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Katkılar

radyatör katkıları soğutma 
sıvısına eklenir ve sistemi te-
mizler ya da küçük kaçakları 
kapatır.

Motor yağı katkıları doğrudan 
motorun yağ dolum deliğinden 
konur ve sistemi temizler veya 
sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır.

Motorlar temiz 

olduğunda yakıt 

tüketimi ve CO2 

emisyonu düşer.
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Yağ kaçağı kesicisi adlı ürün 
contaları ve mil keçelerini 
rejenere eder, onları tekrar 
yumuşatır ve şanzımanda, difer-
ansiyelde ve motorda yağ kaçağı 
olmasını önler.

 
Şanzıman yağı katkıları 
aşınmayı düşük seviyede 
tutar ve sürtünmeyi azaltır.

Şanzıman yağı katkıları doğrudan 
şanzımana eklenir, aşınmayı azaltır ve 
vites değiştirmeyi kolaylaştırır.

Yakıt katkıları doğrudan de-
poya verilebilir ve bu sayede 
tüm yakıt ve yanma sistemini 
temizler.

Katkılar
Yağ katkıları 6
Yakıt katkıları, benzin 8
Yakıt katkıları, dizel 10
Radyatör katkıları 13
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

2 D – DK – FIN – N – S 8 D – GB 12 D – F – NL 16 D – GB – I – E – P – NL – F – ARAB – RUS 18 D – GB – NL – F – E – I 23 GR – P – RO – RUS – UA – ARAB 
28 D – E – P 29 GB – ARAB – F 30 D – H – RO 32 D – PL – BG 33 GB – GR – I 75 DK/N – S – FIN 180 D – GR – PL – TR – CZ – RO – H – BG

 

Yağ KatKıları

300 ml    6 3721 16

300 ml    6 7181 180

Cera tec
Cera Tec, yüksek teknolojili bir seramik aşınma korumasıdır ve piyasada bu-
lunan tüm yağlarla karıştırılabilir. Cera Tec, kimyasal ve termik bakımdan 
dayanıklı seramik bileşikler sayesinde sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Di-
rekte metal-metal temasını önler ve böylece motorların çalışma ömrünü 
uzatır. Düşük viskozitesi sayesinde benzinli ve dizel motorlarda yakıt tüketi-
mini azaltır.

Motorlar, şanzımanlar, pompalar 
ve kompresörler için aşınma 
koruması. Cera Tec ilgili yağa ek-
lenir ve kendinden yağlayıcıdır. 5 l 
yağa yeterlidir. 50.000 km‘ye va-
ran uzun süreli etki. Islak kaplin-
lerde kullanılması uygun değildir!

 

500 ml    6 1018 18

500 ml    6 1867 23

500 ml    6 2866 2

MotorProtect
Tam sentetik motor yağı katkısı. Aşınmayı büyük oranda azaltır. Yüksek 
basınçlı koruma katkıları motorun hareket noktalarında ince ve aşınmayan 
düz bir katman oluşturur ve bu katman en az 50.000 km etkin kalır. Bunun 
sağladığı avantajlar: 
• Aşınmada ciddi azalma 
• Motorun çalışma ömründe uzama 
• Düşük viskozite etkisinden dolayı yakıt ve emisyonda azalma 
• Optimum motor gücü, düzenli çalışma.

Yağ değişimi yapıldıktan SONRA 
ekleme yapılır. 5 l motor yağı için 
500 ml yeterlidir. Düşük sürtün-
meli tam sentetik düşük viskozite-
li yağlara eklendiğinde aşınma 
%35 daha da azalır. 50.000 km‘ye 
varan uzun süreli etki (araç üreti-
cisinin yağ değişim aralıklarını 
dikkate alın).

125 ml    6 1011 12

125 ml    20 1800 33

125 ml    20 8352 28

125 ml    12 8378 30

125 ml    12 8341 32

200 ml    6 1012 12

200 ml    12 7178 33

300 ml    20 2500 28

300 ml    20 2805 75

300 ml    20 2591 33

300 ml    12 2182 30

300 ml    12 8350 12

300 ml    20 8364 29

300 ml    12 8342 32

500 ml    4 1013 12

5 l    1 3710 8

205 l    1 3749 8

Oil additive
Düşük viskoziteli MoS2 yağlayıcısı tüm sürtünen ve kayan metal yüzeylerde 
yüksek dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Sürtünmeyi azaltır ve motorların 
daha kolay çalışmasını sağlar. Bunun sağladığı avantajlar: Yakıt ve yağ 
tasarrufu, aşınmayı azalttığı bilimsel olarak ispatlanmış, yüksek çalışma 
emniyeti, acil durum çalışma özellikleri.

Benzinli motorlarda ve dizel parti-
kül filtreli/filtresiz (DPF) dizel 
motorlarda kullanabilen tüm mo-
tor yağları için uygun. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu. Dozaj tav-
siyemiz: Motor yağına %3-5 
oranında eklenir. Islak kavramlı 
motosikletlerde yağ miktarının 
maksimum %2‘si kadar ekleyin.

300 ml    6 5200 12

Yağ çamuru temizliği
Motoru içten temizlemenin mükemmel çözümü. Siyah çamuru, kirleri ve 
başka kurumları temizler. Motorun çalışma emniyetini yükseltir ve eksik 
yağlama yapılmasını önler. Yağ delikleri, yağ süzgeçleri, segman yuvalar ve 
kanallar iyice temizlenir ve motor hasarları önlenir.

Benzinli motorlarda ve dizel parti-
kül filtreli/filtresiz (DPF) dizel 
motorlarda kullanabilen tüm mo-
tor yağları için uygun. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu. Yağ 
değişiminden yakl. 200 km önce 
eklenir. Dozaj içeriği 5 l motor 
yağı için yeterlidir. Islak kavramalı 
motosikletlere uygun değil.

300 ml    6 1009 12

300 ml    20 2770 33

300 ml    12 8345 32

300 ml    20 8354 28

300 ml    20 8367 29

300 ml    12 8382 30

300 ml    20 8338 75

205 l    1 2581 8

Yağli itecek katkisi
Yağlı itecek seslerini azaltır. Yağ devresindeki yağ delikleri ve kanallar te-
mizlenir. Yağlı iteceklerin optimum çalışmasını sağlar. Motorun çalışma em-
niyetini ve aracın sürüş konforunu yükseltir.

Benzinli motorlarda ve dizel parti-
kül filtreli/filtresiz (DPF) dizel 
motorlarda kullanabilen tüm mo-
tor yağları için uygun. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu. Dozaj 
içeriği 6 l motor yağı için yeterli-
dir. Islak kavramalı motosikletle-
re uygun değil.

300 ml    6 1005 12

300 ml    20 2501 28

300 ml    20 2806 75

300 ml    20 1802 33

300 ml    12 2671 32

300 ml    20 8359 29

300 ml    20 8375 30

Yağ kaçaği kesicisi
Kauçuktan ve plastik yapılmış motor contalarını (örn. mil keçeleri, supap 
lastikleri gibi) yeniler ve aracın altında yağ damlamasını önler. Yağın incel-
mesine karşı etkilidir. Motorun gürültüsünü azaltır ve piston segmanlarından 
ve supap gaydlarından yağ tüketimini azaltır.

Benzinli motorlarda ve dizel parti-
kül filtreli/filtresiz (DPF) dizel 
motorlarda kullanabilen tüm mo-
tor yağları için uygun. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu. Dozaj 
içeriği 5 l motor yağı için yeterli-
dir. Yaklaşık 600 - 800 km sonra 
conta etkisini gösterir. Islak 
kavramalı motosikletlere uygun 
değil.

300 ml    6 1017 12

300 ml    20 2502 28

300 ml    20 2807 75

300 ml    12 2672 32

300 ml    20 8362 29

300 ml    20 8377 30

300 ml    20 8958 33

Visco-Stabil
Yağ tüketimini azaltır ve kompresyonu iyileştirir. Motor yağını sağlamlaştırır 
ve optimum yağ basıncı sağlar. Motorun gürültüsünü azaltır ve mükemmel 
bir yağ filmi olmasını sağlar. Aşınmayı azaltır.

Benzinli motorlarda ve dizel parti-
kül filtreli/filtresiz (DPF) dizel 
motorlarda kullanabilen tüm mo-
tor yağları için uygun. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu. Dozaj 
içeriği 5 l motor yağı için yeterli-
dir. Islak kavramalı motosikletle-
re uygun değil.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 
1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 4 D – PL – H – RO – TR 18 D – GB – NL – F – E – I 19 D – GB – I – E 23 GR – P – RO – RUS – UA – ARAB 
29 GB – ARAB – F 49 PL

Yağ KatKıları

1 l    6 2105 1

1 l    6 2697 4

Viscoplus Heavy Duty Formula
Motor yağlarının viskozitesini sağlamlaştırmak için modern, tek işlevli yük-
sek performanslı katkı. En zor koşullarda bile yağ kaybına karşı mükemmel 
koruma sağlar ve sık yapılan soğuk marşta motor yağının incelmesine karşı 
etkilidir.

Tüm benzinli motorlar ve dizel 
partikül filtreli/filtresiz (DPF) di-
zel motorlar için uygun. Piyasada 
buşunan tüm motor yağları ile 
karıştırılabilir. 1 l 10 ila maks. 20 l 
motor yağı için yeterlidir.

 

500 ml    6 1019 18

500 ml    6 1883 23

500 ml    6 2865 2

MotorClean
Motoru içten temizlemenin mükemmel çözümü. Yüksek etkiye sahip temizlik 
katkıları çamuru ve lake türü kirleri çözer, katı partikülleri ve sıvı kirleri sa-
rar. Yağ değişimi yapılırken eski yağla birlikte boşaltılır. Bu şekilde yapılan 
bir yağ değişiminden sonra yeni yağ tüm performanslını gösterebilir: 
• Motor tekrar tam gücünü verir 
• Daha sessiz çalışır 
• Egzoz emisyonu iyileşir 
• Eksik yağlama yapılması önlenir.

Benzinli motorlarda ve dizel parti-
kül filtreli/filtresiz (DPF) dizel 
motorlarda kullanabilen tüm mo-
tor yağları için uygun. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu. Yağ 
değişiminden önce çalışma 
sıcaklığına ulaşmış motor yağına 
eklenir. Temizlik süresi yakl. 10 
dakika. Dozaj içeriği 5 l motor yağı 
için yeterlidir. Islak kavramalı 
motosikletlere uygun değil.

80 ml    6 1007 18

80 ml    6 2863 2

GearProtect
Modern teknolojili yüksek basınçlı aşınma koruması katkısı. Sürtünmeyi ve 
aşınmayı azaltır. Şanzıman daha sessiz, kolay çalışır ve vitesler daha kolay 
geçer. 100.000 km‘ye varan uzun süreli etki. Dişlerin kenarlarını düzleştirir 
ve parçaların çalışma kapasitesini artırır.

Düz şanzıman, diferansiyel ve 
akuple kutuları için. İçeriği 2 l 
şanzıman yağına yeterlidir. Oto-
matik şanzımana ve ıslak 
kavramalı motosikletlere uygun 
değil. İstenildiği zaman ve her 
şanzıman yağı değişiminde ekle-
nebilir.

250 ml    6 5135 1

250 ml    12 8336 29

atF additive
Direksiyon kutusunda ve otomatik şanzımandaki kauçuk ve plastik contaları 
korur. Sertleşmiş veya kırılgan hale gelmiş contalardan kaynaklanan 
şanzıman kaçaklar önlenir veya giderilir. Şanzımanın deliklerini ve 
kanallarını temizler ve yağın performansını iyileştirir. Gürültüyü azaltır ve 
vites geçişlerini iyileştirir. Direksiyon kutularının ve otomatik şanzımanların 
çalışma ömrünü uzatır.

ATF Additive hidrolik direksiyon 
yağ haznesine veya yağ çubuğu 
üzerinden şanzıman yağına ekley-
in. 250 ml‘lik içeriği 8 l yağ için 
yeterlidir. ATF II ve ATF III 
yağlarıyla doldurulan direksiyon 
kutularına ve otomatik 
şanzımanlara uygundur.

1 l    6 5116 1

Hidrolik sistem katkisi
Hidrolik sistemlerde bulunan O ringler gibi contaları korur. Sürtünmeyi 
azaltır ve geri kaymayı önler (stick slip effect). Yağ sıcaklığını düşürür, yağın 
eskimesini yavaşlatır ve hidrolik sistem parçalarını (pompalar gibi) 
aşınmadan korur. Hidrolik sistemleri korozyondan, köpük ve çamur 
oluşumundan ve kurumdan korur. Aşınma azaltılır, onarım riski düşürülür ve 
işletim giderleri minimize edilir.

Sanayide, inşaat ve ticari araçlar-
daki hidrolik sistemler ve tarım ve 
ormancılıkta kullanılan üniteler 
için. Hidrolik yağa eklenir. Koruy-
ucu olarak kullanıldığında %2 ila 
4 ve sorunu giderme olarak 
kullanıldığında %4 ila 8 oranında 
ekleyin. HEPG, HETG, HEES‘e 
göre biyolojik olarak bozulabilir 
hidrolik yağlarına, merkezi hidro-
lik yağlara veya fren hidroliğine 
sahip hidrolik sistemler için uy-
gun değildir.

300 ml    6 2512 1

Otomatik şanziman temizleyicisi
Otomatik şanzımanın yağ devresini kurumlardan ve artıklardan temizler. Op-
timum vites geçişi sağlar ve şanzımanın ömrünü uzatır.

Tüm otomatik şanzımanlar için 
uygun! Dozaj içeriği 6 - 9 l yağ için 
yeterlidir. LIQUI MOLY otomatik 
şanzıman temizleyicisi bir huninin 
yardımıyla yağ çubuğu üzerinden 
şanzıman yağına eklenebilir veya 
piyasada bulunan tüm otomatik 
şanzıman temizleme cihazlarında 
kullanılabilir.

20 g    12 1040  

20 g    12 2652 49

50 g    12 2510 19

Şanziman yaği katkisi
MoS2 katkısı tüm sürtünen ve kayan yüzeylerde yüksek dayanıklı bir yağ filmi 
oluşturur. Aşınmayı ve sürtünmeyi önler ve yüksek sıcaklıkları düşürür. Bu 
sayede şanzıman sessiz çalışır, vitesler yumuşak değiştirilir ve dişliler nere-
deyse hiç aşınmadan birbirine geçer. Çalışma emniyeti ve acil durum çalışma 
özellikleri de artar.

Düz şanzıman, diferansiyel ve 
akuple kutuları için - özellikle de 
yüksek termik yüklenmelerde. 
İçeriği 1 l şanzıman yağı için ye-
terlidir. Islak kavramalı moto-
sikletlere uygun değil.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 8 D – GB 12 D – F – NL 22 D – F – I 28 D – E – P 29 GB – ARAB – F 30 D – H – RO 32 D – PL – BG 
33 GB – GR – I 75 DK/N – S – FIN

 

Yağ KatKıları

50 ml    12 1042  

Şanziman yaği kaçaği kesicisi
Kauçuktan ve plastik yapılmış şanzımana contalarını (örn. mil keçeleri gibi) 
yeniler ve aracın altında yağ damlamasını önler. Kavramaları yağdan korur 
ve eksik yağlamadan ve düşük yağ seviyesinden dolayı şanzımanda hasar 
olmasını önler. Çevreye zarar veren yağ lekelerini önler.

Düz şanzıman, diferansiyel ve 
akuple kutuları için. İçeriği 1 l 
şanzıman yağı için yeterlidir. Islak 
kavramalı motosikletlere uygun 
değil.

 

35 ml    12 1099 8

Servo direksiyon yağı kaybı durdurması
İçerilen katkılar direksiyon kutularındaki kauçuk ve plastik contalara en iyi 
şekilde bakım yapar. Yağ kaybını önler, damlayan direksiyon kutusunda yağ 
kaybını durdurur ve sertleşen contaları yeniler. Direksiyon kutusunun deli-
kleri ve kanalları temizlenir ve böylece yağın performansı tazelenir. Ses 
oluşumu azaltılır, kullanım ömrü uzatılır ve onarım masrafları azaltılır.

ATF II, AF III ya da merkezi hidro-
lik yağlarla dolu direksiyon 
kutuları için uygundur. İçeriği di-
reksiyon sisteminin dengeleme 
kabına ekleyin. 35 ml, 1 litre yağ 
hacmi için yeterlidir.

300 ml    20 2122 28

300 ml    20 2808 75

300 ml    20 8360 29

300 ml    20 8901 33

Oil Smoke Stop
Oil Smoke Stop benzinli ve dizel motorlarda piston segmanlarında ve supap 
gaydlarında meydana gelen yağ tüketimini önler. Mavi dumanı ve yağ 
yakmayı önler ve motor yağlarının incelmesine karşı etkilidir. Oil Smoke Stop 
kompresyonu artırır ve motor seslerini azaltır. Yüksek aşınmaya sahip mo-
torlarda ekstra koruma sağlar. Kat. konvertörlerin ömrünü uzatır.

Tüm benzinli ve dizel motorlar 
için. Piyasadaki tüm motor 
yağlarıyla kullanılabilir. Yağ kar-
teri içinde çalışan kavramaya sa-
hip motosikletler için uygun 
değildir.

300 ml    20 2657 28

300 ml    20 8374 29

Engine Flush Plus
Motorun iç kısmın rahatsız edici kurumlardan korumak için çok etkin temiz-
lik sıvısı. Deterjan ve dispersan katkılarının mükemmel bileşimi sayesinde 
çamur ve lake tipi kirler hızlı ve güvenilir şekilde çözülür. Yağda çözülen ve 
yağda çözülmeyen her tür kiri çıkarır ve yağ değişimi yapıldığında yağ siste-
minden atılır. Kurumdan ve kirden arındırılan motor ve kirlenmeyen temiz 
yağ artık tam performansla çalışabilir. Bu sayede motordaki aşınma azalır 
ve çalışma ömrü uzar.

Benzinli ve dizel motorlarda yağ 
sistemlerini temizlemek için. Yağ 
karteri içinde çalışan kavramaya 
sahip motosikletler için uygun 
değildir!

250 ml    6 3720 1

250 ml    6 2848 2

Speed tec Benzin 
Bu modern yakıt katkısı yarım gazda hızlanmayı ve gaz yemeyi hissedilir 
şekilde iyileştirmek için özel geliştirildi. Daha fazla sürüş keyfi sağlar. Motor 
daha iyi ve sessiz çalışır.

Tüm 2 ve 4 zamanlı benzinli mo-
torlar için uygun. Kat. konvertör 
ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt 
deposuna eklenir. Dozaj içeriği 70 
l yakıt için yeterlidir. Her yakıt 
alımında sürekli kullanılabilir.

YaKıt KatKıları, BEnzın

20 l    1 8827 8

Speed tec konsantre benzin
Yanmanın daha iyi olması için ve kısmi yük bölgesinde daha hızlı hızlanma 
için modern cürufsuz yakıt katkısı. Enjektörler ve emme supapları rahatsız 
edici kurumlardan temizlenir. Bu sayede optimum bir karışım oluşumu 
sağlanır veya korunur. Tüm benzin ve katkı kaliteleri ile uyumludur.

Tüm 4 ve 2 zamanlı benzinli mo-
torlarda, özel olarak binek araç 
motorları için ve de motosikletler 
için yakıt katkısı. Hızlanma 
karakteristiğinin daha iyi olması 
ve çalışma sessizliğinin 
arttırılması için. 1:1000 dozajında 
yakıta karıştırın.

300 ml    6 5110 12

300 ml    20 2522 28

300 ml    20 2822 75

300 ml    20 1803 33

300 ml    20 1971 32

300 ml    20 1918 22

300 ml    20 8361 29

300 ml    12 8376 30

50 l    1 5113 8

195 l    1 4036 8

Enjektör temizleyicisi
Enjektörlerdeki, emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki ku-
rumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Marş zorluklarını ve düzensiz 
motor çalışmasını giderir. Benzin enjeksiyon sisteminin tüm parçalarını kor-
ur. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Motorun gaz yemesini ve kom-
presyonu iyileştirir. Egzoz gazı değerlerini ve motorun performansını opti-
mum hale getirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde 
emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için uygun 
– hem önleyici hem de sorun gide-
rici. Kat. konvertör ve turbo uy-
umlu. Doğrudan yakıt deposuna 
eklenir. 70 l yakıt için 300 ml ye-
terlidir. Etkisi 2.000 km‘ye kadar 
sürer.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB 12 D – F – NL 22 D – F – I 28 D – E – P 29 GB – ARAB – F 32 D – PL – BG 33 GB – GR – I 75 DK/N – S – FIN

YaKıt KatKıları, BEnzın

300 ml    6 5108 12

300 ml    6 8365 29

Benzin sistemi bakimi
Tüm yakıt sistemini aşınmadan, kurumdan ve korozyondan korur. Motorun 
çalışmasını iyileştirir ve güç düşüşünü önler. Motorlar temiz olduğunda yakıt 
tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için uygun 
– özellikle yeni araçlarda önleyici 
amacıyla. Kat. konvertör ve turbo 
uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna 
eklenir. Dozaj içeriği 75 l yakıt için 
yeterlidir. Etkisi 2.000 km‘ye ka-
dar sürer.

 

300 ml    6 5100 12

300 ml    20 2123 28

300 ml    20 2507 29

300 ml    20 2810 75

300 ml    20 1818 33

300 ml    20 1902 22

300 ml    12 8339 32

50 l    1 5102 8

mtx karbüratör temizleyicisi
Motorun performansını artırır. Karbüratördeki, supaplardaki, bujilerdeki ve 
yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Yakıt 
tasarrufu sağlar. Kompresyonu iyileştirir. Tüm yakıt sistemini korozyona 
karşı korur. Karbüratörün buz tutmasını önler. Motorlar temiz olduğunda 
yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için uygun 
– hem önleyici hem de sorun gide-
rici. Kat. konvertör ve turbo uy-
umlu. Doğrudan yakıt deposuna 
eklenir. 70 l yakıt için 300 ml ye-
terlidir. Etkisi 2.000 km‘ye kadar 
sürer. Motor çalışırken de 
doğrudan karbüratöre eklenebilir.

150 ml    6 1014 12

150 ml    20 2503 28

150 ml    20 2809 75

150 ml    20 2952 33

150 ml    20 8373 29

Supap temizleyicisi
Optimum motor performansı sağlar. Supaplardaki ve yanma odasındaki ku-
rumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Yakıt tasarrufu sağlar. Egzoz 
gazı değerlerini ve motorun performansını optimum hale getirir. Kom-
presyonu iyileştirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı mad-
de emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için uygun 
– hem önleyici hem de sorun gide-
rici. Kat. konvertör ve turbo uy-
umlu. Doğrudan yakıt deposuna 
eklenir. Dozaj içeriği 75 l yakıt için 
yeterlidir.

1 l    6 5105  

SPEED benzin katkisi
Motorun performansını artırır. Karbüratördeki, supaplardaki, bujilerdeki ve 
yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Yakıt 
tasarrufu sağlar. Kompresyonu iyileştirir. Tüm yakıt sistemini korozyona 
karşı korur. Karbüratörün buz tutmasını önler. Motorlar temiz olduğunda 
yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için uygun 
– hem önleyici hem de sorun gide-
rici. Kat. konvertör ve turbo uy-
umlu. Doğrudan yakıt deposuna 
eklenir. 25 ml‘lik tüpten bir dolum 
(kapakla) 10 l yakıt için yeterlidir. 
Her yakıt alımında sürekli 
kullanılabilir.

250 ml    6 5107 12

Benzin dengeleyicisi
Yakıtın eskimesini ve oksitlenmesini önler. Tüm yakıt sisteminde korozyon 
olmasını önler. Klasik araçların, cabrio araçların, motosikletlerin, mopetle-
rin, çim biçme makinelerinin, zincirli testerelerin ve 2 ve 4 zamanlı benzinle 
çalışan tüm motorların sorunsuzca işletimden alınmasını sağlar. Çalışma 
emniyetini yükseltir. Uzun süre etki eder.

Tüm benzinli motorlar için uygun 
– özellikle önleyici amacıyla. Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu. Yakıta 
ekleyin ve her yakıt alımında ek-
leyin. 25 ml‘lik tüpten bir dolum 5 
l yakıt için yeterlidir. Nadir 
kullanılan motorlarda da sürekli 
kullanılabilir.

250 ml    6 1010 12

250 ml    12 2819 75

250 ml    12 1838 33

50 l    1 2142 8

Kurşun katkisi
Eskiden kurşunlu yakıtla çalışan araçların supap bileziklerini yağlar ve kor-
ur. Silindir kapağında aşınmayı azaltır ve optimum kompresyon sağlar. Motor 
hasarlarını önler ve çalışma emniyetini yükseltir.

Üreticinin bilgilerine göre 
kurşunlu benzinle çalışan eski 
benzinli motorlar için. Önleyici 
olarak kullanılır. Kat. konvertör 
ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt 
deposuna eklenir. 25 ml‘lik tüpten 
bir dolum 25 l yakıt için yeterlidir. 
Her yakıt alımında sürekli 
kullanılabilir.

1 l    6 4012 1

Gazli araçlar için supab korumasi
Motorun supaplarını korur ve silindir kapağında aşırı ısınma olmasını önler. 
Seçilen katkı bileşimi sayesinde optimum yağlama ve temiz yanma sağlanır. 
Bu sayede pahalı onarımlar ve motor hasarları önlenir. Aracın performansını 
kalıcı yapar ve kompresyon kayıplarını önler. Gazlı araçlar için supap 
koruması metalik organik bileşikler içermez ve kat. konvertörleri olumsuz 
etkilemez.

Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar 
için özel geliştirilmiştir. Sürekli 
kullanılabilir. Kat. konvertör ve 
turbo uyumlu. Doğrudan dozaj 
düzeneğinin haznesine eklenir. 
Piyasada bulunan tüm dozaj üni-
teleri için uygun. LIQUI MOLY, va-
kumla çalışan dozaj düzenekle-
rinde dakikada 6 ila 8 damla öne-
riyor.

150 ml    20 8351 29

150 ml    20 2812 75

150 ml    20 2956 33

150 ml    12 8346 32

150 ml    20 8355 28

200 l    1 8858 8

Octane Plus
En yeni katkı ve yakıt teknolojisi formülüne göre geliştirilen kendinden 
karışan etken madde kombinasyonu. Üniversal kullanılabilir. Yakıtın oktan 
sayısını (ROZ) 2-4 puan arası yükseltir (ROZ‘a bağlı olarak). Yaktı 
performansının artması sonucu vuruntulu yanmadan kaynaklanan motor 
hasarları önlenir; oktan sayısının artmasıyla hem motorun gücü artar, hem 
de yakıt tüketimi düşer.

Benzin tipi yakıtların oktan 
sayısını yükseltmek için.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 8 D – GB 12 D – F – NL 28 D – E – P 29 GB – ARAB – F 30 D – H – RO 32 D – PL – 
BG 33 GB – GR – I 75 DK/N – S – FIN

 

YaKıt KatKıları, BEnzın

300 ml    20 2530 29

300 ml    20 2811 75

300 ml    20 2955 33

300 ml    20 8356 28

5 l    3 2855 8

Fuel Protect
En yeni katkı, yakıt ve motor teknolojisi formülüne göre geliştirilen külsüz, 
kendinden karışan etken madde kombinasyonu; günümüz motorların, 
yakıtların ve çalışma koşullarının taleplerine uygun.

Tüm benzinli motorlar için (kar-
büratörlü ve enjeksiyonlu motor-
lar). Marş zorluklarını, düzensiz 
rölantiyi, kötü gaz yemeyi, çekiş 
düşüklüklerini düzeltmek için. 
Benzin sisteminde korozyon 
sorunlarını önler ve bu sayede 
çalışma arızalarını önler.

