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SAE: 5W/30
API: SN/SM/CF
ACEA: C3
VW 504 00/ 507 00
BMW Longlife 04

SAE: 5W/30
API: SN/SM/CF
ACEA: C3; A3/B4
MB: 229.31, 229.51
VW: 502 00/505 00/505 01

SAE: 5W/40
ACEA: C3
API: SN/SM/CF
MB 229.31, MB 229.51
Ford WSS-M2C917-A

SAE: 5W/30
API: SN
ACEA: A1/B1, A5/B5; C2
PSA B71 2290
Renault RN 0700

SAE: 5W/30
API: SN/SM/CF
ACEA: A3/B3; A3/B4
VW 502 00/505 00
MB 229.3, MB 229.5

Jasol Extra Motor Oil C3 504.00 507.00 SN/CF 5W/30 Longlife este destinat pentru motoarele de autoturisme şi autovehicule 
utilitare uşoare, în motoarele moderne pe benzină dotate cu catalizator şi motoare diesel cu turboalimentare, precum şi fără 
turboalimentare, echipate cu filtre DPF sau TWC. Uleiul îndeplineşte cerinţele Volkswagen 504 00/507 00, poate fi utilizat  
în motoarele care îndeplinesc cerinţele specificaţiilor mai vechi ale VW.

Jasol Extra Motor Oil C3 SN/CF 5W/30 Longlife este destinat pentru motoarele de autoturisme şi autovehicule utilitare uşoare, 
în motoarele moderne pe benzină dotate cu catalizator şi motoare diesel cu turboalimentare, precum şi fără turboalimentare, 
care folosesc sisteme avansate de post-tratare a gazelor de eşapament, precum filtre de particule diesel (DPF) şi convertoare 
catalitice cu trei căi (TWC).

Jasol Extra Motor Oil C3 SN/CF 5W/40 Longlife este destinat pentru motoarele de autoturisme şi autovehicule utilitare uşoare, 
în motoarele moderne pe benzină dotate cu catalizator şi motoare diesel cu turboalimentare, precum şi fără turboalimentare, 
care folosesc sisteme avansate de post-tratare a gazelor de eşapament, precum filtre de particule diesel (DPF) şi convertoare 
catalitice cu trei căi (TWC).

Jasol Extra Motor Oil C2 5W/30 este destinat pentru motoare moderne pe benzină şi diesel dotate cu sisteme de post-tratare  
a gazelor de eşapament DPF, precum şi cu turboalimentare. Este recomandat pentru autoturisme şi autoutilitare uşoare pentru 
care trebuie utilizate uleiuri de motor din clasa ACEA A5/B5 şi ACEA C2.

Jasol Premium Motor Oil SN/CF 5W/30 este destinat pentru utilizare în autoturisme şi autoutilitare cu motoare pe benzină sau 
diesel (cu excepţia motoarelor diesel cu filtre pentru particule diesel), motoarele alimentate cu gaz LPG, în motoarele cu sau fără 
turboalimentare, în motoare moderne sau motoarele de construcţie mai veche, cu sau fără catalizator.

MB 229.31, MB 229.51
Porsche C30
GM Dexos 2

BMW Longlife-04
GM Dexos 2

VW 502 00/505 00/505 01
BMW Longlife-04
GM Dexos 2
Renault RN 0700/RN 0710
Porsche A40

Fiat 9.55535-S1

BMW
Longlife 01
GM-LL-A/B-025
Porsche A40
Renault RN 0700/RN 0710

Fiat 9.55535-S2

JASOL Extra Motor Oil  
C3 504.00 507.00 SN/CF 5W/30 Longlife

JASOL Extra Motor Oil 
C3 SN/CF 5W/30 Longlife

JASOL Extra Motor Oil 
C3 SN/CF 5W/40 Longlife

JASOL Extra Motor Oil C2 5W/30

JASOL Premium Motor Oil SN/CF 5W/30

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

ULEIURI PENTRU AUTOTURISME
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JASOL Premium Motor Oil SN/CF 5W/40

JASOL Extra Motor Oil SL/CF 15W/40

JASOL Motor Oil 4T SL 10W/40 Semisynthetic

JASOL Universal Motor Oil SF/CC 15W/40

SAE: 5W/40
API: SN/SM/CF
ACEA: A3/B3; A3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.3, MB 229.5

SAE: 10W/40
API: SL/SJ/CF
ACEA: A3/B3; A3/B4
MB 229.1, MB 229.3
VW 501 01/502 00/505 00

SAE: 15W/40
API: SL/SJ/CF
ACEA: A3/B3; A3/B4
MB 229.1
VW 501 01/ 505 00

SAE: 10W-40
API: SL
JASO: MA/MA2 

SAE: 15W/40 
API: SF/CC

Jasol Premium Motor Oil SN/CF 5W/40 este destinat pentru utilizare în autoturisme şi autoutilitare cu motoare pe benzină sau 
diesel (cu excepţia motoarelor diesel cu filtre pentru particule diesel), motoarele alimentate cu gaz LPG, îm motoarele cu sau fără 
turboalimentare, în motoare moderne sau motoarele de construcţie mai veche, cu sau fără catalizator.

Jasol Extra Motor Oil Semisynthetic SL/CF 10W/40 este un ulei de motor semisintetic fabricat cu uleiuri de bază înalt rafinate, 
îmbogăţit cu pachete dedicate de aditivi şi este destinat în principal pentru utilizare în autoturisme şi autoutilitare uşoare. Poate 
fi utilizat atât în motoarele pe benzină şi diesel dotate cu catalizator.

Jasol Extra Motor Oil SL/CF 15W/40 este destinat pentru lubrifierea diferitor tipuri de motoare pe benzină şi Diesel cu turboalimentare 
sau fără, utilizate în condiţii diferite de exploatare. Poate fi utilizat, de asemenea, în vehiculele pentru care producătorul recomandă 
utilizarea de ulei din clasa API: SH, SG, SJ.

Jasol Motor Oil 4T SL 10W/40 Semisynthetic este un ulei de motor destinat pentru lubrifierea motoarelor de motocicletă  
în patru timpi, de cea mai recentă construcţie, precum şi pentru cutiile de viteză pentru motocicletă şi pentru transmisiile  
cu ambreiaj umed.

Jasol Universal Motor Oil SF/CC 15W/40 este destinat pentru lubrifierea diferitor tipuri de motoare pe benzină şi motoare diesel, 
pentru care producătorul recomandă utilizarea de ulei cf. claselor de calitate API: SF, SE sau mai joase. Poate fi utilizat în motoare 
Diesel pentru care producătorul recomandă ulei din clasa de calitate cf: API: CC.

BMW Longlife 01
GM-LL-A/B-025
Porsche A40
Renault RN 0700/RN 0710

JASOL Extra Motor Oil Semisynthetic 
SL/CF 10W/40

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

ULEIURI PENTRU AUTOTURISME
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JASOL Selekt Motor OIL SD 20W/40

JASOL LUX 10

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

SAE: 20W/40
API: SD

SAE: 30 
API: SA
PN-73/C-96085

SAE: 10W/30 
API: CI-4/CH-4/SL 
ACEA: E9/E6/E7
MAN M 3477
MB 228.51

SAE: 10W/40 
API: CJ-4/CI-4/CH-4
ACEA E9/E6/E7/E4
MAN M 3477/3575
MB 228.51/228.31

Jasol Selekt Motor Oil SD 20W/40 este un ulei de motor destinat pentru lubrifierea motoarelor pe benzină de tip mai vechi în clasa  
de calitate cf. API: SD. Fabricat folosind uleiuri de bază dedicate în această clasă de vâscozitate cu stabilitate excelentă  
la îmbătrânire.

Jasol LUX 10 este un ulei de motor destinat pentru utilizare în joncţiuni de frecare care nu necesită uleiuri ce conţin agenţi  
de înnobilare. Poate fi utilizat ca ulei de maşină pretutindeni unde este necesară menţinerea unei pelicule de ulei între suprafeţele 
de frecare.

Jasol Truck Ultra LS CI-4/SL 10W/30 este un ulei cu cantitate redusă de SAPS (nivel scăzut de cenuşă sulfatată, fosfor şi sulf) 
destinat în special pentru motoarele diesel care îndeplinesc cele mai restrictive norme pentru emisii Euro VI şi Euro V. Este 
recomandat pentru camioane, tractoare, autobuze exploatate în cele mai dificile condiţii la perioade lungi între schimbări. 
Formula utilizată garantează compatibilitatea integrală cu sistemele de filtrare şi catalizatoarele în cele mai moderne vehicule, 
precum şi în cele vechi.

Jasol Truck Ultra LS CJ-4 10W/40 este un ulei cu cantitate redusă de SAPS (nivel scăzut de cenuşă sulfatată, fosfor şi sulf) destinat 
în special pentru motoarele diesel care îndeplinesc cele mai restrictive norme pentru emisii Euro VI şi Euro V. Este recomandat 
pentru camioane, tractoare, autobuze exploatate în cele mai dificile condiţii la perioade lungi între schimbări. Formula utilizată 
garantează compatibilitatea integrală cu sistemele de filtrare şi catalizatoarele în cele mai moderne vehicule, precum şi în cele 
vechi.

