
Špeciálna ochrana i pri extrémnom  
zaťažení a v náročných podmienkach

MazivÁ MOL  
pre poĽnohospodársku 
techniku





SPOľahlivá Prevádzka i vO veľmi  
nárOčných POdmienkach

Neočakávané poruchy poľnohospodárskej techniky pracujúcej pri vysokom zaťažení môžu spôsobiť závažné ha-
várie. Mazivá hrajú kľúčovú úlohu pri predchádzaní náhlym poruchám.

Profesionálne vybrané mazivá a s nimi spojené služby poskytujú nielen dlhodobú spoľahlivosť zariadenia a mi-
nimálne náklady na údržbu, ale zabezpečujú tiež dlhšie výmenné intervaly oleja a znižujú frekvenciu plánovanej 
údržby.

mazivá mOl pre poľnohospodársku techniku pomáhajú vášmu zariadeniu 
pracovať s maximálnym výkonom!  
Vývoj našich mazív je založený na viac než 100 ročných skúsenostiach, venujeme veľkú pozornosť potrebám na-
šich zákazníkov a požiadavkám výrobcov. Vďaka modernému zloženiu olejov naše produkty poskytujú vyvážený 
výkon vo všetkých oblastiach ochrany motora. Okrem vysokej prevádzkovej spoľahlivosti kladieme veľký dôraz na 
znižovanie prevádzkových nákladov našich zákazníkov.

 až o 15% nižšie  
prevádzkové náklady

    Náklady na údržbu sa môžu znížiť až o 15%

   Vďaka predĺženému výmennému intervalu 
a intervalu domazávania, ktoré zabezpečujú 
naše produkty, sa môže znížiť spotreba mazív 
až o 20%

   Produktivita a efektivita narastá úmerne so 
znižujúcim sa počtom neočakávaných porúch 
a s tým spojených časových prestojov. 

 vynikajúca ochrana motora

  Vďaka vynikajúcej ochrane proti opotrebeniu 
vydržia motory našich zákazníkov v prevádz-
ke dlhšie bez potreby výmeny alebo obnovy 
súčiastok 

   Naše mazivá minimalizujú usadzovanie nečis-
tôt a tým poskytujú motorom optimálne pre-
vádzkové podmienky

   Poskytujú tiež vynikajúcu ochranu proti koró-
zii čím zabezpečujú dlhšiu životnosť motora 
a znižujú požiadavky na údržbu.

Garancia spoľahlivosti
 
 Naše mazivá pre poľnohospodársku techniku 
spĺňajú požiadavky väčšiny najdôležitejších 
výrobcov motorov a zariadení a vyhovujú naj-
náročnejším potrebám poľnohospodárskych 
strojov.



mazivá mOl Pre POľnOhOSPOdárSkU 
TechnikU – Pre vŠeTkY POTreBY mazania

mOl Farm  
viacúčelové  
traktorové oleje 

  mOl Farm nh Ultra
mOl Farm Jd
mOl Farm STOU 10W-40,
15W-30 

 mOl Farm motorové oleje
mOl Farm Protect e9 15W-40
 mOl Farm Protect 10W-40, 15W-40

Naše chladiace kvapaliny a plastické mazivá sú popísané  
v samostatnej brožúre.

mOTOrOvý 
OleJ

UTTO 
viacúčelOvý 
TrakTOrOvý 

OleJ

STOU 
UniverzálnY 
TrakTOrOvý 

OleJ

PrevOdOvý 
OleJ

hYdraUlické 
OleJe

PlaSTické  
mazivá

PrémiOvý MOL Farm Protect 
E9 15W-40 MOL Farm NH Ultra MOL Farm 

STOU 10W-40
MOL Hykomol  
LS 85W-90 MOL Hydro HV MOL Favorit 2

exTra MOL Farm Protect 
10W-40, 15W-40 MOL Farm JD MOL Farm 

STOU 15W-30

MOL Hykomol K 
80W-90, 85W-90, 
80W-140

MOL Hydro HME MOL Farm Grease 2MG 
MOL Liton LT 2EP

UniverzálnY MOL Hykomol 90, 
80W-90, 85W-140 MOL Hydro HM

  evOx  
chladiace kvapaliny 

evOx Premium
evOx extra

mOl plastické mazivá 

mOl Favorit 2
mOl Farm Grease 2mG
mOl liton lT 2eP

mOl hykomol prevodové oleje 

mOl hykomol lS 85W-90
mOl hykomol k 80W-90, 85W-90, 80W-140
mOl hykomol 90, 80W-90, 85W-140
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Pre maximálne využitie všetkých výhod našich mazív vám prinášame okrem detailného predstavenia našich produk-
tov jednoduchý systém ikon, ktorý vám pomôže vybrať si najvhodnejšie mazivo pre vaše zariadenie.