 

300 ml    20 8931 33

Catalytic-System Cleaner
Emiş ve yanma sisteminde tipik kirlenmeleri ve kurumları temizlemek için 
özel katkı kombinasyonu. Güçlü temizlik etkisi sayesinde kat. konvertör te-
mizlenir ve zararlı madde emisyonu azalır. Emiş sisteminde ve yanma bölge-
sinde sıklıkla rastlanan reçine içeren ve sert kurumları temizler. Benzinli 
motorların ve kat. konvertör sisteminin çalışma emniyetini yükseltir.

Emiş bölgesinde, gaz kelebeği 
bölgesinde, yanma odasında ve 
katalitik sistemde kiri ve kurumu 
temizler ve böylece düzensiz mo-
tor çalışmasını ve yüksek emisyon 
değerlerini önler. Catalytic-Sys-
tem Cleaner sıvısının her kontrol-
de kullanılması önerilir. Emisyon 
değerleri yüksek çıktığında sorun 
çözücü olarak da kullanılabilir.

250 ml    6 2817 75

Gazla çalişan araçlar için benzin dengeleyicisi
Koruyucu özelliklere sahip külsüz etki maddesi bileşimi. Eskim sonucu 
yakıtta oluşan kurumlardan kaynaklanan yakıt sistemi arızalarından korur. 
Uzun süre etki eder.

Tüm benzinli motorlar için uygun 
– marş esnasında benzin gerekti-
ren gazlı araçlarda yakıt katkısı 
olarak. Kat. konvertör uyumlu. 
Yakıta ekleyin ve her yakıt 
alımında ekleyin. 25 ml‘lik tüpten 
bir dolum 20 l yakıt için yeterlidir. 
Benzinli motorları işletimden al-
madan önce koruyucu olarak da 
kullanılabilir.

250 ml    6 3722 1

250 ml    6 2367 2

Speed tec Dizel
Bu modern yakıt katkısı yarım gazda hızlanmayı hissedilir şekilde 
iyileştirmek için özel geliştirildi. Daha fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi 
ve sessiz çalışır.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için uygun. Kat. konvertör ve tur-
bo uyumlu. Doğrudan yakıt depo-
suna eklenir. Tüm dizel ve biyodi-
zel yakıtlarına yüzde yüz uygun. 
Dozaj içeriği 70 l yakıt için yeterli-
dir. Her yakıt alımında sürekli 
kullanılabilir.

YaKıt KatKıları, DızEl

250 ml    6 3725 1

1 l    6 3726 1

1 l    6 1812 3

205 l    1 3730 8

Biyodizel katkisi
Tüm dizel enjeksiyon sistemini temizler. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve 
reçine tutmasını önler. Biyo dizelin yanmasını iyileştirir ve yakıt tüketimini 
azaltır. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve eskimeye bağlı kurumdan korur. 
Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için uygun (hem önleyici, hem de 
sorun giderici). Turbo uyumlu. 
Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 
Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına 
ve bitkisel yağlarla yüzde yüz uy-
gun. 70 l yakıt için 250 ml yeterli-
dir (dozaj 1:280). Etkisi 2.000 
km‘ye kadar sürer.

250 ml    6 5139 12

250 ml    6 8953 33

250 ml    6 2185 32

250 ml    6 8357 28

250 ml    6 8372 29

250 ml    6 8386 30

200 l    1 1776 8

Dizel sistem bakimi
Tüm yakıt sistemini aşınmadan, kurumdan ve korozyondan korur. Motorun 
çalışmasını iyileştirir ve güç düşüşünü önler. Dizel yakıtların yağlama 
özelliğini yükseltir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde 
emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için – Common Rail ve pompa en-
jektör teknolojisi için önleyici ola-
rak kullanılır. Önleyicidir. Turbo 
uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna 
eklenir. Dozaj içeriği 75 l yakıt için 
yeterlidir. Etkisi 2.000 km‘ye ka-
dar sürer.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB 12 D – F – NL 22 D – F – I 28 D – E – P 29 GB – ARAB – F 30 D – H – RO 32 D – PL – BG 33 GB – GR – I 75 DK/N – S – FIN

YaKıt KatKıları, DızEl

250 ml    6 5120 12

250 ml    20 2504 28

250 ml    20 2814 75

250 ml    20 1806 33

250 ml    20 1904 22

250 ml    20 8366 29

250 ml    12 8379 30

250 ml    12 8343 32

5 l    1 5140 8

50 l    1 5145 8

205 l    1 5146 8

Super dizel katkisi
Dizel sistemindeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden 
oluşmasını engeller. Dizel enjeksiyon sisteminin tüm parçalarını korur. En-
jektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Setan sayısını yük-
seltir ve dizel yakıtın tutuşmasını iyileştirir. Motorun normal çalışmasını 
sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve aşınmadan korur. Egzoz gazı 
değerlerini ve motorun performansını optimum hale getirir. Motorlar temiz 
olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için uygun (hem önleyici, hem de 
sorun giderici). Turbo uyumlu. 
Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 
Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına 
yüzde yüz uygun. 75 l yakıt için 
250 ml yeterlidir (dozaj 1:300). Et-
kisi 2.000 km‘ye kadar sürer.

250 ml    6 5148 12

250 ml    6 2146 28

250 ml    20 7180 33

250 ml    6 8349 75

250 ml    6 2650 32

Dizel partikül filtre koruması
Etkin katkı: Kurum oluşumu azaltır ve dizel partikül filtresinin kullanım 
ömrü uzatır. Özellikle kısa mesafede kullanılan ve şehir içinde kullanılan 
araçlarda tıkanmış dizel partikül filtresi sorunu görülmektedir. Düzenli 
kullanım sonucunda dizle partikül filtresi temiz kalır ve pahalı onarım ve be-
kleme süreleri önlenir. Dizel partikül filtresi koruması yakıtın en iyi şekilde 
yakılmasını sağlar ve kurum oluşumunu azaltır. Bu durum emisyonların 
azalmasına katkıda bulunur.

Örneğin Citroën ve Peugeot‘da 
olduğu gibi filtrenin yenilenmesi 
için önceden elektronik 
kumandalı bir katkı deposu siste-
mi ile donatılmamış dizel partikül 
filtresi olan dizel araçlar için uy-
gundur. Kutu içeriği sadece 50 – 
70 litre dizel yakıtı için yeterlidir. 
Uyarı: Aşırı dozajdan, Diesel Ruß-
Stop (dizel kurum önleyici) ile bir-
likte kullanımdan kaçının!

 

150 ml    6 5122 12

Dizel yağ katkisi
Aşınmayı önler ve tüm yakıt sistemini korozyondan korur. Dizel enjeksiyon 
pompalarının ve yakıt sistemine ait diğer parçaların ömrünü uzatır. Çalışma 
emniyetini yükseltir.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için uygun (önleyici olarak da 
kullanılır). Turbo uyumlu. 
Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 
Her yakıt alımında eklenerek opti-
mum etki elde edilir. Tüm dizel ve 
biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uy-
gun. Dozaj içeriği 80 l yakıt için 
yeterlidir.

500 ml    6 5170 12

500 ml    12 2186 30

500 ml    20 2509 28

500 ml    20 2813 75

500 ml    20 1811 33

500 ml    20 8380 29

500 ml    20 2666 32

1 l    6 2520 1

5 l    1 2525 1

50 l    1 2524 8

205 l    1 2528 8

Dizel temizleyicisi
Enjektörlerdeki ve yanma odasındaki kurumları temizler. Setan sayısını yük-
seltir. Rölantide dizel şakırtısı gibi motor çalışma problemlerini düzeltir ve 
motorun sessiz ve sakin çalışmasını önler. Tüm yakıt sistemini korozyona 
karşı korur. Egzoz gazı değerlerini optimum hale getirir. Önleyici olarak da 
kullanılabilir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emi-
syonu düşer.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için uygun. Her kontrolde, yakıt 
sistemindeki onarımlardan sonra 
veya sorun çözmede kullanılır 
(kabın üzerindeki veya teknik bil-
gilerdeki kullanım açıklamasına 
bakın). Turbo uyumlu. Tüm dizel 
ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz 
uygun. Dozaj içeriği 75 l yakıt için 
yeterlidir.

150 ml    6 5180 12

150 ml    20 2703 28

150 ml    12 1808 33

150 ml    20 8363 29

150 ml    12 8340 32

Dizel is kesicisi
İsin yakılmasını hızlandırır ve egzoz dumanını azaltır. Zararlı madde emisyo-
nunu ve pis kokuyu azaltır. Eklendikten hemen sonra etkisini gösterir. Dizel 
enjeksiyon sistemini temizler ve motorun sakin çalışmasını sağlar. Egzoz 
gazı değerlerini optimum hale getirir.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için uygun (özellikle sorun çözme-
de kullanılır). Turbo uyumlu. 
Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 
Her yakıt alımında eklenerek opti-
mum etki elde edilir. Tüm dizel ve 
biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uy-
gun. Dozaj içeriği 50 l yakıt için 
yeterlidir.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

2 D – DK – FIN – N – S 4 D – PL – H – RO – TR 5 D – GB – RO – RUS – UA 7 D – GB – F – E – I – GR 8 D – GB 12 D – F – NL 28 D – E – P 29 GB – ARAB – F 32 

D – PL – BG 33 GB – GR – I 65 D – GB – NL – F – I – E – P 214 GB – DK – FIN – N – S

YaKıt KatKıları, DızEl

1 l    6 5150 7

1 l    6 2368 214

5 l    1 5121 7

60 l    1 5157 8

200 l    1 5134 8

Dizel anti bakteri katkisi
Bakterilere, mantarlara ve küflere karşı geniş bir etkinlik alanına sahip kali-
teli biyosit. Biyosit etken maddesi korozyona neden olan yanma ürünleri 
oluşturmaz ve lider motor üreticileri tarafından kontrol edilmiştir. Önleyici 
olarak uzun süredir işletimden alınmış dizel araçlarda (örn. inşaat makine-
leri, ticari araçlar, karavanlar, binek araçlar, tanklar vs. gibi) ve kirli tank 
sistemlerini sterilize etmek için uygun. 
Dezenfektanı dikkatli kullanın. Kullanmadan önce işaretleri ve ürün bilgi-
lerini okuyun.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için uygun (hem önleyici, hem de 
sorun giderici). Turbo uyumlu. 
Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 
Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına 
yüzde yüz uygun. Önleyici olarak 
kullanıldığında 25 l yakıta dozaj 
kabından 25 ml (kapakla) verilme-
si (dozaj 1:1000) ve sorunlu du-
rumlarda 5 l yakıta dozaj 
kabından 25 l (dozaj 1:200) veril-
mesi yeterlidir.

 

1 l    6 5160  

1 l    6 2663 32

SPEED Dizel katkisi
Dizel sistemindeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden 
oluşmasını engeller. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını ön-
ler. Motorun normal çalışmasını sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve 
aşınmadan korur. Motorun performansını optimum hale getirir. Motorlar te-
miz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için uygun (hem önleyici, hem de 
sorun giderici). Turbo uyumlu. 
Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 
Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına 
yüzde yüz uygun. 25 ml‘lik tüpten 
bir dolum (kapakla) 10 l yakıt için 
yeterlidir. Her yakıt alımında 
sürekli kullanılabilir.

250 ml    20 2521 28

250 ml    20 7179 33

250 ml    20 8368 29

205 l    1 2519 8

Dizel is kesicisi (C)
Dizel is kesici (C) son derece etkin ve kalıcı bir dizel yakıt katkısıdır. İsin hızlı 
biçimde yakılmasını sağlayarak dizel motorların is atmalarını önler. Dizel is 
kesici binek ve ticari dizel araçların çevreye saygınlığını yükseltir, kötü 
kokuları ve dumanı önler. Dizel is kesicisi aynı zamanda motorları ve enjek-
törleri temiz tutar, enjektör iğnelerinin sıkışmasını önler, motor gücünü sabit 
tutar ve onarım ihtiyacını azaltır.

Tüm dizel motorlar için, tarım ve 
ormancılık alanındaki dizel mo-
torlar için.

1 l    6 2616 4

50 l    1 1901 8

205 l    1 1978 8

Dizel katkısı K
Temizleyen, dispers etkili ve koruyan etken madde bileşimi; günümüz 
motorlarına, işletim maddelerine ve çalışma koşullarına uygun. İçerdiği Lu-
bricity Improver kükürt bakımından fakir dizel yakıtlar için yeterli yağlama 
özelliği sağlar.

Tüm dizel motorlarda dizel yakıt 
katkısı olarak (özellikle gemilerin 
dizel motorlarında). Motorlar 
uzun süre işletimden alınmışsa 
yoğun koşullar altında koruma 
sağlar.

150 ml    6 5130 12

150 ml    20 1877 5

150 ml    12 8344 32

150 ml    20 8929 33

20 l    1 5109 8

Dizel akişkanlik sivisi
Dizel yakıtın akışkanlığını ve filtreden geçişini artırır. -31 °C dış ortam 
sıcaklığına kadar kullanılabilir (dizel yakıtın kalitesine bağlıdır). Düşük 
sıcaklıklarda dizel motorların çalışma emniyetini sağlar.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için uygun (özellikle sorun çözme-
de kullanılır). Turbo uyumlu. Don-
madan önce (0 °C civarında).yakıt 
deposuna verilerek optimum etki-
yi gösterir. Tüm dizel ve biyodizel 
yakıtlarına ve gaz yağıyla yüzde 
yüz uygun. Dozaj içeriği 75 l yakıt 
için yeterlidir. Uyarı: Dona karşı 
duyarlıdır, bu nedenle 0 °C‘nin 
üzerinde saklayın!“

1 l    6 5131 65

1 l    6 1878 5

1 l    6 2800 2

5 l    1 5132 8

20 l    1 5133 8

205 l    1 1879 8

1000 l    1 2857  

Dizel akişkanlik sivisi K
Dizel yakıtın akışkanlığını ve filtreden geçişini artırır. -31 °C dış ortam 
sıcaklığına kadar kullanılabilir (dizel yakıtın kalitesine bağlıdır). Düşük 
sıcaklıklarda dizel motorların çalışma emniyetini sağlar.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için uygun (özellikle sorun çözme-
de kullanılır). Turbo uyumlu. Don-
madan önce (0 °C civarında).yakıt 
deposuna verilerek optimum etki-
yi gösterir. Tüm dizel ve biyodizel 
yakıtlarına ve gaz yağıyla yüzde 
yüz uygun. 1.000 l yakıt için 1 l ye-
terlidir (dozaj 1:1000). Uyarı: Dona 
karşı duyarlıdır, bu nedenle 0 
°C‘nin üzerinde saklayın!“
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

12 D – F – NL 22 D – F – I 28 D – E – P 29 GB – ARAB – F 30 D – H – RO 32 D – PL – BG 33 GB – GR – I 75 DK/N – S – FIN

raDYatör KatKıları

300 ml    6 3320 12

300 ml    20 2506 28

300 ml    20 2829 75

300 ml    20 1804 33

300 ml    20 2699 32

300 ml    20 8369 29

300 ml    12 8383 30

radyatör temizleyicisi
Soğutma/ısıtma sisteminde kurum olması ısı alışverişi için engel teşkil eder, 
termostatları ve ayar mekanizmalarını bloke eder. Motor sıcaklığının yüksek 
olması motorun yüksek aşınma ve hasar riskiyle çalışmasına neden olur. LI-
QUI MOLY radyatör temizleyicisi kireçli kurumları temizler, motorun opti-
mum halde çalışmasını ve çalışma emniyetini sağlar. Aşındırıcı asitler ve 
bazlar içermez.

Tüm soğutma suyu ve ısıtma sis-
temleri için uygun. 10 l soğutma 
suyu için 300 ml yeterlidir. Her tür 
antifriz ve katkılarla uyumludur.

150 ml    6 3330 12

150 ml    20 2505 28

150 ml    20 8371 29

150 ml    12 8347 32

150 ml    20 8956 33

250 ml    20 2828 75

250 ml    20 1810 33

250 ml    20 2676 32

250 ml    20 1921 22

250 ml    20 8370 29

250 ml    20 8385 30

radyatör kapatici
Taş çarpmasından kaynaklanan küçük sızıntılar, kırılgan lehim noktaları ve 
kılcal çatlakları tespit etmek kolaydır (soğutma suyu seviyesi düştüğünde 
anlaşılabilir). Radyatör kapatıcı bu tip sızıntıları hemen kapatır. Yanma 
odasına soğutma suyu girmesini önler.

Su filtresine sahip olan/olmayan 
tüm soğutma suyu ve ısıtma sis-
temleri için uygun. Alüminyum ve 
plastik radyatörler için de uygun-
dur. 10 l soğutma suyu için 150 ml 
yeterlidir. Her tür antifriz ve 
katkılarla uyumludur. Önleyici 
olarak da kullanılabilir.
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Yağlayıcılar
tüm araçlar için güncel 
tüm onaylara sahip motor 
yağları.

Hidrolik direksiyon, 
hidropnömatik ve cabrio 
tente mekanizmaları için 
hidrolik yağlar.

lıQUı MOlY, özel yağlar için belirli bir 
miktar satın alındığında 8x 20 litre ve 
2x 60 litre veya 16x 20 litre yağlar için 
bir yağ dolabı veriyor.
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tekerlek bilyaları 
ve aks mafsalları 
için gres yağları.

Düz ve otomatik şanzıman 
için şanzıman yağları.

Diferansiyel kilidine sahip 
olan ve olmayan diferansi-
yeller için hipoid dişli yağı.

Kapı menteşeleri ve kapı tutma 
sistemleri için yağlayıcılar.

Hareketli kızakların 
sürekli yağlanması için 
silikon gresler.

Profesyonel montaj için 
lastik montaj macunu 
(sprey tipi de var).

Yağlayıcılar
Motor yağları, 4 zamanlı otomobil 16
Motor yağları, gazlı araçlar 25
Motor yağları, klasik araçlar 26
Motor yağları, 4 zamanlı traktör 27
Motor yağları, 2 zamanlı üniversal 27
Motor yağları, 2 zamanlı traktör 27
Şanzıman yağları 27
Şanzıman yağları, traktör 32

Hidrolik yağlar 32
Kompresör yağları 35
Fabrika Donanımı 35
Gresler 41
Macunlar 44
Yağlı lakeler / kuru yağlayıcılar 46
Kontak yağlayıcılar 46
Fren sıvıları 47



Ya
ğl

aY
ıc
ıl
ar

16

 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 4 D – PL – H – RO – TR 20 D – GB – F – ARAB 216 BOOKLET

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOtOr Yağları, 4 zaManlı OtOMOBıl

1 l    6 1360 1

1 l    12 9514 20

4 l    4 2451 20

5 l    4 1361 1

5 l    4 9515 20

20 l    1 1362 1

60 l    1 1363  

205 l    1 1364  

Synthoil Energy 0W-40
Yüksek motor gücü için! 
Tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Soğuk marşta hızlı yağlama. Yağ 
tüketimini düşürür. Kurum oluşmasını engeller. Çok iyi kir çıkarma ve temiz-
leme özelliği sayesinde optimum motor temizliği.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu.

tam sentetik

1 l    6 1150 1

5 l    4 1151 1

Synthoil longtime Plus 0W-30
Bakım aralığı uzatmasına sahip VW, audi, SEat ve SKODa marka benzinli 
ve dizel araçlar için özel geliştirilmiş (pompa enjektör motorları dahil). 
Uzun ömürlü 2. nesil tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı motoru mü-
kemmel biçimde temizler. Volkswagen firmasının yüksek standartlarına uy-
gun. Avrupa‘nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt 
tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 düşürür. Hızlı yağlama 
sayesinde motor, marş ve ışınma aşamasında aşınmadan korunur.

Benzinli ve pompa enjektör tekno-
lojisine sahip olan ve olmayan di-
zel motorlar için yıl boyunca 
kullanılabilir yağ. Audi, Volkswa-
gen, Seat, Skoda marka bakım 
aralığı uzatmasına sahip (WIV) 
araçları için özel üretilmiştir. Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu.

1 l    6 1171 1

1 l    6 8976 3

5 l    4 1172 1

5 l    4 8977 3

20 l    1 1173 1

60 l    1 1174  

205 l    1 1175  

Synthoil longtime 0W-30
Maksimum yakıt tasarrufu. 
Az yakmak isteyen sürücüler için tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. 
Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme 
sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. Yağ tüketimini düşürür. Kurum 
oluşmasını engeller ve tam motor gücünü kullanımına imkan verir.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu.

1 l    6 1306 1

1 l    12 1855 3

1 l    12 2622 4

1 l    12 9512 20

4 l    4 2194 216

4 l    4 2623 4

5 l    4 1307 1

5 l    4 1856 3

5 l    4 2877 2

5 l    4 9513 20

20 l    1 1308 1

60 l    1 1309  

205 l    1 1311  

Synthoil High tech 5W-40 
Sağlam bir yağ filmi oluşturur. 
Tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Yağ tüketimini düşürür. Uzun yağ 
değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder. Tüm çalışma 
koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Hızlı yağlama sayesinde motor, 
marş ve ışınma aşamasında aşınmadan korunur.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu.

1 l    6 1390 1

1 l    6 8908 216

5 l    4 1391 1

5 l    4 8909 216

20 l    1 1392 1

60 l    1 1393  

205 l    1 1394  

1000 l    1 1772  

Synthoil race tech Gt1 10W-60
Sportif sürücü ve aşırı kullanım koşulları için. 
Aşırı kullanım koşulları için tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Klasik 
motor sporu viskozitesi sayesinde yüksek yağlama emniyeti, optimum yağ 
basıncı ve maksimum aşınma koruması. Maksimum motor gücüyle ve yük-
sek performansla hedefe daha hızlı ve güvenle gelin.

Motor sporuna özel olarak 
geliştirilmiştir. Yıl boyunca spor 
kullanılan benzinli ve dizel motor-
lar için uygundur. Kat. konvertör 
ve turbo uyumlu.

1 l    6 1340 1

5 l    4 1341 1

20 l    1 1342 1

60 l    1 1343  

205 l    1 1344  

Diesel Synthoil 5W-40
Performansı seven dizel sürücüsü için. 
Mükemmel aşınma korumasına sahip tam sentetik düşük viskoziteli motor 
yağı. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanmasını sağlar. Çok iyi kir 
çıkarma ve temizleme özelliği sayesinde optimum motor temizliği. Yağ tüke-
timini düşürür.

Dizel motorlara özel olarak 
geliştirilmiştir. Tüm yıl 
kullanılabilen yağ. Turbo uyumlu.

1 l    12 2542 1

4 l    4 2543 1

Molygen 5W-50
Özel geliştirilmiş ve tüm yıl kullanabilen yüksek performanslı düşük viskozi-
teli motor yağı. Gelişmiş katkılara, Molygen özel katkısına ve sentetik baz 
yağlara sahip bu düşük viskoziteli ve dayanıklı motor yağı, kurum oluşmasını 
önler, motorun sürtünmesini azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma 
sağlar. Bu da hem yakıt tasarrufu sağlar, hem de motorun çalışma ömrünü 
uzatır.

Çok supap teknolojisine ve turbo-
ya sahip modern benzinli ve dizel 
motorlar için ideal. Motoru korur, 
yağ değişim aralıklarını uzatır ve 
yüksek motor taleplerine cevap 
verir.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 216 BOOKLET

MOtOr Yağları, 4 zaManlı OtOMOBıl

1 l    6 2852 216

5 l    4 2853 216

20 l    1 2363  

60 l    1 2364  

205 l    1 2854  

Special tec V 0W-30
Volvo marka araçlar için çok uygun. 
Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Kurumu oluşmasını 
önler, aşırı dayanıklıdır, motordaki sürtünmeyi azaltır ve aşınmaya karşı kor-
ur. Valvetronic çok supap teknolojisine sahip olan/olmayan, turboya sahip 
olan/olmayan ve de dizel partikül filtresine (DPF) sahip olan/olmayan veya 
ara soğutucuya (LLK) sahip olan/olmayan modern benzinli ve dizel motorlar 
için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklenti-
lerine uygun.

Volvo marka araçların çeşitli mo-
dellerinde taleplere özel 
geliştirilmiş. Mitsubishi, Renault, 
Jaguar, Honda vs gibi otomobil 
üreticileri de kısmen bazı model-
lerinde bu özellikte bir yağ talep 
ediyor. 
Bakım aralığı uzatmasına sahip 
(WıV) VW araçları için uygun 
değildir!

Sentetik teknolojisi

1 l    6 8972 216

4 l    4 3715 216

5 l    4 8973 216

20 l    1 3708 1

60 l    1 3709  

205 l    1 3711  

1000 l    1 3716  

top tec 4200 5W-30 
audi, BMW, Mercedes-Benz ve VW grubunun en yeni motor teknolojileri 
için üniversal kullanılabilir. 
3. neslin sentez teknolojisine dayana yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor 
yağı yüksek performansı sayesinde motoru mükemmel biçimde temizler. 
Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. Direkt enjeksiy-
onlu benzinli ve dizel motorlarda kurum oluşmasını azaltır (FSI, TDI, Com-
mon-Rail vs.). Yağ tüketimini düşürür. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler 
kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Aşınmaya karşı koruma formülü 
iyileştirilmiş. Oldukça uzun yağ değişim aralıklarına (WIV vs) sahip araçlar 
için özel.

FSI, Common-Rail ve pompa-en-
jektör teknolojisi dahil benzinli ve 
dizel motorlar için yıl boyunca 
kullanılabilir yağ. Gazla çalışan 
(CNG/LPG) araçlar ve partikül filt-
reli (DPF) dizel motorlu araçlar 
için çok uygun. Kat. konvertör ve 
turbo uyumlu.

1 l    6 2315 216

5 l    4 2316 216

20 l    1 3757 1

60 l    1 3758  

205 l    1 3759  

top tec 4600 5W-30
Benzinli araçlar ve dizel partikül filtresine sahip olan ve olmayan dizel 
araçlarda kullanılabilir. 
Birinci sınıf benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli ve filtresiz ve turbolu 
dizel motorlarda kullanabilecek modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez 
teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu 
sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini 
düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede 
üretici talimatlarına göre 40.000 km‘ye varan yağ değişim aralıklarına 
ulaşılabilir. 
DİKKAT: Avrupa dışında sipariş edilemez.

Çoklu supap teknolojisine, Valvet-
ronic, turboya ve ara soğutucuya 
(LLK) sahip olan ve olmayan mo-
dern benzinli motorlar ve dizel 
motorlar için ideal. Özellikle uzun 
yağ değişim aralıklarında ve yük-
sek motor beklentilerine uygun. 
Gazla çalışan araçlar (CNG/LPG) 
için de uygundur. Kat. konvertör 
ve turbo uyumlu.

1 l    6 2319 216

5 l    4 2322 216

20 l    1 3752 1

60 l    1 3753  

205 l    1 3754  

top tec 4400 5W-30 
renault için çok uygun. 
Sentez teknolojisi bazında en yeni nesil yüksek kaliteli düşük viskoziteli mo-
tor yağı. Kurum oluşmasını engeller ve tam motor gücünü kullanımına imkan 
verir. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yağ tüketimini düşürür. Dizel 
partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. 
Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanmasını sağlar. Yüksek bir yağlama 
emniyeti ve optimum bir koruma sunar. 30.000 km‘ye varan uzun yağ değişim 
aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Common-Rail teknolojisi dahil 
benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Gazla 
çalışan (CNG/LPG) araçlar ve par-
tikül filtreli (DPF) dizel motorlu 
araçlar için çok uygun. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu.

1 l    6 2323 216

5 l    4 2324 216

20 l    1 3742 1

60 l    1 3743  

205 l    1 3744  

top tec 4300 5W-30
Peugeot, Citroën, Honda, toyota ve Fiat için çok uygun. 
Sentez teknolojisi bazında yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Mak-
simum motor gücü sağlar. Avrupa‘nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-
54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 
düşürür. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sür-
tünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. 40.000 km‘ye varan yağ 
değişim aralıklarına izin verir.

