
A megbízható 
célba érkezés záloga

A megbízható 
célba érkezés záloga



Egy Partner,
akire támaszkodhat
A Gulf-fal több mint 100 év globális tapasztalatainak 
és műszaki újításainak az előnyeit fogja élvezni.
Több mint 100 országban való működéssel a Gulf 
elkötelezett a vásárlók maximális kiszolgálása 
mellett, amit számos tesztelt kenőanyag kínálatával 
és a közúti járművekben bizonyítottan a 
legnagyobb teljesítmény nyújtásával ér el.

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.

Megértjük a szállítási tevékenység működésének 
bármilyen igényét, amikre gyorsan tudunk 
megoldásokat nyújtani, hogy még hatékonyabbá és 
jövedelmezőbbé tegyük üzletét. Prioritásként 
dolgozunk együtt Önnel, hogy elérjük járművei lehető 
legjobb teljesítményét – akár kis vagy nagy flottát 
üzemeltet, embereket vagy árukat szállít, városi 
szolgáltatásokat végez, vagy flottatulajdonosoknak 
végez karbantartási és javítási munkákat.
A Gulf szakértelme azáltal fejlődött ki, hogy 
felismertük a fő jármű- és alkatrészgyártók új 
technológiai igényeit és éveken keresztül együtt 
dolgoztunk a szállítmányozó vásárlókkal, hogy 
megértsük üzleteik igényeit.
Kombinálva ezen tudást, az a célunk, hogy segítsük 
az Ön üzletének további sikerességét és 
jövedelmezőségének fenntartását: keressen akár 
alacsonyabb üzemanyagköltséget, karbantartások 
közti hosszabb periódusokat, tökéletesített 
megbízhatóságot, vagy a környezetre gyakorolt 
kisebb károsító hatást: mi tudunk megoldást ajánlani.

Tisztában vagyunk azzal, hogy egy kamionflottát vagy buszflottát 
üzemeltetni kemény munka. A járműveinek olyan hatékonyan kell úton 
lenniük, amennyire csak lehetséges. Célunk, hogy megvédjük 
járműveit, minimalizáljuk a nem betervezett állásidőt és maximalizáljuk 
az Ön termelékenységét.

Számíthat a Gulf kenőanyagokra, melyek kompromisszummentes 
teljesítményt nyújtanak az összes kamion- és busztípushoz, 
motorhoz, hajtóműhöz, futóműhöz és hidraulikához, minden fajta 
időjárás esetén az összes országban és a működési körülményektől 
függetlenül.
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A Gulf motorolaj kínálata lefedi a kamion- és 
buszpiacon lévő alkalmazások túlnyomó részét. 
Termékeink megfelelnek a legújabb gyártói 
specifikációknak és ipari szabványoknak, így 
biztos lehet benne, hogy járművei 
rendeltetésszerűen fognak teljesíteni.
Együtt dolgozunk a gyártókkal azért, hogy 
megértsük a legújabb motorfejlesztéseket, 
megfeleljünk az egyre szigorodó káros anyag 
kibocsátási előírásoknak és piaci igényeknek. 
Kapcsolatban vagyunk vásárlóinkkal, hogy 
tanuljunk szervizigényeikről. 
Legyen szüksége akár alacsonyabb 
üzemanyagköltségre, hosszabb időtartamra a 
karbantartások között vagy motorvédelemre 
nagyobb üzemelési igénybevételek esetére, mi 
tudunk megfelelő megoldást ajánlani.

Motorolajok

 

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 mèrtèkű illékonyságot, valamint 
megnövelt csereintervallumot biztosít. A legújabb 
alacsony hamutartalmú adalékkémia lehetővé teszi 
a kibocsátás csökkentő rendszerek 
hatékonyságának fenntartását (DPF).

  

  

ACEA E9/E7/E6/E4 I API CJ-4 I  
MB-Approval 228.51 I MB 235.28 I
MAN M 3477 I M 3575, M 3271-1 I Scania LA I 
Volvo VDS-4 I Renault VI RLD-3 I CAT ECF-3 I 
JASO DH-2 I MTU Oil Category 3.1I 
Deutz DQC IV-10 LA I Voith Class B I 
DDC DFS93K218 I Cummins CES 20081I 
Mack EO-O Premium Plus

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf Superfleet ULD 10W-40
 

Ultra nagy csereintervallumú dízel 
motorolaj a legújabb generációjú Euro 
4-es és 5-ös dízel részecskeszűrő 
(DPF) nélküli dízelmotorokhoz és 
Scania Euro 6-os motorokhoz.