vYBeraJTe POzOrne!

 maximálna Ochrana 
váŠhO zariadenia 

 Môžete znížiť počet porúch vašej techniky. Naše mazivá 
poskytujú vynikajúcu ochranu proti opotrebovaniu záro-
veň chránia proti korózii a minimalizujú vznik nečistôt, 
čím zaisťujú optimálne prevádzkové podmienky. Vaše 
zariadenie bude pracovať dlhšie s nižšími požiadavkami 
na údržbu a tým sa ušetria prevádzkové náklady.

dlhé výmenné 
a dOmazávacie 
inTervalY 

 Vďaka predĺženému výmennému intervalu nepotrebu-
jú naše mazivá častú výmenu. Nižšia spotreba mazív 
a menej odstávok na údržbu tak šetrí náklady. Menej 
prestojov znamená efektívnejšiu prevádzku zariadenia.

exTra  
Ochrana dPF

 Emisné limity sú stále prísnejšie a výrobcovia motorov 
musia vyvíjať novšie technológie aby ich splnili. Oleje 
s nízkym obsahom popola poskytujú ochranu mo-
derných výfukových systémov s filtrom pevných 
častíc (DPF), zvyšujú životnosť filtra pev-
ných častíc a znižujú emisie výfuko-
vých plynov.

menŠie záSOBY, meneJ 
neSPrávnYch POUŽiTÍ

 Minimalizujte svoje skladové zásoby mazív a znížte rizi-
ko ich nesprávneho použitia. Naše viacúčelové mazivá 
sa používajú na mazanie rôznych miest systému a majú 
široký rozsah použitia. Aj keď je váš vozový park rôzno-
rodý, nepotrebujete rôzne oleje pre rôzne zariadenia, čo 
je ďalší zdroj úspory.

Ochrana  
v chladnOm POčaSÍ

 Zásluhou vynikajúcej čerpateľnosti a nízkeho bodu tuh-
nutia poskytujú naše mazivá výbornú ochranu i v tých 
najchladnejších podmienkach a zaisťujú tak celoročnú 
ochranu.



Motorové oleje s dlhou životnosťou pre moderné 
vysoko zaťažené poľnohospodárske stroje a mobil-
nú techniku pracujúcu v náročných podmienkach. 
Tieto oleje:

Minimalizujú opotrebenie motora a tým zaisťujú 
jeho dlhú životnosť a nižšie náklady na údržbu

Prispievajú k nákladovo efektívnej prevádzke 
vďaka predĺženému výmennému intervalu oleja 
a zníženému počtu výmen oleja

Poskytujú vysokú ochranu voči korózii a tým 
znižujú potrebu výmeny súčiastok a predlžu-
jú životnosť motora

zabezpečujú vynikajúcu čistotu motora, kto-
rá je dôležitá pre optimálny výkon motora

Spĺňajú požiadavky významných výrobcov 
motorov a vyhovujú potrebám najmodernejšej 
poľnohospodárskej techniky.

Motorový olej s nízkym obsahom popola pre vyso-
ko výkonné nepreplňované a preplňované moderné 
naftové motory poľnohospodárskych strojov a mobil-
nej techniky vybavenej filtrom pevných častíc (DPF) 
a selektívnym oxidačným katalyzátorom (SCR). Ten-
to olej umožňuje využívať dlhé výmenné intervaly.  

  Veľmi vysoká výkonnostná úroveň garantuje 
dlhú životnosť motora

 Nízky obsah popola znižuje emisie výfukových 
plynov a zaisťuje dlhšiu životnosť filtrov pev-
ných častíc  

 Dlhé výmenné intervaly olejov znamenajú nižšiu 
spotrebu oleja a znižujú tak prevádzkové náklady

 Ochrana proti korózii znižuje požiadavky na 
údržbu

 Vynikajúca ochrana proti opotrebeniu znižuje 
frekvenciu výmeny a obnovy súčiastok

 Prevencia tvorby usadenín udržuje motor čis-
tý, čo je priorita číslo jeden pre optimálnu výkon-
nosť motora

 Spĺňa požiadavky významných výrobcov 
motorov a vyhovuje potrebám najmodernejšej 
poľnohospodárskej techniky.