Common-Rail teknolojisi dahil 
benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Gazla 
çalışan (CNG/LPG) araçlar ve par-
tikül filtreli (DPF) dizel motorlu 
araçlar için çok uygun. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu.

1 l    6 2317 216

5 l    4 2318 216

20 l    1 3731 1

60 l    1 3732  

205 l    1 3733  

top tec 4500 5W-30 
Mazda, Mitsubishi, Jaguar ve land rover için çok uygun. 
Sentez teknolojisi bazında en yeni nesil yüksek kaliteli düşük viskoziteli mo-
tor yağı. Maksimum motor gücü sağlar. Avrupa‘nın en zor tüketici testine 
göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa 
kıyasla %2,5 düşürür. Mükemmel aşınma koruması. Marş esnasında hızlı 
yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun 
çalışma ömrü uzar.

Common-Rail teknolojisi dahil 
benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Gazla 
çalışan (CNG/LPG) araçlar ve par-
tikül filtreli (DPF) dizel motorlu 
araçlar için çok uygun. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu.

1 l    6 9510 216

4 l    4 2195 216

5 l    4 9511 216

20 l    1 3702 1

60 l    1 3703  

205 l    1 3704  

1000 l    1 3071  

top tec 4100 5W-40 
Çevreyi ve is partikül filtresini korumak için kükürt oranı azaltılmış. 
Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili düşük viskoziteli motor 
yağı. Pompa-enjektör motorlar için mükemmel aşınma koruması formülü. 
İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yüksek motor gücü için. Dizel parti-
kül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. 30.000 
km‘ye varan uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti 
eder.

Common-Rail ve pompa-enjektör 
teknolojisi dahil benzinli ve dizel 
motorlar için yıl boyunca 
kullanılabilir yağ. Gazla çalışan 
(CNG/LPG) araçlar ve partikül filt-
reli (DPF) dizel motorlu araçlar 
için çok uygun. Kat. konvertör ve 
turbo uyumlu.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 20 D – GB – F – ARAB 43 D – GB – ARAB – RUS – KZ 216 BOOKLET

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOtOr Yağları, 4 zaManlı OtOMOBıl

1 l    6 3863 1

1 l    6 2327 20

4 l    4 2595 216

5 l    4 3864 1

5 l    4 2328 20

20 l    1 3867 1

60 l    1 3868  

205 l    1 3869  

leichtlauf High tech 5W-40
Benzinli araçlar ve dizel partikül filtresine sahip olmayan dizel araçlarda 
kullanılabilir. 
Birinci sınıf benzinli motorlarda ve dizel partikül filtresiz (DPF) dizel motor-
larda kullanabilecek modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez teknoloji-
sine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu 
yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını 
garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km‘ye varan yağ 
değişim aralıklarına ulaşılabilir.

Çoklu supap teknolojisine, turbo-
ya ve ara soğutucuya (LLK) sahip 
olan ve olmayan modern benzinli 
motorlar ve dizel motorlar için 
tüm yıl kullanılabilen yağ. Özel-
likle uzun yağ değişim 
aralıklarında ve yüksek motor be-
klentilerine uygun. Kat. konvertör 
ve turbo uyumlu.

Sentetik teknolojisi

1 l    6 1192 1

1 l    6 2447 3

4 l    4 2339 20

5 l    4 1193 1

5 l    4 2448 3

20 l    1 1194 1

60 l    1 1195 1

205 l    1 1196  

Special tec ll 5W-30
Opel marka araçlar için çok uygun.
Sentez teknolojisi bazında yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. 
Aşınmaya karşı modern koruma formülü. Marş esnasında hızlı yağlama ve 
günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü 
uzar. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Yağ tüketimi-
ni düşürür. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. 2010 
modele kadar Opel araçlar için 
ideal. Kat. konvertör ve turbo uy-
umlu.

1 l    6 1136 1

1 l    6 8978 3

1 l    12 9506 20

4 l    4 1144 1

5 l    4 1137 1

5 l    4 8981 3

5 l    4 9507 20

20 l    1 1138 1

60 l    1 1139  

205 l    1 1140  

1000 l    1 1146  

longtime High tech 5W-30 
aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. 
Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili düşük viskoziteli motor 
yağı. 30.000 km‘ye varan uzun yağ değişim aralıklarında maksimum 
performansı garanti eder. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sayesin-
de optimum motor temizliği. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını 
sağlar ve maksimum ömür sunar. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test 
standartlarına uygundur.

Common-Rail teknolojisi dahil 
benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Dizel 
partikül filtreli (DPF) araçlar için 
çok uygun. Kat. konvertör ve turbo 
uyumlu.

1 l    12 9701 43

4 l    4 9705 43

5 l    4 9734 43

20 l    1 8071 1

60 l    1 8072  

205 l    1 8067  

Special tec aa 0W-20
Birinci sınıfı modern düşük viskoziteli motor yağı; Asya ve Amerikan marka 
araçlarda tüm yıl kullanılabilir. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara daya-
nan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel 
koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren, motoru temiz tutun ve 
motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici 
talimatlarına göre 40.000 km‘ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

Modern Asya ve Amerikan benzin-
li motorlar için ideal. Özellikle 
uzun yağ değişim aralıklarında ve 
yüksek motor beklentilerine uy-
gun.

1 l    6 3840 1

5 l    4 3841 1

20 l    1 3842 1

60 l    1 3843  

205 l    1 3844  

Special tec F ECO 5W-20
Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Tortular güvenli bir 
şekilde önlenir, muhteşem bir yağlama emniyeti sağlanır ve yüksek yakıt 
tasarrufu elde edilir. Aşınma dayanıklılığını konusuna gelince; WSS-
M2C913-C sayılı eski Ford normunun gereksinimleri yerine getirilir ve hatta 
bazı safhalarda aşılır. Ford firması mevcut yağlar için öngörülen WSS-
M2C913-B, WSS-M2C913-C ya da WSS-M2C925-B şartnamelerinin tüm mo-
torlar için kullanılmasını tavsiye ediyor.

Focus ST ve Focus RS (2.5 l Dura-
tec-ST (VI5) motorlu 2004.75) 
istisnası (Ford Ka (08/2008-) ile 
Ford benzinli motorları için yıllık 
yağ. Bu norma ait bir yağlama 
maddesi tüm 1.0 l 3 silindir 
EcoBoost motorları için öngörül-
mektedir. Ayrıca bu motor yağı 
eski modellerle tam uyumludur.

1 l    6 3852 1

1 l    6 2325 3

5 l    4 3853 1

5 l    4 2326 3

20 l    1 3854 1

60 l    1 3856  

205 l    1 3857  

Special tec F 5W-30
Ford marka araçlar için çok uygun. 
Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Kurumu oluşmasını 
önler, aşırı dayanıklıdır, motordaki sürtünmeyi azaltır ve aşınmaya karşı kor-
ur. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine 
uygun.

2009 model sonrası çeşitli araç 
tipleri için isteniyor. Geriye dönük 
7/1998 sonrası Ford marka 
araçlarda sorunsuz kullanılabilir. 
Land Rover, Rover/MG, Jaguar, 
Mazda ve Citroën marka çeşitli 
araçlarda da kullanılabilir. Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu. 
Bakım aralığı uzatmasına sahip 
(WıV) VW araçları için uygun 
değildir!

1 l    6 1163 1

1 l    12 9508 20

5 l    4 1164 1

5 l    4 2879 2

5 l    4 8983 3

5 l    4 9509 20

20 l    1 1181 1

60 l    1 1166  

205 l    1 1165  

Special tec 5W-30
2008 modele kadar olan Ford marka araçlar için çok uygun. 
Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Sağlam bir yağ filmi 
oluşturur. Avrupa‘nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) 
yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 düşürür. Kurum 
oluşmasını engeller. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Özel-
likle 7/98 sonrası Ford marka 
araçlar ve Land Rover, Rover/MG, 
Jaguar ve Mazda marka çeşitli 
modeller için uygun. Kat. konver-
tör ve turbo uyumlu.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB 4 D – PL – H – RO – TR 20 D – GB – F – ARAB 43 D – GB – ARAB – RUS – KZ

MOtOr Yağları, 4 zaManlı OtOMOBıl

1 l    12 7657 43

4 l    4 7658 43

5 l    4 7532 43

20 l    1 3834 1

60 l    1 3835  

205 l    1 7622  

Special tec aa 5W-20
Birinci sınıfı modern düşük viskoziteli motor yağı; Asya ve Amerikan marka 
araçlarda tüm yıl kullanılabilir. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara daya-
nan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel 
koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren, motoru temiz tutun ve 
motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici 
talimatlarına göre 40.000 km‘ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

Modern Asya ve Amerikan benzin-
li motorlar için ideal. Özellikle 
uzun yağ değişim aralıklarında ve 
yüksek motor beklentilerine uy-
gun.

Sentetik teknolojisi

1 l    6 1300 1

1 l    12 2454 3

1 l    12 9503 20

4 l    4 2196 1

4 l    4 2455 3

4 l    4 2625 4

4 l    4 9504 20

5 l    4 1301 1

5 l    4 1858 3

5 l    4 2654 4

5 l    4 9505 20

20 l    1 1304 1

60 l    1 1302  

205 l    1 1303  

Super leichtlauf 10W-40 
Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun. 
Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Çok iyi kir çıkarma ve 
temizleme özelliği. Siyah çamur oluşmasını engeller. Aşınmaya karşı mo-
dern koruma teknolojisi. Mil keçeleri ve supap lastikleri gibi motor 
contalarını esnek tutar ve yağ tüketimini düşürür. Üstün motor teknolojisine 
sahip araçlar için.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu.

1 l    6 3865  

4 l    4 3845 1

5 l    4 3870  

205 l    1 1487  

Formula Super 5W-40
Sentez teknolojisi bazında tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı düşük 
viskoziteli motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş aşamasında ve 
ışınma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu önler ve stabil bir 
yağlama filmi sağlar.

Benzinli ve dizel motorlar için (at-
mosferik dizel motorlar ve turbo-
ya (ATL) sahip olan ve de ara 
soğutucuya (LLK) sahip olan ve 
olmayan dizel motorlar) üniversal 
motor yağı. Kat. konvertör ve tur-
bo uyumlu.

5 l    4 1462  

nova Super 5W-40
Sentez teknolojisi bazında tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı düşük 
viskoziteli motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş aşamasında ve 
ışınma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu önler ve stabil bir 
yağlama filmi sağlar.

Benzinli ve dizel motorlar için (at-
mosferik dizel motorlar ve turbo-
ya (ATL) sahip olan ve de ara 
soğutucuya (LLK) sahip olan ve 
olmayan dizel motorlar) üniversal 
motor yağı. Kat. konvertör ve tur-
bo uyumlu.

1 l    6 1355 1

5 l    4 1356 1

leichtlauf ECO 10W-40
Çevre bilinçli araç sürücüleri için yüksek performanslı düşük viskoziteli mo-
tor yağı. Modern katkı teknolojili ve sentez bileşenli yüksek teknoloji kalite-
sinde geri dönüşüm yağı. Turboya (ATL) ve de ara soğutucuya (LLK) sahip 
olan ve olmayan binek araçların benzinli ve dizel motorlarında tüm yıl 
kullanılabilen motor yağı. Mercedes-Benz ve Volkswagen markasının resmi 
onay gereksinimlerini yerine getirir.

Yükleme havası soğutucusuna sa-
hip ve bunsuz modern benzin, bi-
nek araç dizel ve turbo motorları 
için ya da gazla işletilen binek 
araçlarındaki (CNG/LPG) kullanım 
için optimum Uzun yağ değişim 
aralıklarında ve yüksek motor be-
klentilerine uygundur.

1 l    6 1305  

top-up Oil 5W-40 | Dolum yaği 5W-40
Yoldayken her an doğru yağ yanınızda olsun! 
Sentez teknolojisi bazında yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. 
Aşınmaya karşı koruma formülü iyileştirilmiş. İsten dolayı yağın 
kalınlaşmasını önler. Maksimum motor gücüyle ve yüksek performansla he-
defe daha hızlı ve güvenle gelin. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test 
standartlarına uygundur.  Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını 
sağlar ve maksimum ömür sunar.

Common-Rail ve pompa-enjektör 
teknolojisi dahil benzinli ve dizel 
motorlar için yıl boyunca 
kullanılabilir yağ. Dizel partikül 
filtreli (DPF) araçlar için çok uy-
gun. Piyasadaki tüm motor 
yağlarıyla karıştırılabilir.  Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu.

205 l    1 1783  

Special tec lr 5W-20
özellikle Jaguar ve land rover için uygundur. 
Üst sınıf normal çalışma motor yağı aşınmaya karşı mükemmel koruma 
sağlar, yağ ve yakıt tüketimini düşürür, motoru temiz tutar ve motorun hızlı 
bir şekilde her yerinin yağlanmasını sağlar.

Jaguar ve Land Rover araçlarının 
gerektirdiği yüksek performans-
lar için özel olarak tasarlanmıştır. 
Uzun yağ değişim aralıklarında ve 
yüksek motor beklentilerine uy-
gundur.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 4 D – PL – H – RO – TR 20 D – GB – F – ARAB 43 D – GB – ARAB – RUS – KZ 216 BOOKLET

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOtOr Yağları, 4 zaManlı OtOMOBıl

1 l    6 8936 216

4 l    4 2596 216

5 l    4 8937 216

20 l    1 8939 1

60 l    1 8940  

205 l    1 8941  

top tec 4605 5W-30
Benzinli araçlar ve dizel partikül filtresine sahip olan ve olmayan dizel 
araçlarda kullanılabilir. 
Birinci sınıf benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli ve filtresiz ve turbolu 
dizel motorlarda kullanabilecek modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez 
teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu 
sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini 
düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede 
üretici talimatlarına göre 40.000 km‘ye varan yağ değişim aralıklarına 
ulaşılabilir. 
DİKKAT: Sadece Avrupa dışında sipariş edilebilir.

Çoklu supap teknolojisine, Valvet-
ronic, turboya ve ara soğutucuya 
(LLK) sahip olan ve olmayan mo-
dern benzinli motorlar ve dizel 
motorlar için tüm yıl 
kullanılabilen yağ. Özellikle uzun 
yağ değişim aralıklarında ve yük-
sek motor beklentilerine uygun. 
Gazla çalışan araçlar (CNG/LPG) 
için de uygundur. Kat. konvertör 
ve turbo uyumlu.

Sentetik teknolojisi

1 l    6 1346 1

1 l    6 2308 20

4 l    4 1382 1

5 l    4 1347 1

5 l    4 2995 2

5 l    4 2309 20

20 l    1 1378 1

60 l    1 1384  

205 l    1 1385  

leichtlauf HC7 5W-40
Tüm yıl kullanabilen birinci sınıf modern düşük viskoziteli motor yağı. Hdiro-
krak teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombina-
syonu sonucu yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir 
motor yağını garanti eder. Leichtlauf HC 7, gazla çalışan binek araçlar (CNG/
LPG) için de uygundur.

Çoklu supap teknolojisine, turbo-
ya ve ara soğutucuya (LLK) sahip 
olan ve olmayan modern benzinli 
motorlar ve dizel motorlar için ve 
de gazla çalışan binek araçlar 
(CNG/LPG) için kullanılabilen yağ. 
Özellikle uzun yağ değişim 
aralıklarında ve yüksek motor be-
klentilerine uygun.

1 l    12 7615 216

4 l    4 7616 216

5 l    4 7530 43

20 l    1 7517 1

205 l    1 7518  

Special tec aa 5W-30
Birinci sınıfı modern düşük viskoziteli motor yağı; Japon ve Amerikan marka 
araçlarda tüm yıl kullanılabilir. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara daya-
nan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel 
koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren, motoru temiz tutun ve 
motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici 
talimatlarına göre 40.000 km‘ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

Çoklu supap teknolojisine, turbo-
ya ve ara soğutucuya (LLK) sahip 
olan ve olmayan modern Japon ve 
Amerikan marka benzinli ve dizel 
motorlar için ideal. Özellikle uzun 
yağ değişim aralıklarında ve yük-
sek motor beklentilerine uygun.

1 l    12 7614 43

4 l    4 7613 43

205 l    1 7526  

Special tec aa 10W-30
Birinci sınıfı modern düşük viskoziteli motor yağı; Japon ve Amerikan marka 
araçlarda tüm yıl kullanılabilir. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara daya-
nan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel 
koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren, motoru temiz tutun ve 
motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici 
talimatlarına göre 40.000 km‘ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

Çoklu supap teknolojisine, turbo-
ya ve ara soğutucuya (LLK) sahip 
olan ve olmayan modern Japon ve 
Amerikan marka benzinli ve dizel 
motorlar için ideal. Özellikle uzun 
yağ değişim aralıklarında ve yük-
sek motor beklentilerine uygun.

1 l    12 2560 1

4 l    4 2561 1

5 l    4 2563 1

205 l    1 2564  

touring High tech Special 10W-40
Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. 
Turboya (ATL) sahip olan ve olmayan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan 
ve olmayan binek araçların modern ve güçlü benzinli ve dizel motorlarında 
tüm yıl kullanılabilen motor yağı.

Modern benzinli motor, binek dizel 
motorlar ve ara soğutmaya sahip 
olan ve olmayan turbo motorlar 
için uygun.

60 l    1 1219  

205 l    1 1228  

leichtlauf turbo 10W-40
High Tech sentez teknolojisi bazlı dört mevsim kolay çalışma motor yağı. 
Leichtlauf Turbo, bakım aralığı uzatmasına (WIV) gerek olmayan modern ve 
güçlü benzinli ve dizel motorların yüksek talepleri için geliştirildi. Turbo ve 
kat. konvertör uyumlu. Yakıttan tasarruf sağlar ve aşınmaya karşı en iyi ko-
ruma sağlar. Formülü conta malzemelerine ve bununla birlikte motorların 
kaçak yapmamasına olumlu etki eder. Böylece Leichtlauf Turbo motor yağı 
100.000 km üzeri sürüş performansına sahip araçlar için mükemmel 
uygunluktadır.

100.000 km üzeri sürüş 
performansına sahip araçlar için 
ve modern benzinli, binek dizeli ve 
turbo motorlar için mükemmel 
uygunluktadır.

1 l    6 1331 1

1 l    6 2679 4

5 l    4 1332 1

5 l    4 2696 4

20 l    1 1333 1

60 l    1 1334  

205 l    1 1335  

Diesel High tech 5W-40
Pompa-enjektör motorlar için iyileştirilmiş aşınma koruması formülü. 
Yarı sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Performansı seven dizel sürücüsü 
için. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme 
sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme 
özelliği sayesinde optimum motor temizliği. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını 
önler. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur.

Pompa enjektör teknolojisi dahil 
dizel motorlar için yıl boyunca 
kullanılabilir yağ. Turbo uyumlu.

yari sentetik
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 4 D – PL – H – RO – TR 20 D – GB – F – ARAB 216 BOOKLET

MOtOr Yağları, 4 zaManlı OtOMOBıl

1 l    6 1091 1

1 l    12 2626 4

4 l    4 6948 216

5 l    4 1092 1

5 l    4 2896 2

5 l    4 1860 3

5 l    4 2184 4

20 l    1 1089 1

60 l    1 1090  

205 l    1 1094  

MoS2 leichtlauf 10W-40
MoS2 katı gresi sayesinde ekstra aşınma koruması. 
Yarı sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Ekonomik sürücüler için. Düşük 
viskoziteli MoS2 yağlayıcısı tüm sürtünen ve kayan metal yüzeylerde yüksek 
dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Ortaya çıkan avantajlar: Marş esnasında 
hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun 
çalışma ömrü uzar. Marşta, ısınma aşamasında, aşırı yüklenmelerde ve dur/
kalk trafiğinde yüksek performans sağlar. Mükemmel acil durum özellikleri-
yle yüksek çalışma emniyeti sağlar. Yağ ve yakıt tüketimini düşürür. LIQUI 
MOLY marka özel ürün.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. İs par-
tikül filtresine sahip araçlarda 
üniversal kullanılabilir. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu.

yari sentetik

1 l    12 2540 1

4 l    4 2541 1

Molygen 10W-50
Tüm yıl kullanabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. 
Gelişmiş katkılara, Molygen özel katkısına ve yarı sentetik baz yağlara sahip 
bu düşük viskoziteli ve dayanıklı motor yağı, kurum oluşmasını önler, mo-
torun sürtünmesini azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma sağlar. Bu da 
hem yakıt tasarrufu sağlar, hem de motorun çalışma ömrünü uzatır.

Modern benzinli motor, binek dizel 
motorlar ve ara soğutmaya sahip 
olan ve olmayan turbo motorlar 
için uygun. Motoru korur, yağ 
değişim aralıklarını uzatır ve yük-
sek motor taleplerine cevap verir.

1 l    12 2338 20

4 l    4 8998 216

5 l    4 2536 1

20 l    1 2537  

60 l    1 2101  

205 l    1 2102  

leichtlauf Performance 10W-40
Modern katkılara sahip yarı sentetik yüksek performanslı düşük viskoziteli 
motor yağı. Turboya (ATL) sahip olan ve olmayan ve ara soğutucuya (LLK) sa-
hip olan benzinli motorlarda ve binek dizel motorlarda tüm yıl kullanılabilir 
ve modern motor teknolojilerine uygundur.

Modern benzinli motor, binek dizel 
motorlar ve ara soğutmaya sahip 
olan ve olmayan turbo motorlar 
için uygun. Uzun yağ değişim 
aralıklarında ve yüksek motor be-
klentilerine uygun.

1 l    12 1434 1

5 l    4 1435 1

Super Diesel leichtlauf 10W-40
Turboya (ATL) sahip olan ve olmayan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan 
ve olmayan binek dizel motorlar için geliştirilmiş yarı sentetik tüm yıl 
kullanılabilen düşük viskoziteli motor yağı. Motoru aşınmadan korur, siyah 
çamur oluşmasını önler ve yakıt tasarrufu sağlar. Soğuk marşta hızlı 
yağlama. Sentetik bileşenler ve özel katkılar sayesinde modern motorların 
en yeni standartları yerine getiriliyor.

Modern binek araç dizel ve turbo 
dizel motorlara özel. Uzun yağ 
değişim aralıkları ve yüksek mo-
tor performansı için.

4 l    4 8945 20

20 l    1 9091  

60 l    1 9095  

MoS2 leichtlauf 10W-30
Tüm yıl kullanılabilen LIQUI MOLY marka özel ürün. Seçkin madeni ve sente-
tik baz yağlar, Molibdensülfit (MoS2) katı yağını ihtiva eden yüksek katkı oranı 
sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında 
optimum yağlama sağlar.

Benzinli, dizel ve turbo motorlar 
için motor yağı. Özellikle uzun yağ 
değişim aralıklarında ve aşırı 
kullanım koşullarına uygun.

1 l    6 2361 216

5 l    4 2362 216

20 l    1 3737 1

60 l    1 3738  

205 l    1 3739  

top tec 4310 0W-30
Tüm yıl kullanabilen birinci sınıf modern düşük viskoziteli motor yağı. En yeni 
katkı maddeleri ile bağlantılı olarak kısmen sentetik temel yağların kombi-
nasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt 
tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder.

Çoklu valf teknolojisine, turbo 
şarja sahip olan ve olmayan ve 
şarj havası soğutmasına (LLK) ve 
dizel partikül filtresine (DPF) sa-
hip olan ve olmayan en modern 
dizel ve benzinli motorlar için en 
iyisi. PSA ve Fiat/ Alfa Romeo 
(Twin ve Multi Air motorları) 
firmalarına ait çeşitli araçların 
kullanılmasının yanı sıra bu motor 
yağı, bu şartnameleri gerektiren 
motor yağı üreticilerinde 
kullanılabilir. Gaz işletmeli binek 
araçlarındaki kullanım için 
muhteşem uygunluktadır (CNG/
LPG).
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 20 D – GB – F – ARAB 43 D – GB – ARAB – RUS – KZ

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOtOr Yağları, 4 zaManlı OtOMOBıl

1 l    6 1317 1

1 l    12 9500 20

4 l    4 1318 1

4 l    4 9501 20

5 l    4 1310 1

5 l    4 2830 2

5 l    4 8971 3

5 l    4 9502 20

60 l    1 3911  

205 l    1 3910  

leichtlauf 10W-40
Uzun motor ömrü için iyileştirilmiş formül. 
Sentetik bileşenlere sahip düşük viskoziteli madeni motor yağı. Çok iyi kir 
çıkarma ve temizleme özelliği. Yağ tüketimini düşürür. Motorun ve turbonun 
hızlı şekilde yağlanmasını sağlar. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar 
için.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Gazla 
çalışan araçlar (CNG/LPG) için 
oldukça uygundur. İs partikül filt-
resine sahip araçlarda üniversal 
kullanılabilir. Kat. konvertör ve 
turbo uyumlu.

madeni

1 l    6 1386 1

5 l    4 1387 1

20 l    1 1388 1

60 l    1 1389  

205 l    1 1397  

Diesel leichtlauf 10W-40
Modern katkılar sayesinde yüksek performans. 
Sentetik bileşenlere sahip düşük viskoziteli madeni motor yağı. Performansı 
seven dizel sürücüsü için. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Motorun ve 
turbonun hızlı şekilde yağlanmasını sağlar. Aşınmaya karşı koruma formülü 
iyileştirilmiş. Üstün motor teknolojisine sahip dizel araçlar için.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel 
motorlara özel olarak 
geliştirilmiştir. İs partikül filtresi-
ne sahip araçlarda üniversal 
kullanılabilir. Turbo uyumlu.

1 l    6 7521 43

5 l    4 1272 1

20 l    1 1274  

205 l    1 1276  

touring High tech 10W-30
Üreticinin yumuşak karışımlı bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için 
çok dereceli madeni yağ. Çamur oluşmasını önler. Sağlam bir yağ filmi 
oluşturur. Optimum aşınma koruması.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Eski 
motorlar ve sonradan kat. kon-
vertör dönüşümü yapılmış eski 
araçlar için çok uygun. Turbo uy-
umlu.

1 l    6 1095 1

1 l    12 8905 3

5 l    4 1096 1

5 l    4 1862 3

20 l    1 1298 1

60 l    1 1296  

205 l    1 1240  

touring High tech 15W-40
Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun. 
Madeni motor yağı. Siyah çamur oluşmasını engeller. Aşırı kullanım 
koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmaya karşı modern 
koruma teknolojisi.  Mil keçeleri ve supap lastikleri gibi motor contalarını es-
nek tutar ve yağ tüketimini düşürür. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar 
için.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. İs par-
tikül filtresine sahip araçlarda 
üniversal kullanılabilir (karışık 
marka araçlara da uygun). Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu.

1 l    6 1070 1

5 l    4 1073 1

5 l    4 1864 3

20 l    1 1071 1

60 l    1 1072  

205 l    1 1075  

touring High tech Diesel Special Oil 15W-40
Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun. 
Yüksek performanslı madeni motor yağı. Performansı seven dizel sürücüsü 
için. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Aşırı kullanım koşulları altında 
bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmaya karşı modern koruma teknolo-
jisi. Mil keçeleri ve supap lastikleri gibi motor contalarını esnek tutar ve yağ 
tüketimini düşürür. Üstün motor teknolojisine sahip dizel araçlar için.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel 
motorlara özel olarak 
geliştirilmiştir. İs partikül filtresi-
ne sahip araçlarda üniversal 
kullanılabilir (karışık marka 
araçlara da uygun). Turbo uyumlu.

1 l    6 1250 1

4 l    4 2568 1

5 l    4 1255 1

20 l    1 1257  

60 l    1 1254  

205 l    1 1260  

touring High tech 20W-50
Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun. 
Madeni motor yağı. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sunar. Kritik 
çalışma koşulları altında bile maksimum yağ filmi dayanıklılığı, optimum yağ 
basıncı ve maksimum aşınma koruması. Üstün motor teknolojisine sahip 
araçlar için.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. İs par-
tikül filtresine sahip araçlarda 
üniversal kullanılabilir (karışık 
marka araçlara da uygun). Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu.