  

ACEA E7/E4 I                
MB 235.27 I   
MB-approval 228.5 I MAN M 3277 I 
VOLVO VDS-3 I MACK EO-N I 
DEUTZ DQC III-10 I 
RVI RD-2/RLD/RLD-2/RXD I 
SCANIA LDF-3  

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

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

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
Legújabb Scania LDF3 teljesítmény 
specifikáció
Kiterjesztett csereintervallum
Kiemelkedő lerakódás elleni védelem, 
ami tisztább motorokhoz vezet, ezáltal 
csökkenti a karbantartási költségeket
A kitűnő alacsony hőmérsékleti 
viszkozitás elősegíti a könnyű indítást 
hideg környezeti hőmérsékleten, és 
már az indítás pillanatában védelmet 
nyújt a kopások ellen.

Gulf Superfleet XLD 10W-40

Ultra nagyteljesítményű rész-szintetikus dízel 
motorolaj extra hosszú csereintervallumokkal az 
Euro 4 emissziós normáknak megfelelő európai, 
amerikai és japán járművekhez.

ACEA E7/E4 I  
API CI-4 I              
Cummins CES 20077/78 I MB 228.5 I 
MACK EO-M Plus I MACK EO-N I 
DAF EXTENDED DRAIN I SCANIA LDF-2 I 
MAN M 3277 I MTU Oil Category 3 I 
VOLVO VDS-3 I RVI RXD/RLD-2 I I 
RVI RD-2/RLD/RLD-2/RXD I SCANIA LDF-3  

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
Kis- és nagyteljesítményű turbófelöltős és 
szívódízel motorokhoz, melyeknél 100.000 
kilométeres olajcsere intervallumok is 
elérhetőek.
Hosszú élettartam még a legnagyobb 
igénybevételek esetén is.
A kitűnő alacsony hőmérsékleti viszkozitás 
elősegíti a könnyű indítást hideg környezeti 
hőmérsékleten, és már az indítás pillanatában 
védelmet nyújt a kopások ellen. 
A magas nyírószilárdság megfelelő 
viszkozitási értékeket, kopásvédelmet és 
alacsonyabb olajfogyasztást biztosít.

ACEA E7/E4 I API CI-4 I              
MAN M 3271-1 I M 3277 CRT™ I M3477 I 
DEUTZ DQC III-05 I MB-approval 228.51 I 
VOLVO VDS-3 I RVI RLD-2 I MACK EO-N I 
MTU Category 3.1 I 

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf Superfleet XLE 10W-40

Ultra nagyteljesítményű rész-szintetikus, 
üzemanyagtakarékos, alacsony hamutartalmú 
(LOW SAPS) dízel motorolaj, dízel 
részecskeszűrővel (DPF) felszerelt Euro 4-es, 
Euro 5-ös és Euro 6-os motorokhoz.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
Alacsony kéntartalmú gázolajat használó 
modern motorokhoz, melyek EGR és/vagy 
SCR kezelőrendszerekkel vannak ellátva.
Kiterjesztett csereintervallum és 
üzemanyag-takarékosság.
Kiváló védelem a furattükrösödés ellen és 
magas kopásgátló tulajdonságok.

A Gulf motorolaj kínálata lefedi a kamion- és 
buszpiacon lévő alkalmazások túlnyomó részét. 
Termékeink megfelelnek a legújabb gyártói 
specifikációknak és ipari szabványoknak, így 
biztos lehet benne, hogy járművei 
rendeltetésszerűen fognak teljesíteni.
Együtt dolgozunk a gyártókkal azért, hogy 
megértsük a legújabb motorfejlesztéseket, 
megfeleljünk az egyre szigorodó káros anyag 
kibocsátási előírásoknak és piaci igényeknek. 
Kapcsolatban vagyunk vásárlóinkkal, hogy 
tanuljunk szervizigényeikről. 
Legyen szüksége akár alacsonyabb 
üzemanyagköltségre, hosszabb időtartamra a 
karbantartások között vagy motorvédelemre 
nagyobb üzemelési igénybevételek esetére, mi 
tudunk megfelelő megoldást ajánlani.
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Olajfogyasztás csökkenése

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
Legújabb Scania LDF3 teljesítmény 
specifikáció
Kiterjesztett csereintervallum
Kiemelkedő lerakódás elleni védelem, 
ami tisztább motorokhoz vezet, ezáltal 
csökkenti a karbantartási költségeket
A kitűnő alacsony hőmérsékleti 
viszkozitás elősegíti a könnyű indítást 
hideg környezeti hőmérsékleten, és 
már az indítás pillanatában védelmet 
nyújt a kopások ellen.