NAŠE MOTOROVÉ OLEJE MOL DYNAMIC SÚ POPÍSANÉ V SAMOSTATNEJ BROŽÚRE.

mOl Farm PrOTecT e9 15W-40 mOl Farm PrOTecT 10W-40 mOl Farm PrOTecT 15W-40

aPi CJ-4/SM    CI-4 Plus CI-4 CI-4/SL    CF

acea E9-08 Issue 2    E7-08 Issue 2 E7-12 E7-12    E5-02    E3-96  Issue 4

caTerPillar ECF-3    ECF-2 ECF-1a

cUmminS CES 20081 CES 20078    CES 20077 CES 20078    CES 20077    CES  20076

deUTz DQC III-10 DQC II-10

man M 3275, M 3575 M 3275-1 MAN 3275-1

mB 228.31 228.3 228.3

TaTra TDS 30/12 TDS 40/16

renaUlT RLD-3 RLD-2 RLD-2

vOlvO VDS-4 VDS-3 VDS-3

zeTOr Zetor

ŠPeciFikácia

mOl Farm mOTOrOvé OleJe

mOl Farm Protect e9 15W-40
mOTOrOvé OleJe naJvYŠŠeJ kvaliTY Pre 
naJmOderneJŠiU POľnOhOSPOdárSkU 
TechnikU 

mOl Farm Protect 10W-40  
a 15W-40

PrémiOvé mOTOrOvé OleJe Pre mOdernú 
POľnOhOSPOdárSkU TechnikU PracUJúcU  
za ŤaŽkých POdmienOk 
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OSvedčená Ochrana mOTOra POčaS  
500 hOdinOveJ PrevádzkY

mOl Farm PrOTecT e9 15W-40  |  500 hOdinOvé TeSTOvanie v Prevádzke

PreSvedčivé výSledkY

Vyššie popísaný 500 hodinový test dokázal, že MOL Farm Protect E9 15W-40 poskytuje vynikajúcu ochranu a maxi-
málnu životnosť motora a tým prispieva k efektívnejšej prevádzke v poľnohospodárstve. 

7

Náš vysoko výkonný motorový olej MOL Farm Protect E9 15W-40 bol podrobený reálnemu 500 hodinovému pre-
vádzkovému testu, aby sa preukázala jeho schopnosť poskytovať vynikajúcu ochranu motora. 

cieľ: Test výkonnosti a ochrany motora zabez-
pečenej motorovým olejom počas 500 hodinovej pre-
vádzky

mOTOrY vYBrané Pre TeST: Tri John De-
ere traktory testované v rovnakých podmienkach ale 
rozdielneho typu a výkonnosti (JD8330, JD8120, 
JD6530)

POŽiadavkY mOTOra: Pre John Deere 8330 
a 8120 bol maximálny výmenný interval oleja 375 ho-
dín, zatiaľ čo John Deere 6530 bol v prevádzke 500 
hodín ako predpisuje výrobca zariadenia

Trvanie: 500 prevádzkových hodín

POdmienkY TeSTOvania: Testy boli robené 
v reálnych prevádzkových podmienkach. Poľnohos-
podárske stroje boli vystavené rovnakej záťaži ako 
pri svojej každodennej prevádzke, ktorá obnáša pra-
videlné činnosti: 72% orby, 21% prepravy po poli, 6% 
cestnej prepravy a 1% ďalších činností

OdBer vzOriek: Kontrolné vzorky olejovej 
náplne motora boli odoberané každých 100 hodín 
prevádzky

 

analýzY vzOriek: Vzorky boli analyzované 
a výsledky vyhodnocované medzinárodne uznáva-
ným laboratóriom MOL WearCheck.
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PROTI OPOTREBENIU

MOL Farm Protect E9 po 500 hodinovej prevázdke
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Graf 1: Významná rezerva ochrany proti opotrebeniu MOL Farm Protect E9

vYnikaJúca Ochrana mOTOra  
Olej si zachoval svoju viskozitu a poskytoval 
optimálne mazanie počas celého  
500 hodinového testu.