Renault VII RLD-2
Volvo VDS-3 

Renault VII RLD-3
Volvo VDS-4
Mack EO-O Premium Plus, 
EO-N Premium
Cummins CES 20081

MTU Category 2.1
Caterpillar ECF-3

JASOL Truck Ultra 
LS CI-4/SL 10W/30 (low SAPS)

JASOL Truck Ultra 
LS CJ-4 10W/40 (low SAPS)

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

ULEIURI PENTRU AUTOTURISME

ULEIURI PENTRU CAMIOANE 
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JASOL Truck Ultra UHPD CI-4/SL 10W/40

JASOL Truck Premium SHPD CI-4/SL 15W/40

JASOL Truck Premium SHPD CI-4/SL 20W/50

JASOL Truck Premium SHPD CH-4/SL 15W/40

JASOL Truck Plus CG-4/SJ 15W/40

SAE: 10W/40 
API: CI-4/CH-4/CF/SL
ACEA: E4/E7
MB 228.5
MAN M 3277

SAE: 15W/40 
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
ACEA: E7/E5; A3/B4
MB 228.3
MAN M 3275

SAE: 20W/50 
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
ACEA: E7/E5; A3/B4
MB 228.3
MAN M 3275

SAE: 15W/40
API: CH-4/CG-4/CF/SL
ACEA: E7/E5, A3/B4
MB 228.3
MAN M 3275-1

SAE: 15W/40
API: CG-4/CF-4/CF/SJ
ACEA: E3, A3/B3
MAN 3275
MB 228.3

Jasol Truck Ultra UHPD CI-4/SL 10W/40 este un ulei de motor tip Ultra High Performance Diesel, care asigură exploatarea optimă 
pentru motoarele diesel cu încărcare mare. Este recomandat cu precădere pentru motoarele de: camioane, tractoare, autobuze, 
maşini pentru construcţie de drumuri şi maşini de construcţii. Asigură lubrifierea corespunzătoare chiar şi în caz de intervale 
prelungite între schimbări. Poate fi utilizat şi în motoarele pe benzină. Este ideal pentru firmele cu parc auto variat şi modern.

Jasol Truck Premium SHPD CI-4/SL 15W/40 este destinat pentru motoarele diesel de mare capacitate în camioane, echipament 
greu de construcţii, maşini agricole şi autobuze. Este o combinaţie perfectă de uleiuri minerale de bază şi aditivi de înnobilare 
care garantează îndeplinirea normelor: API, ACEA şi specificaţiile producătorilor de vehicule. Pentru motoarele care îndeplinesc 
cerinţele Euro V cu sisteme SCR, precum şi pentru motoare de construcţie mai veche conforme cu Euro IV, III, II, I. Recomandat, 
de asemenea, pentru utilizare şi în caz de kilometraj extins.

Jasol Truck Premium SHPD CI-4/SL 20W/50 este destinat pentru motoarele diesel de mare capacitate în camioane, 
echipament greu de construcţii, maşini agricole şi autobuze. Este o combinaţie perfectă de uleiuri minerale de bază şi aditivi 
de înnobilare care garantează îndeplinirea normelor: API şi ACEA şi specificaţiile producătorilor de vehicule. Pentru motoarele 
care îndeplinesc cerinţele Euro V cu sisteme SCR, precum şi pentru motoare de construcţie mai veche conforme cu Euro IV, III, 
II, I. Recomandat, de asemenea, pentru utilizare şi în caz de kilometraj extins.

Jasol Truck Premium SHPD CH-4/SL 15W/40 este destinat pentru motoarele diesel de mare capacitate în camioane, 
echipament greu de construcţii, maşini agricole şi autobuze. Este o combinaţie perfectă de uleiuri minerale de bază şi aditivi 
de înnobilare care garantează îndeplinirea normelor: API, ACEA şi specificaţiile producătorilor de vehicule. Pentru motoarele 
care îndeplinesc cerinţele Euro IV cu sisteme SCR, precum şi pentru motoare de construcţie mai veche conforme cu Euro III, II, 
I. Recomandat, de asemenea, pentru utilizare şi în caz de kilometraj extins.

Jasol Truck Plus CG-4/SJ 15W/40 este destinat pentru lubrifierea tuturor tipurilor de motoare diesel cu patru timpi, 
supraalimentate şi puternic supraalimentate care funcţionează la sarcini mici şi mari. Este recomandat pentru camioane, 
autobuze, echipamente de construcţie, maşini de teren pentru care producătorul recomandă utilizarea de ulei din clasa CG-4/SJ. 
Uleiul poate fi utilizat şi pentru autoturisme.

Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
MTU type 3
Deutz DQC IV-10

Volvo VDS-3
MTU type 2

MTU type 2
Poziom jakości Volvo VDS-3

Volvo VDS-3
MTU type 2

MTU type 2
Volvo VDS-2

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

ULEIURI PENTRU CAMIOANE 
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JASOL Truck Plus CG-4/SJ 20W/50

JASOL Truck Clasic CF-4/SG 15W/40

JASOL Truck Clasic CF-4/SG 20W/50

JASOL Truck Standard CE/SG 15W/40

JASOL Truck Standard CE/SG 20W/50

SAE: 20W/50 
API: CG-4/CF-4/CF/SJ
ACEA: E3; A3/B3
MAN 3275
MB: 228.3

SAE: 15W/40 
API: CF-4/CF/SG
ACEA: E2
MAN 271
MB 228.1

SAE: 20W/50 
API: CF-4/CF/SG
ACEA: E2
MAN 271
MB 228.1

SAE: 15W/40 
API: CE/CD/SG
ACEA: E2
MAN 271
MB 228.1

SAE: 20W/50 
API: CE/CD/SG
ACEA: E2
MAN 271
MB 228.1

Jasol Truck Plus CG-4/SJ 20W/50 este un ulei destinat pentru motoare diesel puternic şi mediu exploatate cu sau fără 
turboalimentare, în special în camioane, echipamente de construcţii şi autobuze. Vâscozitatea corespunzător selectată asigură  
o lubrifiere mai bună, etanşarea mai bună a sistemului şi scurgeri mai reduse din vehiculele exploatate. Poate fi utilizat în vehicule 
de tip mai vechi pentru care se recomandă uleiuri din clasele: CD, CE, CF-4.

Jasol Truck Clasic CF-4/SG 15W/40 este recomandat pentru camioane, autobuze, echipamente de construcţie, precum  
şi pentru maşini agricole pentru care producătorul recomandă utilizarea de ulei din clasa CF-4/SG. Poate fi utilizat, de asemenea, 
şi în echipament exploatat de tip mai vechi pentru care se recomandă uleiuri de clase mai joase, de exemplu API: CD, CE.

Jasol Truck Classic CF-4/SG 20W/50 Este recomandat pentru camioane, autobuze, echipamente de construcţie, precum şi maşini 
agricole pentru care producătorul recomandă utilizarea de ulei din clasa CF-4/SG. Poate fi utilizat, de asemenea, şi în echipament 
exploatat de tip mai vechi pentru care se recomandă uleiuri de clase mai joase, de exemplu API: CD, CE.

Jasol Truck Standard CE/SG 15W/40 este un ulei multisezon pentru motoare diesel fabricat din uleiuri de bază înalt rafinate 
şi de un pachet selectat corespunzător de agenţi înnobilatori multifuncţionali. Este recomandat în special pentru lubrifierea 
motoarelor de tip vechi, camioanelor, autobuzelor din traficul urban şi interurban, maşinilor de construcţii şi agricole.

Jasol Truck Standard CE/SG 20W/50 este destinat pentru lubrifierea tuturor tipurilor de motoare diesel cu patru timpi, 
supraalimentate şi puternic supraalimentate care funcţionează la sarcini mici şi mari. Este recomandat pentru camioane, 
autobuze, echipamente de construcţie pentru care producătorul recomandă utilizarea de ulei din clasa CE/SG.

MTU type 2
poziom jakości Volvo VDS-2

MTU type 1

MTU type 1

MTU type 1

MTU type 1

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

ULEIURI PENTRU CAMIOANE 
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JASOL Agri CD 15W/40

JASOL Agri CD 10W

JASOL Agri CC 15W/40

JASOL Agri CC 50

JASOL Agri CC 40

SAE: 15W/40 
API: CD

SAE: 10W 
API: CD

SAE: 15W/40
API: CC

SAE: 50 
API: CC

SAE: 40 
API: CC

Jasol Agri CD 15W/40 este destinat pentru lubrifierea motoarelor diesel în patru timpi de diferite tipuri fără supraalimentare  
şi cu supraalimentare care lucrează cu sarcini mici şi mari. Este recomandat, de asemenea, pentru motoare exploatate. Uleiul 
pentru motor Jasol Agri CD 15W/40 este miscibil şi interschimbabil cu uleiuri de clasă de vâscozitate şi calitate similară.

Jasol Agri CD 10W este destinat este destinat pentru lubrifierea motoarelor diesel de diferite tipuri fără supraalimentare  
şi cu supraalimentare care lucrează cu sarcini mici şi mari. Este recomandat, de asemenea, pentru motoare exploatate. Poate  
fi utilizat, de asemenea, în sistemele hidraulice ale vehiculelor în cazul în care este necesar să folosiţi acest tip de ulei. Uleiul 
pentru motor Jasol Agri CD 10W este miscibil şi interschimbabil cu uleiuri de clasă de vâscozitate şi calitate similară.

Jasol Agri CC 15W/40 este destinat pentru lubrifierea motoarelor cu patru timpi timpi de diferite tipuri fără supraalimentare  
şi cu supraalimentare care lucrează cu sarcini medii şi mari. Este recomandat, de asemenea, pentru motoare exploatate. Uleiul 
pentru motor Jasol Agri CC 15W/40 este miscibil şi interschimbabil cu uleiuri de clasă de vâscozitate şi calitate similară.