Gulf Superfleet XLD 10W-40

Ultra nagyteljesítményű rész-szintetikus dízel 
motorolaj extra hosszú csereintervallumokkal az 
Euro 4 emissziós normáknak megfelelő európai, 
amerikai és japán járművekhez.

ACEA E7/E4 I  
API CI-4 I              
Cummins CES 20077/78 I MB 228.5 I 
MACK EO-M Plus I MACK EO-N I 
DAF EXTENDED DRAIN I SCANIA LDF-2 I 
MAN M 3277 I MTU Oil Category 3 I 
VOLVO VDS-3 I RVI RXD/RLD-2 I I 
RVI RD-2/RLD/RLD-2/RXD I SCANIA LDF-3  

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
Kis- és nagyteljesítményű turbófelöltős és 
szívódízel motorokhoz, melyeknél 100.000 
kilométeres olajcsere intervallumok is 
elérhetőek.
Hosszú élettartam még a legnagyobb 
igénybevételek esetén is.
A kitűnő alacsony hőmérsékleti viszkozitás 
elősegíti a könnyű indítást hideg környezeti 
hőmérsékleten, és már az indítás pillanatában 
védelmet nyújt a kopások ellen. 
A magas nyírószilárdság megfelelő 
viszkozitási értékeket, kopásvédelmet és 
alacsonyabb olajfogyasztást biztosít.

ACEA E7/E4 I API CI-4 I              
MAN M 3271-1 I M 3277 CRT™ I M3477 I 
DEUTZ DQC III-05 I MB-approval 228.51 I 
VOLVO VDS-3 I RVI RLD-2 I MACK EO-N I 
MTU Category 3.1 I 

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf Superfleet XLE 10W-40

Ultra nagyteljesítményű rész-szintetikus, 
üzemanyagtakarékos, alacsony hamutartalmú 
(LOW SAPS) dízel motorolaj, dízel 
részecskeszűrővel (DPF) felszerelt Euro 4-es, 
Euro 5-ös és Euro 6-os motorokhoz.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
Alacsony kéntartalmú gázolajat használó 
modern motorokhoz, melyek EGR és/vagy 
SCR kezelőrendszerekkel vannak ellátva.
Kiterjesztett csereintervallum és 
üzemanyag-takarékosság.
Kiváló védelem a furattükrösödés ellen és 
magas kopásgátló tulajdonságok.



Extra 
nagyteljesítményű 
motorolajok

Gulf Supreme Duty XLE 10W-30,
15W-40

Extra nagyteljesítményű (XHPD) dízel motorolaj 
változatos flottákhoz, ami megfelel az Euro 4, 
Euro 5 és US 2007 közúti emissziós 
szabványnak megfelelő modern, nagyteljesít-
ményű, alacsony károsanyag kibocsátású és 
alacsony kéntartalmú dízel üzemanyaggal 
üzemelő motorokhoz.

10W-40: ACEA E9  I API CJ-4/SM 
MB 228.31 I MAN M3575-1 I VOLVO VDS-4 I 
Renault RVI RLD-3 I CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a I 
CES 20081 I DEUTZ DQC III-10 LA I  
MTU OIL CATEGORY 2.1 I MACK EO-O P.P. I 
DDC DFS 93K218 I 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Rendelkezik a fő globális motorgyártók 
(OEM-ek)  jóváhagyásával, mint pl. a Volvo, 
Caterpillar, Cummins stb.
Megfelel a legújabb, egyedi igényekkel 
rendelkező motorokhoz, melyek DPF és EGR 
rendszerekkel vannak szerelve.
Megnöveli a kipufogógáz utókezelő eszközök 
élettartamát a korrozív és csiszoló hatású 
kopás kiküszöbölésével és a részecskék 
felhalmozódásának megakadályozásával. 
Ideális nagy terhelésnek kitett magas 
hőmérsékleti környezetben üzemelő 
alkalmazásokhoz.

 
  

Gulf Superfleet Supreme 10W-40, 
15W-40, 20W-50

Extra nagyteljesítményű (XHPD) dízel motorolaj 
alacsony károsanyag kibocsátású motorokhoz, 
beleértve az EGR rendszerekkel ellátottakat is. 
Ideális változatos flotta kenőanyag az összes fő 
európai, amerikai és japán járműhöz.