5 l    4 1249 1

20 l    1 1244  

60 l    1 1247  

touring High tech HD 10W
Üreticinin yumuşak karışımlı bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için 
tek dereceli madeni yağ. Aşınma koruması sağlayan bileşenlerin oranı yük-
sek. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Eski 
motorlar ve araçlar için çok uy-
gun. Turbo uyumlu.

5 l    4 1265 1

20 l    1 1267  

60 l    1 1263  

205 l    1 1269  

touring High tech HD 30
Üreticinin yumuşak karışımlı bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için 
tek dereceli madeni yağ. Çamur oluşmasını önler. Aşırı kullanım koşulları 
altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınma koruması sağlayan 
bileşenlerin oranı yüksek.

Benzinli ve dizel motorlar için üni-
versal kullanılabilir. Eski motor-
lar ve araçlar için çok uygun. Tur-
bo uyumlu.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB 4 D – PL – H – RO – TR 20 D – GB – F – ARAB

MOtOr Yağları, 4 zaManlı OtOMOBıl

20 l    1 1270  

205 l    1 1271  

touring High tech HD 40
Üreticinin yumuşak karışımlı bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için 
tek dereceli madeni yağ. Çamur oluşmasını önler. Aşırı kullanım koşulları 
altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınma koruması sağlayan 
bileşenlerin oranı yüksek.

Benzinli ve dizel motorlar için üni-
versal kullanılabilir. Eski motor-
lar ve araçlar için çok uygun. Tur-
bo uyumlu.

madeni

1 l    6 3862  

4 l    4 2545  

5 l    4 7721  

Formula Super 10W-40
Düşük viskoziteli madeni motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş 
aşamasında ve ışınma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu 
önler ve stabil bir yağlama filmi sağlar.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Sonra-
dan kat. konvertör dönüşümü 
yapılmış eski araçlar için çok uy-
gun. Kat. konvertör ve turbo uy-
umlu.

1 l    6 1439  

1 l    12 1893 3

1 l    12 1980 4

1 l    12 9516 20

4 l    4 9526 20

5 l    4 1440  

5 l    4 1866 3

5 l    4 1981 4

5 l    4 9517 20

20 l    1 1451  

60 l    1 1442  

205 l    1 1443  

Formula Super 15W-40
Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları 
altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Sonra-
dan kat. konvertör dönüşümü 
yapılmış eski araçlar için çok uy-
gun. Kat. konvertör ve turbo uy-
umlu.

1 l    6 1444  

1 l    12 9518 20

1 l    12 2463 3

1 l    12 2386 20

4 l    4 9519 20

4 l    4 2387 20

5 l    4 1445  

5 l    4 2464 3

5 l    4 9520 20

20 l    1 1452  

205 l    1 1449  

Formula Super 20W-50
Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları 
altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Sonra-
dan kat. konvertör dönüşümü 
yapılmış eski araçlar için çok uy-
gun. Kat. konvertör ve turbo uy-
umlu.

1 l    6 7350  

4 l    4 7349 1

5 l    4 7351  

nova Super 10W-40
Düşük viskoziteli madeni motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş 
aşamasında ve ışınma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu 
önler ve stabil bir yağlama filmi sağlar.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Sonra-
dan kat. konvertör dönüşümü 
yapılmış eski araçlar için çok uy-
gun. Kat. konvertör ve turbo uy-
umlu.

1 l    6 1428  

5 l    4 1426  

20 l    1 1432 1

60 l    1 1418  

205 l    1 1430  

nova Super 15W-40
Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları 
altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Sonra-
dan kat. konvertör dönüşümü 
yapılmış eski araçlar için çok uy-
gun. Kat. konvertör ve turbo uy-
umlu.

1 l    12 1427  

5 l    4 1421  

20 l    1 1431  

205 l    1 1425  

nova Super 20W-50
Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları 
altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Sonra-
dan kat. konvertör dönüşümü 
yapılmış eski araçlar için çok uy-
gun. Kat. konvertör ve turbo uy-
umlu.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 4 D – PL – H – RO – TR 111 D – RUS – PL – H – RO – BIH – HR – SCG

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOtOr Yağları, 4 zaManlı OtOMOBıl

1 l    12 2538 1

4 l    4 2539 1

Molygen 15W-50
Tüm yıl kullanılabilen yüksek kaliteli motor yağı. Gelecek odaklı katkılara, 
Molygen özel katkısına ve kaliteli baz yağlara sahip bu motor yağı, kat. kon-
vertöre sahip olan ve olmayan ve turbolu dahil olmak üzere modern benzinli 
ve dizel motorlarda optimum işletim gereci olarak kullanılır. Kurum olmasını 
önleyen, motorun sürtünmesini azaltan ve aşınmaya karşı koruyan ideal mo-
tor yağı.

Benzinli ve dizel motorlar için üni-
versal motor yağı. Motoru ko-
rumak için. Uzun yağ değişim 
aralıklarına çok uygun.

madeni

5 l    4 2924 1

60 l    1 1958  

205 l    1 2925  

touring High tech Motor Oil 10W-40
Modern teknolojiye ve formüle sahip tüm yıl kullanılabilen yüksek 
performanslı motor yağı. Seçkin baz yağlar ve yeni katkı teknolojisi sayesin-
de aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında opti-
mum yağlama sağlayan bir motor yağı.

Binek araçların benzinli ve dizel 
motorları için (turboya (ATL) sahip 
olan ve de ara soğutucuya (LLK) 
sahip olan ve olmayan direkt ve 
dolaylı enjeksiyonlu dizel motor-
lar) üniversal motor yağı. Özel-
likle uzun yağ değişim 
aralıklarında ve aşırı kullanım 
koşullarına uygun.

60 l    1 2113  

205 l    1 2112  

Diesel Hot-Climate 20W-50
Ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan atmosferik ve turbo dizel mo-
torlar için tüm yıl kullanılabilen modern formüllü yüksek performanslı mo-
tor yağı. Katkı oranının yüksek olması tüm çalışma koşulları altında güvenli 
yağlama sağlar.

Turboya sahip olan ve olmayan ve 
ara soğutucuya (LLK) sahip olan 
ve olmayan atmosferi ve turbo di-
zel motorlar için.

1 l    12 2920 1

4 l    6 2921 1

5 l    4 2132 1

205 l    1 2118 1

touring High tech tropical Motoroil 20W-50
Modern teknolojiye ve formüle sahip tüm yıl kullanılabilen yüksek 
performanslı motor yağı. Seçkin baz yağlar ve yüksek katkı oranı sayesinde 
aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum 
yağlama sağlar.

Benzinli ve dizel motorlar için (at-
mosferik dizel motorlar ve turbo-
ya (ATL) sahip olan ve de ara 
soğutucuya (LLK) sahip olan ve 
olmayan dizel motorlar) üniversal 
motor yağı. Özellikle uzun yağ 
değişim aralıklarında ve aşırı 
kullanım koşullarına uygun.

1 l    12 2192 4

5 l    4 2193 4

Super Motor Oil + MoS2 15W-40
Modern formüllerden ve seçkin madeni baz yağlardan üretilen ve tüm yıl 
kullanılabilen motor yağı. Molibdensülfit (MoS2) katı yağını ihtiva eden yük-
sek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ 
değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

Benzinli, dizel ve turbo motorlar 
için motor yağı. Özellikle uzun yağ 
değişim aralıklarında ve aşırı 
kullanım koşullarına uygun.

1 l    12 2570 1

4 l    4 2631 4

5 l    4 2571 1

20 l    1 2572 1

60 l    1 2573  

205 l    1 2574  

MoS2 leichtlauf 15W-40
Modern formüllerden ve seçkin madeni baz yağlardan üretilen ve tüm yıl 
kullanılabilen motor yağı. Molibdensülfit (MoS2) katı yağını ihtiva eden yük-
sek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ 
değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

Benzinli, dizel ve turbo motorlar 
için motor yağı. Özellikle uzun yağ 
değişim aralıklarında ve aşırı 
kullanım koşullarına uygun.

1 l    6 1220 1

5 l    4 1212 1

205 l    1 1221  

MoS2 leichtlauf 20W-50
Modern formüllerden özel geliştirilen ve seçkin madeni baz yağlardan üreti-
len motor yağı. Molibdensülfit (MoS2) katı yağını ihtiva eden yüksek katkı 
oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim 
aralıklarında optimum yağlama sağlar.

Benzinli, dizel ve turbo motorlar 
için motor yağı. Özellikle uzun yağ 
değişim aralıklarında ve aşırı 
kullanım koşullarına uygun.

5 l    4 1899 111

20 l    1 1896  

205 l    1 1898  

Super HD 15W-40
Karışık marka araç parkında tüm yıl kullanılabilen çok dereceli motor yağı. 
Seçkin etken maddeleri ve madeni baz yağları sayesinde hem dizel motorlar-
da, hem de benzinli motorlarda kullanılabilir.

Benzinli ve dizel motorlar için üni-
versal motor yağı.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB 111 D – RUS – PL – H – RO – BIH – HR – SCG 216 BOOKLET

MOtOr Yağları, 4 zaManlı OtOMOBıl

1 l    12 4735 111

5 l    4 4736 111

60 l    1 4739  

205 l    1 4738  

Super HD turbo Plus 15W-40
Karışık marka araç parkında tüm yıl kullanılabilen çok dereceli motor yağı. 
Seçkin etken maddeleri ve madeni baz yağları sayesinde hem dizel motorlar-
da, hem de benzinli motorlarda kullanılabilir.

Turboya sahip olan ve olmayan 
benzinli ve dizel motorlar için üni-
versal motor yağı.

madeni

5 l    4 1890 111

Super HD 20W-50
Karışık marka araç parkında tüm yıl kullanılabilen çok dereceli motor yağı. 
Seçkin etken maddeleri ve madeni baz yağları sayesinde hem dizel motorlar-
da, hem de benzinli motorlarda kullanılabilir.

Benzinli ve dizel motorlar için üni-
versal motor yağı.

1 l    12 2456 3

4 l    4 2457 3

MoS2 leichtlauf Super Motoroil 15W-50
Modern formüllerden, seçkin madeni ve sentetik baz yağlardan üretilen ve 
tüm yıl kullanılabilen düşük viskoziteli motor yağı. Molibdensülfit (MoS2) katı 
yağını ihtiva eden yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında 
ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

Benzinli, dizel ve turbo motorlar 
için motor yağı. Özellikle uzun yağ 
değişim aralıklarında ve aşırı 
kullanım koşullarına uygun.

20 l    1 3175  

60 l    1 3178  

205 l    1 8863  

touring High tech Super SHPD-Motor 
Oil 15W-40 tBn20
En yeni motor nesilleri için son derece modern çok yönlü motor yağı. Kaliteli 
baz yağlar ve en yeni katkı teknolojisi yüksek performans, mükemmel 
aşınma koruması ve uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Kat. konvertör uy-
umlu ve turboya sahip olan/olmayan araçlar için uygun.

Ağırlıklı olarak modern dizel mo-
torlarda üniversal kullanılabilir. 
Karışık marka araç parkı için de 
uygun.

20 l    1 3297  

60 l    1 8896  

205 l    1 8899  

touring High tech SHPD-Motoröl 15W-40 tBn20 
Turboya sahip olan/olmayan son nesil yüksek performanslı dizel motorlar 
için özel geliştirilen çok dereceli dizel motor yağı. Uzun yağ değişim 
aralıklarına son derece uygundur ve „bor polishing“ olmasını önler.

Tüm dizel motorlarda (atmosferik 
ve turbolu) üniversal 
kullanılabilir. Karışık marka araç 
parkı için de uygundur.

1 l    6 8972 216

4 l    4 3715 216

5 l    4 8973 216

20 l    1 3708 1

60 l    1 3709  

205 l    1 3711  

1000 l    1 3716  

top tec 4200 5W-30 
audi, BMW, Mercedes-Benz ve VW grubunun en yeni motor teknolojileri 
için üniversal kullanılabilir. 
3. neslin sentez teknolojisine dayana yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor 
yağı yüksek performansı sayesinde motoru mükemmel biçimde temizler. 
Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. Direkt enjeksiy-
onlu benzinli ve dizel motorlarda kurum oluşmasını azaltır (FSI, TDI, Com-
mon-Rail vs.). Yağ tüketimini düşürür. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler 
kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Aşınmaya karşı koruma formülü 
iyileştirilmiş. Oldukça uzun yağ değişim aralıklarına (WIV vs) sahip araçlar 
için özel.

FSI, Common-Rail ve pompa-en-
jektör teknolojisi dahil benzinli ve 
dizel motorlar için yıl boyunca 
kullanılabilir yağ. Gazla çalışan 
(CNG/LPG) araçlar ve partikül filt-
reli (DPF) dizel motorlu araçlar 
için çok uygun. Kat. konvertör ve 
turbo uyumlu.

MOtOr Yağları, Gazlı araÇlar

1 l    6 2315 216

5 l    4 2316 216

20 l    1 3757 1

60 l    1 3758  

205 l    1 3759  

top tec 4600 5W-30
Benzinli araçlar ve dizel partikül filtresine sahip olan ve olmayan dizel 
araçlarda kullanılabilir. 
Birinci sınıf benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli ve filtresiz ve turbolu 
dizel motorlarda kullanabilecek modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez 
teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu 
sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini 
düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede 
üretici talimatlarına göre 40.000 km‘ye varan yağ değişim aralıklarına 
ulaşılabilir. 
DİKKAT: Avrupa dışında sipariş edilemez.

Çoklu supap teknolojisine, Valvet-
ronic, turboya ve ara soğutucuya 
(LLK) sahip olan ve olmayan mo-
dern benzinli motorlar ve dizel 
motorlar için ideal. Özellikle uzun 
yağ değişim aralıklarında ve yük-
sek motor beklentilerine uygun. 
Gazla çalışan araçlar (CNG/LPG) 
için de uygundur. Kat. konvertör 
ve turbo uyumlu.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 20 D – GB – F – ARAB 216 BOOKLET

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOtOr Yağları, Gazlı araÇlar

1 l    6 2319 216

5 l    4 2322 216

20 l    1 3752 1

60 l    1 3753  

205 l    1 3754  

top tec 4400 5W-30 
renault için çok uygun. 
Sentez teknolojisi bazında en yeni nesil yüksek kaliteli düşük viskoziteli mo-
tor yağı. Kurum oluşmasını engeller ve tam motor gücünü kullanımına imkan 
verir. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yağ tüketimini düşürür. Dizel 
partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. 
Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanmasını sağlar. Yüksek bir yağlama 
emniyeti ve optimum bir koruma sunar. 30.000 km‘ye varan uzun yağ değişim 
aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Common-Rail teknolojisi dahil 
benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Gazla 
çalışan (CNG/LPG) araçlar ve par-
tikül filtreli (DPF) dizel motorlu 
araçlar için çok uygun. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu.

 

1 l    6 2323 216

5 l    4 2324 216

20 l    1 3742 1

60 l    1 3743  

205 l    1 3744  

top tec 4300 5W-30
Peugeot, Citroën, Honda, toyota ve Fiat için çok uygun. 
Sentez teknolojisi bazında yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Mak-
simum motor gücü sağlar. Avrupa‘nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-
54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 
düşürür. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sür-
tünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. 40.000 km‘ye varan yağ 
değişim aralıklarına izin verir.

Common-Rail teknolojisi dahil 
benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Gazla 
çalışan (CNG/LPG) araçlar ve par-
tikül filtreli (DPF) dizel motorlu 
araçlar için çok uygun. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu.

1 l    6 2317 216

5 l    4 2318 216

20 l    1 3731 1

60 l    1 3732  

205 l    1 3733  

top tec 4500 5W-30 
Mazda, Mitsubishi, Jaguar ve land rover için çok uygun. 
Sentez teknolojisi bazında en yeni nesil yüksek kaliteli düşük viskoziteli mo-
tor yağı. Maksimum motor gücü sağlar. Avrupa‘nın en zor tüketici testine 
göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa 
kıyasla %2,5 düşürür. Mükemmel aşınma koruması. Marş esnasında hızlı 
yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun 
çalışma ömrü uzar.

Common-Rail teknolojisi dahil 
benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Gazla 
çalışan (CNG/LPG) araçlar ve par-
tikül filtreli (DPF) dizel motorlu 
araçlar için çok uygun. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu.

1 l    6 9510 216

4 l    4 2195 216

5 l    4 9511 216

20 l    1 3702 1

60 l    1 3703  

205 l    1 3704  

1000 l    1 3071  

top tec 4100 5W-40 
Çevreyi ve is partikül filtresini korumak için kükürt oranı azaltılmış. 
Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili düşük viskoziteli motor 
yağı. Pompa-enjektör motorlar için mükemmel aşınma koruması formülü. 
İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yüksek motor gücü için. Dizel parti-
kül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. 30.000 
km‘ye varan uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti 
eder.

Common-Rail ve pompa-enjektör 
teknolojisi dahil benzinli ve dizel 
motorlar için yıl boyunca 
kullanılabilir yağ. Gazla çalışan 
(CNG/LPG) araçlar ve partikül filt-
reli (DPF) dizel motorlu araçlar 
için çok uygun. Kat. konvertör ve 
turbo uyumlu.

1 l    6 1317 1

1 l    12 9500 20

4 l    4 1318 1

4 l    4 9501 20

5 l    4 1310 1

5 l    4 2830 2

5 l    4 8971 3

5 l    4 9502 20

60 l    1 3911  

205 l    1 3910  

leichtlauf 10W-40
Uzun motor ömrü için iyileştirilmiş formül. 
Sentetik bileşenlere sahip düşük viskoziteli madeni motor yağı. Çok iyi kir 
çıkarma ve temizleme özelliği. Yağ tüketimini düşürür. Motorun ve turbonun 
hızlı şekilde yağlanmasını sağlar. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar 
için.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. Gazla 
çalışan araçlar (CNG/LPG) için 
oldukça uygundur. İs partikül filt-
resine sahip araçlarda üniversal 
kullanılabilir. Kat. konvertör ve 
turbo uyumlu.

1 l    6 1132 1

5 l    4 1133 1

Classic Motor Yaği SaE 30
Yumuşak karışımlı tek dereceli madeni motor yağı bileşimi bakımından yağ 
filtresine veya siklon seperatörüne sahip olmayan klasik araçların talepleri-
ne özel geliştirilmiştir. Seçkin baz yağlar ve katkılar aşırı kullanım 
koşullarında bile optimum yağlama ve aşınma koruması sağlar.

1950 model öncesi yağ filtresine 
veya siklon seperatörüne sahip 
olmayan ve katkısız ya da 
yumuşak katkılı yağ gerektiren 
klasik araçlar için özel 
üretilmiştir.

MOtOr Yağları, KlaSıK araÇlar
madeni

1 l    6 1130 1

5 l    4 1131 1

Classic Motor Yaği SaE 50
Yumuşak karışımlı tek dereceli madeni motor yağı bileşimi bakımından yağ 
filtresine veya siklon seperatörüne sahip olmayan klasik araçların talepleri-
ne özel geliştirilmiştir. Seçkin baz yağlar ve katkılar aşırı kullanım 
koşullarında bile optimum yağlama ve aşınma koruması sağlar.

1950 model öncesi yağ filtresine 
veya siklon seperatörüne sahip 
olmayan ve katkısız ya da 
yumuşak katkılı yağ gerektiren 
klasik araçlar için özel 
üretilmiştir.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB

MOtOr Yağları, KlaSıK araÇlar

1 l    6 1128 1

5 l    4 1129 1

60 l    1 1135  

Classic Motor Yaği SaE 20W-50 HD
Yumuşak karışımlı tüm yıl kullanılabilen madeni motor yağı bileşimi 
bakımından yağ filtresine sahip klasik araçların taleplerine özel 
geliştirilmiştir. Seçkin baz yağlar ve katkılar aşırı kullanım koşullarında bile 
optimum yağlama ve aşınma koruması sağlar.

1950 model sonrası yağ filtresine 
sahip ve yumuşak katkılı yağ ge-
rektiren klasik araçlar için özel 
üretilmiştir.

madeni

20 l    1 4722  

60 l    1 4703  

205 l    1 4704  

traktör yaği StOU 10W-30
Yüksek performanslı madeni yağ. Çok yönlü kullanılabilir. Aynı türde yağlar 
kullanıldığı için stok tutulabilir ve yanlış yağ kullanma riskini azaltır. Kurum 
oluşmasını engeller. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi 
oluşturur. Mükemmel aşınma koruması. Motorların işler kalmasını sağlar ve 
maksimum ömür sunar.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Tarım 
ve ormancılık alanındaki araçlar 
ve motorlar için özel 
geliştirilmiştir. Motorlarda, 
şanzımanlarda, turbo kaplinlerin-
de ve dalgıç tipi frenlerde (ıslak 
frenler) kullanılabilir.

MOtOr Yağları, 4 zaManlı traKtör
madeni

20 l    1 6960 1

205 l    1 6962  

traktör yağı StOU/UttO
Yüksek performanslı madeni yağ. Çok yönlü kullanılabilir. Aynı türde yağlar 
kullanıldığı için stok tutulabilir ve yanlış yağ kullanma riskini azaltır. Kurum 
oluşmasını engeller. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. 
Motorların işler kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Tarım 
ve ormancılık alanındaki araçlar 
ve motorlar için özel 
geliştirilmiştir. Motorlarda, 
şanzımanlarda, turbo kaplinlerin-
de ve dalgıç tipi frenlerde (ıslak 
frenler) kullanılabilir.

100 ml    50 1029  

250 ml    12 1051  

1 l    6 1052  

5 l    4 1189  

60 l    1 4700  

2 zamanli, kendinden karişan motor yaği
Tüm 2 zamanlı motorlarda kullanılan kaliteli yarı sentetik 2 zamanlı motor 
yağı. Motorun işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Kendinden 
karışır. Seçkin madeni ve sentetik baz yağlarla birlikte modern motor katkı 
teknolojileri sayesinde yanma işlemi artıksız şekilde gerçekleşir ve motor 
temiz kalır. Motor optimum biçimde aşınmadan korunur.

Motosikletlerde, mopetlerde, çim 
biçme makinelerinde, motorlu 
testerelerde ve jeneratörlerde 
ayrı ve karışık yağlamak için. 
Karıştırma oranı maks. 1:50.

MOtOr Yağları, 2 zaManlı ünıVErSal
yari sentetik

10 l    1 1400  

özel bulldog yaği SaE 30
Üreticinin katkısız bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için madeni yağ. 
Düşük alev alma noktasıyla mükemmel bir yanma sağlar. Yüksek bir 
yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Motorun işler kalmasını 
sağlar ve maksimum ömür sunar.

Örn. Lanz-Bulldog, gibi klasik 
motorlar için geliştirilmiş 
(kızdırmalı ve ek yağlamalı 2 
zamanlı motor).

MOtOr Yağları, 2 zaManlı traKtör
madeni

1 l    6 3663 1

20 l    1 3695 1

60 l    1 3671 8

205 l    1 3697  

top tec atF 1700
Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik otomatik şanzıman yağı. Yük-
sek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. 
Maksimum şanzıman performansı sağlar. Mükemmel aşınma koruması ve 
sürtünme özelliği. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı 
garanti eder.

Öncelikle ticari araçların, otobüs-
lerin ve minibüslerin otomatik 
şanzımanları için geliştirilmiştir. 
Kısmen hidrolik sistemlerde de 
kullanılabilir. Araç veya motor 
üreticilerinin talimatları dikkate 
alınmalıdır.

ŞanzıMan Yağları
atF – tam sentetik
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB 20 D – GB – F – ARAB

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

ŞanzıMan Yağları

500 ml    6 1405 1

1 l    6 1043 1

1 l    6 1885 3

5 l    4 1056  

20 l    1 1058  

60 l    1 1246  

205 l    1 1245  

atF ııı
Yüksek performansa sahip madeni otomatik şanzıman yağı. Üstün şanzıman 
teknolojisine sahip araçlar için. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme 
özelliği. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile 
şanzımanın kusursuz çalışmasını sağlar. Çok iyi yağlama özellikleri ve mü-
kemmel korozyon koruması sağlar. Contalarla son derece uyumludur.

Hem binek araçlardaki, hem de 
ticari araçlardaki otomatik 
şanzımanlar, düz şanzımanlar, di-
reksiyon kutuları, hidrolikler ve 
yan tahrikler için. Motor veya 
şanzıman üreticilerinin 
öngördüğü özellikle göre 
kullanılır.

atF – Sentetik teknolojisi

1 l    6 3648 1

20 l    1 3649 1

top tec atF 1900
Seçilen temel yağlar ve modern, yüksek verimli katkı bileşenleri bazında 
yeni nesil yüksek kapasiteli otomatik şanzıman yağı. Düşürülen akışkanlık 
tüketimin azalmasına ve etki derecesinin artmasına katkıda bulunur.  Mü-
kemmel sürtünme değeri dengesi sayesinde daha uzun yağ değişim 
aralıkları mümkündür.

21.06.2010 sonrası üretim tarihli 
722.9 tipi Mercedes-Benz 7 vitesli 
otomatik şanzımanlarının yeni 
nesli için geliştirildi (629 motorlu 
araçlar dışında).

1 l    6 3687 1

1 l    6 9704 20

20 l    1 3688 1

60 l    1 3689  

top tec atF 1800
Modern ve yüksek verimli katkı bileşenleri barındıran sentez teknolojisi bazlı 
yeni nesil düşük akışkanlıkta yüksek performanslı otomatik şanzıman yağı. 
Mükemmel eskime ve oksidasyon mukavemetinin yanında son derece yüksek 
akışkanlık endeksi sayesinde her türlü çalışma koşulu altında en iyi şekilde 
devreye girmesi sağlanır. Uzun değişim aralıkları sağlar.

Çeşitli BMW, Jaguar, Land Rover 
ve Porsche araçlarında v.s. bulu-
nan ZF 6HP19/26/32 tür otomatik 
şanzımanlar için geliştirilmiştir. 
Diğer spesifikasyonları yerine ge-
tirir, bu sayede aracın korunması 
tekrar önemli ölçüde arttırılır. Ag-
rega veya araç üreticisinin ön-
görülen spesifikasyonlarına uy-
gun olarak kullanılmalıdır.

500 ml    6 3680 1

1 l    6 3681 1

1 l    6 2393 20

4 l    4 9322 1

5 l    4 3682 1

20 l    1 3683 1

60 l    1 3684  

205 l    1 3685  

top tec atF 1200
Sentez teknolojili yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Kurum oluşmasını en-
geller. Maksimum şanzıman gücüyle ve yüksek performansla hedefe daha 
hızlı ve güvenle gelin. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına 
uygundur. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. 
Tüm çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti. Motorların işler 
kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar. Aşınmaya karşı modern koru-
ma teknolojisi.

Hem binek araçlardaki, hem de 
ticari araçlardaki otomatik 
şanzımanlar, düz şanzımanlar, di-
reksiyon kutuları, hidrolikler ve 
yan tahrikler için. Motor veya 
şanzıman üreticilerinin 
öngördüğü özellikle göre 
kullanılır.

1 l    6 3659 1

1 l    6 3670 3

20 l    1 3694 1

60 l    1 3696  

1000 l    1 1787  

top tec atF 1600
Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili yeni nesil otomatik 
şanzıman yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. Maksimum şanzıman performansı 
sağlar. Optimum sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. 
En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile şanzımanın 
kusursuz çalışmasını sağlar. Özellikle vites değiştirme zorlukları için uygun. 
Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş formül. Aşırı uzun yağ değişim 
aralıkları sağlar.