Jasol Agri CC 50 este destinat pentru lubrifierea motoarelor diesel de diferite tipuri fără supraalimentare şi cu supraalimentare 
care lucrează cu sarcini termice şi mecanice medii. Uleiul pentru motor Jasol Agri CC 50 este miscibil şi interschimbabil cu uleiuri 
de clasă de vâscozitate şi calitate similară.

Jasol Agri CC 40 este destinat pentru lubrifierea motoarelor diesel de diferite tipuri fără supraalimentare şi cu supraalimentare 
care lucrează cu sarcini termice şi mecanice medii. Uleiul pentru motor Jasol Agri CC 40 este miscibil şi interschimbabil cu uleiuri 
de clasă de vâscozitate şi calitate similară.

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

ULEIURI PENTRU CAMIOANE 
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JASOL Agri CC 30

JASOL Agri CB/SC 15W/40

JASOL Agri CB

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

SAE: 30 
API: CC

API: TC
ISO:L-EGC
JASO: FC

SAE: 15W/40 
API: CB/SC

SAE: 30-50 
API: CB

Jasol Agri CC 30 este destinat pentru lubrifierea motoarelor diesel de diferite tipuri fără supraalimentare şi cu supraalimentare 
care lucrează cu sarcini termice şi mecanice medii. Uleiul pentru motor Jasol Agri CC 30 este miscibil şi interschimbabil cu uleiuri 
de clasă de vâscozitate şi calitate similară.

Jasol 2T Stroke Oil Semisyntethetic TC Red/Green este un ulei semisintetic pentru motoare cu doi timpi care se deosebesc 
printr-o emisie deosebit de scăzută de fum care poate fi utilizat pentru motoarele de fierăstraie cu motor, motocoase, drujbe, 
precum şi toate tipurile de echipament pentru grădină echipat cu motor cu doi timpi. Se amestecă ideal cu combistibilul  
şi poate fi utilizat de ex. în echipamentele Stihl, Husqvarna, Stiga, precum şi de la alţi producători. Uleiul poate fi dozat direct  
în rezervorul de combustibil 2% în raport cu combustibilul /1:50/ dacă producătorul nu recomandă altfel.

Jasol Agri CB/SC 15W/40 este destinat pentru lubrifierea motoarelor diesel în patru timpi de diferite tipuri fără supraalimentare 
care lucrează cu sarcini uşoare şi moderate. Este recomandat pentru motoarele diesel de tip vechi pentru care producătorul 
recomandă utilizarea uleiurilor din clasa de calitate cf. API: CB. Poate fi utilizat, de asmenea, pentru lubrifierea motoarelor  
pe benzină de tip vechi pentru care producătorul recomandă ulei din clasa de calitate SC cf. API. Uleiul pentru motor Jasol Agri 
CB/SC 15W/40 este miscibil şi interschimbabil cu uleiuri de clasă de vâscozitate şi calitate similară.

Jasol Agri CB 30- 50 este destinat pentru lubrifierea motoarelor diesel de diferite tipuri fără supraalimentare care lucrează  
cu sarcini termice şi mecanice uşoare. Este recomandat pentru utilizare în motoare diesel de tip vechi pentru care producătorul 
recomandă ulei din clasa de cf. API: CB. Jasol Agri CB 30- 50 este miscibil şi interschimbabil cu uleiuri de clasă de vâscozitate  
şi calitate similară.

ULEIURI PENTRU MOTOARE CU DOI TIMPI
JASOL 2T Stroke Oil Semisynthetic
TC Red/Green

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Product:
JASOL Agri CB 30

JASOL Agri CB 50
JASOL Agri CB 40

10L1L 20L5L 200LIBC
/luz

Ambalaje disponibile:

Product:
JASOL 2T Stroke Oil Semisynthetic TC Red
JASOL 2T Stroke Oil Semisynthetic TC Green

1L0,1L 5L0,5L 200LIBC
/luz

ULEIURI PENTRU CAMIOANE 
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• 

• 

• 

JASOL 2T Stroke Oil TA/TB (Mixol)
Specificaţie:

API: TA/TB
JASO:FB
ISO-L ETA/ETB

Jasol 2T Stroke Oil TA/TB este destinat pentru motoarele răcite cu aer şi apă. Uleiul poate fi utilizat pentru motoarele  
de motoferăstrău, drujbe, precum şi pentru toate tipurile de echipamente pentru grădină echipate cu motor cu doi timpi. Uleiul 
poate fi utilizat direct în rezervorul pentru combustibil în raport de 1:50 faţă de combustibil în cazul în care producătorul motorului 
nu recomandă altfel.

Ambalaje disponibile:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-5 75W/80 Semisynthetic

JASOL Gear OIL GL-5 75W/90 Semisynthetic

JASOL Gear OIL GL-5 75W/140

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

SAE: 75W/80 
API: GL-5/GL-4
MAN 341 Type Z4
MAN 341 Type E3
ZF TE-ML 02L/16K

SAE: 75W/90 
API: GL-5
MAN 342 Type M-1/M-2,  
MAN 341 Type Z2
MIL-L-2105D

SAE: 75W/140 
API: GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 19C, 21A

Jasol Gear Oil GL-5 75W/80 Semisynthetic este destinat pentru lubrifierea angrenajelor dinţate şi a punţilor din spate, în special 
pentru angrenajele hipoide ale autoturismelor, camioanelor, autobuzelor şi a maşinilor pentru terasamente şi construcţii  
de drumuri care lucrează în condiţii foarte dificile pentru care producătorul recomandă utilizarea de ulei din clasa GL-5 cf. API.

Jasol Gear Oil GL-5 75W/90 Semisynthetic este destinat pentru lubrifierea angrenajelor dinţate şi a punţilor din spate, în special 
pentru angrenajele hipoide ale autoturismelor, camioanelor, autobuzelor şi a maşinilor pentru terasamente şi construcţii  
de drumuri care lucrează în condiţii foarte dificile pentru care producătorul recomandă utilizarea de ulei din clasa GL-5 cf. API. 
Este recomandat în special pentru cutiile de viteză fabricate de ZF.

Jasol Gear Oil GL-5 75W/140 este destinat pentru lubrifierea angrenajelor dinţate şi a punţilor din spate, în special pentru 
angrenajele hipoide ale autoturismelor, camioanelor, autobuzelor şi a maşinilor pentru terasamente şi construcţii de drumuri 
care lucrează în condiţii foarte dificile pentru care producătorul recomandă utilizarea de ulei din clasa GL-5 cf. API.

DAF
Iveco
Renault
Volvo

Mack GO-G
ZF TE-ML 05A, 07A, 08A, 12E, 
16B, 16C, 17B, 19B, 21A

ULEIURI DE TRANSMISIE

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

ULEIURI PENTRU MOTOARE CU DOI TIMPI
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ULEIURI DE TRANSMISIE

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-5 80W/90

JASOL Gear OIL GL-5 LS 80W/90

JASOL Gear OIL GL-4 75W/80 Semisynthetic

JASOL Gear OIL GL-5 85W/90

SAE: 80W/90 
API: GL-5
MAN 342 Type M-1/M-2
MIL-L-2105D
Mack GO-G

SAE: 80W/90 
API: GL-5 Limited Slip
MB 235.0
MIL-L-2105D
DAF

SAE: 75W/80 
API: GL-4
ZF TE-ML-02D

SAE: 85W/90 
API: GL-5
MB 235.0
MIL-L-2105D
MAN 342 Type M1

Jasol Gear Oil GL-5 80W/90 este destinat pentru utilizare în angrenajele hipoide, precum şi în punţile spate ale autoturismelor, 
camioanelor, autobuzelor, precum şi a maşinilor pentru terasamente şi construcţii de drumuri care lucrează în condiţii foarte 
dificile de exploatare, pentru care producătorul recomandă utilizarea de ulei din clasa GL-5 cf. API.

Jasol Gear Oil LS GL-5 80W/90 este destinat pentru utilizare în angrenajele hipoide, precum şi în punţile spate ale autoturismelor, 
camioanelor, autobuzelor, precum şi a maşinilor pentru terasamente şi construcţii de drumuri care lucrează în condiţii foarte 
dificile de exploatare, pentru care producătorul recomandă utilizarea de ulei din clasa GL-5 cf. API. Corespunzător pentru 
utilizare în vehicule grele, echipament de construcţii, precum şi în alte dispozitive mecanice dotate cu angrenaje cu alunecare 
limitată, aşa numitele LS – Limited Slip.

Jasol Gear Oil GL-4 75W/80 Semisynthetic este destinat pentru utilizare în transmisiile manuale ale maşinilor şi a altor vehicule 
mecanice care lucrează în condiţii dificile de exploatare într-o gamă largă de temperaturi ambientale unde este necesară 
utilizarea de ulei din clasa GL-4 şi vâscozitatea 75W/80.

Jasol Gear Oil GL-5 85W/90 este destinat pentru utilizare în angrenajele hipoide, precum şi în punţile spate ale autoturismelor, 
camioanelor, autobuzelor, precum şi a maşinilor pentru terasamente şi construcţii de drumuri care lucrează în condiţii foarte 
dificile de exploatare, pentru care producătorul recomandă utilizarea de ulei din clasa GL-5 cf. API.

ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 
16B, 16C, 17B, 19B

Volvo 97310, Volvo 97316 
MAN 342 Type M1 
ZF TE-ML 05A/05C/07A/08/
                   16B/17B/19B/21A

ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
Voith 3.325-339
Volvo 97310, Volvo 97316
DAF

• • 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-5 85W/140
SAE: 85W/140 
API: GL-5
ZF TE-ML 02A, 02B, 05A, 07A, 
08, 12E, 16BD, 17A, 17B, 19B, 21A

Jasol Gear Oil GL-5 85W/140 este un ulei destinat pentru utilizare în angrenajele principale, precum şi în punţile spate ale 
autoturismelor, camioanelor, autobuzelor, precum şi a maşinilor pentru terasamente şi construcţii de drumuri care lucrează 
în condiţii dificile de exploatare. Este recomandat, de asemenea, pentru utilizare în toate tipurile de maşini, dispozitive  
şi echipamente pentru care producătorul recomandă utilizarea de ulei din clasa GL-5 cf. API.

Scania STO 1:0
Volvo 1273.10

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:
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• 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-4 75W/90 Semisynthetic

SAE: 75W/90 
API: GL-4
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 5A, 7A, 8A, 16B-D,17B

Jasol Gear Oil GL-4 75W/90 Semisynthetic este destinat pentru lubrifierea angrenajelor dinţate şi a punţilor din spate, în special 
pentru angrenajele hipoide ale autoturismelor, camioanelor, autobuzelor şi a, maşinilor pentru terasamente şi construcţii  
de drumuri care lucrează în condiţii foarte dificile pentru care producătorul recomandă utilizarea de ulei din clasa GL-5 cf. API.

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-4 85W/140
SAE: 85W/140 
API: GL-4

Jasol Gear Oil GL-4 85W/140 este destinat pentru utilizare în angrenajele principale, precum şi în punţile spate ale autoturismelor, 
camioanelor, autobuzelor, precum şi a maşinilor pentru terasamente şi construcţii de drumuri care lucrează în condiţii dificile  
de exploatare. Este recomandat, de asemenea, pentru utilizare în toate tipurile de maşini, dispozitive şi echipamente pentru care 
producătorul recomandă utilizarea de ulei din clasa GL-4 cf. API.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-4 80W

JASOL Automatic ATF III E

SAE: 80W 
API: GL-4
MAN 341 Type Z2
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A

ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C
MB 236.9
Hyundai/Mitsubishi SP-II
Allison C-4

Jasol Gear Oil GL-4 80W este destinat pentru utilizare în angrenajele hipoide ale autoturismelor, camioanelor, autobuzelor, 
precum şi a maşinilor pentru terasamente şi construcţii de drumuri care lucrează în condiţii medii de exploatare, pentru care 
producătorul recomandă utilizarea de ulei din clasa GL4 cf. API.

Jasol Automatic ATF III E este destinat pentru transmisiile automate ale autoturismelor, camioanelor şi autobuzelor pentru care 
producătorul recomandă utilizarea de ulei tip DEXRON III. Este recomandat, de asemenea, pentru a fi utilizat în dispozitive care 
suportă sistemele de direcţie, precum şi în ambreiaje hidraulice care necesită utilizarea de uleiuri ATF.

Voith H55.6335xx (G 607)
Ford Mercon®

• 

• • 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-4 80W/90
SAE: 80W/90 
API: GL-4
MIL-L-2105
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
MB 235.1

Jasol Gear Oil GL4 80W/90 este un ulei destinat pentru utilizare în angrenajele hipoidale ale autoturismelor, camioanelor, 
autobuzelor, precum şi a maşinilor pentru terasamente şi construcţii de drumuri care lucrează în condiţii dificile de exploatare. 
Este recomandat, de asemenea, pentru utilizare în toate tipurile de maşini, dispozitive şi echipamente pentru care producătorul 
recomandă utilizarea de ulei din clasa GL-4 cf. API.

MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E1

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

ULEIURI DE TRANSMISIE
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• 

• • 

• 

• 

• 

• 

JASOL Automatic ATF II D
Specificaţie:

GM DEXRON IID
Allison C-4
Voith H55.6335xx (G 607)
Caterpillar TO-2

Jasol Automatic ATF II D este destinat pentru transmisiile automate din autoturisme, camioane şi autobuze pentru care 
producătorul recomandă utilizarea de uleiuri tip DEXRON II D. Este recomandat, de asemenea, pentru utilizare în dispozitivele 
care suportă sistemele de direcţie, în ambreiajele hidraulice ale autoturismelor şi camioanelor, precum şi în sistemele hidraulice 
care necesită utilizarea de uleiuri tip ATF.

MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1
ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C 
Ford ESP-M2C166-H, 
Ford M2C138-CJ

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Extended Life Koncentrat G12+

JASOL Extended Life -37°C G12+

JASOL Antifreeze Koncentrat G11

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

AFNOR NF R15-601
BS 6580
ASTM D3306/D4656/D4985
Opel/GM 6277M
MTU-MTL 5048

AFNOR NF R15-601
BS 6580
ASTM D3306/D4656/D4985
Opel/GM 6277M
Ford WSS-M97 B44-D

SAE: J 1034 
AFNOR NF R15-601
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C
BS: 6580
OU: 5123

Jasol Extended Life Koncentrat G12+, după diluarea cu apă demineralizată este utilizat în sistemele de răcire pentru motoarele 
de autoturisme, camioane, autobuze, maşini de construcţii, tractoare fabricate din fontă, precum şi din aliaje de aluminiu. 
Nivelul de diluare trebuie ajustat în funcţie de temperatura dorită de cristalizare conform tabelului de diluare de mai jos. 
Lichidul pregătit este miscibil cu alte lichide de răcire bazate pe etilenglicol.

Lichidul pentru radiator G12 Jasol Extended Life -37°C G12+ poate fi utilizat în sistemele de răcire pentru autoturisme, camioane, 
autobuze, maşini de construcţii, tractoare. Protecţie anticorozivă foarte bună faţă de aluminiu. Lichidul nu conţine fosfați, amine, 
nitriţi, compuşi de bor şi siliciu, ceea ce asigură durabilitatea sporită a sistemului de răcire a motorului la exploatare optimă.

Concentratul de lichid pentru radiatoare Jasol Antifreeze Koncentrat G11, după diluare cu apă demineralizată poate fi utilizat  
în sistemele de răcire a motoarelor de autoturisme, camioane, autobuze, maşini de construcţii, tractoare. Nivelul de diluare 
trebuie ajustat în funcţie de temperatura dorită de cristalizare conform tabelului de diluare de mai jos. Lichidul pregătit este 
miscibil cu alte lichide de răcire bazate pe etilenglicol.

MB DBL 7700.30/325.3
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F
Ford WSS-M97 B44-D

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F
MB DBL 7700.30/325.3
MTU-MTL 5048

CUNA: NC 956-16
UNE: 25-361
PN-C-40007
ASTM: D3306/D4985/D1384/D2570
JIS: 2234

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

ULEIURI DE TRANSMISIE

LICHIDE DE EXPLOATARE
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• • 

• • 

• 

• • 

• 

• • 

• 

• • 

• 

JASOL Antifreeze Coolant -37°C G11

DOT 4

SAE: J 1034 
AFNOR NF R15-601
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C
BS: 6580
OU: 5123

SAE: J1703
ISO 4925
FMVSS Nr 116
PN-C-40005  

Lichidul pentru radiatoare Jasol Antifreeze Coolant -37C G11 este utilizat în sistemele de răcire pentru motoarele de autoturisme, 
camioane, maşini de construcţii, tractoare, precum şi maşini industriale, fabricate din fontă, precum şi din aluminiu. Jasol 
Antifreeze Coolant -370C, protejează motorul şi sistemul de răcire de supraîncălzire, coroziune şi îngheţ. Combinaţia dintre 
calitatea bună şi preţ atractiv.

Lichidul de frână Jasol DOT-4 este destinat pentru sisteme hidraulice de frână cu sarcină mare pentru autoturisme, camioane, 
autobuze, remorci, motociclete, precum şi alte vehicule pentru care instrucţiunile de utilizare recomandă utilizarea de lichid  
de frână de calitatea DOT-4.

JIS: 2234
CUNA: NC 956-16
UNE: 25-361
ASTM: D3306/D4985/D1384/D2570
PN-C-40007

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DOT 3

R-3

SAE: J1703
ISO 4925
FMVSS Nr 116
PN-C-40005

SAE: J1703
ISO 4925
FMVSS Nr 116
PN-C-40005

Lichidul de frână Jasol DOT-3 este destinat pentru sisteme, frână cu sarcină medie pentru autoturisme, camioane, autobuze, 
remorci, motociclete, precum şi alte vehicule pentru care instrucţiunile de utilizare recomandă utilizarea de lichid de frână  
de în clasa calitatea DOT-3.

Lichidul de frână Jasol R-3 este destinat pentru sisteme  încărcate  frână cu sarcină mare pentru autoturisme, camioane, autobuze, 
remorci, motociclete, precum şi alte vehicule pentru care instrucţiunile de utilizare recomandă utilizarea de lichid de frână  
de în clasa calitatea R-3. Destinat pentru utilizare în vehicule de tip mai vechi.

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

LICHIDE DE EXPLOATARE
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PN-EN-ISO 6743-4
PN-ISO 3448 VG: 32-68
PN-ISO 11158:2012 L-HV
DIN 51 524 cz.3 HVLP

PN-EN ISO: 6743-4
PN-ISO: 3448 VG: 15-100
PN-ISO: 11158:2012, L-HV
DIN 51 524 cz.3 HVLP

Jasol Hydraulic HVI 32, 46, 68 sunt destinate pentru utilizare în sisteme de transmisie a puterii cu forţă mare, precum şi în acţionare 
şi control hidraulic, transmisii hidraulice, precum şi în alte mecanisme de reglare şi control. Indicatorul foarte ridicat de vâscozitate 
garantează funcţionarea dispozitivelor hidraulice care lucrează în condiţii de presiune extrem de ridicată, precum şi la o gamă 
largă de temperaturi.

