Katalog produktów
Nexanol

Olej hydrauliczny

LHL 46
Lepkość: ISO VG: 46

Jakość: ISO 11158-HL Pojemność: 5L, 10L, 20L , 30L

Oleje hydrauliczne Nexanol LHL 46 przeznaczone są do stosowania w
nisko i średnio obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i
sterowania

hydraulicznego

urządzeń

z

napędem

hydrostatycznym,

pracujących w umiarkowanych warunkach temperaturowych.

5.

Olej hydrauliczny

LHL 68
Lepkość: ISO VG: 68

Jakość: ISO 11158-HL Pojemność: 5L, 10L, 20L , 30L

Oleje hydrauliczne Nexanol LHL 68 przeznaczone są do stosowania w
nisko i średnio obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i
sterowania hydraulicznego urządzeń z napędem hydrostatycznym,
pracujących w umiarkowanych warunkach temperaturowych.

5.

Olej hydrauliczny

LHV 46
Lepkość:

ISO VG: 46 Jakość: ISO 11158-HV Pojemność:

20L

Oleje hydrauliczne Nexanol LHV46 przeznaczone są do stosowania w
wysokoobciążonych układach napędu, wysokociśnieniowych pompach
tłokowych,

pompach

łopatkowych

oraz

w

układach

sterowania

hydraulicznego i systemach hydraulicznych.
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Olej silnikowy

15W/40 SHPD CI-4
Lepkość: SAE: 15W-40

Jakość: API : CI-4

Pojemność: 5L, 20L , 205L

Mineralny, wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony do pracy w
najbardziej

obciążonych

współczesnych

silnikach

wysokoprężnych.

Gwarantuje bezawaryjną pracę silnika w najtrudniejszych warunkach
eksploatacji oraz niezmienne parametry oleju podczas ekstremalnie
wydłużonych przebiegów.

5.

Olej silnikowy

CC 30
Lepkość: SAE: 30

Jakość: API : CC

Pojemność: 1L, 5L, 10L, 20L

Jednosezonowy olej Superol CC 30 przeznaczony jest do silników
wysokoprężnych pracujących w warunkach umiarkowanych obciążeń
cieplnych i mechanicznych.

5.

Olej silnikowy

CC 40
Lepkość: SAE: 40

Jakość: API : CC

Pojemność: 1L, 5L, 10L, 20L

Jednosezonowy olej Superol CC 40 przeznaczony jest do silników
wysokoprężnych pracujących w warunkach umiarkowanych obciążeń
cieplnych i mechanicznych.
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Olej silnikowy

F CD 15W/40
Lepkość: SAE: 15W-40
Wielosezonowy

Jakość: API : CI-4

olej

silnikowy

Pojemność:

przeznaczony

jest

5L, 20L
do

silników

wysokoprężnych różnych typów, doładowanych i wysokodoładowanych,
pracujących przy małych i dużych obciążeniach. Zalecany jest również do
silników wyeksploatowanych

5.

Olej wielofunkcyjny

STOU 10W/30
Pojemność: 5L, 20L

Lepkość: SAE: 10W-30 Jakość: API: CG-4/SF, GL-4

Olej wielofunkcyjny typu STOU, przeznaczony do pracy w trudnych
warunkach
Zapewnia

eksploatacji
wyjątkową

w

sprzęcie

ochronę

w

rolniczym
silnikach

oraz

budowlanym.

Diesla,

przekładniach

manualnych, jak również w układach hydraulicznych oraz mokrych
hamulcach.

5.
5.

Olej wielofunkcyjny

STOU 10W/40
Lepkość: SAE: 10W-40

Jakość: API: CG-4/SF, GL-4

Pojemność: 5L, 20L

Olej wielofunkcyjny typu STOU, przeznaczony do pracy w trudnych
warunkach
Zapewnia

eksploatacji
wyjątkową

w

sprzęcie

ochronę

w

rolniczym
silnikach

oraz

budowlanym.

Diesla,

przekładniach

manualnych, jak również w układach hydraulicznych oraz mokrych
hamulcach.
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Olej przekładniowy

ATF II D
Pojemność: 1L, 5L, 20L
Mineralny

olej

do

automatycznych

przekładni

samochodowych,

ciężarówek i autobusów. Zalecany jest również do stosowania w
urządzeniach

wspomagających

układy

kierownicze,

w

sprzęgłach

hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych oraz w układach
hydraulicznych wymagających stosowania olejów typu ATF.

5.