Mercedes-Benz‘in yeni nesil 7 ile-
ri otomatik şanzımanı ve eski tip 
Mercedes-Benz 5 ileri 
şanzımanlar için geliştirilmiş. 
Araç veya motor üreticilerinin 
talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l    6 3662 1

1 l    6 3669 3

20 l    1 3692 1

205 l    1 3661  

top tec atF 1400
Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili yeni nesil otomatik 
şanzıman yağı. Kurum oluşmasını engeller ve tam şanzıman performansını 
kullanımına kalıcı olarak imkan verir. Optimum sürtünme değerleri sağlar 
ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Motorların işler kalmasını sağlar ve maksi-
mum ömür sunar. Ünlü araç ve motor üreticilerin en yüksek test 
standartlarına uygundur.

Balata bandına veya çelik aktarım 
zincirine sahip yeni nesil CVT 
şanzımanlar için. Mercedes-Benz 
A ve B sınıfında, Audi Multitronic 
şanzımanlarında ve başka 
araçlarda test edilmiştir. Araç 
veya motor üreticilerinin 
talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml    6 3650 1

1 l    6 3651 1

1 l    6 3668 3

5 l    4 3652 1

20 l    1 3653 1

60 l    1 3654  

205 l    1 3655  

top tec atF 1100
Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili yeni nesil otomatik 
şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime muka-
vemetine sahiptir. Dexron III, IIE, IID ve TASA (Tip A, Suffix A) sınıflarına uy-
gun. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Modern katkılar 
sayesinde yüksek performans. Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş for-
mül. Tüm contalarla kullanılabilir.

Hem binek araçlardaki, hem de 
ticari araçlardaki otomatik 
şanzımanlar, düz şanzımanlar, di-
reksiyon kutuları, hidrolikler ve 
yan tahrikler için. Motor veya 
şanzıman üreticilerinin 
öngördüğü özellikle göre 
kullanılır.

1 l    6 9700 20

5 l    4 9528 20

top tec atF 1100 G
Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili yeni nesil otomatik 
şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime muka-
vemetine sahiptir. Dexron III, IIE, IID ve TASA (Tip A, Suffix A) sınıflarına uy-
gun. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Modern katkılar 
sayesinde yüksek performans. Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş for-
mül. Tüm contalarla kullanılabilir.

Hem binek araçlardaki, hem de 
ticari araçlardaki otomatik 
şanzımanlar, düz şanzımanlar, di-
reksiyon kutuları, hidrolikler ve 
yan tahrikler için. Motor veya 
şanzıman üreticilerinin 
öngördüğü özellikle göre 
kullanılır.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB 4 D – PL – H – RO – TR 20 D – GB – F – ARAB

ŞanzıMan Yağları

1 l    6 9703 20

top tec atF 1200 G
Sentez teknolojili yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Kurum oluşmasını en-
geller. Maksimum şanzıman gücüyle ve yüksek performansla hedefe daha 
hızlı ve güvenle gelin. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına 
uygundur. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. 
Tüm çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti. Motorların işler 
kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar. Aşınmaya karşı modern koru-
ma teknolojisi.

Hem binek araçlardaki, hem de 
ticari araçlardaki otomatik 
şanzımanlar, düz şanzımanlar, di-
reksiyon kutuları, hidrolikler ve 
yan tahrikler için. Motor veya 
şanzıman üreticilerinin 
öngördüğü özellikle göre 
kullanılır.

atF – Sentetik teknolojisi

1 l    6 9521 20

5 l    4 9522 20

atF ııı (sarı)
Motorlu taşıt hidrolik sistemleri ve çok sayıda endüstri kullanımlarına yöne-
lik devre ve otomatik şanzıman için çok işlevli hidrolik sıvısı. ATF III en zor 
kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile şanzımanın kusur-
suz çalışmasını sağlar.

Otomatik şanzımanlarda ve devre 
şanzımanlarında, tork 
dönüştürücülerinde çok sayıda 
servo direksiyonda motorlu taşıt 
ve şanzıman üreticilerinin 
öngördüğü şartnamelere ve 
işletim talimatlarında uygun ola-
rak kullanılır.

1 l    6 3691 1

20 l    1 3698 1

205 l    1 3699  

top tec atF 1300
En yüksek taleplere göre geliştirilen madeni otomatik şanzıman yağı. LIQUI 
MOLY bu ürünü şu özelliklerin istendiği araçlarda ve ünitelerde kullanmanızı 
öneriyor: Ford ESW-M2C 33F / ESW-M2C 33 G veya Volvo 97330. Üstün 
şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Mükemmel aşınma koruması ve 
sürtünme özelliği. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon 
koruması sağlar. Köpük oluşmasını önler.

Eski nesil Ford marka araçların 
otomatik şanzımanı ve direksiyon 
kutuları için geliştirilmiştir. Motor 
veya şanzıman üreticilerinin 
öngördüğü özellikle göre 
kullanılır.

atF - madeni

1 l    6 3640 1

1 l    6 1180 3

20 l    1 3641  

60 l    1 3642  

Çift kavramali şanziman yaği 8100
Sentez teknolojisi bazında ve sentetik baz yağlar için yüksek performanslı 
yağ. Viskozite endeksini iyileştiren bir maddeyle, modern aşınma koruması 
katkılarıyla ve sürtünme dengeleyicileri sayesinde mükemmel bir kavrama 
performansı elde edilir. Bu yağ, kavrama, senkromeç, dişliler ve hidrolik ku-
manda için ortak bir yağ devresi kullanan çift kavramalı şanzımanlar için de 
uygundur.

Audi ve VW grubu araçlarının çift 
kavramalı şanzımanlarında (DSG) 
kullanılmak için geliştirilmiştir. 
Şanzıman veya araç üreticilerinin 
öngördüğü özellikle göre 
kullanılır.

Çift kavramli şanziman yağları - Sentetik teknolojisi

500 ml    6 4420 1

1 l    6 4421 1

1 l    6 1126 3

20 l    1 4422  

60 l    1 4423  

tam sentetik hipoid dişli yaği (Gl5) lS SaE 75W-140
Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik hipoid dişli yağı. Tam sürtünme 
değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. En zor kullanım koşullarında 
ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. 
Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite 
aralığı. Şanzıman gürültülerini azaltır. Maksimum yağ değişim aralıkları 
sağlar.

Aşırı yük binen ve diferansiyel ki-
lidine sahip olan/olmayan difer-
ansiyeller için – özellikle ünite 
veya araç üreticisi tarafından Li-
mited Slip katkılı (LS) yağların 
öngörüldüğü araçlarda. Motor 
sporlarına son derece uygun. 
Araç veya motor üreticilerinin 
talimatları dikkate alınmalıdır. LI-
QUI MOLY bu ürünü BMW diferan-
siyelleri için özellikle öneriyor.

Hipoid Dişli yağları – tam sentetik

20 l    1 1182 1

60 l    1 1183  

205 l    1 1184  

tam sentetik hipoid dişli yaği truck 75W-90
Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik hipoid dişli yağı. Ünlü araç üre-
ticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. En zor kullanım 
koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz 
çalışmasını sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma su-
nar. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Şanzıman gürül-
tülerini azaltır. Aşırı uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Özellikle ticari araçlarda kullan-
mak için. Üniversal kullanılabilir 
TDL – yağı (total drive line), düz 
şanzımanlar, akupleler ve kilitsiz 
diferansiyeller için. Araç veya mo-
tor üreticilerinin talimatları dik-
kate alınmalıdır.

500 ml    6 1406 1

1 l    6 1407 1

1 l    6 2655 4

20 l    1 1408 1

60 l    1 4708  

205 l    1 4709  

Hipoid dişli yaği tDl SaE 75W-90
Aşırı yüksek performansa sahip yarı sentetik hipoid dişli yağı. Eskimeye 
karşı dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında 
bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel 
viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Özellikle ticari araçlarda kullan-
mak için. Üniversal kullanılabilir 
TDL – yağı (total drive line), düz 
şanzımanlar, akupleler ve kilitsiz 
diferansiyeller için. Araç veya mo-
tor üreticilerinin talimatları dik-
kate alınmalıdır.

Hipoid Dişli yağları – yari sentetik
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB 8 D – GB

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

ŞanzıMan Yağları

1 l    6 2773 3

Hypoid Gear Oil tDl SaE 75W-90 MoS2
Ticari araçlarda üniversal kullanım için çok amaçlı şanzıman yağı. Katı 
yağlama maddesi MoS2 tüm sürtünen parçalar üzerinde yüksek zorlamalı 
bir koruyucu film oluşturur. „TOTAL DRIVE LINE“ (TDL) şanzıman yağı olarak 
yoğun senkronize ve senkronize olmayan şanzımanlardan hipoid dişli aks 
tahriklerine kadar tüm tahrik elemanlarının yağlanması için uygundur. Çeşit 
azalması ve dönüşüm tehlikesinin önlenmesi ile modern bir araba parkında 
modernleştirmeye önemli ölçüde katkı sağlar. En iyi şekilde akışkanlık ayarı 
sayesinde sürtünmenin azalması yakıt tasarrufuna katkı sağlar.

Bir şanzıman yağından bu 
performansın beklendiği tüm 
şanzımanlarda ve aks tahriklerin-
de üniversal olarak kullanılabilir.

Hipoid Dişli yağları – yari sentetik

500 ml    6 1402 1

1 l    6 1025 1

20 l    1 1046 1

60 l    1 1036  

Hipoid dişli yaği (Gl 5) SaE 80W
Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. 
Kritik çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti sunar. Sağlam bir 
yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır.

Diferansiyel kilidine sahip olma-
yan yüksek yük binmiş dişli 
kutuları için (özellikle hipoid dişli 
diferansiyeller). Araç veya motor 
üreticilerinin talimatları dikkate 
alınmalıdır.

Hipoid Dişli yağları – madeni

1 l    6 4406 1

20 l    1 1048 1

205 l    1 1049  

Hipoid dişli yaği (Gl 5) SaE 80W-90
Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En 
zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin 
kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir 
yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-
sıcaklık oranı.

Diferansiyel kilidine sahip olma-
yan yüksek yük binmiş dişli 
kutuları için (özellikle hipoid dişli 
diferansiyeller). Araç veya motor 
üreticilerinin talimatları dikkate 
alınmalıdır.

20 l    1 3594 1

60 l    1 3598  

Hipoid dişli yaği truck lD SaE 80W-90
Aşırı yüksek performansa sahip madeni hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticile-
rin en sıkı test standartlarına uygundur. Motorların işler kalmasını sağlar ve 
maksimum ömür sunar. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ 
filmi oluşturur. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Uzun yağ 
değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Ticari araçlardaki ve inşaat ma-
kinelerindeki kilitsiz diferansiyel-
ler için özel geliştirilmiş. Motor 
veya şanzıman üreticilerinin 
öngördüğü özellikle göre 
kullanılır.

500 ml    6 1404 1

1 l    6 1035 1

1 l    6 8968 3

20 l    1 1047 1

60 l    1 1031  

205 l    1 2165  

Hipoid dişli yaği (Gl 5) SaE 85W-90
Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En 
zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin 
kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir 
yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-
sıcaklık oranı.

Diferansiyel kilidine sahip olma-
yan yüksek yük binmiş dişli 
kutuları için (özellikle hipoid dişli 
diferansiyeller). Araç veya motor 
üreticilerinin talimatları dikkate 
alınmalıdır.

20 l    1 1027 1

60 l    1 3595 8

205 l    1 1028  

Hipoid dişli yaği (Gl 5) SaE 85W-140
Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En 
zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin 
kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma 
koruması ve geniş viskozite aralığı. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. 
Şanzıman gürültülerini azaltır.

Diferansiyel kilidine sahip olma-
yan yüksek yük binmiş dişli 
kutuları için (özellikle hipoid dişli 
diferansiyeller). Araç veya motor 
üreticilerinin talimatları dikkate 
alınmalıdır.

20 l    1 1055 1

60 l    1 3122 8

205 l    1 3387 8

Hipoid dişli yaği (Gl 5) SaE 85W-140
Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En 
zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin 
kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma 
koruması ve geniş viskozite aralığı. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. 
Şanzıman gürültülerini azaltır.

Diferansiyel kilidine sahip olma-
yan yüksek yük binmiş dişli 
kutuları için (özellikle hipoid dişli 
diferansiyeller). Araç veya motor 
üreticilerinin talimatları dikkate 
alınmalıdır.

20 l    1 1215  

60 l    1 3597  

205 l    1 1216  

Hypoid şanzıman yağı Plus (Gl 5) SaE 85W-90 lS
En zor zorlamalar için kaliteli Hypoid şanzıman yağı. Kilitleme diferansiyelli 
aks tahriklerindeki kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Kusursuz EP 
özelliklerinin yanı sıra kuplaj diskleri arasında sürtünme katsayısını da 
değiştiren seçili katkılar içermektedir. Böylece „Stick-Slip“ bir sonraki sars-
ma aleti ile önlenir. Bilinen motorlu taşıt üreticilerinin gereksinimlerini yeri-
ne getirir.

Bu sınıfta bir yağ istenen retarder 
veya Intarder olan/olmayan yük-
sek zorlamalı devre ve diferansi-
yel şanzımanlar için.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB 4 D – PL – H – RO – TR 8 D – GB 217 D – NL – F – GB – ARAB

ŞanzıMan Yağları

1 l    6 1410 1

1 l    6 3660 3

20 l    1 4706  

60 l    1 4707  

205 l    1 3596 8

Hipoid dişli yaği (Gl 5) lS SaE 85W-90
Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En 
zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin 
kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir 
yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-
sıcaklık oranı.

Aşırı yük binen ve diferansiyel ki-
lidine sahip olan/olmayan difer-
ansiyeller için – özellikle ünite 
veya araç üreticisi tarafından Li-
mited Slip katkılı (LS) yağların 
öngörüldüğü araçlarda. Araç veya 
motor üreticilerinin talimatları 
dikkate alınmalıdır.

Hipoid Dişli yağları – madeni

20 l    1 4218 1

60 l    1 4705  

205 l    1 4721  

Hipoid dişli yaği tDl SaE 80W-90
Aşırı yüksek performansa sahip madeni hipoid dişli yağı. Eskimeye karşı 
dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile 
ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel 
viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Özellikle ticari araçlarda kullan-
mak için. Üniversal kullanılabilir 
TDL – yağı (total drive line), düz 
şanzımanlar, akupleler ve kilitsiz 
diferansiyeller için. Araç veya mo-
tor üreticilerinin talimatları dik-
kate alınmalıdır.

500 ml    6 1413 1

1 l    6 1414 1

1 l    6 2183 4

1 l    6 8967 3

20 l    1 1415 1

60 l    1 1412  

205 l    1 1411  

tam sentetik şanziman yaği (Gl 5) SaE 75W-90
Tam sentetik şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye 
karşı dayanıklıdır. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık 
farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama em-
niyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Kolay vites 
değiştirmeyi ve sessiz çalışmayı sağlar.

Yüksek yük binen düz şanzımanlar 
ve akupleler için – özellikle mo-
dern Transaxle sistemleri ve kilit-
siz diferansiyeller için. Araç veya 
motor üreticilerinin talimatları 
dikkate alınmalıdır.

Şanziman yağları – tam sentetik

500 ml    6 4433 1

1 l    6 4434 1

1 l    6 1125 217

20 l    1 4435 1

60 l    1 4436  

Yüksek performansli şanziman yaği (Gl 4+) SaE 75W-
90
Tam sentetik şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye 
karşı dayanıklıdır. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. 
En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin 
kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma 
koruması ve geniş viskozite aralığı. Kolay vites değiştirmeyi ve sessiz 
çalışmayı sağlar.

Modern düz şanzımanlar ve Tran-
saxle kutular için üniversal 
kullanılabilir. LIQUI MOLY bu ürü-
nü Audi, Ford EU, VW grubu ve 
diğer üreticilerin araçlar için öne-
riyor. Araç veya motor üreticileri-
nin talimatları dikkate alınmalıdır.

20 l    1 1202  

60 l    1 1203  

205 l    1 1210  

truck şanzıman yağı HC (Gl4) 75W-80
Retarder veya Intarder olan/olmayan düz şanzımanlar ve akupleler için 
performanslı yüksek basınçlı şanzıman yağı. HC-Sente teknolojisi bazında ve 
modern katkılar için kalite baz yağlar sayesinde geniş bir kullanım aralığı ve 
aşırı kullanım koşulları altında optimum yağlama ve 320.000 km‘ye varan 
uzun yağ değişim aralıkları sağlanmıştır. Düşük viskozite özelliği sayesinde 
bu şanzıman yağı, örn. API GL 4 sınıfı tek dereceli yağlarla sorun çıkan vites 
değiştirme sıkıntılarında da kullanılabilir.

Bu sınıfta bir yağ istenen retarder 
veya Intarder olan/olmayan düz 
şanzımanlar ve akupleler için.

Şanziman yağları – Sentetik teknolojisi

500 ml    6 4426 1

1 l    6 4427 1

1 l    6 1134 3

20 l    1 4428 1

60 l    1 4429  

205 l    1 4018  

Yüksek performansli şanziman yaği (Gl 3+) SaE 75W-
80
Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili şanzıman yağı. Tam sür-
tünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Ünlü araç üreticilerin 
en sıkı test standartlarına uygundur. Uzun yağ değişim aralıklarında maksi-
mum performansı garanti eder. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. 
Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Modern düz şanzımanlar ve Tran-
saxle kutular için üniversal 
kullanılabilir. LIQUI MOLY bu ürü-
nü BMW, Mercedes-Benz, Opel ve 
diğer üreticilerin araçlar için öne-
riyor. Araç veya motor üreticileri-
nin talimatları dikkate alınmalıdır.

60 l    1 1159  

205 l    1 1162  

truck yüksek performansli şanziman yaği (Gl 3+) SaE 
75W-80
Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili şanzıman yağı. Tam sür-
tünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Ünlü araç üreticilerin 
en sıkı test standartlarına uygundur. Uzun yağ değişim aralıklarında maksi-
mum performansı garanti eder. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. 
Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Modern düz şanzımanlar ve Tran-
saxle kutular için üniversal 
kullanılabilir. LIQUI MOLY bu ürü-
nü Mercedes-Benz, MAN, DAF, 
Volvo, IVECO, Renault ve diğer 
üreticilerin araçlar için öneriyor. 
Araç veya motor üreticilerinin 
talimatları dikkate alınmalıdır.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 8 D – GB 20 D – GB – F – ARAB

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

ŞanzıMan Yağları

1 l    6 3658 1

20 l    1 3690  

Şanziman yaği (Gl 5) 75W-80
Aşırı yüksek performansa sahip yarı sentetik şanzıman yağı. Tam sürtünme 
değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Düşük sıcaklıklarda mü-
kemmel bir performans sunar. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test 
standartlarına uygundur. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık 
farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek bir yağlama 
emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Citroën ve Peugeot marka modern 
düz şanzımanlar ve Transaxle 
kutuları için. Araç veya motor 
üreticilerinin talimatları dikkate 
alınmalıdır.

Şanziman yağları – yari sentetik

500 ml    6 1401 1

1 l    6 1020 1

1 l    6 3777 3

20 l    1 1033 1

60 l    1 1039  

205 l    1 4718  

Şanziman yaği (Gl4) SaE 80W
Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. 
Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri 
ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Düz şanzıman, akuple ve diferan-
siyel kutuları için. Araç veya mo-
tor üreticilerinin talimatları dik-
kate alınmalıdır.

Şanziman yağları – madeni

500 ml    6 1403 1

1 l    6 1030 1

1 l    6 8954 3

20 l    1 1045 1

60 l    1 1034  

205 l    1 1038  

Şanziman yaği (Gl4) SaE 85W-90
Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. 
Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri 
ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Düz şanzıman, akuple ve diferan-
siyel kutuları için. Araç veya mo-
tor üreticilerinin talimatları dik-
kate alınmalıdır.

20 l    1 3302  

60 l    1 3564  

205 l    1 1211  

truck şanzıman yağı aFD SaE 60
Paletli araçlardaki kullanım için geliştirilip test edilmiştir. Yağlama maddesi 
iyileştirilmiş bir aşınma korumasına ve düşük bir köpük oluşumuna sahiptir 
ve ilgili üniteler için geçerli olan yüksek standartları yerine getirmektedir. 
Bu özellikle bir yağ palette kısmen fabrika dolumunda da kullanılabilir. 
Kullanım alanına göre yağ değişim aralıkları palet TO-4 özelliğindeki yağlara 
göre iki katına çıkartılabilir.

Palet aksları, diferansiyeller ve 
ıslak kuplajsız durdurma tahrik-
leri ya da Offroad-Truck‘larında 
kilitleme ya da damperli kamyon-
lar, boru döşeyici, zincirli dozer 
vs. (D5M, D6M ve 561M tipine ait 
yüksek son tahrikli çelik zincirli 
makinelerde hariç) için özeldir. 
Yağlama maddesi alternatif ola-
rak bu zamana kadar palet TO-4 
özelliğine yağlama maddelerinin 
kullanıldığı akslarda ve durdurma 
akslarında kullanılabilir.

20 l    1 4749 1

60 l    1 4751  

205 l    1 6959  

traktör yaği UttO 10W-30
Yüksek performanslı madeni yağ. Çok yönlü kullanılabilir. Aynı türde yağlar 
kullanıldığı için stok tutulabilir ve yanlış yağ kullanma riskini azaltır. Kurum 
oluşmasını engeller. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. 
Motorların işler kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Tarım 
ve ormancılık alanındaki araçlar 
ve motorlar için özel 
geliştirilmiştir. Şanzımanlarda, 
hidrolik ve dalgıç tipi frenlerde 
(ıslak frenler) kullanılabilir. Araç 
veya motor üreticilerinin 
talimatları dikkate alınmalıdır.

ŞanzıMan Yağları, traKtör

20 l    1 1258  

60 l    1 3145  

205 l    1 1259  

Special UttO 10W-30
Islak frenler dahil olarak en yeni tahrik sistemlerinin (şanzıman/hidrolik) 
yüksek taleplerini karşılayan son derece modern çok amaçlı yağ. Özenle 
seçilmiş katkı bileşenleri aşınmaya karşı koruyan, paslanmaya ve 
yıpranmaya dayanıklı olan, çok geniş alanda kullanım olanaklarını 
karşılayan bir çok yönlü yağı garanti eder.

Tarım ve ormancılık araçları ve 
üniteleri için ve örneğin maden 
ocakları alanında kullanılan ve bu 
spesifikasyona ait çok amaçlı ola-
rak kullanılabilen şanzıman ve 
hidrolik yağını gerekli kılan 
araçlar ve üniteler için.

1 l    6 1127 1

1 l    6 1158 3

1 l    6 2366 2

1 l    6 9524 20

20 l    1 1147 1

60 l    1 1148  

205 l    1 1188 8

Merkezi hidrolik yaği
En yüksek taleplere göre geliştirilen tam sentetik merkezi hidrolik yağ. Yük-
sek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. 
Maksimum aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Düşük sıcaklıklarda mü-
kemmel bir performans sunar. Korozyon koruması sağlayan bileşenlerin 
oranı yüksek.

Çeşitli üreticilerin seviye ayarı, 
yağlı amortisör, direksiyon sis-
temleri vs gibi hidrolik bileşenleri 
için. Şanzıman veya araç üretici-
lerinin öngördüğü özellikle göre 
kullanılır.

HıDrOlıK Yağlar
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB

HıDrOlıK Yağlar

1 l    6 3664 1

Merkezi hidrolik yaği 2200
En yüksek taleplere göre geliştirilen yarı sentetik merkezi hidrolik yağ. Yük-
sek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. 
Maksimum aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Düşük sıcaklıklarda mü-
kemmel bir performans sunar. Korozyon koruması sağlayan bileşenlerin 
oranı yüksek.

Seviye ayarı ve direksiyon sistem-
leri gibi hidrolik bileşenler için. 
Özellikler Mercedes-Benz marka 
203.2 ve 210 kasa kodlu tandem 
pompalı araçlar için (direksiyon 
ve seviye ayarı için ortak yağ haz-
nesi). Araç veya motor üreticileri-
nin talimatları dikkate alınmalıdır.

 

1 l    6 3667 1

Merkezi hidrolik yağı 2500
Külsüz katkılı sentetik hidrolik sıvısı. Özel katkılar en yüksek zorlamada ad 
hidrolik sistemlerde köpük eğilimini önler ve yağı en iyi şekilde zamanından 
önce eskimeye karşı korur. Çok düşük Pour-Point aracılığıyla bu hidrolik yağ 
arktik iklimli bölgelerde kullanılabilir.

Servo direksiyon, seviye ayarı, hi-
drolik fren gücü arttırıcı ve hidro-
pnömatik yay gibi merkezi hidrolik 
sistemlerindeki kullanım içindir. 
Bu özelliğe sahip bir hidrolik yağ 
ilk olarak Peugeot/Citroen (PSA) 
markasına ait araçlarda talep edi-
lir.

1 l    6 3666 1

Merkezi hidrolik yaği 2400
En yüksek taleplere göre geliştirilen madeni merkezi hidrolik yağ. Yüksek 
termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksi-
mum aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Düşük sıcaklıklarda mükemmel 
bir performans sunar. Korozyon koruması sağlayan bileşenlerin oranı yük-
sek.

PSA grubu (Peugeot ve Citroën) 
araçlarda seviye ayarı, hidrolik 
frenler, direksiyon sistemleri gibi 
hidrolik bileşenler için. Eski, ma-
deni LHM formülleriyle 
karıştırılabilir. Bu özellikte bir 
yağlayıcı kısmen kaldırma gereç-
leri ve sürücü kabini düzenekleri-
ne sahip ticari araçlarda da iste-
niyor. Araç veya motor üreticileri-
nin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l    6 3665 1

Merkezi hidrolik yaği 2300
En yüksek taleplere göre geliştirilen madeni merkezi hidrolik yağ. Yüksek 
termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksi-
mum aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Düşük sıcaklıklarda mükemmel 
bir performans sunar. Korozyon koruması sağlayan bileşenlerin oranı yük-
sek.

Mercedes-Benz binek 
araçlarındaki seviye ayarı, yağlı 
amortisör, ASD, 4Matic, tente gibi 
hidrolik bileşenleri için. Araç veya 
motor üreticilerinin talimatları 
dikkate alınmalıdır.

1 l    6 1145 1

Direksiyon kutusu yaği 3100
Mercedes-Benz‘in  236.3 MB onayına göre geliştirilen ve en yüksek taleplere 
uyan madeni hidrolik yağ. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eski-
me mukavemetine sahiptir. Maksimum aşınma koruması ve sürtünme 
özelliği. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Korozyon 
koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek.

Sayısız Mercedes-Benz aracın 
hem mekanik direksiyonunda, 
hem de hidrolik direksiyonunda 
kullanılabilir. Motor veya 
şanzıman üreticilerinin 
öngördüğü özellikle göre 
kullanılır.

1 l    6 1097 1

20 l    1 1291 8

Yükleme kapağı yağı
Sistemlerin hassas bir fonksiyonunun sağlanması için özel gelişim. Artık 
bununla tipik arkaya kayma (stick slip effect) geçmişte kaldı. Maksimum yük 
taşıma kapasitesi, en iyi şekilde aşınma karşı koruma ve burada meydana 
gelen termik yükler ve oksidasyon mukavemeti gerekliliklerini yerine getire-
bilmek için yalnızca yüksek kaliteli hammaddelerin kullanılmasına önem 
verilmiştir. Hidrolik sistemlerde köpük oluşumu önlenir ve sızdırmazlık mal-
zemeleri en iyi şekilde korunur.

Üretici talimatı dikkate alınarak 
üniversal olarak ticari araçlardaki 
yükleme kapaklarında ve hidrolik 
kaldırma platformlarında dört 
mevsim kullanılabilir. Ayrıca bir 
hidrolik yağdan bu özelliğin talep 
edildiği sistemler için uygundur.

