Maziva

pro motorová vozidla

Optimální výkon
a dlouhé intervaly
výměny oleje
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Klesající limity emisí vyžadují moderní motorové oleje
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Naším nejvyšším cílem je
spokojenost zákazníků. Základem
pro to je vedle stabilních a
flexibilních dodávek rozsáhlá
řada výrobků pro motorová
vozidla, která vždy zohledňuje
nejmodernější vývoj a výrobky
se jmenovitým schválením
nejdůležitějších automobilových
výrobců.
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Snižující se limity výfukových
splodin není možné v současné
době zvládnout pouze moderními
motory. Je tedy nezbytně nutné
požívat stále dokonalejší systémy
omezování nebezpečných splodin
a pevných částic. Nejznámnější
jsou filtry pevných částic (DPF,
CRT) a redukční katalyzátory
(SCR). Pro jejich spolehlivý
provoz jsou vyžadovány speciální
motorové oleje.

Firma OEST proto sestavila vlastní
moderní řadu olejů „Low SAPS” se
sníženým obsahem popílku, síry a
fosforu.
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Nízkoviskozitní motorové oleje
OEST významně přispívají k úspoře
paliva a snižování vypouštění CO2.
Firma OEST nabízí celé spektrum
viskozit až po třídu SAE 0W-30.
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V roce 1992 byly poprvé stanoveny
limity emisí a definovány emisní
cíle. Od té doby byly v několika
krocích výrazně sníženy škodliviny
jako oxid uhelnatý (CO2), oxidy
dusíku (NO X) a částice sazí.

Maziva OEST pro motorová vozidla
Vysoký výkon všeho kolem vozidla

Společnost OEST nabízí široké
spektrum „prvonáplní“ osobních
a užitkových vozidel všeho
druhu.

Ke kompletní nabídce patří
přirozeně také pomocné látky a
výrobky pro údržbu pro autodílny.

Nejmodernější motorové a
převodové oleje pokrývají všechny
třídy výkonů a viskozit pro
nejnovější generace osobních
a užitkových vozidel.

Motorové oleje

Převodové oleje

Údržba a servis

SAE 0W30 … 20W-50
Konvenční a syntetické pro
všechny typy vozidel

SAE 75W … 80W-140
optimální snížení opotřebení
a hlučnosti

Pro autodílny a shopy
čerpacích stanic

	Fuel Economy – oleje pro
osobní vozidla
pro benzinové a naftové motory

Brzdové kapaliny

	Vysoce výkonné oleje pro
naftové motory
pro těžká užitková vozidla

O
 leje pro diferenciály
- API GL 5
-	G“ 5 LS pro uzávěrky
diferenciálu

	Oleje Mixed Fleet SAE 15W-40
Univerzální oleje pro osobní
vozidla a užitková vozidla s
naftovým motorem

S
 yntetické převodové oleje
pro prodloužený interval výměny
oleje v řadicích převodovkách a
rozvodovkách

	Motorové oleje Low SAPS
pro motory s úpravou výfukových
plynů

O
 leje pro automatické
převodovky (ATF)
Automatic Transmission Fluids

	Motorové oleje Low Tier
jednoúčelové oleje a SAE 20W-50
pro nenáročné požadavky

S
 peciální oleje pro zemědělské
a stavební stroje
kombinované převodovky a
hydraulika hydrostatických
pohonů
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SCR
Ložisková maziva
 lejové absorbéry
O
vysoce savé, s nízkým obsahem
prachu
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 dstraňovače rzi
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montážní pomocné prostředky,
ochrana proti korozi, vzlínavé

Katalyzátor

Filtr částic

Zatížená
zplodina

“ Antifreeze“ náplně chladičů
…až do extrémně nízkých teplot

O
 leje pro převodovky řazení
API GL 4
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• Zplodiny • Částice sazí • Škodliviny (uhlovodíky, oxidy dusíku)

Vyčištěná
zplodina

Špičková kvalita od A do Z:
Kompletní program
V úzkém dialogu s našimi partnery
vyvíjíme a vyrábíme maziva, která
jsou vzorem pro výkon, přesnost a
hospodárnost.

Maziva pro třískové
obrábění kovů
Nejlepší výsledky u všech
metod obrábění a materiálů
Maziva pro beztřískové
tváření kovů
Inovační produktové řady
pro maximální hospodárnost
a výkon
Maziva pro průmysl
a malospotřebitele
Kompletní sortiment pod
jednou střechou

Oleje a maziva pro
motorová vozidla
Optimální výkon a dlouhé
intervaly výměny oleje

OEST Fluid Management
Kompletní řešení pro
výrobní procesy
Optimalizace nákladů díky
efektivní službě.

Georg Oest Mineralölwerk
GmbH & Co. KG
Georg-Oest-Straße 4
D-72250 Freudenstadt
Telefon + 49 (0 ) 74 41/539 - 0
Faks + 49 (0 ) 74 41/539 - 149
info@oestgroup.com
www.oestgroup.com
OEST GROUP GERMANY