10W-40: ACEA E9  I API CI-4 
MB Approval 228,3 I MAN M3275 I 
VOLVO VDS-3 I Renault RVI RLD-2 I 
CAT ECF 1a I  CES 20077/78 I 
MTU OIL CATEGORY 2 I MACK EO-M PLUS I 
GLOBAL DHD-1
15W-40: API CI-4/SL I  
MB Approval 228,3 I MAN M3275 I 
VOLVO VDS-3 I Renault RVI RLD-2 I 
CES 20076/77/78 I MTU OIL CATEGORY 2 I 
MACK EO-N
20W-50: API CI-4/SL I CES 20078

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Kivételes kopásgátló tulajdonságok a 
motorélettartam növelése érdekében. 
Kiemelkedő hőoxidációs stabilitással 
rendelkezik, ami csökkenti a lerakódásokat és 
megakadályozza az olaj besűrűsödést.
Kitűnő koromkezelő képesség és a viszkozitás 
fenntartása magas hőmérsékleten is.
Csökkenti az olajfogyasztást.

Gulf Super Duty 10W, 30, 50

A Gulf Super Duty olyan nagyteljesítményű 
egyfokozatú motorolajok kínálata, amiket 
nehéz üzemi körülmények közt üzemelő 
széles körű motorelőírásoknak megfelelően 
fejlesztettek ki turbófeltöltős és szívódízel 
motorokhoz.

API CI-4 I 
SAE 10W: KOMATSU KES 07/802/803/804 I 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Megfelelőek az összes vezető 
motorgyártók széles kínálatához. 
A hatékony kopásgátló tulajdonságok 
megvédik a motor alkatrészeket a 
kopástól, ami kibővített motor 
élettartamhoz és csökkentett 
karbantartási költségekhez vezet és a jó 
korróziógátló tulajdonságok védelmet 
nyújtanak a korrózió és a kopás ellen.

A Gulf 
gyakorlatilag 

a jelenleg az utakon 
lévő összes kamionhoz, 

buszhoz és más 
nagyteljesítményű 

járműhöz 
kínál olajat

Extra 
nagyteljesítményű 
motorolajok

Gulf Supreme Duty XLE 10W-30,
15W-40

Extra nagyteljesítményű (XHPD) dízel motorolaj 
változatos flottákhoz, ami megfelel az Euro 4, 
Euro 5 és US 2007 közúti emissziós 
szabványnak megfelelő modern, nagyteljesít-
ményű, alacsony károsanyag kibocsátású és 
alacsony kéntartalmú dízel üzemanyaggal 
üzemelő motorokhoz.

10W-40: ACEA E9  I API CJ-4/SM 
MB 228.31 I MAN M3575-1 I VOLVO VDS-4 I 
Renault RVI RLD-3 I CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a I 
CES 20081 I DEUTZ DQC III-10 LA I  
MTU OIL CATEGORY 2.1 I MACK EO-O P.P. I 
DDC DFS 93K218 I 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Rendelkezik a fő globális motorgyártók 
(OEM-ek)  jóváhagyásával, mint pl. a Volvo, 
Caterpillar, Cummins stb.
Megfelel a legújabb, egyedi igényekkel 
rendelkező motorokhoz, melyek DPF és EGR 
rendszerekkel vannak szerelve.
Megnöveli a kipufogógáz utókezelő eszközök 
élettartamát a korrozív és csiszoló hatású 
kopás kiküszöbölésével és a részecskék 
felhalmozódásának megakadályozásával. 
Ideális nagy terhelésnek kitett magas 
hőmérsékleti környezetben üzemelő 
alkalmazásokhoz.

 
  

Gulf Superfleet Supreme 10W-40, 
15W-40, 20W-50

Extra nagyteljesítményű (XHPD) dízel motorolaj 
alacsony károsanyag kibocsátású motorokhoz, 
beleértve az EGR rendszerekkel ellátottakat is. 
Ideális változatos flotta kenőanyag az összes fő 
európai, amerikai és japán járműhöz.

10W-40: ACEA E9  I API CI-4 
MB Approval 228,3 I MAN M3275 I 
VOLVO VDS-3 I Renault RVI RLD-2 I 
CAT ECF 1a I  CES 20077/78 I 
MTU OIL CATEGORY 2 I MACK EO-M PLUS I 
GLOBAL DHD-1
15W-40: API CI-4/SL I  
MB Approval 228,3 I MAN M3275 I 
VOLVO VDS-3 I Renault RVI RLD-2 I 
CES 20076/77/78 I MTU OIL CATEGORY 2 I 
MACK EO-N
20W-50: API CI-4/SL I CES 20078

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Kivételes kopásgátló tulajdonságok a 
motorélettartam növelése érdekében. 
Kiemelkedő hőoxidációs stabilitással 
rendelkezik, ami csökkenti a lerakódásokat és 
megakadályozza az olaj besűrűsödést.
Kitűnő koromkezelő képesség és a viszkozitás 
fenntartása magas hőmérsékleten is.
Csökkenti az olajfogyasztást.