20 l    1 4130  

Hidrolik yağ HlP 10
DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve ko-
rozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler 
içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler 
için. Makine ve sistem üreticileri-
nin çalışma talimatları dikkate 
alınmalıdır. 
Viskozite ISO VG 10

20 l    1 4790  

60 l    1 4780 8

205 l    1 4791 8

Hidrolik yağ HlP 15
DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve ko-
rozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler 
içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler 
için. Makine ve sistem üreticileri-
nin çalışma talimatları dikkate 
alınmalıdır. 
Viskozite ISO VG 15



Ya
ğl

aY
ıc
ıl
ar

34

 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

HıDrOlıK Yağlar

1 l    6 6954  

20 l    1 4719  

205 l    1 4131  

Hidrolik yağ HlP 22
DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve ko-
rozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler 
içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler 
için. Makine ve sistem üreticileri-
nin çalışma talimatları dikkate 
alınmalıdır. 
Viskozite ISO VG 22

 

20 l    1 1107 1

60 l    1 1108  

205 l    1 1109  

Hidrolik yağ HlP 32
DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve ko-
rozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler 
içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler 
için. Makine ve sistem üreticileri-
nin çalışma talimatları dikkate 
alınmalıdır. 
Viskozite ISO VG 32

1 l    6 1117  

20 l    1 1110 1

60 l    1 1111  

205 l    1 1112  

Hidrolik yağ HlP 46
DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve ko-
rozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler 
içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler 
için. Makine ve sistem üreticileri-
nin çalışma talimatları dikkate 
alınmalıdır. 
Viskozite ISO VG 46

20 l    1 1113  

60 l    1 1114  

205 l    1 1115  

Hidrolik yağ HlP 68
DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve ko-
rozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler 
içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler 
için. Makine ve sistem üreticileri-
nin çalışma talimatları dikkate 
alınmalıdır. 
Viskozite ISO VG 68

5 l    4 4106  

20 l    1 1116 8

60 l    1 4712 8

205 l    1 4713  

Hidrolik yağ HVlP 46
DIN 51524, Bölüm 3 uyarınca HVLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve ko-
rozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler 
içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir. 
Özel katkıları sayesinde viskozite-sıcaklık durumunu sabit tutabilirler. 
Köpüklenme ve hava ayırma özelliği optimum ayarlanmıştır.

Büyük sıcaklık farklarına ve 
düşük sıcaklıklara maruz kalan 
makineler, pompalar ve sistemler 
için uygundur. Belirtilen tipte ve 
viskozite sınıfında bir hidrolik yağ 
öngörülen sistemler için. Makine 
ve sistem üreticilerinin çalışma 
talimatları dikkate alınmalıdır. 
Viskozite ISO VG 46

20 l    1 6950  

60 l    1 6951 8

205 l    1 6952  

Hidrolik yağ HVlPD 46
DIN 51524, Bölüm 3 uyarınca HVLPD sınıfı madeni hidrolik yağı. Korozyon 
korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için etken maddeler içeriyor. Aşırı 
yüksek viskozite indeksi nedeniyle mükemmel bir viskozite-sıcaklık dengesi 
sağlanır. Yüksek oranda deterjan ve dispersan katkıları sayesinde bozulma-
dan belirli miktarda suyu alabilir. Sıcaklık farklarının yanında yüksek oranda 
su yoğuşması olabilecek sistemler için idealdir. Aşınmaya karşı modern ko-
ruma teknolojisi.

Belirtilen tipte ve viskozite 
sınıfında bir hidrolik yağ öngörü-
len makineler, pompalar ve sis-
temler için. Bu özellikle her türde 
inşaat makinesi için geçerlidir, 
örn. Poclain, Jumbo ve Atlas gibi. 
Makine ve sistem üreticilerinin 
çalışma talimatları dikkate 
alınmalıdır. 
Viskozite ISO VG 46

20 l    1 4737  

60 l    1 4740  

205 l    1 4726  

Hidrolik yağ HEES 46
Kaliteli sentetik ester bazında. Ürün mükemmel bir viskozite-sıcaklık 
ilişkisine sahiptir. Soğuktaki özellikleri sayesinde tüm yıl kullanılabilir. Bir 
EP katkısı ve polar tutunma özelliği çok iyi aşınma koruması ve pasa ve koro-
zyona karşı iyi bir koruma sağlar. Biyolojik olarak çözünebilir, toksikolojik 
olarak güvenli ve tüm mineral yağ bazlı ürünlerle karıştırılabilir.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

8 D – GB

KOMPrESör Yağları

1 l    6 1187  

Kompresör yaği
Modern düşük viskoziteli yağ; hava kompresörlerinde tüm yıl kullanılabilir. 
Olağan dışı baz yağlardan ve seçkin katkılardan oluşan karışım sayesinde 
kompresör optimum şekilde yağla beslenir, yüksek basınç ve aşınma koruma 
özellikleri iyileşir ve eşsiz korozyon korumasıyla kompresörü ömrü uzar.

Bu özellikte bir yağ gerektiren 
basınçlı hava kompresörleri için.

 

10 l    1 4402 8

201 l    1 4409 8

lM 497 Kompresör yaği SaE 20W-20
Di-ester bazında sentetik kompresör yağı. Ünlü kompresör üreticileri 
tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmış. Kendi kendine tutuşma sıcaklığı 
yüksek. Oksidasyona dayanıklı, optimum yağlama.

Vidalı, rotasyon ve pistonlu kom-
presörler. Silindir ve tahrik grubu 
yağlaması.

10 l    1 4076 8

199 l    1 4077 8

lM 500 Kompresör yaği SaE 30
Di-ester bazında sentetik kompresör yağı. Ünlü kompresör üreticileri 
tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmış. Kendi kendine tutuşma sıcaklığı 
yüksek. Oksidasyona dayanıklı, optimum yağlama.

Vidalı, rotasyon ve pistonlu kom-
presörler. Silindir ve tahrik grubu 
yağlaması.

5 l    1 4414 8

10 l    1 4419 8

195 l    1 4416 8

lM 750 Kompresör yaği SaE 40
Tri-ester bazında sentetik kompresör yağı. Ünlü kompresör üreticileri 
tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmış. Kendi kendine tutuşma sıcaklığı 
yüksek. Oksidasyona dayanıklı, optimum yağlama.

Rotasyon ve pistonlu kompresör-
ler. Silindir ve tahrik grubu 
yağlaması. Dalgıç sistemlerinde 
solunum cihazları için uygun.

1 Adet    1 7810  

atik yağ toplama kabi
Yüksek basınç boşaltmalı 70 litre 
• Boşaltma dirsekli 2 m çıkış hortumu 
• Çıkarılabilir elekli yüksekliği ayarlanabilir toplama hunisi 
• Maksimum yükseklik: 1.800 mm

Liftlerin altındaki araçlarda yağ 
değişimi için atık yağ toplama 
kabı. DİKKAT: Sadece > 55° C alev 
alma noktalı A III (bilinen geçmiş) 
atık yağ için uygundur.

FaBrıKa DOnanıMı
toplama Kaplari /  Şanziman yaği doldurucusu

1 Adet    1 7828  

atik yağ toplama ve emme ekipmani
Yüksek basınç boşaltmalı ve alçak basınç emmeli 70 litre 
• Boşaltma dirsekli 2 m çıkış hortumu 
• Çıkarılabilir elekli yüksekliği ayarlanabilir toplama hunisi 
• Maksimum yükseklik 1.800 mm 
• Sonda tutucu, komple 5 emme sondalı 
• BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA grubu için adaptör

Liftlerin altındaki araçlarda yağ 
değişimi için atık yağ toplama 
kabı. DİKKAT: Sadece > 55° C alev 
alma noktalı A III (bilinen geçmiş) 
atık yağ için uygundur.

1 Adet    1 7839  

Şanziman yaği doldurucusu
5 ila 60 litre hareketli 
• Çok amaçlı el pompası, sevk gücü 0,2 l/strok 
• 2 m boşaltma hortumu 
• Küresel vanalı çıkış borusu 
• Sabit sürüş aracı • Travers, pompa dahil sürüş şasisinden sökülebilir 
• Fıçı tıpasının contalanması için manşon

620 mm yüksekliğe kadar fıçılar 
ve tıpa R2 içindir. SAE 90 sınıfı 
şanzıman yağları içindir.
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  Birimi no.
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FaBrıKa DOnanıMı

1 Adet    1 7941  

Şanziman için yağ dolum cihazi
• Kabın hacmi: 7 litre 
• Dolum hortumu: 1.600 mm 
• 14Kutudaki BMW, Ford, Mercedes-Benz, V.A.G. adaptörleri içindir 
• Toplama kabı

Şanzımanlara ve diferansiyellere 
yağ doldurmak içindir. 
Özellikle çift kavramalı şanzıman 
içindir.

toplama Kaplari /  Şanziman yaği doldurucusu

1 Adet    1 7920  

Yağ dolabi
20 litre ve 60 litre lıQUı MOlY fıçısı için 
8 x 20 litre bidondan + 2 x 60 litre fıçıdan (isteğe göre) oluşur 
Alternatif: Üçüncü raf ile 12 x 20 litre bidon (seçime göre) 
• Ölçüler: 2.100 (Y) x 950 (G) x 550 (D) mm • Ağırlık: 116 kg 
• Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006.

Entegre toplama hazneli yağ 
uzmanlarının genel bakışlı ve te-
miz bir şekilde depolanması için 
yağ dolabıdır (kapatılabilir).

Düzenleme ve yerleştirme sistemleri

1 Adet    1 7993  

Şanziman yaği dolabi
20 litre ve 1 litre lıQUı MOlY fıçısı için 
3 x 20 litre bidondan 
ve 3 x 6‘lı 1 litre şanzıman yağı şişesinden (isteğe göre) oluşur 
• Ölçüler: 950 (Y) x 630 (G) x 550 (D) mm 
• Ağırlık: 52 kg 
• Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006.

Entegre toplama hazneli 
şanzıman yağlarının genel bakışlı 
ve temiz bir şekilde depolanması 
için yağ dolabıdır.

1 Adet    1 7990  

Motorbike yaği dolabi
20 litre ve 1 litre lıQUı MOlY kaplar için 
3 x 20 litre bidondan + 3 x 6‘lı 1 litre motosiklet yağı şişesinden (isteğe göre) 
oluşur 
• Ölçüler: 630 (G) x 950 (Y) x 550 (D) mm 
• Ağırlık: 52 kg 
• Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006.

Entegre toplama hazneli moto-
siklet yağlarının genel bakışlı ve 
temiz bir şekilde depolanması için 
yağ dolabıdır.

1 Adet    1 7973  

atölye ürünleri için kimya dolabı
Aerosol ambalajların ve basınçlı gaz kartuşlarının çalışma alanında yasalara 
uygun bir şekilde depolanması ya da atölye ürünlerinin tekniğine uygun ve 
düzenli bir şekilde muhafaza edilmesi için çelik dolaptır. 
• Ölçüler: 950 (Y) x 450 (G) x 320 (D) mm 
• Ağırlık: 23,5 kg 
• Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006.

 

1 Adet    1 7812  

Yağ toplama küveti
205 litreye kadar olan 2 varil için 
• TÜV yapı türü kontrollü 
• Ölçüler: 1.200 (U) x 800 (G) x 360 (Y) mm 
• Ağırlık: 76 kg

Fıçıların çevre dostu bir şekilde 
depolanması içindir.

Yağ depolama

1 Adet    1 7803  

Yağ toplama tekneli
küvetli 2 x 60 l variller için varil rafı 
• Ölçüler: 450 (U) x 820 (G) x 1.310 (Y) mm 
• Ağırlık: 18 kg

Yatay halde 2 x 60 litre varili depo-
lamak içindir.
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FaBrıKa DOnanıMı

1 Adet    1 7994  

Yağ toplama tekneli
küvetli 6 x 60 l variller için varil rafı 
Küçük fıçılar ya da 3 x 60 l variller ve ilave olarak bidon taşıyıcıları için 3. 
depo düzlemli 
• Ölçüler: 1.320 (U) x 800 (G) x 1.300 (Y) mm 
• Ağırlık: 60 kg

Yatay halde 6 x 60 litre varili depo-
lamak içindir.

Yağ depolama

1 Adet    1 7950  

Varil paketi a
El pompası 
Şunlardan oluşur: 
• 60 litre ila 205 litre için teleskop emme borulu varil pompası 
• Esnek çıkış borulu ve kapaklı 2 litrelik ölçüm kabı

 

Varil paketleri 60 l ila 205 l için

1 Adet    1 7996  

Varil paketi a1
El pompası 
Şunlardan oluşur: 
• 60 ila 205 litre için teleskop emme borulu uzman el pompası

 

1 Adet    1 7952  

Varil paketi B1
Yakıt tabancalı pnömatik yağ basma sistemi 
Şunlardan oluşur: 
• Pnömatik pompa 3:1, çift etkili 
• 60 litre ila 205 lire için emme borusu 
• Sayma mekanizmasız yakıt tabancası 
• 4 m boşaltma hortumu ¾“ 
• Kapatma vanalı bakım ünitesi

 

1 Adet    1 7951  

Varil paketi B
Manuel geçiş sayaçlı pnömatik yağ basma sistemi 
Şunlardan oluşur: 
• Pnömatik pompa 3:1, çift etkili 
• 60 litre ila 205 lire için emme borusu 
• El sayacı, • Sabit çıkış 60° 
• 4 m boşaltma hortumu ¾“ 
• Kapatma vanalı bakım ünitesi

 

1 Adet    1 7953  

Varil paketi C
Pnömatik yağ sevk tesisi, hareket ettirilebilir 
Şunlardan oluşur: 
• Pnömatik pompa 3:1, çift etkili 
• 60 litre ila 205 lire için emme borusu 
• El sayacı, • Sabit çıkış 60° 
• 205 litreye kadar variller için damlama kabı dahil rüş aracı 
• 4 m boşaltma hortumu 
• Kapatma vanalı bakım ünitesi

 

1 Adet    1 7954  

Varil paketi D
Duvar montajı için pnömatik yağ sevk tesisi 
Şunlardan oluşur: 
• Pnömatik pompa 3:1, çift etkili 
• 60 litre ila 205 litre için emme borusu 
• El sayacı, sabit çıkış 60° 
• 10 m açık hortum makarası ½“ 
• Yakıt tabancası tutucusu 
• Kapatma vanalı bakım ünitesi 
• Arka duvar teslimat kapsamına dahil değildir
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FaBrıKa DOnanıMı

1 Adet    1 7900  

Variller için el pompasi
60 litre ila 205 litre için teleskop emme borulu standart pompa.  

Konteyner / Fıçılar için başka aksesuarlar

1 Adet    1 7932  

Plastik el pompasi
60 ve 205 litre varil için. 
• Polipropilenden oluşan plastik el pompası 
• Teleskop emme borusu, 480 ila 950 mm arasında ayarlanabilir.

Neredeyse ince tüm sıvalarda 
kullanılabilir. Solventleri ve A I ve 
A II sınıfı maddeleri pompalamak 
için kullanılmamalıdır.

1 Adet    1 7988  

Varil seviye göstergesi
Piyasada bulunan 60 ve 210 litre varil için. 
• Tekrar kullanılabilir 
• Yağlara ve benzine karşı dayanıklı 
• Hava tahliyesi sağlar

Tüm temiz, endüstriyel ve 
kullanılmış yağlar ve dizel yakıt ve 
diğer sıvılar için kullanılabilir. 
Stok korumayı, siparişi ve envan-
ter denetimini kolaylaştırır.

1 Adet    1 7989  

Manuel dozaj şiringasi 1.000 ml
Sert PVC‘den ve doğru dozaj için ölçekten oluşan şeffaf kaplama borulu el 
dozaj enjektörüdür. Zor erişilebilir şanzımanlardaki dolum bir PVC esnek 
hortumu ve bükülü çıkış ile kolaylaştırılır.

Şanzımanların yağ ve katkı mad-
deleri ile doğrudan doldurulması 
içindir.

1 Adet    1 7912  

Konteyner/fiçilar için araba
205 litreye kadar olan konteynerler ya da fıçılar için damlama kabı dahil 
arabadır.

 

1 Adet    1 7838  

Kapalı hortum makarası 
10 m hortum uzunluğu ½“ 
• Duvara/zemine montaj için 
• Ölçüler: 495 (U) x158 (G) x 508 (Y) mm 
• Ağırlık: 17 kg

 

1 Adet    1 7883  

açık hortum makarası 
10 m hortum uzunluğu ½“ 
• Duvara/zemine montaj için 
• Ölçüler: 472 (U) x152 (G) x 498 (Y) mm 
• Ağırlık: 15 kg

 

1 Adet    1 7913  

araç istavrozu 
60 litre ya da 120 litre yağ konteyneri ya da 60 litre ila 205 litre yağ varili için 
taşıma makarası.
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FaBrıKa DOnanıMı

50 ml    12 7841  

Pnömatik ekipman yaği
Pnömatik ekipmanların basınçlı hava üniteleri veya yağlayıcılar üzerinden 
yağlanması için.

Basınçlı hava bakım ünitelerin-
deki ya da sisli yağlayıcılardaki 
tüm basınçlı hava aletlerinin 
yağlanması ve kullanım ömrünün 
uzatılması içindir.

Konteyner / Fıçılar için başka aksesuarlar

1 Adet    1 7847  

Yandan bağlantili adaptör
Tesislerin bağlanması için kasatura kilidi: 
• Ürün no. 3384 ASD dolum istasyonu

 

1 Adet    1 3322  

Dın 51 dişlili bidon için çıkış vanası 
Bidon ve fıçılar için. Sıvıların kolay, temiz ve hızlı bir şekilde doldurulması 
için uygundur.

DIN 51 dişli boyutları için uygun-
dur.

Çıkış vanaları ve yağ değişim aksesuarları

1 Adet    1 3323  

Çıkış vanası 3/4“a
¾“ dişlili 50 litre, 60 litre ve 205 litre varıller için.  

1 Adet    1 3378  

Dın 61 dişlili bidon için çıkış vanası
Bidon ve fıçılar için. Sıvıların kolay, temiz ve hızlı bir şekilde doldurulması 
için uygundur.

DIN 61 dişli boyutları için uygun-
dur.

1 Adet    1 7924  

O ringli çıkış vanası Dın 61 
DIN 61 dişlili 20 l bidon için.  

1 Adet    1 3329  

Metal küresel çıkış vanası 3/4“ a
3/4“ dişlili 50 litre, 60 litre ve 205 litre variller için.  

1 Adet    1 7050  

Yağ için boş bidon
5 litre bidon. Büyük kaplardan yağı boşaltmak 

içindir Yağ türü üniversal etkilet 
üzerinde işaretlenebilir.
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FaBrıKa DOnanıMı

1 Adet    1 7805  

Plastik ölçüm kabi
2 litre hacim (kalibrasyona uygun değil) Yağ ve antifriz gibi sıvıların kolay-

ca doldurulması ve ölçülmesi için.

Çıkış vanaları ve yağ değişim aksesuarları

1 Adet    1 7804  

Metal ölçüm kabı seti
0,5 / 1,0 litre hacim (kalibrasyonlu) Yağ ve antifriz gibi sıvıların kolay-

ca doldurulması ve ölçülmesi için.

1 Adet    1 3385  

Pirinç çıkış vanası 3/4“ a
3/4“ dişlili 50 litre, 60 litre ve 205 litre variller için.  

1 Adet    1 7806  

Plastik Yağ hunisi
Sıvıları sorunsuz doldurmak için.  

1 Adet    4 7055  

Yağ değişim bidonu
• Kapasite 10 litre 
• ayrı hava tahliye cıvatası 
• binek otomobili ve motor için uygundur

Kaldırma platformsuz çevre ko-
ruyucu self servis yağ değişimi 
için.

1 Adet    1 7991  

Pnömatik gres sistemi 
Büyük kaplar için 25 kg, hareket ettirilebilir 
-Emme borulu ve su çekme düzenli pnömatik gres pompası 1:55 
-Sevk gücü: Yakl. 600 ccm/dak 
-Z döner mafsallı yüksek basınçlı gres pompası 
-Toz kapağı, hazne sabitlemesi ve gres pistonu 
-Basınç azaltma valfli ve geçmeli nipel 
-Araba 
-4 m yüksek basınç hortumu

Ø 300 – 340 mm‘lik gres kapları 
için.

Gres beslemesi

1 Adet    1 7992  

Pnömatik gres sistemi
Büyük kaplar için 50 kg, hareket ettirilebilir 
-Emme borulu ve su çekme düzenli pnömatik gres pompası 1:55 
-Sevk gücü: Yakl. 600 ccm/dak 
-Z döner mafsallı yüksek basınçlı gres pompası 
-Toz kapağı, hazne sabitlemesi ve gres pistonu 
-Basınç azaltma valfli ve geçmeli nipel 
-Araba 
-4 m yüksek basınç hortumu

Ø 360 – 405 mm‘lik gres kapları 
için.
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1 D – GB – I – E – P 9 D – GB – E

FaBrıKa DOnanıMı

1 Adet    1 3513  

örgülü hortumlu akü gres presi 14.4
Sağlam 14.4V akü gres presi, dolum/tahliye valfi, 400 g kartuşlar. Planeter 
dişli ve kranklı bir elektrikli DC motoru maks. 400 bar basınç uygular ve bir 
yüksek basınç valfine sahiptir. 
Teslimat kapsamı: 
- Akü gres presi, 14.4V NiCd batarya, 1.500mAh, basma miktarı: yakl. 
100ccm/dak. 
- Elektronik kumandalı hızlı şarj cihazı ve aşırı şarj koruması (1 saat normal 
şarj süresi), 
- Yüksek basınca dayanıklı kauçuk takviyeli hortum 750mm (dağılma basıncı 
1.650 bar), 4 çeneli hidrolik kavrama parçası R1/8“, 
- İkinci bir batarya ve bir gres kartuşu için yeri olan plastik çanta

LubeShuttle® kartuşlarındaki 
gresleri uygulamak için.

Gres beslemesi

1 Adet    1 7928  

Varil pompasi
50 litre katkı varilleri için 
• Teflon contalı paslanmaz çelik el pompası 
• Strok başına sevk miktarı 0,25 l

 

Katkı pompaları

1 Adet    1 7927  

Elektrikli varil pompasi
205 litre katkı varilleri için 
• Basma miktarı: Maks. 80 l/dak. 
• Manuel geçiş sayacı 
• Çıkış hortumu 2,50 m

 

10 g    50 3139  

50 g    12 3140 9

1 kg    4 3142  

akü kutup gresi
Plastiklere uygun kireç sabunu bazında özel gres. Akü kutuplarını ve elektrik 
kontaklarını korozyondan ve oksidasyondan korur. Güvenli marş, aydınlatma 
ve bataryanın uzun ömürlü olması için. Asit kaynaklı hasarları önler. Plasti-
klerle uyumludur. Kaçak akımları önler ve kontak dirençlerini azaltır. 
DIN 51502 M2C-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 60 °C.

Akü kutupları, bağlantılar ve 
aracın elektronik sistemindeki 
bağlantılar için.

GrESlEr
akü gresleri

300 ml    6 3141 1

akü kutup gresi (spreyi)
Plastiklere uygun kireç sabunu bazında özel gres. Akü kutuplarını ve elektrik 
kontaklarını korozyondan ve oksidasyondan korur. Güvenli marş, aydınlatma 
ve bataryanın uzun ömürlü olması için. Asit kaynaklı hasarları önler. Plasti-
klerle uyumludur. Kaçak akımları önler ve kontak dirençlerini azaltır. 
DIN 51502 M2C-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 60 °C.

Akü kutupları, bağlantılar ve 
aracın elektronik sistemindeki 
bağlantılar için.

5 kg    1 4714  

25 kg    1 4715  

akişkan gres zS KOOK-40
Lityum sabun gresi, seçkin hammaddelerden ve katkılardan üretilmiştir. Op-
timum yağlama, suya dayanıklılık, tutunma ve yüksek basınç mukavemetine 
sahiptir. 
DIN 51502 K00-40 sertifikası.

Kamyonları merkezi yağlama 
tesisleri için uygun. Akışkan gres-
lerde olduğu gibi şanzıman ve ya-
tak üreticilerinin işletim 
talimatları dikkate alınmalıdır.

akişkan gresler
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1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB 8 D – GB 9 D – GB – E 10 D – GB – E – F – NL 214 GB – DK – FIN – N – S

 

GrESlEr

400 g    12 3552 1

400 g    12 1833 3

1 kg    4 1834 3

1 kg    4 3553 1

5 kg    1 3554  

25 kg    1 3555  

50 kg    1 3556  

180 kg    1 3557  

Çok amaçli gres
Normal yüklenmelerde ve normal-yüksek arası sıcaklıklarda rulman ve bilya 
yağlamasında kullanılan lityum sabun gresi. Geniş sıcaklık kullanım aralığı 
ve suya dayanıklılık. Bu nedenle motorlu araçlarda üniversal gres olarak ve 
genel makine yağlamasına uygundur. Seçkin hammaddeler ve katkılar saye-
sinde uzun süreli bir yağlama sağlanır. 
DIN 51502 K2K-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 125 °C. Kısa 
süreliğine + 130 °C‘ye kadar.

Motorlu araçlarda, inşaat, tarım 
makinelerinde ve endüstriyel 
alanda üniversal gres olarak 
kullanılır. Üretici talimatlarını 
dikkate alın.

Çok amaçlı gresler

50 g    12 1080  

180 kg    1 1082  

Schmierfix
Schmierfix son derece tutunan, suya dayanıklı özel bir macundur ve geniş bir 
kullanım aralığına sahiptir. Aşınmaya, korozyona ve oksidasyona karşı mü-
kemmel koruma sağlar ve gacırtı seslerini önler. Çok iyi tutunur, sürtünmeyi 
azaltır, sıcak suya ve deniz suyuna dayanıklı. DIN 51502 K1 G-30 sertifikası. 
Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 100 °C.

Atölye, endüstri, ev, bahçe vs 
alanlarında üniversal 
kullanılabilir. Rulmanların, 
menteşelerin, kılavuzların, koltuk 
kızaklarının, sürgülü tavanların, 
kapı kilitlerinin yağlanması için.

100 g    12 3312 9

500 g    15 2851 214

Şeffaf silikon gres
Geniş kullanım aralığına sahip gres. Düşük ve yüksek sıcaklıklara uygun. 
Mükemmel ayırma ve kaydırma özelliği, örn. metal/plastik girintilerde. Oksi-
dasyona dayanıklı, buharlaşma eğilimi düşük. Soğuk ve sıcak suya dayanıklı, 
eskimeye ve sıcaklığa dayanıklı, kiri kapatır ve merkezi yağlama sistemlerin-
de nakledilir. Asidik veya hafif bazik alanda kullanılabilir. Düşük yatak 
basınçlarına sahip rulman ve bilya yağlamasına da uygun. 
DIN 2 51502 K SI 2 S-40 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila + 200 °C.

Sürgülü tavanların, koltuk 
kızaklarının, kapı menteşelerinin 
vs. yağlanması için.

100 g    12 3510  

400 g    12 1842 3

400 g    12 3520 1

1 kg    4 1843 3

1 kg    4 3530 1

5 kg    1 3540  

25 kg    1 3550  

50 kg    1 3551 8

180 kg    1 2582  

lM 47 Uzun süreli gres + MoS2
Kaliteli özel gres. MoS2 oranı ve seçkin baz gresten oluşan bu grese mükem-
mel yağlama özellikleri ve yüksek performans özellikleri sunar. Çalışma 
esnasında sürtünme noktalarında kalıcı, ince bir molibden sülfit filmi oluşur; 
gres beslemesi tamamen kesildiğinde bile uzun süre yağlama etkisi gösterir. 
Uzun süre yağlar, merkezi yağlama sistemlerinde sevk edilir. 
DIN 51502 KPF 2 K-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: – 30 °C ila + 130 °C.