Test dokázal, že používanie 
motorového oleja mOl Farm Protect  
e9 15W-40 môže znížiť spotrebu oleja 
až o 25% v určitých typoch traktorov.

až do

nižšia spotreba  
motorového oleja

-25%

PrevYŠUJe medzinárOdné  
POŽiadavkY 
Tento olej prevyšuje požiadavky špecifikácií 
ACEA E9 a API CJ-4. *

Tento olej poskytuje viac než 
dvojnásobné zníženie spotreby oleja, 
ktoré predpisuje špecifikácia aPi 
cJ-4.

o viac ako

nižšia  
spotreba oleja

2X

maximálna ŽivOTnOSŤ mOTOra  
Počas 500 hodinového testovania zostala koncentrácia 
železných a neželezných oderových kovov nízka, ani sa 
nepriblížila k všeobecne akceptovanému limitu v rámci 
diagnostiky oleja. (Graf 1)

vďaka silnej ochrane proti opotrebeniu sa 
môžu znížiť náklady na údržbu motora až 
o 15%.

až o

nižšie náklady  
na údržbu

-15%

*Catepillar 1N test



viacúčelOvé TrakTOrOvé OleJe
mOl Farm prevodové a hydraulické 
traktorové oleje typu UTTO 

mOl Farm STOU  
viacúčelový traktorový olej

mOl Farm nh Ultra
Vysoko výkonný traktorový prevodový a hydraulický 
olej (UTTO) špeciálne vyvinutý pre stroje Case New 
Holland Group. Viacúčelový olej pre mazanie prevo-
doviek, rozvodoviek, koncových hriadeľov, Power-shi-
ft prevodoviek, diferenciálov, mokrých bŕzd a hydrau-
lických systémov poľnohospodárskych strojov.

Vysoká výkonnosť oleja garantuje spoľahlivú 
prevádzku

Vhodný pre dlhé výmenné intervaly, čím znižuje 
prevádzkové náklady

Jeho viskozitné vlastnosti poskytujú vynikajúcu 
čerpateľnosť za nízkych teplôt a olej sa po na-
štartovaní rýchlo dostane na všetky potreb-
né miesta

Zaisťuje optimálnu prevádzku mokrých bŕzd – 
brzdy pracujú ticho a hladko

Vynikajúca ochrana proti korózii prevyšuje po-
žiadavky výkonnostných špecifikácií a posky-
tuje dlhšiu životnosť zariadení a nároky na 
údržbu sú menšie

Predchádza tvorbe usadenín a tým zaisťuje vý-
bornú čistotu jednotlivých častí.

mOl Farm Jd
Viacúčelový vysoko výkonný traktorový prevodový 
a hydraulický olej (UTTO) so špeciálnymi vlastnosťami 
určený pre mazanie prevodoviek, hydrauliky a mokrých 
bŕzd moderných traktorov a mobilných poľnohospodár-
skych zariadení. Spĺňa špecifikáciu John Deere.

 Jeho viskozitné vlastnosti poskytujú vynikajúcu 
čerpateľnosť za nízkych teplôt a olej sa po na-
štartovaní rýchlo dostane na všetky potrebné 
miesta, takže sa zabráni silnému opotrebeniu

 Zaisťuje optimálnu prevádzku mokrých bŕzd – 
brzdy pracujú ticho a hladko

 Vynikajúca ochrana proti korózii prevyšuje poži-
adavky výkonnostných špecifikácií a poskytu-
je dlhšiu životnosť zariadení a nároky na 
údržbu sú menšie.

mOl Farm STOU 10W-40
Vysoko výkonný syntetický olej pre motory, prevodo-
vky a hydraulické systémy. Vhodný ako motorový olej 
do moderných, vysoko výkonných dieselových mo-
torov v poľnohospodárstve (pokiaľ výrobca povoľuje 
mazivá typu STOU), ako prevodový olej v mechan-
ických prevodovkách a ako pracovná kvapalina v hy-
draulických systémoch.  