Jasol Hydraulic HV 15-100 sunt destinate pentru funcţionare în condiţii grele şi foarte grele, respectiv în caz de presiuni ridicate 
şi temperaturi variate. Se deosebesc prin indicatorul ridicat de vâscozitate. Nivelul ridicat de proprietăţi antiuzură, filtrabilitatea 
ideală, precum şi stabilitatea ridicată asigură exploatarea optimă. Ideal pentru funcţionare în condiţii atmosferice variate.

JASOL Premium Hydraulic HVI

JASOL Hydraulic HV

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Hydraulic HV Zinc Free

JASOL Hydraulic HLP-D

JASOL Hydraulic HM/HLP

PN-EN-ISO 6743-4
PN-ISO 3448 VG: 46-68
PN-ISO: 11158:2012 HV 
DIN 51 524 cz.3 HVLP

PN-EN-ISO: 6743-4 – Grupa H
PN-ISO 3448 VG: 22-150

PN-EN-ISO 6743-4 – Grupa H
PN-ISO 3448 VG: 15-150
PN-ISO 11158:2012 HM
DIN 51 524 cz.2 HLP

Jasol Hydraulic HV 46, 68 Zinc Free sunt uleiuri hidraulice fără zinc destinate pentru funcţionare în condiţii grele şi foarte grele, 
respectiv în caz de presiuni ridicate şi temperaturi variate. Se deosebesc prin indicatorul ridicat de vâscozitate. Nivelul ridicat 
de proprietăţi antiuzură, filtrabilitatea ideală, precum şi stabilitatea ridicată asigură exploatarea optimă. Ideal pentru funcţionare 
în condiţii atmosferice variate. Noua formulă asigură proprietăţi de exploatare considerabil mai bune.

Jasol Hydraulic HLP-D 22-150 sunt destinate pentru utilizare în sistemele hidraulice staţionare şi mobile ale maşinilor şi dispozitivelor 
care funcţionează în condiţii moderate şi dificile de lucru, precum şi în cazurile în care există pericolul de poluare a sistemului cu 
apă sau vapori de apă condensaţi. Conţin aditivi corespunzători de spălare-dispersare.

Jasol Hydraulic HM/HLP 15-150 sunt destinate pentru utilizare în sisteme sisteme de transmisie a puterii cu forţă mare şi medie, 
precum şi în acţionare şi control hidraulic, transmisii hidraulice, precum şi în alte mecanisme de reglare şi control în care sunt 
prezente condiţii dificile de muncă, precum şi temperatură şi umiditate ridicate.

ULEIURI HIDRAULICE

Product:

Product:

Product:

JASOL Hydraulic HV 15

JASOL Hydraulic HM/HLP 15

JASOL Hydraulic HLP-D 22

JASOL Hydraulic HV 68

JASOL Hydraulic HM/HLP 68

JASOL Hydraulic HLP-D 100

JASOL Hydraulic HV 32

JASOL Hydraulic HM/HLP 32

JASOL Hydraulic HLP-D 46

JASOL Hydraulic HM/HLP 150

JASOL Hydraulic HV 22

JASOL Hydraulic HM/HLP 22

JASOL Hydraulic HLP-D 32

JASOL Hydraulic HV 100

JASOL Hydraulic HM/HLP 100

JASOL Hydraulic HLP-D 150

JASOL Hydraulic HV 46

JASOL Hydraulic HM/HLP 46

JASOL Hydraulic HLP-D 68

20L

30L

5L

5L

20L

60L30L

60L

10L

20L

200L

200L

200L

IBC

IBC

IBC

/luz

/luz

/luz

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Hydraulic HM/HLP Zinc Free

JASOL Hydraulic HL

Specificaţie:

Specificaţie:

PN-EN-ISO 6743-4
PN-ISO 3448 VG: 32-68
PN-ISO 11158:2012 HM
DIN 51 524 cz.2 HLP

PN-EN-ISO: 6743-4
PN-ISO 3448 VG: 15-150
PN-ISO: 11158 HL
DIN 51 524 cz.1 HL

Jasol Hydraulic HM/HLP 32, 46, 68 Zinc Free sunt destinate pentru utilizare în sisteme sisteme de transmisie a puterii cu forţă 
mare şi medie, precum şi în acţionare şi control hidraulic, transmisii hidraulice, precum şi în alte mecanisme de reglare şi control 
în care sunt prezente condiţii dificile de muncă, precum şi temperatură şi umiditate ridicate. Noua formulă garantează durata  
de viaţă prelungită comparativ cu uleiurile hidraulice minerale standard.

Jasol Hydraulic HL 15-150 sunt destinate pentru utilizare în sistemele de transmisie a puterii cu forţă medie şi uşoară, precum 
şi în acţionare şi control hidraulic pentru dispozitivele cu acţionare hidrostatică la temperaturi moderate. Protejează împotriva 
coroziunii şi reduce urmele de uzură datorită pachetului de aditivi selecţionaţi optim.

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Product:

Product:

JASOL Hydraulic HL 15

JASOL Hydraulic HM/HLP 32 Zinc Free

JASOL Hydraulic HL 68

JASOL Hydraulic HL 32

JASOL Hydraulic HM/HLP 68 Zinc Free

JASOL Hydraulic HL 150

JASOL Hydraulic HL 22

JASOL Hydraulic HM/HLP 46 Zinc Free

JASOL Hydraulic HL 100

JASOL Hydraulic HL 46

10L1L

20L

30L20L5L 60L 200L

200L

IBC

IBC

/luz

/luz

ULEIURI HIDRAULICE - DE TRANSMISIE

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Hydrulic BIO HETG 46

JASOL Multi HG

Specificaţie:

Specificaţie:

ISO VG: 46

DIN 51 524 cz. 2 HLP
DIN 51 517 cz.3 CLP
ISO 6743-4 HM
ISO 6743-6 CKD
ISO VG: 46-68

Jasol Hydraulic BIO HETG 46 este un ulei hidraulic biodegradabil destinat pentru sistemele hidraulice industriale şi mobile unde 
există riscul potenţial de pătrundere a uleiului în mediul înconjurător, de ex.: în sistemele hidraulice ale maşinilor şi dispozitivelor 
de exploatare în silvicultură şi agricultură, precum şi în construcţii; construcţiile şi dispozitivele navale; maşinile şi dispozitivele 
industriale.

Jasol Multi HG 46, 68 sunt destinate pentru lubrifierea sistemelor hidraulice din maşini şi echipamente; ansamblele de transmisie 
a forţei, acţionare şi control hidraulic. De asemenea sunt utilizate în angrenajele cilindrice cu dinţi drepţi şi oblici, precum  
şi în angrenajele conice. Pot fi utilizate peste tot unde producătorul aparatului recomandă utilizarea uleiurilor hidraulice HLP, 
precum şi de transmisie din clasa CLP.

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

ULEIURI HIDRAULICE
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Agricat STOU 10W/30

JASOL Agricat STOU 10W/40

SAE: 10W/30 
API: CG-4/SF, GL-4
ACEA: E3
New Holland 820092001/2/3
ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B

SAE: 10W/40 
API: CG-4/SF, GL-4
ACEA: E3
New Holland 820092001/2/3
New Holland MAT 3525 i 3526

Jasol Agricat STOU 10W/30 este un ulei modern multifuncţional tip STOU destinat pentru funcţionare în condiţii dificile 
de exploatare în echipamente agricole şi de construcţii moderne. Asigură protecţie excepţională în motoarele diesel, 
transmisiile manuale, precum şi în sistemele hidraulice şi frânele umede.

Jasol Agricat STOU 10W/40 este un ulei multifuncţional tip STOU (Super Tractor Oil Universal) destinat pentru funcţionare  
în condiţii foarte dificile de exploatare în echipamentele agricole şi de constucţii. Asigură protecţie excepţională în motoarele 
diesel, transmisiile manuale, precum şi în sistemele hidraulice şi frânele umede.

FNH 82009201/2/3
John Deere: J27, J20C 
New Holland MAT 3525 and 3526
Massey Ferguson: CMS M1139/44/45
Ford: M2C 159 B/C

Massey Ferguson: CMS M1139/44/45
Ford: M2C 159 B/C
ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
John Deere: J27, J20C
FNH 82009201/2/3

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Agricat SAE 10W

JASOL Agricat UTTO 10W/40

JASOL Agricat UTTO 10W/30
SAE: 10W/30 
API: GL-4
Massey Ferguson CMS M 1143
John Deere J27, JI20C
Ford M2C, 134D, 159B/C

SAE: 10W/40 
API: GL-4
Massey Ferguson CMS M 1143
Ford M2C, 134D, 159B/C
John Deere J27, JI20C

SAE: 10W
API: GL-4
Komatsu KES 07.868.1
Caterpillar TO-4 (TO-2)
Allison C-4

Jasol Agricat UTTO 10W/30 este destinat pentru lubrifierea diferitor tipuri de transmisii utilizate în echipamente agricole, 
de construcţii şi industriale (cutii de viteză, transmisii principale, de direcţie, mecanisme diferenţiale), precum şi sisteme 
hidraulice cu sarcină ridicată respectând recomandările producătorilor de maşini şi vehicule. Poate fi utilizat în tractoarele 
în care transmisia manuală, punţile, echipamentul hidraulic, precum şi „frânele umede” sunt lubrifiate cu ajutorul sistemului 
de ulei.