Araçların, aletlerin, inşaat, tarım 
ve baskı makinelerinin montajı, 
bakımı ve onarımı için. Aşırı yüklü 
yataklar, mafsallar, kamalı miller, 
vida dişleri ve kılavuzlar için. Ho-
mokinetik tahrik mafsalları için.

özel gresler

400 g    12 3406 10

1 kg    4 3407 10

5 kg    1 3400  

25 kg    1 3405  

lM 50 litho Ht
Tutunan, suya dayanıklı, oksidasyona ve korozyona dayanıklı yüksek 
performanslı lityum kompleksi sabun gresi. Üniversal kullanılabilir. 
Aşınmaya karşı çok iyi koruma sağlar ve basınç kapasitesi yüksektir. 
DIN 51502 KP2P-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: – 30 °C ila + 160 °C. Kısa 
süreliğine + 200 °C‘ye kadar.

Debriyaj bilyası, kavramalar ve 
tekerlek göbekleri gibi mekanik 
bakımdan yüklü rulman ve 
bilyaların ve gresle yağlanmış 
endüstriyel redüktörlerin 
yağlanması için.

Lube Shuttle 400 g    20 3303 1

tır aks gresi KP2P-30 lS
Ticari araçlarda, otobüslerde ve inşaat makinelerinde hem normal hem de 
yüksek sıcaklıkta işletimde aks yataklarının yüksek gerekliliklerine göre 
özel olarak geliştirilmiş olan yüksek performanslı lityum kompleks gres. 
Mavi renk görsel olarak ileri teknoloji yağlama maddesinin özel 
performansına dikkat çeker.

Ticari araç 
akslarındaki ve BPW 
agregalarındaki 
rulmanların, tekerlek 
poyralarının, tekerlek 
yataklarının uzun süreli 
yağlanması içindir. LIQUI 
MOLY bu gresi BPW gresi-
ne alternatif olarak tavsi-
ye eder. Ayrıca bu yüksek 
performanslı gresi ticari 
araç, otobüs ve tarım ve 
ormancılık alanındaki 
yağlama çalışmaları için 
de tavsiye ediyoruz.
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Lube Shuttle 400 g    20 3347 1

 tır gresi KP2K-30 
Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli 
koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkılar ve EP 
katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama 
sağlar. Gres performansını kaybetmeden yüksek oranda su alabilir. Sıcaklık 
aralığı: -30 °C ila +130 °C. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: KP2K-30 
sertifikası.

Ticari araçlar, 
inşaat makineleri 
için ve tarım ve 
ormancılıkta 
kullanılan makine-
ler ve cihazlar için 
özel geliştirilmiştir.

özel gresler

Lube Shuttle 400 g    20 3348 1

 5 kg    1 6637 8

 25 kg    1 6638 8

tır gresi KP2K-35 
Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli 
koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkılar ve EP 
katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama 
sağlar. Olağanüstü tutunan yağ filmi sayesinde yağlama aralıkları uzayabilir. 
Sıcaklık aralığı: -35 °C ila +130 °C. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: 
KP2K-35 sertifikası.

Ticari araçlar, 
inşaat makineleri 
için ve tarım ve 
ormancılıkta 
kullanılan makine-
ler ve cihazlar için 
özel geliştirilmiştir.

15 kg    1 4192  

25 kg    1 4193  

50 kg    1 4194  

180 kg    1 4195  

rulman gresi KP2K-30
Yüksek sıcaklıklara ve aşırı basınçlara maruz rulman ve bilyaların 
yağlanması için kaliteli lityum-kalsiyum sabun gresi. Korozyon ve oksidasy-
on koruma katkılarının yanında bu greste EP katkıları vardır; böylece %20 su 
olduğunda bile optimum yağlama özelliği sağlanır. 
51502 KP2K-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: – 30 °C ila + 130 °C.

Araçların, aletlerin, inşaat, tarım 
ve baskı makinelerinin montajı, 
bakımı ve onarımı için. Aşırı yüklü 
yataklar, mafsallar, kamalı miller, 
vida dişleri ve kılavuzlar için.

1 kg    4 2340  

litho Ht + MoS2
Tutunan, suya dayanıklı, oksidasyona ve korozyona dayanıklı yüksek 
performanslı lityum kompleksi sabun gresi. Aşınmaya karşı çok iyi koruma 
sağlar ve basınç kapasitesi yüksektir. 
DIN 51502 KPF2P-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: – 30 °C ila + 160 °C. Kısa 
süreliğine + 200 °C‘ye kadar.

Debriyaj bilyası ve kavramalar 
gibi mekanik bakımdan yüklü rul-
man ve bilyaların ve endüstriyel 
redüktörlerin yağlanması için.

1 Adet    1 5310  

Kartuşlar için manuel gres presi
400 g gres kartuşlarından gres basmak için manuel gres presi. Atölyede ve endüstride gres uygu-

lama cihazı.

aksesuarlar

1 Adet    1 3513  

örgülü hortumlu akü gres presi 14.4
Sağlam 14.4V akü gres presi, dolum/tahliye valfi, 400 g kartuşlar. Planeter 
dişli ve kranklı bir elektrikli DC motoru maks. 400 bar basınç uygular ve bir 
yüksek basınç valfine sahiptir. 
Teslimat kapsamı: 
- Akü gres presi, 14.4V NiCd batarya, 1.500mAh, basma miktarı: yakl. 
100ccm/dak. 
- Elektronik kumandalı hızlı şarj cihazı ve aşırı şarj koruması (1 saat normal 
şarj süresi), 
- Yüksek basınca dayanıklı kauçuk takviyeli hortum 750mm (dağılma basıncı 
1.650 bar), 4 çeneli hidrolik kavrama parçası R1/8“, 
- İkinci bir batarya ve bir gres kartuşu için yeri olan plastik çanta

LubeShuttle® kartuşlarındaki 
gresleri uygulamak için.

1 Adet    1 3514  

lubeShuttle® gres presi
LubeShuttle® kartuşları için gres presi, galvaniz kaplı kaliteli gres haznesi, 
ergonomik tutamak ve 300 mm emniyet hortumu RH-30C: (çelik ızgara, 
dağılma basıncı 1.650 bar, Ø-13mm), 4 çeneli hidrolik kavrama parçası. 
Çalışma basıncı 400 bar‘ın üzerinde, azami basınç yakl. 800 bar TÜV, DLG, 
BLT onaylı.

LubeShuttle® kartuşlarındaki 
gresleri uygulamak için.
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1 Adet    1 3516  

Fuchs-reiner sistem adaptörü
LubeShuttle® kartuşlarının Fuchs gres preslerinde işlenmesi için alüminy-
um adaptör.

 

aksesuarlar

1 Adet    1 3528  

 tank hortumlu akü gres presi 14.4 için yedek akü
 • Verimli NiCd akü 14.4 DC / 1.500 mAH
• Şarj süresi yaklaşık 1 saat

Tank hortumu akü gres presi 14.4 
için yedek akü (ürün no. 3513).

10 g    50 3078  

100 g    12 3077 1

1 kg    4 3084 1

Fren sesi kesme macunu
Fren sistemi için sentetik özel yağlayıcı. İyi tutunur, yoldaki tuza ve su 
sıçramasına dayanıklı. Fren kaliperi pistonuyla fren balatası arasında oluşan 
fren seslerini önler. Tüm fren sisteminin güvenli çalışmasını sağlar ve jantın 
tekerlek göbeğine kaynamasını önler. 
Sıcaklık aralığı: – 40 °C ila + 1.200 °C.

Disk fren balatalarında, 
saplamalarında, pimlerinde ve 
kampana frenlerin temas 
noktalarında. Alüminyum jantlar-
da merkezleme halkaları için 
ayrıma macunu, jant ve tekerlek 
göbeği arasındaki bağlantı 
noktaları ve diğer geçmeli ve 
vidalı bağlantılar.

MaCUnlar
Fren macunlar

400 ml    12 3079 1

Fren sesini kesme spreyi
Fren sistemi için sentetik özel yağlayıcı. İyi tutunur, yoldaki tuza ve su 
sıçramasına dayanıklı. Fren kaliperi pistonuyla fren balatası arasında oluşan 
fren seslerini önler. Tüm fren sisteminin güvenli çalışmasını sağlar ve jantın 
tekerlek göbeğine kaynamasını önler. 
Sıcaklık aralığı: – 40 °C ila + 1.200 °C.

Disk fren balatalarında, 
saplamalarında, pimlerinde ve 
kampana frenlerin temas 
noktalarında. Alüminyum jantlar-
da merkezleme halkaları için 
ayrıma macunu, jant ve tekerlek 
göbeği arasındaki bağlantı 
noktaları ve diğer geçmeli ve 
vidalı bağlantılar.

200 ml    6 3074 1

Fren sesi kesme macunu (firçali kutu)
Fren sistemi için sentetik özel yağlayıcı. İyi tutunur, yoldaki tuza ve su 
sıçramasına dayanıklı. Fren kaliperi pistonuyla fren balatası arasında oluşan 
fren seslerini önler. Tüm fren sisteminin güvenli çalışmasını sağlar ve jantın 
tekerlek göbeğine kaynamasını önler. 
Sıcaklık aralığı: – 40 °C ila + 1.200 °C.

Disk fren balatalarında, 
saplamalarında, pimlerinde ve 
kampana frenlerin temas 
noktalarında. Alüminyum jantlar-
da merkezleme halkaları için 
ayrıma macunu, jant ve tekerlek 
göbeği arasındaki bağlantı 
noktaları ve diğer geçmeli ve 
vidalı bağlantılar.

50 g    12 3418 9

250 g    6 3420 1

1 kg    4 3413 1

20 kg    1 8874 25

Seramik macun
Yarı sentetik, beyaz yüksek sıcaklık macunu. Kaynamayı, hatalı kaynağı, 
paslanmayı ve kaymayı önler. Metal içermez. Çok iyi aşınma ve korozyon 
koruması. Üniversal kullanılabilir. Sıcak ve soğuk suya ve de asit ve bazlara 
karşı dayanıklı. 
Sıcaklık aralığı: – 40 °C ila 1400 °C.

Yüksek yük binen her tür kayma 
yüzeyini yağlamak için. Özellikle 
düşük hızlarda ve tekrarlanan ha-
reketlerde. Sıcaklığa duyarlı 
parçaların ayrılması. Cıvatalarda, 
pimlerde, saplamalarda, 
flanşlarda, millerde ve yuvalarda 
korozyon koruması.

400 ml    6 3419 1

Seramik macun (sprey)
Yarı sentetik, beyaz yüksek sıcaklık macunu. Kaynamayı, hatalı kaynağı, 
paslanmayı ve kaymayı önler. Metal içermez. Çok iyi aşınma ve korozyon 
koruması. Üniversal kullanılabilir. Sıcak ve soğuk suya ve de asit ve bazlara 
karşı dayanıklı. 
Sıcaklık aralığı: – 40 °C ila 1400 °C.

Yüksek yük binen her tür kayma 
yüzeyini yağlamak için. Özellikle 
düşük hızlarda ve tekrarlanan ha-
reketlerde. Sıcaklığa duyarlı 
parçaların ayrılması. Cıvatalarda, 
pimlerde, saplamalarda, 
flanşlarda, millerde ve yuvalarda 
korozyon koruması
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MaCUnlar

200 ml    6 3415 1

200 ml    6 2725 3

200 ml    6 2365 2

Seramik macun (firçali kutu)
Yarı sentetik, beyaz yüksek sıcaklık macunu. Kaynamayı, hatalı kaynağı, 
paslanmayı ve kaymayı önler. Metal içermez. Çok iyi aşınma ve korozyon 
koruması. Üniversal kullanılabilir. Sıcak ve soğuk suya ve de asit ve bazlara 
karşı dayanıklı. 
Sıcaklık aralığı: – 40 °C ila 1400 °C.

Yüksek yük binen her tür kayma 
yüzeyini yağlamak için. Özellikle 
düşük hızlarda ve tekrarlanan ha-
reketlerde. Sıcaklığa duyarlı 
parçaların ayrılması. Cıvatalarda, 
pimlerde, saplamalarda, 
flanşlarda, millerde ve yuvalarda 
korozyon koruması.

Fren macunlar

100 g    12 3080 9

100 g    12 2869 2

250 g    6 3081 1

500 g    4 1829 3

1 kg    4 4061 1

1 kg    4 1848 3

Bakir macun
Bakır macun yüksek sıcaklıklara, yüksek basınçlara ve aşındırıcı etkenlere 
maruz vida bağlantılarında ve ayırma yüzeylerinde yüksek sıcaklıklar için 
kullanılır (örn. kompresör ve türbin cıvataları, egzoz cıvataları, buji vida 
dişleri. 
Sıcaklık aralığı: – 30 °C ila + 1.100 °C.

Yağlamak için ve korozyon 
koruması olarak termik bakımdan 
yük binen bağlantılar için. Kimya 
ve petrokimya endüstrisi, güç 
santralleri, seramik endüstrisi, 
makineler ve otomobil üretimi. 
Burada özellikle egzoz 
manifoldlarının, susturucuların 
ve yürür aksam parçalarının vida 
bağlantıları için.

250 ml    12 1520 1

250 ml    12 1824 3

250 ml    12 2864 214

Bakır sprey
Bakır macun yüksek sıcaklıklara, yüksek basınçlara ve aşındırıcı etkenlere 
maruz vida bağlantılarında ve ayırma yüzeylerinde yüksek sıcaklıklar için 
kullanılır (örn. kompresör ve türbin cıvataları, egzoz cıvataları, buji vida 
dişleri. 
Sıcaklık aralığı: – 30 °C ila + 1.100 °C.

Yağlamak için ve korozyon 
koruması olarak termik bakımdan 
yük binen bağlantılar için. Kimya 
ve petrokimya endüstrisi, güç 
santralleri, seramik endüstrisi, 
makineler ve otomobil üretimi. 
Burada özellikle egzoz 
manifoldlarının, susturucuların 
ve yürür aksam parçalarının vida 
bağlantıları için.

150 g    6 3342 1

150 g    6 2835 214

Egzoz montaj macunu
Egzoz parçalarını kalıcı olarak sızdırmaz hale getirmek için. Isıya dayanıklı. 
Basit ve hızlı kullanım. Egzoz sistemlerinin profesyonel montajı için. Monte 
edilen borular kaynamaz ve kolayca sökülebilir. Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 
700 °C.

Egzoz sisteminin, son 
susturucuların, geçmeli ve vidalı 
bağlantıların gaz sızdırmayacak 
şekilde montajı için.

Egzoz macunlar

200 g    6 3340 1

200 g    6 2898 2

Egzoz onarim macunu
Egzoz sistemlerinde kolay, hesaplı ve hızlı onarımlar yapmak için geliştirildi. 
Egzoz onarım macunu asbest ve solvent madde içermez, çevreye zarar ver-
mez, ısıya dayanıklıdır ve küçük delikleri ve çatlakları kapatır. Sıcaklık 
aralığı maks. yakl. + 700 °C.

Küçük egzoz onarımları için. Daha 
büyük onarımlar için LIQUI MOLY 
egzoz onarım bandajını kullanın.

50 g    12 3010  

1 kg    4 4096 41

lM 48 Montaj macunu 
Aşırı koşullar için yüksek performanslı MoS2 macunu. Düz yüzeylerde de tu-
tunur. Bilyaların ve kılavuzların sürünmesiyle, saplamaların ve burçların 
preslenmesinde, bilya segmanlarını çekerken hasar olmasını ve kaynama 
izlerini önler. Ana yağlama için, kaynama hasarlarını önler. Mafsalların ve 
küçük parçaların „For-life“ yağlaması. 
Sıcaklık aralığı: – 35 °C ila + 450 °C.

Tekniğin tüm kısımlarında montaj, 
onarım ve bakım için.

özel macunlar

300 ml    12 3045 1

lM 48 Sprey macun
Aşırı koşullar için yüksek performanslı MoS2 macunu. Düz yüzeylerde de tu-
tunur. Bilyaların ve kılavuzların sürünmesiyle, saplamaların ve burçların 
preslenmesinde, bilya segmanlarını çekerken hasar olmasını ve kaynama 
izlerini önler. Ana yağlama için, kaynama hasarlarını önler. Mafsalların ve 
küçük parçaların „For-life“ yağlaması. 
Sıcaklık aralığı: – 35 °C ila + 450 °C.

Tekniğin tüm kısımlarında montaj, 
onarım ve bakım için.



Ya
ğl

aY
ıc
ıl
ar

46

 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 214 GB – DK – FIN – N – S

 

MaCUnlar

500 g    4 3060 1

lM 49 akişkan macun
Sıradan MoS2 katı greslerden geliştirilmiş tiksotropik yağlayıcı formülü. Çok 
kolay işlenebilir ve bu nedenle atölyede kullanıma uygundur. Anında tutunur, 
yüksek basınç kapasitesi, iyi korozyon koruması, üniversal kullanım, hızlı ve 
sorunsuz uygulama, ekonomik, acil durumda çalışma özellikleri.

Tüm makine yapımında montaj, 
onarım ve bakım. Bakım ve 
onarım servislerinde kullanım 
için uygun.

özel macunlar

200 ml    6 4058 1

tekerlek göbeği macunu (fırçalı kutu)
Tekerlek göbeği macunu sentetik, metal içermeyen bir ayırma macunudur; 
jantların tekerlek göbeğinde kaynamasını önlemek için geliştirilmiştir. 
Doğru şekilde kullanıldığında mükemmel tutunma yeteneği sayesinde yük-
sek devirlerde bile ayrılması önlenir. Ürün vidalı bağlantıların yağlanması 
için veya fren sistemlerindeki onarımlar ve bakım çalışmaları için de 
kullanılabilir. 
Sıcaklık aralığı: – 40 °C ila + 1400 °C.

Alüminyum jantlarda merkezleme 
halkaları için ayrıma macunu, jant 
ve tekerlek göbeği arasındaki 
bağlantı noktaları ve diğer geç-
meli ve vidalı bağlantılar ve fren 
sisteminde onarım ve bakım 
çalışmaları yaparken.

400 ml    6 1658 1

lastik montaj spreyi
Lastik montaj spreyi, sökme veya takma esnasında her tür lastik hasarını 
önlemek için geliştirildi. Lastik montaj spreyi az kullanılır, hızlı çalışma 
sağlar, çok iyi nüfuz eder ve montajdan sonra lastiğin jantta kaymasını önler. 
Başlangıçta beyaz olan film gösterge görevi görür ve zaman içinde şeffaf 
olur. Bu nedenle lastik yanağının ayrıca temizlenmesine gerek yok.

Binek araç, kamyon, ticari araç, 
motosiklet ve tarım makinesi gibi 
tüm araçların lastiklerini profesy-
onel ve kolay monte etmek/sök-
mek için. Bazı lastik üreticileri 
düşük yanaklı lastiklerin ve Run 
Flat tipi lastiklerin takılması/sö-
külmesi için bu türde bir montaj 
spreyi kullanılmasını öneriyor.

5 kg    1 3021 1

lastik montaj macunu
Hızlı ve kolay montaj ve sökme. Çok iyi kaydırma etkisi sağlar. Kauçuğa ve 
metale karşı nötr. Lastiğin kaymasını önler. Şambriyelsiz lastiklerde 
sızdırmazlığı iyileştirir. Cilde zarar vermez ve zehirsiz. Az kullanılır.

Binek araçların, kamyonların, 
tarım makinelerinin tüm lastik/
jant kombinasyonları için.

20 g    12 3811  

Civata maddesi
Aşınmış cıvata başlarına ve aletlere tekrar tutunma kabiliyeti verir. Tüm 
cıvata tipleri bu maddeyle sorunsuzca sıkılabilir veya çözülebilir. Hemen et-
kisini gösterir (sertleşmeden). Başın üstüne de uygulanabilir. Uygulamadan 
sonra basitçe silin. Alet keskisine malzeme sürülmesine neden olmaz.

Her türde hasarlı vida başlarını 
çözmek için (örn. yıldız, düz, altı 
köşe, alyen ve torx cıvata).

400 ml    6 3076 1

400 ml    6 2871 214

PtFE toz sprey
PTFE (politetrafloroetilen) bazlı yağsız kaydırıcı ve ayırıcı. Üniversal 
kullanılabilir, özellikle yağ veya silikon içeren maddelerin işlemi rahatsız 
ettiği bölgelerde.

Yataklarda, kızaklarda, maka-
ralarda, zincirlerde ve vida 
dişlerinde kumaş ve ahşap 
işlemede her malzeme için 
kaydırıcı. Evde de kullanılabilir. 
Plastik işlemede ayırıcı madde 
olarak uygun.

Yağlı laKElEr / KUrU YağlaYıCılar

200 ml    6 3110 1

200 ml    12 1832 3

200 ml    6 2832 2

Eleketronik spreyi
Oto elektrik sistemini güvenle çalıştırır. Aşınmayı azaltır. Nemi giderir. 
Kauçuğa, boyalara ve plastiklere zarar vermez. Temizler ve korozyondan ko-
rur. İyi yağlama özellikleri. Tam sentetik.

Soket ve terminal bağlantıları, 
lambalar ve sigortalar, distribütör 
ve kesici, şalter, akü kutbu, şarj 
dinamosu, marş motoru vs gibi 
tüm elektrik kontakların bakımı 
için. Kapı kilidi, kaldıraç, kızaklar, 
kumanda telleri gibi hassas me-
kanik parçaların yağlanması için.

KOntaK YağlaYıCılar
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 15 D – GB – I 20 D – GB – F – ARAB 25 GB 26 GB – E 44 DK – FIN – N – S 88 F 223 D – F – I – GR

FrEn SıVıları

500 ml    6 3086 15

500 ml    6 5984 223

Fren hidroliği Sl6 DOt 4
Glikol eterlerin ve bunların borik asit ester bazında sentetik fren hidroliği. 
Yüksek kaynama ve ıslak kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım 
süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır.

Bu özellikte sentetik bir fren 
hidroliği gerektiren araçların hid-
rolik fren ve debriyaj sistemlerin-
de kullanım için idealdir. ESP/
DSC, ABS ve/veya ASR gibi emniy-
et sistemleri ile donatılmış 
araçlarda idealdir.

 

250 ml    24 3090 25

500 ml    24 3089 26

Fren hidroliği DOt 3
Glikoetilen ve alkilpoliglikol bazında sentetik fren sıvısı. Metalik fren 
parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azal-
tan inhibitörler içerir. Fren sıvısı yüksek bir ıslak ve kuru kaynama noktasına 
sahiptir. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren 
hidroliği gerektiren tüm diskli 
frenlerde ve kampana frenlerde, 
debriyaj sistemlerinde 
kullanılabilir. Fren hidroliği aynı 
zamanda ABS fren sistemlerinde 
de kullanılabilir.

250 ml    24 3091 25

250 ml    24 2884 44

500 ml    24 3093 26

500 ml    24 2885 44

1 l    12 2886 44

5 l    4 2887 44

Fren hidroliği DOt 4
Glikol eter, alkilpoliglikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliği. 
Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksi-
dasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kayna-
ma noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı 
alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel nem temizleyicileri 
kabarcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren 
hidroliği gerektiren tüm diskli 
frenlerde ve kampana frenlerde, 
debriyaj sistemlerinde 
kullanılabilir. Fren hidroliği aynı 
zamanda ABS fren sistemlerinde 
de kullanılabilir.

500 ml    6 3085 1

500 ml    6 5985 223

5 l    4 3097 1

20 l    1 2888  

60 l    1 3098  

Fren hidroliği DOt 4
Glikol eter, alkilpoliglikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliği. 
Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksi-
dasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kayna-
ma noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı 
alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel nem temizleyicileri 
kabarcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren 
hidroliği gerektiren tüm diskli 
frenlerde ve kampana frenlerde, 
debriyaj sistemlerinde 
kullanılabilir. Fren hidroliği aynı 
zamanda ABS fren sistemlerinde 
de kullanılabilir.

250 ml    24 3092 25

250 ml    24 5986 88

55 l    1 3672  

Brake Fluid DOt 5.1
Glikol eter, alkilpoliglikol ve poliglikolester bazında sentetik fren hidroliği. 
Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksi-
dasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği kusursuz ıslak ve kuru kay-
nama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı 
alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel nem temizleyicileri 
kabarcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren 
hidroliği gerektiren tüm diskli 
frenlerde ve kampana frenlerde, 
debriyaj sistemlerinde 
kullanılabilir. Fren hidroliği aynı 
zamanda ABS fren sistemlerinde 
de kullanılabilir.

250 ml    24 3679 20

Brake Fluid race
Sentetik fren sıvısı. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek 
sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek 
ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde 
belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel katkılar 
erken kabarcık oluşmasını önler.

Bu özellikte sentetik bir fren 
hidroliği gerektiren tüm diskli ve 
tamburlu fren sistemlerinde ve 
motosikletlerindebriyaj sistemle-
rinde kullanılabilir. Fren hidroliği 
aynı zamanda ABS fren sistemle-
rinde de kullanılabilir.
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torpido spreyi temiz-
ler, plastik yüzeyleri 
korur ve ilk günkü mat 
parlaklığı tekrar sağlar.

Yüzeyleri temizlemek ve 
korumak için krom bakımı.

araç bakımı
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Boya temizleyicileri ve cilaları 
yüzeyi güzelleştirir ve iste-
nilen parlaklığı ve çevresel 
etkilerden koruma sağlar.

Kumaş ve/veya deri gibi iç ekipmanlar 
döşeme temizleyicisiyle tekrar eskisi gibi 
olur.

Jant temizleyicisi balata 
tozunu ve zift lekelerini 
temizler.

net bir görüş için cam 
temizleyicisi ve anti buğu 
spreyi.

Kauçuk bakım ürünleri 
contaları ve kapı fitillerini 
yumuşak tutar ve siyah parlak 
olmalarını sağlar.

lastik parlatma köpüğüyle 
lastikler tekrar ilk günkü 
siyahlıklarına ulaşırlar.

Boyanmamış parçaların 
gerçekten siyah görünmesi 
için plastik bakım ürünü.

araç bakımı
Boya 50
Cam 53
Jantlar / lastikler 54
Tente 55
İç mekan 55
Plastik 56
Krom 57
Kauçuk 57
Bakım 57
Motor 57
Kış ürünleri 58
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 20 D – GB – F – ARAB 214 GB – DK – FIN – N – S

 

BOYa

500 ml    6 1546 1

Otomobil temizleyicisi
Yağı, gresi, yakıtı ve diğer kirleri ve de yüzeysel pası hızlı ve etkin şekilde te-
mizler. Otomobil temizleyicisi çok iyi bir nüfuz yeteneğine sahiptir ve biyolojik 
olarak iyi çözülür.

Araç yıkanmadan önce aşırı kirli 
kaporta parçalarının muamele 
edilmesi için.

 

500 ml    6 1543 1

Böcek temizleyicisi
Böcek artıklarını hızlı ve kolay temizlemek için. Cam, plastik, boya ve krom 
için. Böcek artıklarını yumuşatır ve temizler. Araç yıkanmadan önce de 
kullanılabilir. Son derece etkin ve biyolojik olarak çözülebilir.

Otomobil camları, krom parçalar, 
farlar ve boya yüzeyleri için özel. 
Makineli oto yıkamasından önce 
uygun.

400 ml    6 1600 1

zift temizleyicisi
Motorlu araçlarda, karavanlarda, motosikletlerde, bisikletlerde, aletlerde 
vs. reçine ve zift lekelerini temizlemek için son derece etkin solvent madde. 
Yüksek etkinlik ve boyalara zarar vermez.

Her tür zifti (örn. katran, asfalt 
lekeleri), gres lekelerini ve taze 
boya lekelerini temizlemek için. 
Polikarbonat ve akrilik camda 
kullanmayın.