Špeciálne trecie vlastnosti zaisťujú dlhú život-
nosť mokrých bŕzd a spojok

Vďaka syntetickým zložkám je olej vynikajú-
co čerpateľný pri nízkych teplotách a vytvára 
spoľahlivý, stabilný mazací film. Zaisťuje rých-
lu dopravu maziva na všetky miesta hneď 
po naštartovaní, takže zabráni intenzívnemu 
opotrebeniu

Garantuje maximálny výkon a kompletnú 
ochranu súčasne pre motory, hydraulické sys-
témy a mokré brzdy

Jeho použitie ako viacúčelového produktu 
umožňuje konsolidáciu mazív. 

mOl Farm STOU 15W-30
Vysoko výkonný viacúčelový traktorový olej. Poskytu-
je ochranu pre motory (pokiaľ výrobca povoľuje 
mazivá typu STOU), prevodovky, mokré brzdy a hy-
draulické systémy traktorov a poľnohospodárskych 
strojov pracujúcich v širokom rozpätí teplôt a pri 
veľkom zaťažení. 

Vhodný na aplikáciu do všetkých mazaných 
častí traktorov. Jeho použitie ako viacúčelového 
produktu umožňuje konsolidáciu mazív 

Garantuje kompletnú ochranu pre motory, pre-
vodovky, hydraulické systémy a mokré brzdy.
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mOl Farm nh UlTra mOl Farm Jd mOl Farm STOU
10W-40

mOl Farm STOU
15W-30

aPi GL-4 GL-4 GG-4
GL-4

GG-4
GL-4

acea E3-96 E3-96

alliSOn C4 C4

caTerPillar TO-2 TO-2 TO-2

caSe neW hOlland MAT3525

deUTz-alliS PF-821 PF-821

FOrd ESN-M2C 134-D  
ESN-M2C 86C ESN-M2C 68B ESN-M2C 159-B/C ESN-M2C 159-B/C

Ji caSe
MS 1204
MS 1207
MS 1209

MS 1204

JOhn deere JDM J20C JDM J20C JDM J20C
JDM J27

JDM J20C
JDM J27

kUBOTa UDT Fluid

maSSeY FerGUSSOn

M1145
M1143
M1135
M1129A
M1127B
M1110

M1141
M1129A
M1127B

M1145 
M1144
M1143
M1139

M1145
M1139
M1110

vOlvO WB101

WhiTe Farm Q-1826 Q-1826 Q-1826

zeTOr ZETOR

zF Te-ml 06B/06C/07B

eaTOn (vickerS) M-2950-S
I-280-S

M-2950-S
I-280-S

M-2950-S
I-280-S 

M-2950-S
I-280-S

ŠPeciFikácie
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mOl hykomol lS séria
Špeciálne vysoko výkonné prevodové oleje určené 
predovšetkým pre diferenciály s definovanými klzný-
mi vlastnosťami (Limited Slip). 

Poskytujú vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu 
a tým zvyšujú životnosť prevodoviek a znižujú 
náklady na údržbu 

Vďaka špeciálnym viskozitným prísadám a mo-
difikátoru trenia umožňujú tichú prevádzku 

 Zaisťujú nižšiu teplotu prevodoviek ako oleje 
bez LS prísad, nižšie straty trením znamenajú 
úsporu paliva.

mOl hykomol k séria
Vysoko výkonné EP prevodové oleje vyvinuté pre 
prevodovky pracujúce pri strednom alebo vysokom 
zaťažení. 

 Vďaka vynikajúcej oxidačnej stabilite si zacho-
vávajú kvalitu pri vysokých pracovných tep-
lotách

 Zaisťujú spoľahlivý mazací film i pri vysokom 
zaťažení a tým zabraňujú opotrebeniu, korózii 
a znižujú náklady na údržbu. 

mOl hykomol séria
Vysoko výkonné prevodové oleje pre prevodovky. 

 Vďaka vynikajúcej oxidačnej stabilite si zacho-
vávajú svoju kvalitu pri vysokých prevádz-
kových teplotách

 Zaisťujú spoľahlivý mazací film i pri vysokom 
zaťažení a tým zabraňujú opotrebeniu, korózii 
a znižujú náklady na údržbu.