Olej przekładniowy

GL-4 80W/90
Lepkość: SAE: 80W-90

Jakość:

API: GL-4

Pojemność: 1L, 5L, 10L, 20L, 30L

Mineralny olej Nexanol GL-4 80W/90 przeznaczony jest do smarowania
przekładni pojazdów mechanicznych, szczególnie skrzyń biegów oraz
przekładni głównych samochodów osobowych, ciężarowych oraz maszyn
do prac ziemnych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji.

5.

Olej hydrauliczno -przekładniowy

UTTO 10W/30
Lepkość: SAE: 10W-30 Jakość:

API: GL-4

Pojemność:

5L, 20L

Przeznaczony do smarowania różnego typu przekładni stosowanych w
sprzęcie rolniczym oraz wysokoobciążonych układów hydraulicznych.
Może być stosowany w traktorach, w których przekładnia manualna,
mosty, osprzęt hydrauliczny oraz „mokre hamulce” smarowane są za
pomocą jednego układu olejowego.
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5.

Olej maszynowy

LAN 46
Lepkość: ISO VG: 46

Pojemność: 5L, 20L

Olej LAN 46 ze względu na wysoką temperaturę krzepnięcia, należy w
porze zimowej stosować do smarowania urządzeń mechanicznych
znajdujących się w pomieszczeniach ogrzewanych. Przeznaczony jest do
smarowania lekko lub średnio obciążonych elementów roboczych maszyn
i urządzeń przemysłowych takich jak: łożyska toczne i ślizgowe,
prowadnice, przekładnie mechaniczne.

5.
5.

Olej wielosezonowy

PILAR
Pojemność: 1L, 5L
Olej Nexanol Pilar, stosowany jest do smarowania prowadnic, pilarek
łańcuchowych elektrycznych i spalinowych. Posiada bardzo dobrą
przyczepność do części roboczej urządzenia, zdolność do ochrony przed
korozją, a także doskonałe właściwości smarne w wysokich i niskich
temperaturach.
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Płyn do chłodnic

COOLANT BLUE G11 -35°
Pojemność:

1L, 5L, 20L, 200L, 1000L

Uniwersalny, niskokrzepnący płyn do chłodnic Blue. Zadowoli klientów
ceniących

jakość

właściwości

i

ekonomiczną

antykorozyjne.

eksploatację.

Przeznaczony

jest

Posiada
do

doskonałe

stosowania

we

wszystkich typach silników (samochodów osobowych, dostawczych,
ciężarowych, autobusów i maszyn budowlanych). Można stosować we
wszystkich rodzajach chłodnic wykonanych z aluminium oraz innych
stopów metali.

5.

Płyn do chłodnic

COOLANT RED -35°
Pojemność: 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L
Skutecznie chłodzi silnik latem przed przegrzaniem, a zimą przed
zamarznięciem.
Przeznaczony
(samochodów

Posiada
jest

do

doskonałe

stosowania

osobowych,

właściwości

we

dostawczych,

wszystkich

antykorozyjne.
typach

ciężarowych,

silników

autobusów,

maszyn budowlanych, ciągników rolniczych i silników stacjonarnych).
Można stosować we wszystkich rodzajach chłodnic wykonanych z
aluminium oraz innych stopów metali.

5.
5.

Płyn do chłodnic

COOLANT G12+
Pojemność: 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L
Płyn

G12+

zapewnia

zaawansowanej

optymalną

technologii

pracę

skutecznie

silnika,

chroni

silnik

dzięki
latem

wysoce
przed

przegrzaniem a zimą przed zamarzaniem. Nadaje się do wszystkich
rodzajów chłodnic wykonanych z aluminium oraz innych stopów metali.
Mieszalny z innymi płynami do chłodnic opartymi na glikolu etylenowym.
Bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych.
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Płyn do chłodnic

COOLANT YELLOW G11 -35°
Pojemność: 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L
Nowoczesny płyn do chłodnic samochodowych, gotowy do użycia,
cechujący się wysokimi parametrami użytkowymi. Zapewnia optymalną
temperaturę pracy w każdych warunkach. Doskonała receptura chłodzi
silnik przed przegrzaniem w okresie letnim oraz przed zamarznięciem płynu
w okresie zimowym. Działa do temperatury -35°C. Do wszystkich rodzajów
chłodnic. Produkt przeznaczony jest do stosowania w chłodnicach
wykonanych z aluminium oraz innych stopów metali.