Gulf Super Duty 10W, 30, 50

A Gulf Super Duty olyan nagyteljesítményű 
egyfokozatú motorolajok kínálata, amiket 
nehéz üzemi körülmények közt üzemelő 
széles körű motorelőírásoknak megfelelően 
fejlesztettek ki turbófeltöltős és szívódízel 
motorokhoz.

API CI-4 I 
SAE 10W: KOMATSU KES 07/802/803/804 I 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Megfelelőek az összes vezető 
motorgyártók széles kínálatához. 
A hatékony kopásgátló tulajdonságok 
megvédik a motor alkatrészeket a 
kopástól, ami kibővített motor 
élettartamhoz és csökkentett 
karbantartási költségekhez vezet és a jó 
korróziógátló tulajdonságok védelmet 
nyújtanak a korrózió és a kopás ellen.

A Gulf 
gyakorlatilag 

a jelenleg az utakon 
lévő összes kamionhoz, 

buszhoz és más 
nagyteljesítményű 

járműhöz 
kínál olajat

Extra 
nagyteljesítményű 
motorolajok

Gulf Supreme Duty XLE 10W-30,
15W-40

Extra nagyteljesítményű (XHPD) dízel motorolaj 
változatos flottákhoz, ami megfelel az Euro 4, 
Euro 5 és US 2007 közúti emissziós 
szabványnak megfelelő modern, nagyteljesít-
ményű, alacsony károsanyag kibocsátású és 
alacsony kéntartalmú dízel üzemanyaggal 
üzemelő motorokhoz.

10W-40: ACEA E9  I API CJ-4/SM 
MB 228.31 I MAN M3575-1 I VOLVO VDS-4 I 
Renault RVI RLD-3 I CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a I 
CES 20081 I DEUTZ DQC III-10 LA I  
MTU OIL CATEGORY 2.1 I MACK EO-O P.P. I 
DDC DFS 93K218 I 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Rendelkezik a fő globális motorgyártók 
(OEM-ek)  jóváhagyásával, mint pl. a Volvo, 
Caterpillar, Cummins stb.
Megfelel a legújabb, egyedi igényekkel 
rendelkező motorokhoz, melyek DPF és EGR 
rendszerekkel vannak szerelve.
Megnöveli a kipufogógáz utókezelő eszközök 
élettartamát a korrozív és csiszoló hatású 
kopás kiküszöbölésével és a részecskék 
felhalmozódásának megakadályozásával. 
Ideális nagy terhelésnek kitett magas 
hőmérsékleti környezetben üzemelő 
alkalmazásokhoz.

 
  

Gulf Superfleet Supreme 10W-40, 
15W-40, 20W-50

Extra nagyteljesítményű (XHPD) dízel motorolaj 
alacsony károsanyag kibocsátású motorokhoz, 
beleértve az EGR rendszerekkel ellátottakat is. 
Ideális változatos flotta kenőanyag az összes fő 
európai, amerikai és japán járműhöz.

10W-40: ACEA E9  I API CI-4 
MB Approval 228,3 I MAN M3275 I 
VOLVO VDS-3 I Renault RVI RLD-2 I 
CAT ECF 1a I  CES 20077/78 I 
MTU OIL CATEGORY 2 I MACK EO-M PLUS I 
GLOBAL DHD-1
15W-40: API CI-4/SL I  
MB Approval 228,3 I MAN M3275 I 
VOLVO VDS-3 I Renault RVI RLD-2 I 
CES 20076/77/78 I MTU OIL CATEGORY 2 I 
MACK EO-N
20W-50: API CI-4/SL I CES 20078

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Kivételes kopásgátló tulajdonságok a 
motorélettartam növelése érdekében. 
Kiemelkedő hőoxidációs stabilitással 
rendelkezik, ami csökkenti a lerakódásokat és 
megakadályozza az olaj besűrűsödést.
Kitűnő koromkezelő képesség és a viszkozitás 
fenntartása magas hőmérsékleten is.
Csökkenti az olajfogyasztást.