mOl
hYkOmOl 
lS 85W-90

mOl  
hYkOmOl k 
80W-90

mOl  
hYkOmOl k 
85W-90

mOl
hYkOmOl k 
80W-140

mOl
hYkOmOl 90

mOl
hYkOmOl 
80W-90

mOl  
hYkOmOl  
85W-140

aPi GL-5 GL-5 GL-5 MT-1
GL-5 GL-4 GL-4 GL-4

mil MIL-L-2105D MIL-L-2105D MIL-L-2105 MIL-L-2105 MIL-L-2105

man 342 Typ M-1

mB 235.0

zeTOr Zetor

zF Te-
ml

05C
12C
21C

07A
16B
16C
17B
19B
21A

05A
07A
12E
16B
16C
16D
17B
19B

ŠPeciFikácie

PrevOdOvé OleJe  
Pre PrevOdOvkY a diFerenciálY
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OSTaTné PrOdUkTY

hYdraUlické OleJe

PlaSTické mazivá

mOl hydro hv séria 
Viacstupňové hydraulické oleje s výkonnosťou vý-
znamne prevyšujúcou ISO HV požiadavky. Vďaka 
tepelnej a mechanickej stabilite sú vynikajúce pre 
vonkajšie použitie, v hydraulických systémoch pracu-
júcich v širokom rozsahu teplôt. 

Umožňujú dlhé výmenné intervaly, dochádza 
k poklesu spotreby maziva a tým prispievajú 
ku zníženiu prevádzkových nákladov 

 Garantujú spoľahlivú prevádzku hydraulic-
kých systémov pri vysokých a nízkych teplotách

Poskytujú vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu 
a dobrú filtrovateľnosť a tým zlepšujú životnosť 
zariadení a znižujú náklady na údržbu.

mOl hydro hme séria
Vysoko kvalitné hydraulické oleje s výkonnosťou vý-
znamne prevyšujúcou ISO HM požiadavky pre hydrau-
lické systémy pracujúce v náročných podmienkach. 

 Poskytujú vynikajúcu ochranu proti opotrebe-
niu a korózii, zaisťujú spoľahlivú prevádzku 
a dlhú životnosť zariadení a tým znižujú ná-
klady na údržbu 

  Ich vysoká stabilita umožňuje dlhé výmenné in-
tervaly a tým je spotreba maziva nižšia.

mOl hydro hm séria
Vysoko výkonná prevádzková kvapalina pre hydrau-
lické systémy pracujúce pri bežnom teplotnom a me-
chanickom zaťažení.

 Vďaka svojim viskozitným vlastnostiam a silnej 
ochrane proti opotrebeniu zabezpečujú dlhú 
životnosť hydraulických systémov a tým zni-
žujú náklady na údržbu 

Poskytujú efektívnu ochranu proti korózii.

mOl Favorit 2
Viacúčelové plastické mazivo s dobrou mechanickou 
stabilitou, poskytuje dlhodobo dokonalé mazanie. 

 Udržuje svoju stabilitu i v extrémnych klimatic-
kých podmienkach
Vynikajúca priľnavosť a ochrana proti korózii po-
skytuje dlhú životnosť zariadenia a nižšie ná-
klady na údržbu 
 Poskytuje spoľahlivé mazanie i pri vysokých 
rýchlostiach 
 Udržuje si svoju stabilitu a všetky prednosti i pri 
silných vibráciách
vďaka svojej dobrej odolnosti voči vode je 
vhodný pre použitie vo vlhkých podmienkach.

mOl Farm Grease 2mG
Vysoko výkonné plastické mazivo s obsahom molyb-
dén disulfidu a grafitu špeciálne vyvinuté pre poľno-
hospodárske zariadenia vystavené vysokému riziku 
zadretia. Vhodné na mazanie ložísk, kĺbov a čapov, 
predovšetkým pre individuálne mazacie systémy. 

vďaka dobrej odolnosti voči vode zabezpeču-
je dobré mazacie vlastnosti vo vlhkých podmien-
kach
Vynikajúca priľnavosť a ochrana proti zadretiu za-
isťuje dlhú životnosť zariadenia
Používaním plastického maziva s dlhou životnos-
ťou sa znižuje spotreba maziva.

mOl liton lT 2eP
Viacúčelové plastické mazivo s dobrou priľnavosťou 
a odolnosťou voči vode, poskytuje ochranu proti korózii 
a nízku úroveň trenia a opotrebenia.