Jasol Agricat UTTO 10W/40 este un ulei multisezon, multifuncţional de tip Universal TractorTransmission Oil care asigură protecţie 
ideală antiuzură, anticorozivă, precum şi limitează depunerea de sedimente și nămoluri. Este destinat pentru lubrifierea diferitor 
tipuri de transmisii utilizate în echipamente agricole, de construcţii şi industriale (cutii de viteză, transmisii principale, de direcţie, 
mecanisme diferenţiale), precum şi sisteme hidraulice cu sarcină ridicată respectând recomandările producătorilor de maşini  
şi vehicule. Ulei recomandat în special pentru John Deere.

Jasol Agricat SAE 10W este un ulei hidraulic şi de transmisie destinat pentru funcţionare în condiţii dificile în cutiile de viteză, 
cutiile de viteză Powershift, sistemele de transfer a puterii, precum şi sistemele de acţionare hidraulică şi de control pentru 
echipamentele grele de construcţii, tractoare şi buldozere încărcătoare. Ulei recomandat pentru Ursus.

New Holland MAT 3525, MAT 3526
New Holland 82009201/2/3

New Holland MAT 3525, MAT 3526
New Holland 82009201/2/3

ZF TE-ML 03C
Eaton-Fuller
Sperry Vickers/Eaton I-280-S
Vickers M-2950-S
Tremac/TTC

Dana
Euclid

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

ULEIURI MULTIFUNCŢIONALE (ECHIPAMENT AGRICOL, DE CONSTRUCŢII)
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Agricat SAE 30

JASOL Agri U

Specificaţie:

Specificaţie:

SAE: 30
API: GL-4
Komatsu KES 07.868.1
Caterpillar TO-4 (TO-2)
Allison C-4

API: GL-4
DIN 51 524 cz.2 HLP
Ford: M2C 134D
Case New Holland MAT 3525
John Deere: JD J20C

Jasol Agricat SAE 30 este un ulei mineral hidraulic şi de transmisie de tip PTF (Power Transmission Fluid) fabricat pe bază  
de ulei mineral înalt rafinat. Formula optimă asigură: proprietăţi anti-spumă ridicate, proprietăţi de demulsionare foarte bune, 
filtrabilitate ridicată, precum şi compatibilitate cu materialele de etanşare ale sistemului. Uleiul Jasol Agricat SAE 30 este destinat 
pentru funcţionare în condiţii dificile în cutiile de viteză, cutiile de viteză Powershift, sistemele de transfer a puterii, precum  
şi sistemele de acţionare hidraulică şi de control pentru echipamentele grele de construcţii, tractoare şi buldozere încărcătoare. 
Ulei recomandat în special pentru New Holland.

Jasol Agri U este un ulei hidraulic şi de transmisie universal destinat pentru utilizare în cutiile de viteză, sistemele de transfer 
a puterii, precum şi în sistemele de transmisie şi hidraulice. Este destinat pentru lubrifierea sistemului de antrenare, chiar 
şi a celor cu aşa-numitele frâne umede, precum şi ca lichid de lucru pentru sistemele hidraulice din tractoare şi maşini 
agricole.

Allison TES-439
ZF TE-ML 03C
Eaton-Fuller
Sperry Vickers/Eaton I-280-S
Vickers M-2950-S Dana

ZF TE ML 06A/06B/06C/07B
Massey Ferguson: CMS M1135,  
                                M1143, M1145

Tremac/TTC
Euclid

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Agri Box 26
Specificaţie:

ISO VG: 46
DIN 51524 cz.3 HVLP
AFNOR NF E 48-603 (HV)
U.S. Steel 127
U.S. Steel 224

Jasol Agri Box 26 este destinat pentru lubrifierea sistemelor hidraulice care lucrează în condiţii dificile de exploatare. Poate fi utilizat, 
de asemenea, în cutiile de viteză hidromecanice, mecanismele de servodirecţie în vehiculele mecanice, precum şi în unele 
sisteme hidrocinetice.

Ambalaje disponibile:

• 

• 

• • 

• 

• 

JASOL Gear Trans SP-CLP
Specificaţie:

DIN 51 517, cz.3 CLP
ISO-L- CKC; ISO-L-CKD
PN-ISO 3448 VG: 68-680
PN-EN ISO 6743-6
AGMA 9005-D94 U.S. Steel 
224, 222, 223

Jasol Gear Trans SP/CLP 68-680 sunt destinate pentru lubrifierea mecanismelor de transmisie puternic solicitate ale 
dispozitivelor industriale, care transferă deseori sarcini de şoc, de exemplu maşini de construcţie, maşini care lucrează  
în industria extractivă, precum şi în alte dispozitive, la temperaturi de funcţionare de până la 120ºC. Sunt utilizate în transmisiile 
care necesită uleiuri cu rezistenţă sporită a peliculei lubrifiante la sarcinile aplicate.

Grupa C

Ambalaje disponibile:

Product
JASOL GearTrans SP-CLP 68

JASOL GearTrans SP-CLP 320

JASOL GearTrans SP-CLP 150

JASOL GearTrans SP-CLP 680

JASOL GearTrans SP-CLP 100

JASOL GearTrans SP-CLP 460

JASOL GearTrans SP-CLP 220

IBC
/luz 30L20L5L 200L

ULEIURI PENTRU TRANSMISII INDUSTRIALE

ULEIURI MULTIFUNCŢIONALE (ECHIPAMENT AGRICOL, DE CONSTRUCŢII)
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ULEIURI PENTRU MAŞINI

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Gear Trans PZ

JASOL AN

JASOL Gear Trans

JASOL Gear Trans PL

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

SAE: 90
API: GL-1

PN-EN-ISO 6743-1
ISO 3448 VG: 10-150
DIN 51 501 L-AN
PN-85/C-96070

DIN 51 517, cz.1 C, cz.2 CL
ISO 12 925-1: CKC
ISO 3448 VG: 68-460 

SAE: 140 
API: GL-1

Jasol Gear Trans PZ este un ulei de iarnă pentru transmisiile industriale utilizat pentru lubrifierea angrenajelor dinţate solicitate 
cu sarcină redusă din autovehicule, pentru angrenaje industriale şi maşini agricole cu excepţia angrenajelor hipoide.

Jasol AN 10-150 este un ulei de maşini mineral destinat pentru lubrifierea elementelor uşor sau mediu solicitate din maşinile şi 
dispozitivele industriale, rulmenţii de rulare şi lagărele de alunecare, ghidaje, axuri şi transmisii mecanice deschise pretutindeni 
unde nu este necesară utilizarea de aditivi funcţionali.

Jasol Gear Trans 68-460 sunt destinate pentru lubrifierea transmisiilor mecanice mediu solicitate ale dispozitivelor industriale, 
maşinilor de construcţii, maşinilor utilizate în industria extractivă, maşini de prelucrare, precum şi în alte dispozitive la temperaturi 
care nu depăşesc 100ºC.

Jasol Gear Trans PL este un ulei de vară pentru transmisiile industriale utilizat pentru lubrifierea angrenajelor  dinţate solicitate  
cu sarcină redusă din autovehicule, pentru angrenaje industriale şi maşini agricole cu excepţia angrenajelor hipoide.

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Product

Product:

JASOL GearTrans 68

JASOL AN 10

JASOL GearTrans 320

JASOL AN 46

JASOL GearTrans 150

JASOL AN 22

JASOL AN 100

JASOL GearTrans 100

JASOL AN 15

JASOL GearTrans 460

JASOL AN 68

JASOL GearTrans 220

JASOL AN 32

JASOL AN 150

IBC
/luz 30L

30L

20L

20L

5L

5L

200L

200LIBC
/luz

ULEIURI PENTRU TRANSMISII INDUSTRIALE
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• 

Jasovel 19
Specificaţie:

ISO VG: 10

Jasovel 19 este un ulei conceput cu uleiuri minerale de bază destinat pentru lubrifierea prin curgere şi baie a maşinilor-unelte 
de mare viteză, maşinilor textile, precum şi a altor elemente de precizie ale dispozitivelor în conformitate cu instrucţiunile  
de lubrifiere.

Ambalaje disponibile:

ULEIURI GRESATE PENTRU MAŞINI

• 

• 

JASOL MN-11

JASOL MN-15

Specificaţie:

Specificaţie:

PN-56/C-96074

PN-56/C-96074

Jasol MN 11 este destinat pentru lubrifierea rulmenţilor maşinilor cu aburi ale vapoarelor, rulmenţilor expuşi la contactul cu apa 
(uleiurile gresate creează împreună cu apa o emulsie lubrifiantă), rulmenţilor maşinilor expuse la sarcini unitare sporite, precum 
şi pentru gresarea pieselor exterioare ale maşinilor cu aburi.

Jasol MN 15 este destinat pentru lubrifierea rulmenţilor maşinilor cu aburi ale vapoarelor, rulmenţilor expuşi la contactul cu apa 
(uleiurile gresate creează împreună cu apa o emulsie lubrifiantă), precum şi a rulmenţilor maşinilor expuse la sarcini unitare 
sporite, pentru gresarea rulmenţilor vapoarelor din jurul elicelor.

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

• 

• 

• 

• 

JASOL Compressor Oil L-DAH
Specificaţie:

DIN 51 506: VD-L, VC-L
ISO 6743/3A: L-DAH
ISO 3448: VG: 46-68
PN-91/C-96073

Jasol Compressor Oil L- DAH 46, 68 este destinat pentru lubrifierea compresoarelor cu piston, rotative şi cu palete, lubrifiate 
prin picurare în condiţii medii de funcţionare. Bazat pe un pachet dedicat de aditivi care asigură stabilitatea ridicată la oxidare  
şi de protecţie a pieselor împotriva coroziunii.