Gulf Super Duty 10W, 30, 50

A Gulf Super Duty olyan nagyteljesítményű 
egyfokozatú motorolajok kínálata, amiket 
nehéz üzemi körülmények közt üzemelő 
széles körű motorelőírásoknak megfelelően 
fejlesztettek ki turbófeltöltős és szívódízel 
motorokhoz.

API CI-4 I 
SAE 10W: KOMATSU KES 07/802/803/804 I 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Megfelelőek az összes vezető 
motorgyártók széles kínálatához. 
A hatékony kopásgátló tulajdonságok 
megvédik a motor alkatrészeket a 
kopástól, ami kibővített motor 
élettartamhoz és csökkentett 
karbantartási költségekhez vezet és a jó 
korróziógátló tulajdonságok védelmet 
nyújtanak a korrózió és a kopás ellen.

A Gulf 
gyakorlatilag 

a jelenleg az utakon 
lévő összes kamionhoz, 

buszhoz és más 
nagyteljesítményű 

járműhöz 
kínál olajat



 
  

Hajtómű 
kenőanyagok
A hajtóművek és tengelyek 
gyakran az erőátviteli 
rendszer legjobban 
igénybevett alkatrészei. 
Mivel hosszabb 
időközönként kell cserélni az 
olajat, gyakran 
megfeledkeznek róluk, de 
egy váratlan 
meghibásodásnak súlyos 
következményei lehetnek az 
Ön és vásárlói számára.

A megfelelő kenőanyag 
használata kedvező hatással 
lehet járművei 
teljesítményére. A 
tökéletesített váltásminőség 
és a finomabb váltások 
jelentősen hozzájárulnak az 
üzemanyagfogyasztás 
csökkenéséhez, a 
komfortérzet javulásához és 
az alkatrészek 
tartósságának 
megnöveléséhez.

Gulf Syngear 75W-90, 75W-140
A Gulf Syngear olaj egy teljesen szintetikus, 
hőálló, a teljes erőátviteli rendszerben használható 
kenőanyag, ami a legridegebb körülmények közt 
működő kis és nagyteljesítményű teherautókra és 
nem közúti alkalmazásokra vonatkozó előírások 
követelményeinek megfelelően lett tervezve. 
A Gulf Syngear szintetikus bázisolajok és 
továbbfejlesztett technológiájú adalékrendszer 
keveréke, hogy páratlan védelmet nyújtson a 
kiterjesztett élettartamú erőátviteli alkatrészek 
számára. A Gulf Syngear kiemelkedő teherszállító 
képességgel és magas viszkozitási indexszel 
rendelkezik, hogy hatékony kenőképességet 
nyújtson az alkalmazások számára 
nagysebességű és nagy vibrációjú, illetve kis 
sebességű és nagy nyomatékú igénybevétel 
esetén. A széles hőmérsékleti skála és a kiváló 
alacsony hőmérsékleti folyékonyság tökéletesített 
üzemanyag felhasználást eredményez. 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
Egyedülálló adaléktechnológiája biztosítja 
egyetlen kenőolaj használatát a hátsó 
tengelyekben, a szinkron és nem szinkron 
manuális sebességváltókban és így segít a 
termékek racionalizálásában. 
A kivételes hőoxidációs stabilitás és tehertűrő 
képességek segítenek az erőátviteli alkatrészek 
és az olaj élettartamának meghosszabbításában. 
A hatékony korrózióvédelem, kifejezetten a 
réznél és ötvözeteinél csökkenti a kopást, 
meghosszabbítja a szinkrongyűrűk élettartamát 
és tökéletesíti a váltásteljesítményt. 
A kiemelkedő alacsony hőmérsékleti viszkozitás 
csökkenti a kopást beindításkor és segíti a 
simább váltást alacsony környezeti hőmérséklet 
esetén.
A kivételes nyírószilárdság segít a viszkozitás és 
a kenőfilmréteg szilárdságának fenntartásában a 
kopásvédelem érdekében még nehéz 
üzemeltetési körülmények között is.
A kiemelkedő súrlódási jellemzők tökéletesített 
üzemanyag felhasználást és simább 
váltóképességet biztosítanak.

Nem ajánlott automata sebességváltókhoz és 
részlegesen önzáró differenciálművekhez!