 Jeho vynikajúca priľnavosť a ochrana proti koró-
zii poskytuje dlhú životnosť zariadenia a nižšie 
náklady na údržbu 
Vďaka svojim viskozitným vlastnostiam poskytu-
je vynikajúce mazanie i pri nízkych teplotách 
vďaka vynikajúcej odolnosti voči vode za-
bezpečuje dobré mazacie vlastnosti vo vlhkých 
podmienkach
Používaním plastického maziva s dlhou životnos-
ťou sa znižuje spotreba maziva. 
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Mazivá MOL pre poľnohospodársku techniku spĺňajú požiadavky popredných výrobcov zariadení a vyhovujú naj-
novším potrebám poľnohospodárskej techniky , sú preto vynikajúcou voľbou. V tabuľke nižšie odporúčame nasle-
dujúce produkty pre rôzne značky:

mazivá mOl  
Pre naJmOderneJŠiU POľnOhOSPOdárSkU TechnikU

PRE SPRÁVNY VÝBER MAZIVA KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠICH ODBORNÍKOV.
KONTAKTY SÚ NA ZADNEJ STRANE.

TYP enGine PrevOdOvka hYdraUlický 
SYSTém

diFerenciálY/ 
redUkcie

PlaSTické 
mazivá

BelarUS MOL Farm STOU 
15W-30 MOL Hykomol 80W-90 MOL Farm STOU 15W-30 MOL Hykomol K 80W-90 MOL Farm Grease 2MG 

MOL Liton LT 2EP

ih caSe MOL Farm Protect 
15W-40 MOL Farm NH Ultra Spojený systém  

s prevodovkou
MOL Hykomol LS 85W-90 
MOL Hykomol K 80W-90 MOL Favorit 2

claaS MOL Farm Protect 
E9 15W-40 MOL Farm NH Ultra Spojený systém  

s prevodovkou MOL Hykomol LS 85W-90 MOL Farm Grease 2MG 
MOL Liton LT 2EP

FendT MOL Farm Protect 
10W-40

MOL Farm STOU 10W-40
MOL Hykomol K 80W-90 MOL Farm STOU 10W-40 MOL Hykomol LS 85W-90 

MOL Hykomol K 80W-90
MOL Farm Grease 2MG 
MOL Liton LT 2EP

JcB MOL Farm Protect 
10W-40 MOL Farm STOU 15W-30 MOL Hydro HM 32 MOL Hykomol K 80W-90 MOL Favorit 2

JOhn deere MOL Farm Protect 
E9 15W-40 MOL Farm JD Spojený systém  

s prevodovkou MOL Hykomol K 85W-140 MOL Favorit 2

kUBOTa MOL Farm Protect 
E9 15W-40 MOL Farm JD Spojený systém  

s prevodovkou MOL Hykomol K 80W-90 MOL Favorit 2

landini MOL Farm Protect 
15W-40 MOL Farm NH Ultra Spojený systém  

s prevodovkou MOL Hykomol K 80W-90 MOL Farm Grease 2MG 
MOL Liton LT 2EP

maSSeY
FerGUSOn

MOL Farm Protect 
10W-40 MOL Farm NH Ultra Spojený systém  

s prevodovkou
MOL Farm NH Ultra
MOL Hykomol K 80W-90 MOL Favorit 2

mccOrmick
inTl

MOL Farm Protect 
15W-40 MOL Farm NH Ultra Spojený systém  

s prevodovkou
MOL Hykomol LS 85W-90 
MOL Hykomol K 80W-90

MOL Farm Grease 2MG 
MOL Liton LT 2EP

neW 
hOlland

MOL Farm Protect 
15W-40 MOL Farm NH Ultra Spojený systém  

s prevodovkou
MOL Farm STOU 15W-30
MOL Hykomol K 80W-90 MOL Favorit 2

renaUlT MOL Farm Protect 
15W-40 MOL Farm NH Ultra Spojený systém  

s prevodovkou MOL Hykomol LS 85W-90 MOL Favorit 2

STeYr MOL Farm Protect 
15W-40 MOL Farm NH Ultra MOL Farm NH Ultra MOL Hykomol LS 85W-90 MOL Favorit 2

UrSUS
MOL Farm 
Protect 10W-40
MOL Farm
STOU 10W-40

MOL Farm STOU 10W-40 Spojený systém  
s prevodovkou MOL Hykomol 80W-90 MOL Farm Grease 2MG 