ULEIURI PENTRU COMPRESOR

Ambalaje disponibile:

ULEIURI PENTRU MAŞINI
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Compressor Oil L-DAB

JASOL Compressor Oil L-DAA

Specificaţie:

Specificaţie:

DIN 51 506: VD-L, VC-L
ISO 6743/3A: L-DAB
ISO 3448: VG: 68-100
PN-91/C-96073

DIN 51 506: VB-L, VC
ISO 6743/3A: L-DAA
ISO 3448: VG: 46-100
PN-91/C-96073

Jasol Compressor Oil L- DAB 68, 100 este destinat pentru lubrifierea compresoarelor cu piston, rotative şi cu palete, lubrifiate prin 
picurare în condiţii medii de funcţionare. Asigură protecţie anticorozivă bună şi stabilitate termică ridicată.

Jasol Compressor Oil L- DAA 46, 68, 100 sunt destinate pentru lubrifierea compresoarelor cu piston, rotative şi cu palete, lubrifiate 
prin picurare în condiţii medii de funcţionare. Ulei mineral pentru compresor bazat pe un pachet de aditivi dedicat.

• 

• 

JASOL Freeze 20

JASOL Freeze 30

Specificaţie:

Specificaţie:

PN-74/C-96072

PN-74/C-96072

Jasol Freeze 20 este destinat pentru lubrifierea compresoarelor frigorifice cu amoniac în care temperatura evaporatorului atinge 
-50ºC, de exemplu pentru compresoare în două trepte cu sistem de lubrifiere cu circulaţie. Bazat pe o tehnologie care asigură 
protecţie maximă în condiţii de temperatură extrem de scăzute.

Jasol Freeze 30 este destinat pentru lubrifierea compresoarelor frigorifice cu amoniac în care temperatura evaporatorului atinge 
-30ºC, de exemplu pentru compresoare cu flux direct cu sistem de lubrifiere cu circulaţie. Bazat pe o tehnologie care asigură 
protecţie maximă la o gamă largă de temperaturi.

ULEI PENTRU COMPRESOARE FRIGORIFICE

Ambalaje disponibile:

Product:
JASOL Compressor Oil L-DAA 46

JASOL Compressor Oil L-DAA 100
JASOL Compressor Oil L-DAA 68

5L0,6L 20L1L 200LIBC
/luz

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

ULEIURI PENTRU COMPRESOR
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• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Turbine Oil TU
Specificaţie:

PN-ISO 3448 VG: 32-68
PN-ISO 8068:2009
ISO 6743/5:1988. L-TSA
DIN 51 515 cz.1
PN-91/C-96099/15

Jasol Turbine Oil TU 32–68 sunt destinate pentru lubrifierea şi răcirea rulmenţilor axiali şi radiali din turbinele cu abur, gaz şi apă. 
Pot fi utilizate, de asemenea, drept lichide hidraulice în sistemele de ajustare şi alimentare a uleiului în joncţiunile de frecare, 
angrenaje, manşoane de conectare, precum şi alte dispozitive auxiliare. 

ULEIURI PENTRU TURBINĂ

Ambalaje disponibile:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Metal Working ES-12

JASOL Metal Working ACP I

JASOL Metal Working ACP II

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

PN-90/C-96099
ISO 6743/7 - MAA, MAF, MAG
DIN 51 385 nr SEMW

ISO-6743/7 L-MHE
DIN 51 385-1

ISO-6743/7 L-MHE
DIN 51 385-1

Jasol Metal Working ES-12 este un concentrat cu conţinut ridicat de ulei care formează emulsii lăptoase. Sub formă de emulsie 
apoasă de răcire-lubrifiere este utilizat la prelucrarea oţelului, fontei şi metalelor neferoase, precum şi a aliajelor acestora. Emulsiile 
uleiului Jasol Metal Working ES-12 trebuie preparate cu apă cu duritate nu mai mare de 15°N. Concentraţia recomandată de lucru 
a emulsiei bazate pe JASOL Metal Working ES-12, în funcţie de tipul de prelucrare şi de materialul prelucrat: şlefuire (3÷5%), 
strunjire, frezare, găurire, alezare (5÷10%), filetare (10÷15%).

Jasol Metal Working ACP I este destinat pentru strunjirea aliajelor de oţel, fontei, aliajelor de cupru şi aluminiu la presiuni unitare 
mari şi la viteză mare de tăiere. Este recomandat pentru prelucrarea danturii prin dăltuire, pentru alezare cu aleză cu multe 
muchii, precum şi pentru tăierea de filete.

Jasol Metal Working ACP II este destinat pentru circumferenţială, alezarea oţelului, aliajelor de cupru şi aluminiu cu aleze  
cu multe muchii, pentru tăierea de filete în aliaje de cupru, precum şi pentru laminare, aşchiere, broşare şi împingere.

ULEIURI PENTRU MAŞINI-UNELTE

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:
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ULEIURI PENTRU MAŞINI-UNELTE

• 

• 

JASOL Metal Working ACP III
Specificaţie:

ISO-6743/7 L-MHE
DIN 51 385-1

Jasol Metal Working ACP III este destinat pentru găurirea adâncă în oţel, fontă, aliaje de cupru, precum şi pentru prelucrare 
pe maşinile-unelte automate. Poate fi utilizat pretutindeni unde este necesar un uei de prelucrare cu vâscozitate ridicată.

• 

• 

JASOL Metal Working 22 S (sulfofrezol)
Specificaţie:

ISO-6743/7 L-MHE
DIN 51 385-1

Jasol Metal Working 22-S (înlocuitor de Sulfofrezol) este destinat pentru prelucrarea prin aşchiere a oţelului şi fontei la viteze 
mari de aşchiere şi temperaturi ridicate ale muchiei de tăiere. Este recomandat în special pentru prelucrarea prin aşchiere  
a oţelului cu rezistenţă sporită, precum şi a oţelurilor rezistente la căldură.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL RC-68

JASOL RC-220

Specificaţie:

Specificaţie:

ISO VG: 68
ISO 6743-13:2002/G
DIN 51 502 CG/CGLP
Cincinnati Milacron P-50

ISO VG: 220
ISO 6743-13:2002/G
DIN 51 502 CG/CGLP
Cincinnati Milacron P-50

Jasol RC-68 este destinat pentru lubrifierea tuturor tipurilor de ghidaje culisante, în special a ghidajelor glisante orizontale care 
lucrează la temperaturi şi sarcini moderate. Poate fi utilizat în sisteme compatibile cu lubrifianţi fără zinc.

Jasol RC-220 este destinat pentru lubrifierea tuturor tipurilor verticale culisante, în special a ghidajelor de precizie care 
lucrează la temperaturi şi sarcini moderate. Poate fi utilizat oriunde este necesar un ulei cu vâscozitate ridicată pentru 
ghidaje.

ULEIURI PENTRU GHIDAJE

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:
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ULEIURI PENTRU CĂLIRE

• 

• 

• 

• 

JASOL Quench Oil 70

JASOL Quench Oil 120

Specificaţie:

Specificaţie:

PN-ISO 6743-14:2012
Grupa U

PN-ISO 6743-14:2012
Grupa U

Jasol Quench Oil 70 este un ulei destinat pentru prelucrarea termică a elementelor din fontă şi oţel pentru care sunt permise mici 
deformaţii geometrice la viteza de răcire necesară. Temperatura recomandată pentru baie: 40-80ºC.

Jasol Quench Oil 120 este destinat pentru prelucrarea termică a elementelor din fontă şi oţeluri aliate şi carburate pentru care 
este necesar un grad ridicat de curăţenie a suprafeţelor călite. Temperatura recomandată pentru baie: 110-130ºC.

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

• 

• 

JASOL Quench Oil 160
Specificaţie:

PN-ISO 6743-14:2012
Grupa U

Jasol Quench Oil 160 este destinat pentru prelucrarea termică a elementelor din fontă şi oţeluri aliate şi carburate pentru care este 
necesar un grad ridicat de curăţenie a suprafeţelor călite. Temperatura recomandată pentru baie: 160-180ºC.

Ambalaje disponibile:

ULEIURI PENTRU HORTICULTURĂ/SILVICUTURĂ

• 

• 

JASOL Garden Oil SAE 10W/30
Specificaţie:

SAE: 10W/30
API: SG/CD

Jasol Garden Oil SAE 10W/30 este un ulei de înaltă calitate cu tehnologie special concepută pentru motoarele cu patru timpi 
ale dispozitivelor pentru grădină precum motocoase, motocultori, pluguri etc. Jasol GardenN Oil SAE 10W/30 este un ulei 
multisezon şi asigură proprietăţi operaţionale precum protecţia anticorozivă, previne formarea depunerilor la temperaturi 
ridicate, garantează o peliculă lubrifiantă optimă în condiţii de sarcini termice şi mecanice ridicate.

Ambalaje disponibile:
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ULEIURI PENTRU HORTICULTURĂ/SILVICUTURĂ

• 

• 

• 

JASOL Garden Oil SAE 30
Specificaţie:

Specificaţie:

SAE: 30
API: SG/CD

VG: 68 

Jasol Garden Oil SAE 30 este un ulei de înaltă calitate cu tehnologie special elaborată pentru motoarele în patru timpi pentru 
dispozitivele pentru grădinărit precum motocoase, motocultoare, etc. Uleiul Jasol Garden Oil SAE 30 este un ulei monosezon 
destinat pentru utilizare pe timp de vară.

