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termékek
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speciális kiegészítő termékeknek, 
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Ezek a legújabb technológiai 
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termékeinket, és biztosítják a 
termékek kiváló és eredményes 
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szereket és adalékokat tartalmaz. Tökéletesen 
megfelel a nagy terhelésnek kitett csapágyak 
kenésére, valamint a nedves környezetben 
történő alkalmazásokhoz.
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korrózióvédelmet biztosít a motorban és a 
hűtőrendszerekben.

Nitrát és foszfát mentes. Javasolt 
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a hűtőfolyadékban a megfelelő 
koncentráció érdekében. A Gulf 
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javasolt hűtőfolyadékra vonatkozóan!
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SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Hűtőfolyadék



Segítünk Önnek megvédeni a járművét és 
felszerelését, hogy minimalizálhassa az állási 
időt és maximalizálhassa a teljesítményt és 
profitot. Mindig számíthat a Gulf kenőanyagokra, 
hogy megalkuvás nélkül elérje a kívánt teljesítményt, 
minden típusú traktor, kombájn, mezőgazdasági és erdészeti 
gépek használata során, minden éghajlaton, minden országban és minden művelet 
során: a multifunkciós motorolajoktól, a hajtóműolajokon át, a hidraulikus és speciális 
mezőgazdasági kenőanyagokig.

Ötvözve ezt a tudást, célunk az Önök segítése a további sikeres és profitáló 
vállalkozásban, és átadni azokat az ismereteket, melyek a mai modern 
mezőgazdasági igényeket jellemzik. Mindegy hogy 
Ön jobb megbízhatóságot keres, kiterjedt szerviz 
intervallumot, hosszabb élettartamot vagy 
költséghatékonyabb módszereket, 
nekünk van rá megoldásunk.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a 
mezőgazdaság kemény munkát jelent.
A berendezéseknek a lehető 
leghatékonyabban kell működniük, 
különösen csúcsidőben, a szezonális 
munkák során, amikor nagy terhelésnek 
vannak kitéve.

Szolgáltatások

 

melyekben 
megbízhat

Gulf Oil Supply Company Ltd, www.gulfoilsupply.com.mt

Ahhoz, hogy az igényeit bővebben megbeszélhessük 
vagy ha több információra van szüksége, kérjük lépjen 
kapcsolatba a helyi Gulf képviselőjével.

A Partner
akire rábízhatja magát!
A Gulf-nak köszönhetően, több mint 100 éves 
tapasztalattal és technikai innovációval 
bővülhetnek ismereteik.

A Gulf híres 
a minőségéről 

és ez visszatükröződik 
a márkában, 

a szervezetben és a 
termékeiben, a

 szolgáltatásaiban 
és az embereiben.

Több mint 100 országban ezekkel a műveletekkel a Gulf elkötelezett marad 
az ügyfelek kiszolgálásával kapcsolatban. 
Tesztelt és bizonyított kenési megoldásokat teremt a legjobb teljesítményért 
a mezőgazdasági és erdészeti területen is. 
Az értékeink adják a lelket mindenhez, amit csinálunk: 
ez a szenvedélyünk és elkötelezettek vagyunk az ügyfeleink felé, 
és ez tesz minket különlegessé, ami a többi nagy vállalatból hiányzik.

Tisztában vagyunk a mezőgazdasági ágazat igényeivel, és bármire is legyen szüksége, 
gyors és hatékony megoldást tudunk kínálni 