MOL Liton LT 2EP

valTra,
valmeT

MOL Farm Protect 
15W-40

MOL Farm STOU 10W-40
MOL Farm NH Ultra

MOL Farm STOU 10W-40
MOL Farm NH Ultra

MOL Hykomol LS 85W-90 
MOL Hykomol K 80W-90 MOL Favorit 2

zeTOr MOL Farm Protect 
15W-40 MOL Farm STOU 15W-30 Spojený systém  

s prevodovkou MOL Farm STOU 15W-30 MOL Farm Grease 2MG 
MOL Liton LT 2EP
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SlUŽBY

POradenSTvO v OBlaSTi mazania

Zavolajte nám!
Náš odborný tím je vám k službám: radi vám pomôžeme vyriešiť 
všetky vaše problémy spojené s mazaním a zodpovieme na všetky 
vaše otázky.

Nechajte si skontrolovať chladiaci systém vášho zariadenia. Chla-
diacim kvapalinám pre spaľovacie motory je väčšinou venovaná 
menšia pozornosť než si zaslúžia. Medzinárodné štúdie potvrdili, že 
väčšina porúch motorov je zapríčinená nesprávnou funkciou chla-
diaceho systému alebo nevhodnou chladiacou kvapalinou.

S pomocou CoolCheck testu a pravidelnou údržbou:

sa udržiava zdravý chladiaci systém
dosiahne sa optimálna životnosť chladiacej kvapaliny
znížia sa náklady na údržbu

NAŠE SLUŽBY WEARCHECK A COOLCHECK SÚ POPÍSANÉ V SAMOSTATNEJ BROŽÚRE.

cOOlcheck diaGnOSTika  
chladiacich kvaPalÍn

 Wearcheck diaGnOSTika 
OleJOv a STrOJOv 
Predchádzajte poruchám zariadení. Wear-
Check test je medzinárodne uznávaná metóda 
analýz mazív, ktorá pomáha odhaliť zhoršenie 
kvality oleja a identifikovať akékoľvek možné 
poškodenie poľnohospodárskej techniky skôr 
ako dôjde k závažným poruchám, prestojom 
a nákladom na údržbu.

možné odhaliť nepredvídané poruchy 
v skorom štádiu 

 Umožňuje odhaliť skryté poruchy a opotrebenia 
poľnohospodárskych zariadení 

 môžu sa znížiť alebo eliminovať prestoje 

 môžu sa znížiť náklady na údržbu 

údržba môže byť lepšie naplánovaná a presnejšia 

Optimalizácia výmenného intervalu oleja 

môže sa zlepšiť spoľahlivosť strojov a vozidiel 
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dOSTUPné              Balenia
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1 l 4 l 10 l SÚDOK SUD IBC

MOL FaRM  
MOTOROvÉ OLEJE

mOl Farm Protect e9 15W-40 x x

mOl Farm Protect 10W-40 x x x

mOl Farm Protect 15W-40 x x x

MOL FaRM  
trAktoroVÉ oLeJe

mOl Farm nh Ultra x x x

mOl Farm Jd x x x x

mOl Farm STOU 10W-40 x x x

mOl Farm STOU 15W-30 x x x

MoL hYkoMoL 
preVodoVÉ oLeJe

mOl hykomol lS 85W-90 x

mOl hykomol k 80W-90 x x x x

mOl hykomol k 80W-140 x x

mOl hykomol k 85W-90 x x x

mOl hykomol 90 x

mOl hykomol 80W-90 x x x x

mOl hykomol 85W-140 x x

MoL hYdro  
hYdrAuLickÉ oLeJe

mOl hydro hv 15 x

mOl hydro hv 22 x

mOl hydro hv 32 x x x

mOl hydro hv 46 x x x x

mOl hydro hv 68 x x

mOl hydro hme 22  x

mOl hydro hme 32 x x

mOl hydro hme 46 x x x x

mOl hydro hme 68 x x x x

mOl hydro hm 32 x x x

mOl hydro hm 46 x x x

mOl hydro hm 68 x x x

250 g 400 g 8 kg SÚDOK SUD

mOl PlaSTické 
mazivá

mOl Favorit 2 x x x x

mOl Farm Grease 2mG x

mOl liton lT 2eP x x x x x



dOSTUPné              Balenia
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naše služby v oblasti mazív:
 konzultácie mazania
 Wearcheck diagnostika oleja a strojov
 audit mazania
 Školenia
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