Koncentrat do chłodnic

COOLANT BLUE G11 KONCENTRAT
Pojemność: 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L
Nexanol

Coolant

koncentrat

G11

dzięki

połączeniu

technologii

inhibitorów krzemianowych i karboksylowych z glikolem etylenowym
zapewnia skuteczną i długotrwałą ochronę silnika przed zamarzaniem,
wrzeniem i korozją. Może być stosowany w silnikach wykonanych z
żeliwa, aluminium lub połączenia tych dwóch metali, a także w układach
chłodzenia zawierających stopy aluminium lub miedzi. Mieszalny z
większością innych płynów do chłodnic na bazie glikolu etylenowego.

Koncentrat do chłodnic

COOLANT G12+ KONCENTRAT
Pojemność:

1L, 5L, 20L, 200L, 1000L

Nexanol koncentrat G12 do chłodnic zapewnia optymalną pracę silnika,
skutecznie

chroni

silnik

latem

przed

przegrzaniem

a

zimą

przez

zamarzaniem. Posiada doskonałe właściwości antykorozyjne. Do wszystkich
rodzajów chłodnic wykonanych z aluminium oraz innych stopów metali.
Mieszalny z innymi płynami do chłodnic opartymi na glikolu etylenowym.
Bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych.
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Płyn do spryskiwaczy

ENTEN ZIMOWY -20° C
Pojemność:

5L, 200L, 1000L

Nexanol Enten płyn do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowychto wyjątkowy gotowy płyn , skutecznie myje szyby, usuwa brud, sól, śnieg
i inne zanieczyszczenia ujemnie wpływające na widoczność podczas jazdy.
Zapobiega oblodzeniu spryskiwaczy, nie niszczy uszczelek, gumy i lakieru
samochodowego. Nie zamarza do temperatury -20°C.

5.

Płyn do spryskiwaczy

ENTEN ZIMOWY HYDROFOBOWY
-20° C
Pojemność: 5L, 200L, 1000L
Płyn

do

spryskiwaczy

„niewidzialna

wycieraczka”

tworzy

powłokę

hydrofobową na szybie odpychającą wodę. Powłoka powstaje po
spryskaniu przedniej szyby auta i przetarciu wycieraczkami. Dzięki niej
deszcz formuje się w krople, które podczas szybkiej jazdy spływają wraz z
brudem.

Płyn do spryskiwaczy

ENTEN ZIMOWY NA BAZIE
METANOLU -22°C
Pojemność: 5L, 200L , 1000L

Nexanol zimowy płyn do spryskiwaczy na bazie metanolu. Nie zamarza
do temperatury -22°C. Przeznaczony jest do mycia i spryskiwania szyb
samochodowych w ciężkich, zimowych warunkach. Skutecznie usuwa
szron, sól oraz inne zanieczyszczenia nie powodując powstawania smug
i zacieków. Zapobiega zamarzaniu spryskiwaczy.
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Płyn do spryskiwaczy

ENTEN LETNI
Pojemność:
Nexanol

5L, 200L, 1000L

Enten

letni

płyn

do

spryskiwaczy

skutecznie

usuwa

zanieczyszczenia i ślady po owadach. Po użyciu pozostawia świeży,
przyjemny

zapach.

Neutralny

wobec

lakieru,

gum,

wycieraczek

uszczelek. Nie powoduje przebarwień ani jakichkolwiek uszkodzeń.

Letni płyn do spryskiwaczy

ENTEN LETNI HYDROFOBOWY
Pojemność:
Letni

płyn

5L, 200L, 1000L
do

spryskiwaczy

Nexanol

Enten

typu

„niewidzialna

wycieraczka” tworzy powłokę hydrofobową na szybie odpychającą wodę.
Powłoka powstaje po spryskaniu przedniej szyby auta i przetarciu
wycieraczkami. Dzięki niej deszcz formuje się w krople, które podczas
szybkiej jazdy spływają wraz z brudem.
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MGH Małopolska Grupa Handlowa Sp. z o.o.
ul. Józefa Marcika 14B, 30-443 Kraków
NIP: 6792659260
www.mgh.com.pl

5.

Biuro Handlowe w Krakowie
ul. Józefa Marcika 14B, 30-443 Kraków
e-mail: biuro.krakow@mgh.com.pl
tel. 609 386 667, 691 862 870
Biuro Handlowe w Poznaniu
Dąbrowa Office Park
ul. Innowatorów 8, 62-070 Dąbrowa
e-mail: biuro.poznan@mgh.com.pl
tel. 509 859 100, 605 061 049
Biuro Handlowe w Rzeszowie
ul. Klonowa 9B, 35-205 Rzeszów

5.
5.

MGH

e-mail: biuro.rzeszow@mgh.com.pl
tel. 17 860 00 55, 17 863 21 97
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