API GL-5 I MT-1 I 
US Army MIL-PRF-2105D/E I Mack GO-J I 
SAE J2360 I MB 235.8 I 
MAN 3343 Type S/341, Type E3 I Iveco I 
Scania STO 1.0 (Gearbox) I Eaton I DAF I 
ZF TE-ML 07A, 08, 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, ZF 
TE-ML 19C, 21B, Arvin Meritor 076-N

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf Gear MP 80W-90, MP 85W-140
A Gulf Gear MP egy nagyteljesítményű sebességváltó 
kenőanyag, ami úgy lett tervezve, hogy kiváló 
kenőképességet nyújtson a gépjármű sebességváltók, 
tengelyek és differenciálművek széles skálájának. 
A Gulf Gear MP nagyon jó minőségű bázisolajok és 
gondosan összeválogatott, extrém nyomású adalékok 
keveréke, ami védelmet nyújt a sebességváltó 
alkatrészek számára azon alkalmazásoknál is, ahol 
extrém nyomás és hirtelen lökésszerű terhelés 
tapasztalható. A Gulf Gear MP hatékony védelmet kínál 
az oxidáció, és a korrózió ellen.
TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
Kiváló extrém nyomás tulajdonságai védelmet biztosítanak 
a kopás ellen különböző munkakörülmények során, mely 
megnövelt berendezés tartóssághoz és alacsonyabb 
karbantartási költségekhez vezet.
A nagy oxidációs stabilitás minimalizálja az iszap és 
lerakódás képződést, ezzel hosszabb alkatrész 
élettartamot tesz lehetővé.
A hatékony korrózióvédelem csökkenti a kopást és 
meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát.
A jó alacsony hőmérsékleti viszkozitás csökkenti a kopást, 
és könnyű indítást tesz lehetővé alacsony környezeti 
hőmérséklet esetén.
A jó habzásgátló tulajdonságok biztosítják a kenőanyagfilm 
vastagságát a hatékony kenőképesség érdekében.
A kiváló tömítési kompatibilitás segít a szivárgások 
minimalizálásában és csökkenti a bejutó szennyeződések 
esélyét.
Nem alkalmas automata sebességváltókhoz!

API GL-5 I  US Army MIL-PRF-2105D
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 személyautókhoz, 
kis és nagyteljesítményű teherautókhoz, buszokhoz és 
furgonokhoz, valamint nem közúti alkalmazásokhoz az 
építőiparban, a bányászatban és a mezőgazdaságban.

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 Army MIL-PRF-2105
SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

 
  

Hajtómű 
kenőanyagok
A hajtóművek és tengelyek 
gyakran az erőátviteli 
rendszer legjobban 
igénybevett alkatrészei. 
Mivel hosszabb 
időközönként kell cserélni az 
olajat, gyakran 
megfeledkeznek róluk, de 
egy váratlan 
meghibásodásnak súlyos 
következményei lehetnek az 
Ön és vásárlói számára.

A megfelelő kenőanyag 
használata kedvező hatással 
lehet járművei 
teljesítményére. A 
tökéletesített váltásminőség 
és a finomabb váltások 
jelentősen hozzájárulnak az 
üzemanyagfogyasztás 
csökkenéséhez, a 
komfortérzet javulásához és 
az alkatrészek 
tartósságának 
megnöveléséhez.

Gulf Syngear 75W-90, 75W-140
A Gulf Syngear olaj egy teljesen szintetikus, 
hőálló, a teljes erőátviteli rendszerben használható 
kenőanyag, ami a legridegebb körülmények közt 
működő kis és nagyteljesítményű teherautókra és 
nem közúti alkalmazásokra vonatkozó előírások 
követelményeinek megfelelően lett tervezve. 
A Gulf Syngear szintetikus bázisolajok és 
továbbfejlesztett technológiájú adalékrendszer 
keveréke, hogy páratlan védelmet nyújtson a 
kiterjesztett élettartamú erőátviteli alkatrészek 
számára. A Gulf Syngear kiemelkedő teherszállító 
képességgel és magas viszkozitási indexszel 
rendelkezik, hogy hatékony kenőképességet 
nyújtson az alkalmazások számára 
nagysebességű és nagy vibrációjú, illetve kis 
sebességű és nagy nyomatékú igénybevétel 
esetén. A széles hőmérsékleti skála és a kiváló 
alacsony hőmérsékleti folyékonyság tökéletesített 
üzemanyag felhasználást eredményez. 