Jasol Agrigarden Oil este un ulei destinat pentru gresarea sistemelor de tăiere şi a ghidajelor fierăstraielor mecanice utilizate 
în silvicultură, horticultură şi gospodărie. Uleiul asigură protecţia optimă împotriva coroziunii, uzurii abrazive, precum şi aderenţa 
bună la piesele mobile ale dispozitivului şi lanţului de fierăstrău.

ULEI SEPARATOR

• 

• 

• 

JASOL Rz Bitumen Oil

JASOL Agrigarden BIO
Specificaţie:

Test biodegradowalności OECD 301F
OECD 301C MITI z wynikiem 63, 7%
ISO VG: 68

Jasol Agrigarden Bio biodegradabil este un ulei destinat pentru gresarea sistemelor de tăiere şi a ghidajelor fierăstraielor 
mecanice utilizate în silvicultură, horticultură şi gospodărie. Uleiul asigură protecţia optimă împotriva coroziunii, uzurii abrazive, 
precum şi aderenţa bună la piesele mobile ale dispozitivului şi lanţului de fierăstrău. Biodegradabilitate confirmată în cele mai 
recente teste OECD 301.

Jasol Rz Bitumen Oil este destinat pentru producerea emulsiilor de apă-ulei utilizate pentru eliminarea fenomenului de lipire  
a masei asfaltice de suprafaţa din metal a maşinilor care transportă masa de asfalt, precum şi utilajele care asfaltează drumurile. 
Concentraţiile recomandate de lucru ale emulsiei bazate pe Jasol Rz Bitumin Oil este de 10-15%, folosind apă cu duritatea de maxim 
15° n.

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

JASOL Agrigarden Oil  
(olej do pił żółty/ zielony)



26

ULEI DE TRASFER TERMIC

• 

JASOL Term Oil 6
Specificaţie:

ISO 6743/12 QB

Jasol Term Oil 6 este utilizat drept purtător de căldură în sistemele închise de căldură care permit atingerea temperaturii uleiului 
până la cca. 270°C, utilizate, printre altele, în instalaţiile de producţie a unsorilor şi uleiurilor lubrifiante, precum şi în încălzitoare 
şi sisteme de ulei pentru încălzirea maselor bitumice.

Ambalaje disponibile:

ULEIURI PENTRU LOCOMOTIVE

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Lokomotiv CF 40

JASOL Axial Rail Oil U

Specificaţie:

Specificaţie:

SAE: 40
API: CF

ISO VG 68
ISO L-AN
L-FC

Jasol Lokomotiv CF 40 is intended for the lubrication of heavy duty diesel railway engines operating under severe conditions. 
It can also be used to lubricate diesel engines of similar type in other technical devices.

Jasol Axial Rail Oil U este un ulei fabricat cu uleiuri de bază destinat pentru lubrifierea lagărelor de culisare ale locomotivelor 
cu abur, vagoanelor de cale ferată şi de tramvai pe tot parcursul anului.

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

ULEIURI PENTRU MOTOARE PE GAZ STAŢIONARE

• 

JASOL RevGas 40
Specificaţie:

SAE: 40

Jasol RevGas 40 este un ulei fără cenuşă recomandat pentru motoarele în doi timpi alimentate cu gaz metan precum: Ajax, 
Cooper-Bessemer, Clark, precum şi Fairbanks-Morse care lucrează în staţiile de trasnport şi comprimare a gazului. Bazat  
pe un pachet dedicat de aditivi care reduce cantitatea de cenuşă şi prelungeşte perioada de exploatare.

Ambalaje disponibile:
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• 

JASOL Pneumatic
Specificaţie:

ISO VG: 10-32

Jasol Pneumatic 10-32 este destinat pentru lubrifierea dispozitivelor pneumatice precum chei de montaj, maşini de găurit  
sau capsatoare pentru tapiţerie care necesită lubrifierea pieselor mobile interne.

ULEIURI PENTRU DISPOZITIVE PNEUMATICE

Ambalaje disponibile:

Product:
JASOL Pneumatic 10

JASOL Pneumatic 32
JASOL Pneumatic 15

1L 5L

• 

• 

JASOL Ceramix

JASOL Ceramix Uniwersalny

JASOL Formatol

Specificaţie:

Specificaţie:

ISO VG: 2-22

ISO VG: 100-180

Jasol Ceramix 2-22 este destinat pentru acoperirea matriţelor din oţel, lemn sau plastic utilizate la producerea diferitelor 
tipuri de elemente din beton agregat sau beton celular. Împiedică lipirea betonului de suprafaţa matriţei ceea ce facilitează 
separarea şi obţinerea unei suprafeţe netede şi curate ale elementelor formate.

Jasol Ceramix Universal este destinat pentru acoperirea matriţelor din oţel, lemn sau plastic utilizate la producerea diferitelor tipuri 
de elemente din beton agregat sau beton celular. Împiedică lipirea betonului de suprafaţa matriţei ceea ce facilitează separarea  
şi obţinerea unei suprafeţe netede şi curate ale elementelor formate.

Jasol Formatol 100-180 este destinat pentru acoperirea matriţelor din oţel, lemn şi din plastic utilizate la producerea diferitelor 
tipuri de elemente din beton agregat sau beton celular. Împiedică lipirea betonului de suprafaţa matriţei ceea ce facilitează 
separarea şi obţinerea unei suprafeţe netede şi curate ale elementelor formate.

ULEIURI ANTIADEZIVE

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Grease ŁT 43

JASOL Grease EP 2

JASOL Grease EP 0

JASOL Grease EP 00

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

Specificaţie:

NLGI: 3
DIN 51 502: K3K-30

NLGI:2
DIN 51 502: KP2K-20

NLGI: 0

NLGI: 00

Jasol Grease ŁT 43 este o unsoare cu litiu destinată pentru lubrifierea rulmenţilor de rulare şi de alunecare a tuturor tipurilor 
de maşini care lucrează în intervalul de temperaturi între -30°C şi +130°C. Este recomandată, de asemenea, pentru utilizare  
în gospodării, de exemplu pentru lubrifierea joncţiunilor de frecare din biciclete, motobiciclete, echipamente pentru grădină 
şi pentru terenuri, pentru lubrifierea şuruburilor, balamalelor pentru uşă, porţi etc. Jasol Grease ŁT 43 este rezistent la acţiunea 
apei.

Jasol Grease EP 2 este o unsoare cu litiu destinată pentru lubrifierea rulmenţilor de rulare care lucrează la sarcini radiale, 
percutante şi radiale ridicate, de exemplu în laminoare, prese, concasoare în intervalele de temperatură între -30°C şi +130°C. 
Este destinat pentru sistemele individuale şi centrale de lubrifiere, care lucrează la temperaturi ridicate la pompare  
a lubrifiantului pe distanţe scurte. Jasol Grease EP este rezistent la spălare cu apă şi asigură protecţie împotriva coroziunii 
într-un mediu umed.

Jasol Grease EP 0 este o unsoare cu litiu destinată pentru lubrifierea rulmenţilor de rulare care lucrează la sarcini radiale, 
percutante şi axiale ridicate, de exemplu în laminoare, prese, concasoare. Unsoarea este destinată pentru lubrifierea rulmenţilor 
cu sisteme centrale de lubrifiere care lucrează în intervale de temperaturi între -20°C şi +100°C care necesită pomparea 
lubrifiantului pe distanţe scurte.

Jasol Grease EP 00 este o unsoare cu litiu destinată pentru lubrifierea rulmenţilor de rulare care lucrează la sarcini radiale, 
percutante şi axiale ridicate, de exemplu în laminoare, prese, concasoare. Unsoarea este destinată pentru lubrifierea 
rulmenţilor cu sisteme centrale de lubrifiere care lucrează în intervale de temperaturi între -20°C şi +100°C care necesită 
pomparea lubrifiantului pe distanţe scurte.

• 

JASOL Grease EP 000
Specificaţie:

NLGI: 000

Jasol Grease EP 000 este o unsoare cu litiu destinată pentru lubrifierea rulmenţilor de rulare care lucrează la sarcini radiale, 
percutante şi axiale ridicate, de exemplu în laminoare, prese, concasoare. Unsoarea este destinată pentru lubrifierea 
rulmenţilor cu sisteme centrale de lubrifiere care lucrează în intervale de temperaturi între -20°C şi +100°C care necesită 
pomparea lubrifiantului pe distanţe scurte.

180

180

180

180

180

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

9

9

9

9

9

0,9

0,9

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:

LUBRIFIANŢI
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LUBRIFIANŢI

• 

• 

JASOL Grafit

JASOL Grease STP

NLGI: 2

NLGI: 1

Jasol Grease Grafit este o unsoare cu calciu care conţine grafit destinată pentru lubrifierea suspensiilor maşinilor şi a scaunelor 
din camioane. Poate fi utilizat pentru lubrifierea angrenajelor dinţate, cu melc, lanţurilor şi a altor puncte cu sarcini de frecare 
care lucrează în intervalul de temperaturi între -20 şi 60°C. Poate fi utilizat şi ca lubrifiant tipic pentru montaj.

Jasol Grease STP este o unsoare cu calciu destinată pentru lubrifierea periodică a şasiurilor autoturismelor, precum şi a îmbinărilor, 
bolţurilor şi a ghidajelor în intervalul de temperaturi de funcţionare între -20 şi 60°C. A nu se folosi pentru lubrifierea rulmenţilor 
de rulare.

180

180

4,5

4,5

9

9

0,9

0,9

Specificaţie:

Specificaţie:

Ambalaje disponibile:

Ambalaje disponibile:
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