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
Egyedülálló adaléktechnológiája biztosítja 
egyetlen kenőolaj használatát a hátsó 
tengelyekben, a szinkron és nem szinkron 
manuális sebességváltókban és így segít a 
termékek racionalizálásában. 
A kivételes hőoxidációs stabilitás és tehertűrő 
képességek segítenek az erőátviteli alkatrészek 
és az olaj élettartamának meghosszabbításában. 
A hatékony korrózióvédelem, kifejezetten a 
réznél és ötvözeteinél csökkenti a kopást, 
meghosszabbítja a szinkrongyűrűk élettartamát 
és tökéletesíti a váltásteljesítményt. 
A kiemelkedő alacsony hőmérsékleti viszkozitás 
csökkenti a kopást beindításkor és segíti a 
simább váltást alacsony környezeti hőmérséklet 
esetén.
A kivételes nyírószilárdság segít a viszkozitás és 
a kenőfilmréteg szilárdságának fenntartásában a 
kopásvédelem érdekében még nehéz 
üzemeltetési körülmények között is.
A kiemelkedő súrlódási jellemzők tökéletesített 
üzemanyag felhasználást és simább 
váltóképességet biztosítanak.

Nem ajánlott automata sebességváltókhoz és 
részlegesen önzáró differenciálművekhez!

API GL-5 I MT-1 I 
US Army MIL-PRF-2105D/E I Mack GO-J I 
SAE J2360 I MB 235.8 I 
MAN 3343 Type S/341, Type E3 I Iveco I 
Scania STO 1.0 (Gearbox) I Eaton I DAF I 
ZF TE-ML 07A, 08, 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, ZF 
TE-ML 19C, 21B, Arvin Meritor 076-N

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gulf Gear MP 80W-90, MP 85W-140
A Gulf Gear MP egy nagyteljesítményű sebességváltó 
kenőanyag, ami úgy lett tervezve, hogy kiváló 
kenőképességet nyújtson a gépjármű sebességváltók, 
tengelyek és differenciálművek széles skálájának. 
A Gulf Gear MP nagyon jó minőségű bázisolajok és 
gondosan összeválogatott, extrém nyomású adalékok 
keveréke, ami védelmet nyújt a sebességváltó 
alkatrészek számára azon alkalmazásoknál is, ahol 
extrém nyomás és hirtelen lökésszerű terhelés 
tapasztalható. A Gulf Gear MP hatékony védelmet kínál 
az oxidáció, és a korrózió ellen.
TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
Kiváló extrém nyomás tulajdonságai védelmet biztosítanak 
a kopás ellen különböző munkakörülmények során, mely 
megnövelt berendezés tartóssághoz és alacsonyabb 
karbantartási költségekhez vezet.
A nagy oxidációs stabilitás minimalizálja az iszap és 
lerakódás képződést, ezzel hosszabb alkatrész 
élettartamot tesz lehetővé.
A hatékony korrózióvédelem csökkenti a kopást és 
meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát.
A jó alacsony hőmérsékleti viszkozitás csökkenti a kopást, 
és könnyű indítást tesz lehetővé alacsony környezeti 
hőmérséklet esetén.
A jó habzásgátló tulajdonságok biztosítják a kenőanyagfilm 
vastagságát a hatékony kenőképesség érdekében.
A kiváló tömítési kompatibilitás segít a szivárgások 
minimalizálásában és csökkenti a bejutó szennyeződések 
esélyét.
Nem alkalmas automata sebességváltókhoz!
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védenek a kopás és a berágódások ellen.
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lerakódás képződést, ezáltal hosszabb sebességváltó és 
csapágy élettartamot biztosít.
Az alacsony hőmérsékleti folyékonyság és a 
korrózióvédelem csökkenti a kopást és meghosszabbítja 
az alkatrészek élettartamát.
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Szolgáltatások
melyekben megbízhatsz

A Gulf híres 
a minőségéről és ez 

visszatükröződik 
a márkában, 

a szervezetben és 
a termékeiben, 

a szolgáltatásaiban 
és az embereiben

A Gulf többet ajánl, mint csak egy vezető 
kenéstechnika. Egyéb szolgáltatásaink segíthetnek a 
technikai tanácsadástól kezdve a kenőanyag 
használatának környezetvédelmi szempontból történő 
hatásairól szóló útmutatásig.

Teljesítménybeli probléma esetén a Gulf a használt 
olajmintákból elemzést biztosít, hogy megpróbálja 
kideríteni a hiba okát.

Ha bármilyen kérdése van a kenéstechnikáról, kérjük 
beszéljen a Gulf kapcsolattartójával.

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

 

A Gulfnál elköteleztük magunkat, hogy minden 
vásárlónkkal együtt dolgozunk, hogy megértsük 
igényeiket, megoldjuk kenési gondjaikat és hosszútávú 
kapcsolatot építünk, 
ami a bizalmon és a teljesítményen alapszik.

Akármire is legyen szüksége, számíthat ránk, 
hogy a jó megoldást jó időben fogjuk javasolni.

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