250 ml    6 1555 1

Silikon & mum temizleyicisi
Cam, boya ve krom parçalardan silikonu ve mumu temizler. Otomobil 
camlarını   temizler ve araç yıkandıktan sonra mum damlalarını temizler. 
Araç yıkandıktan   sonra net görüş sağlar. Boyamadan önce zemini hazırlar.

Araç yıkandıktan sonra. Boyama-
larda zemini hazırlamak için ve 
otomobil   camlarındaki mum ve 
silikon artıklarını temizlemek için.

1 l    6 1542 1

1 l    6 2736 214

Otomobil yikama & cila ürünü
Tek defada parlaklık ve koruma. Hızlı boya bakımı için. Kiri temizler ve 
seçkin cilalarla boyayı kurur. Kireç Kenarları yok. Silmeyi kolaylaştırır ve el-
leri korur. Yoğun parlak etkisiyle otomobiliniz kaliteli bir görünüme kavuşur. 
Yağış ve diğer aşındırıcı etkenlere karşı boya koruması. Düzenli kullanımla   
optimum boya koruması sağlanır.

Boyalı yüzeylerin iyice temizlen-
mesi ve korunması için.

1 Adet    12 1549  

Otomobil yikama süngeri
Son derece emicidir ve boyayı korur. Uzun ömürlü ve dayanıklı. Cam, boya ve plastik için.

200 ml    12 2320 20

Çizik giderici
Silikon içermeyen üniversal pasta. Bu ürün çizikleri, boya hatalarını, sürtme 
izlerini ve portal kabuğu görünümünü çıkarmada etkindir. Ürün hem maki-
neyle, hem de elle uygulanabilir.

Çizikleri gidermek için özel 
geliştirilmiş ürün. Karışık ve me-
talik boyalara uygun. Matlaşmış 
plastik camları veya polikarbonat 
far camlarını iyileştirmek için ide-
al.

300 g    6 1556 1

Pasta ve cila
Matlaşmış boyaları, kaba kirleri, boya hatalarını, çizikleri ve yüzey 
çatlaklarını temizlemek için. Pastayla işlenen yüzeyler sorunsuzca boyana-
bilir. Silikonsuz. Cila makinesine uygun.

Boya öncesi çalışmalar için ve çi-
zik ve boya hataları gibi boya 
hasarlarını temizlemek için ideal. 
Karışık ve metalik boyalara uy-
gun.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

1 D – GB – I – E – P 29 GB – ARAB – F 214 GB – DK – FIN – N – S

BOYa

500 ml    6 1486 1

Boya temizleyicisi
Zifti, kiri, gres lekelerini ve yüzeyse pası temizler. Temizler ve cilalar. Eski   
renk derinliğini verir. Çizikleri düzeltir. Kirleri ve boya parçacıklarını çıkarır. 
Cilayı temizler ve düzeltir. Sonrasında LIQUI MOLY cilayla bakım yapılmalıdır. 
Cila makinesine uygun.

Mat ve aşırı bozulmuş boyalı 
karışık ve metalik boyalara uygun.

 

300 g    6 1532  

Boya parlatma kremi
Temizler, parlatır ve korur. Parlak görünüm için. Zararlı çevresel etkenlere 
ve otomatik yıkama sistemlerine karşı mükemmel koruma. Kılcal çizikleri 
düzeltir ve yüzeyi tekrar düzleştirir. Boyaya derinlik katar. Mat boyalar tekrar 
eski   görünümüne kavuşur. Krem yapısı sayesinde az tüketilir.

Yeni ve mat karışık ve metalik bo-
yalara uygun.

500 ml    6 1467 1

500 ml    6 1374 29

500 ml    6 2726 214

Pasta & cila
Temizler, parlatır, korur. Uzun süreli mükemmel koruma. Zararlı çevresel 
etkenlere karşı korur. Parlak görünüm için. Tek defada temizler, parlar ve 
korur. Düzenli kullanımla optimum boya koruması sağlanır. Cila makinesine 
uygun.

Yeni ve mat karışık ve metalik bo-
yalara uygun.

500 ml    6 1436 1

Cila
Temizler, parlatır, korur. Mat boyaları eski haline getirir ve parlamalarını 
sağlar. Hafif boya hatalarını düzeltir. Boyayı yağış etkilerine karşı korur. Cila 
makinesine uygun.

Mat ve bozuk karışık boyalara uy-
gun. Mat boyalarda kullanmayın!

500 ml    6 1424 1

Metalik cila
Temizler, korur ve bakımını yapar. Parlak görünüm için. Uzun süreli koruma. 
Her tür metalik boya için özel bakım maddesi. Uzun süre boyunca yağmur 
suyu ve kir tutmaz ve boyanın zararlı çevresel etkenlere karşı direncini 
artırır. Hafif solmuş ve mat boyalar tekrar eski görünümüne ve parlaklığını 
kavuşur. Cila makinesine uygun.

Her tür metalik boya için. Hafif 
solmuş ve mat. Mat boyalarda 
kullanmayın!

500 ml    6 1422 1

Sert pasta
Temizler, korur ve parlatır. Yüksek parlak koruma için sıvı sert pasta. Uzun 
süreli yoğun koruma. Bu kaliteli bakım maddesi boyayı aşındırıcı çevresel 
etkenlere karşı korur. Boya hazırlığı için de uygundur (LIQUI MOLY boya te-
mizleyicisiyle). Parlak görünüm sağlar. Cila makinesine uygun.

Yeni ve hazırlanmış karışık ve me-
talik boyalara uygun.

400 ml    12 1647 1

Sprey parlatici
İyi temizlik etkili ve kusursuz parlaklık veren cila. Herhangi bir çi-
zik oluşturmadan hafif kirler ve yağlı kirler hızlıca temizlenir. Son derece ko-
lay cilalama (toz siler gibi) sayesinde tüm boya ve renk tiplerinde eşit bir yü-
zey, parlaklık ve renk derinliği elde edilir. Oluşan koruyucu katmak hafif çi-
zikleri kapatır ve boyayı yağıştan kaynaklanan etkilere karşı korur.

Mükemmel boya bakımı. Yağış et-
kilerine karşı boya yüzeyini opti-
mum şekilde kapatır. Yeni veya 
hazırlanmış karışık ve metal boy-
alar için ve de teşhis 
salonlarında yeni araçların veya 
ikinci el araçların hızlı 
hazırlanması için.

1 Adet    12 1548  

Böcek süngeri
Camdan, boyadan ve plastikten böcekleri ve kiri kolayca temizler. Hem de 
çizmeden. İki farklı tarafı var.

Cam, boya ve plastik için.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P

 

BOYa

1 l    6 1545 1

20 l    1 7509  

Oto yikama şampuani
Düzgün bir oto yıkaması için. Boyayı korur ve parlatır. Oto yıkama şampuanı 
içerdiği formülüyle tozu, yağı ve gresi temizler.  Biyolojik olarak kolay çö-
zülür.

Boya yüzeylerini koruyucu biçim-
de temizlemek için.

 

1 Adet    10 1596 1

Oto bakim güderisi
Yumuşak oto ve cam güderisi. Son derece emici. İz bırakmaz. Doğal ürün. 
Deterjan ve oto şampuanı için uygun değildir. Islak biçimde torbasına 
koymayın veya güneşe maruz bırakmayın. Deriyi temizlemek için el sabunu 
kullanın.

Tüm cam, krom ve boyalı yüzeyle-
ri silmek için. Evde de 
kullanılabilir.

1 Adet    10 1651  

Mikro elyaf bez
Kimyasal kullanmadan tüm yüzeyleri temizlemek için özel temizleme bezi. Sanayide, endüstride ve evde te-

mizlik için.

1 Adet    10 1595  

Oto cila bezi
Oto cila bezi son derece dayanıklı bir bezdir. Geçirgen yapısı sayesinde 
boya bakım maddesi doğru ve eşit biçimde uygulanabilir. Oto cila bezi sol-
vent maddelere dayanır ve 95 °C‘ye kadar yıkanabilir.

Motorlu araçlarda temizlik ve cila 
çalışmaları için.

1 Adet    10 1551 1

Oto bezi
Araç yıkandıktan sonra silmek için. Son derece emici ve dayanıklı. İz 
bırakmaz. Yumuşak bakım bezi ayrıca oto döşemelerini temizlemeye de ya-
rar.

Cam, krom ve boya için - otomo-
bil, motosiklet alanında ve evde.

1 Adet    24 1550 1

Oto parlatma pamuğu
%100 viskozdan oluşan ipeksi yumuşak. Son derece emici. Sıkı elyaf bağ. Motorlu araçlarda tüm cila 

çalışmaları için.

10 l    1 8198  

25 l    1 8199  

Parlatma şampuanı
Çok işlevli, etkin ve ph bakımından nötr parlatma şampuanı konsantresi oto 
yıkama için özeldir ve yumuşak ve boyayı koruyan tensitler ve yüksek oranda 
bakım maddeleri içerir. Tek defada yıkama, bakım ve kurutma.   
Duruladıktan sonra su filmi hemen ayrılır ve aracın leke 
bırakılmadan kurutulmasını destekler. Parlatma şampuanı parkur bakımı 
için idealdir, çünkü önceden uygulanmış pasta/cilaları bozma. Boya parlak 
olur ve uzun süre kalıcı bir korumaya sahip olur ve aşındırıcı çevresel etken-
lere karşı korunmuştur.

Binek, ticari araçlarda, moto-
sikletlerde, teknelerde, karavan-
da, bahçe mobilyalarında boyalı, 
krom kaplı yüzeyler, kauçuklar, 
plastikler, cam.

250 ml    12 1679 1

üniversal cila
Boyayı temizler, parlatır ve korur. Kaliteli bitkisel ve sentetik bileşenler 
boyayı kalıcı yağış etkilerinden sık yıkamanın getirmiş olduğu etkilerden ko-
rur. Eşsiz bir parlaklık tekrar sağlanır. Cila makinesine uygun.

Hafif ve orta düzeyli kullanım izle-
rine sahip otomobil boyaları için 
geliştirilmiş cila. Hafif solmuş ve 
çizilmiş boyalar tekrar eski 
görünümüne kavuşur. Mat boya-
larda kullanmayın!



Ar
Aç

 b
Ak

ım
ı

53

 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 29 GB – ARAB – F 214 GB – DK – FIN – N – S

CaM

500 ml    6 1543 1

Böcek temizleyicisi
Böcek artıklarını hızlı ve kolay temizlemek için. Cam, plastik, boya ve krom 
için. Böcek artıklarını yumuşatır ve temizler. Araç yıkanmadan önce de 
kullanılabilir. Son derece etkin ve biyolojik olarak çözülebilir.

Otomobil camları, krom parçalar, 
farlar ve boya yüzeyleri için özel. 
Makineli oto yıkamasından önce 
uygun.

 

1 Adet    12 1548  

Böcek süngeri
Camdan, boyadan ve plastikten böcekleri ve kiri kolayca temizler. Hem de 
çizmeden. İki farklı tarafı var.

Cam, boya ve plastik için.

1 l    12 1514 1

Cam temizleyicisi
Saniyesinde net bir görüş sağlar. Yağ, silikon ve böcek artıklarını temizler. 
Limon gücüyle. Fosfat içermez ve biyolojik olarak çözülür. Dozaj 1 : 10.

Yazın cam yıkama sistemi için. 
Polikarbonat ve hava kanallarına 
uygun.

300 ml    12 1512 1

300 ml    12 2833 2

Cam temizleme köpüğü
Etkin köpüklü temizleyici. Camlarda iz bırakmaz ve emniyeti artırır. Silikonu, 
nikotini, böcekleri, yağı ve gresi temizler. Polikarbonata uygun. Kauçuğa, bo-
yalara ve plastiklere zarar vermez.

Motorlu araçlarda camlar, ay-
nalar ve farlar. Evde camlar, ay-
nalar vs. İç ve dış temizlik için.

50 ml    40 1517  

250 ml    6 1519 1

250 ml    6 2735 214

250 ml    6 1379 29

205 l    1 1976  

Cam temizleme konsantresi
Saniyesinde net bir görüş sağlar. Yağ, silikon ve böcek artıklarını temizler. 
Limon gücüyle. Fosfat içermez ve   biyolojik olarak çözülür. Dozaj 1 : 100.

Yazın cam yıkama sistemi için. 
Polikarbonat ve hava kanallarına 
uygun.

10 l    1 8194  

33 l    1 8195  

Cam temizleyicisi
Camları ve diğer sert, düz, alkole dayanıklı yüzeyleri temizlemek için kons-
antre, alkol bazlı temizleyici. Cam temizleyicisi en zor yağları, gresi, siliko-
nu, kireç ve parmak izlerini temizler. Mum artıkları, boya hataları ve böcek 
gibi zorlu kirleri bile kolayca çıkarır. Cam temizleyici eşsiz bir kuru-
ma özelliğine sahiptir ve dolayısıyla yüzeyde iz bırakmaz. Bezlerin kendisi 
de hızlı kurur ve dolayısıyla daha uzun kullanılabilir.

Pencereler, aynalar, fayanslar, çi-
niler, seramik, saclar ve endüstri-
deki, sanayideki ve evdeki kapılar 
gibi düz ve sert üst yüzeyler.

125 ml    12 1590  

fix-klar Yağmur suyu toplayicisi
Oto camları ve kask vizörleri için yağmur suyu toplayıcısı. fix-klar ile rüz-
gar sayesinde yağmur damlaları camda kalmaz. Daha iyi görüş ve daha fazla 
emniyet için. Böceklerin, buzun ve karın kolayca temizlenmesi için.

Tüm otomobil camları ve kask 
vizörleri.

250 ml    6 1555 1

Silikon & mum temizleyicisi
Cam, boya ve krom parçalardan silikonu ve mumu temizler. Otomobil 
camlarını   temizler ve araç yıkandıktan sonra mum damlalarını temizler. 
Araç yıkandıktan   sonra net görüş sağlar. Boyamadan önce zemini hazırlar.

Araç yıkandıktan sonra. Boyama-
larda zemini hazırlamak için ve 
otomobil   camlarındaki mum ve 
silikon artıklarını temizlemek için.
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  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 29 GB – ARAB – F 47 D – GB – RUS – ARAB 214 GB – DK – FIN – N – S

 

CaM

Apfel 1 Adet    24 6925 47

Oto cam temizleme tableti
Oto camlarını temizlemek için tablet. Elma

 

500 ml    6 1669 1

500 ml    6 2765 214

500 ml    6 1367 29

Jant temizleme sivisi
YEnİ: Kir göstergeli. 
Alüminyum ve çelik jantların koruyucu ve yoğun biçimde temizliği için. Yeni-
den kirlenmeyi önler. Düzenli jant bakımı sayesinde jantlar parlar ve uzun 
ömürlü olur. Jantlar yeni gibi olur. Balata tozunu ve diğer kirleri sorunsuzca 
temizler. Jant temizleme sıvısı biyolojik olarak çözülebilir. Asit içermez.

Her tür jantın bakımı, temizliği ve 
eski haline getirilmesi için. Oto 
yıkama sistemlerinde de 
kullanılabilir. Sıcak jantlara 
veya güneşin altında kullanmayın.

Jantlar / laStıKlEr

400 ml    6 1609 1

lastik parlatma köpüğü
Tek defada lastiklerin temizlenmesi, bakımı ve korunması için 
geliştirilmiştir. Lastik parlatma köpüğü solmuş lastik yanaklarına tekrar 
parlaklık verir. Çift tekerlekler için uygun değildir.

Sıcak, krom kaplı veya magnezy-
um jantlara uygulamayın.

11 kg    1 8192  

35 kg    1 8193  

asidik jant temizleme sıvısı
Aşırı anorganik kirleri temizlemek için asit içeren özel temizleyici. Kuvvetli 
bir metalik asit bazında, florik asit içermez; jantlardaki en zorlu kirler 
bile (örn. yanmış balata tozu gibi) ve diğer zorlu kirler hızlı ve dokunmadan   
temizlenir. Asidik jant temizleyicisi jant temizliğinde eforu minimum düzeye 
düşürür. Asidik jant temizleyicisi biyolojik su arıtma tesislerinde söz konusu 
kullanım koşullarına uymak koşuluyla kullanıma uygundur.

Aside dayanıklı boyalı alaşım 
jantların, çelik jantların, jant 
kapakların vs temizliği için. Asidik 
jant temizleyicisi ayrıca çimento 
izleri, kireç veya kazan taşı gibi 
kirlerin inşaat araçlarından veya 
sanayide temizlenmesi için de 
kullanılabilir.

200 ml    6 4058 1

tekerlek göbeği macunu (fırçalı kutu)
Tekerlek göbeği macunu sentetik, metal içermeyen bir ayırma macunudur; 
jantların tekerlek göbeğinde kaynamasını önlemek için geliştirilmiştir. 
Doğru şekilde kullanıldığında mükemmel tutunma yeteneği sayesinde yük-
sek devirlerde bile ayrılması önlenir. Ürün vidalı bağlantıların yağlanması 
için veya fren sistemlerindeki onarımlar ve bakım çalışmaları için de 
kullanılabilir. 
Sıcaklık aralığı: – 40 °C ila + 1400 °C.

Alüminyum jantlarda merkezleme 
halkaları için ayrıma macunu, jant 
ve tekerlek göbeği arasındaki 
bağlantı noktaları ve diğer geç-
meli ve vidalı bağlantılar ve fren 
sisteminde onarım ve bakım 
çalışmaları yaparken.

400 ml    6 1658 1

lastik montaj spreyi
Lastik montaj spreyi, sökme veya takma esnasında her tür lastik hasarını 
önlemek için geliştirildi. Lastik montaj spreyi az kullanılır, hızlı çalışma 
sağlar, çok iyi nüfuz eder ve montajdan sonra lastiğin jantta kaymasını önler. 
Başlangıçta beyaz olan film gösterge görevi görür ve zaman içinde şeffaf 
olur. Bu nedenle lastik yanağının ayrıca temizlenmesine gerek yok.

Binek araç, kamyon, ticari araç, 
motosiklet ve tarım makinesi gibi 
tüm araçların lastiklerini profesy-
onel ve kolay monte etmek/sök-
mek için. Bazı lastik üreticileri 
düşük yanaklı lastiklerin ve Run 
Flat tipi lastiklerin takılması/sö-
külmesi için bu türde bir montaj 
spreyi kullanılmasını öneriyor.

5 kg    1 3021 1

lastik montaj macunu
Hızlı ve kolay montaj ve sökme. Çok iyi kaydırma etkisi sağlar. Kauçuğa ve 
metale karşı nötr. Lastiğin kaymasını önler. Şambriyelsiz lastiklerde 
sızdırmazlığı iyileştirir. Cilde zarar vermez ve zehirsiz. Az kullanılır.

Binek araçların, kamyonların, 
tarım makinelerinin tüm lastik/
jant kombinasyonları için.
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tEntE

500 ml    6 1593 1

Cabrio tente temizleyicisi
Tüm cabrio tenteleri için. Zarar vermeden iyice temizler. Cabrio tente temiz-
leyicisini önceden ıslatılan tenteye sıkın. Sert kirleri bile hızlı ve doğru 
biçimde temizler. Boyaya zarar vermez.

Kumaş ve plastik cabrio tenteleri 
için.

 

400 ml    6 1594 19

Kumaş bakim maddesi
Optimum ıslaklık koruması. Kumaş yumuşak ve hava geçirir halde kalır. 
Gresten, yağdan ve pislikten kaynaklanan lekelerden korur. Silikon içermez.

Kumaş cabrio tenteleri, sırt 
çantaları, çadırlar, spor kıyafetler, 
güneşlikler için kullanılabilir. 
Diyaframlı ve ham derili ürünler-
de de kullanılır.

lemon 1 Adet    24 1661 42

sport fresh 1 Adet    24 1664 42

vanilla 1 Adet    24 1665 42

Oto kokusu SPEED
Taze bir hava sağlar. Üç farklı koku. Torbayı açın ve kokuyu istediğiniz 
yere asın. Etkisi haftalarca sürer.

Binek ve ticari 
araçların içi.

İÇ MEKan

lemon 1 Adet    50 1698 42

Oto kokusu deko girl
Taze bir hava sağlar. Binek ve ticari 

araçların içi.

500 ml    6 1547 1

500 ml    6 1368 29

Oto iç mekan temizleyicisi
Aracın içinde yoğun, koruyucu ve hızlı plastik parça ve kaplama temizliği 
için temizlik sıvısı. Yağ, gresi, nikotini ve diğer kirleri temizler. Özellikle içe-
cek, tatlı ve nikotin artıklarını temizlemek için ideal.

Aracın iç kısmındaki kirleri temiz-
ler. Sıcak üst yüzeylerde veya 
güneşin altında kullanmayın.

200 ml    12 1510 1

400 ml    12 1836 3

600 ml   XXL 12 1610 1

torpido parlatma maddesi
Mat ve solmuş ve plastikleri yeni gibi yapar. Plastik parçalar eski görünümü-
ne tekrar kavuşur ve kurumaz. Rahatsız edici gıcırtı ve gacırtı seslerini 
keser. Yağsız şekilde bakam yapar, antistatiktir ve toz tutmaz. Kauçuk ve 
plastik parçalarda çok iyi yağlama etkisi, kapatır, izole eder ve üniversal ola-
rak   kullanılabilir. Silikon içerir.

Gıcırtı ve gacırtı yapan torpidolar-
da, zor çalışan emniyet kemerle-
rinde (kemerin iki   tarafına sıkın). 
Tüm mat plastikler için (plastik 
tamponlar, spoyler vs. için). Mo-
torlu araçlarda genel iç bakım 
için.

vanille 300 ml    12 1598 1

citrus 300 ml    12 1599 1

citrus 300 ml    12 2763 214

torpido bakimi
Mat plastiklere tekrar parlaklık verir. Plastiğe derin nüfuz etmesi uzun süre-
li bir etki sağlar. Yağlamadan korur. Bakım ürünü antistatiktir ve 
dolayısıyla toz tutmaz. Bakım ürünü uygulanan plastikler tekrar yeni gibi 
görünür. Gacırtı ve gıcırtı seslerini önler. İki kokulu.

Motorlu araçlarda 
genel iç bakım için. 
Mat ve kırılgan 
plastikler için (plas-
tik tamponlar ve 
spoyler gibi). Ses 
yapan torpidolarda.

250 ml    6 1554 1

Deri bakimi
Deriyi çatlamaya karşı korur. Temizler ve bakım yapar. Oto, motosiklet ve ev 
için mükemmel deri bakım losyonu. Deri tekrar yumuşak ve canlı hale gelir. 
Çeşitli bal mumundan ve diğer seçilmiş koruyucu bakım maddelerinden 
üretilmiştir.

Motorlu araçlarda, motosikletler-
de tüm deri parçalarının bakımı, 
temizliği ve korunması için. Ham 
deriler için uygun değildir.
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İÇ MEKan

250 ml    12 1650 1

One for all Bakim ürünü
Temizlik, koruma ve bakım yapan üniversal ürün. Motorlu araçlar, ev ve 
bahçe için kullanılabilir. Yüksek konsantreli bakım maddeleri en solgun 
plastik yüzeylere bile tekrar mat bir parlaklık verir. Toz, kir ve su tutmaz ve 
uzun süreli koruma sağlar. Düzenli kullanıldığında uzun ömür ve yeni 
gibi parlaklık sağlar. Silikon içerir.

Torpidoyu, kapı fitillerini, plastik 
tamponları, bahçe mobilyalarını, 
ahşap yüzeyleri, deriyi, pencere 
çerçevesini, PVC çadırları korur, 
temizler.

 

250 ml    12 1682 1

250 ml    12 2756 214

Super K Cleaner
Motorlu araçların iç ve dış temizlik görevlerinde kullanılan üniversal temiz-
leyici. Doğru kullanıldığında metal, plastik (*polikarbonat, PMMA hariç) 
ahşap, cam, kauçuk, kurumuş boya ve kumaşa zarar vermez.

Boyaları, metalleri, kromu, plas-
tikleri* ve kumaşları (döşeme, iç 
kaplama, tavan kaplaması, pas-
pas ve bagaj döşemeleri) isten, 
tozdan, yağdan, gresten, bala-
ta tozundan, böcek artıkların ve 
kuş pisliğinden iyice temizler.

300 ml    12 1539 1

Döşeme temizleme köpüğü
Döşemeden, kadifeden, halıdan ve oto kılıflarından kiri hızlı biçimde temiz-
leyen aktif köpük temizleyici. Kirli kenarlar bırakmaz. Döşeme renkleri yeni 
gibi olur. Alerjisiz limon kokulu.

Döşemelerin, halıların, kadifenin, 
oto kılıfların, kumaşların vs 
temizliği için.

1 Adet    10 1651  

Mikro elyaf bez
Kimyasal kullanmadan tüm yüzeyleri temizlemek için özel temizleme bezi. Sanayide, endüstride ve evde te-

mizlik için.

250 ml    6 1552 1

Plastik bakim maddesi
Otomobillerin dışında kullanılan aşırı solmuş plastik parçaların bakımı 
ve güzelleştirilmesi için özel geliştirilmiştir. Plastik bakım maddesinin 
içeriği boyar madde bir defada plastiği hazırlamanızı sağlar. Aşındırıcı çev-
resel etkilere ve UV ışınlarına karşı mükemmel koruma. Silikon içerir.

Otomobillerin dışında kullanılan 
tüm plastiklerin bakımı ve 
korunması için.

PlaStıK

250 ml    6 1537 1

250 ml    6 2728 214

Plastik bakim losyonu
Tüm plastik ve kauçuk maddeleri temizler, korur ve eski haline getirir. Bu lo-
syon derin şekilde nüfuz eder. Plastiğe derin nüfuz etmesi uzun süreli bir 
etki sağlar. Antistatiktir ve kir tutmaz. Mat parlak görünüm için. Ev ve bahçe-
deki   plastikler için de kullanılabilir. Silikon içerir.

Tüm plastik üst yüzeylerin koruy-
ucu bakımı ve koruması için özel. 
Temel olarak iç alanlar içindir.

500 ml    6 1536 1

Plastik derin bakim maddesi
Tüm plastik ve kauçuk maddeleri temizler, korur ve eski haline getirir. 
Plastiğe derin nüfuz etmesi uzun süreli bir etki sağlar. Antistatiktir ve kir 
tutmaz. Mat parlak görünüm için. Ev ve bahçedeki plastikler için de 
kullanılabilir. Silikon içerir.

Tüm otomobil plastik yüzeylerin, 
karavanların, teknelerin, spor 
ürünler korunması ve bakımı için. 
İçeride ve dışarıda.
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1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 4 D – PL – H – RO – TR

KrOM

250 ml    6 1529 1

Krom parlatma kremi
Kromu tekrar eskisi gibi parlatır. Krom parçalarda ve süs metallerinde 
kör noktaları ve pası temizler. Uzun süreli koruma.

Motorlu araçlarda, motosikletler-
de ve bisikletlerde krom ve süs 
metal parçalarının bakımı ve 
korunması için. Pedallarda ve las-
tiklerde kullanmayın.

 

75 ml    12 7182  

500 ml    6 1538 1

lastik bakimi
Kapı fitillerini, cam fitillerini, bagaj fitillerini ve lastikleri temizler ve korur. 
Kışın donmasını önler. Lastik parçaları esnek tutar ve ömrünü uzatır. Otomo-
bil lastiklerinin bakımı ve temizliği için de uygun.

Lastik, kapı fitili, paspas vs gibi 
kauçuk parçaların temizliği, 
bakımı için.

KaUÇUK

1 Adet    6 1681 1

Oto bakim seti
Oto bakim seti 
Şunlardan oluşur: 
1 x Cam temizleme konsantresi 
1 x Oto bezi 
1 x Torpido bakimi limon 
1 x Sprey parlatici 
1 x Super K Cleaner

 

BaKıM

200 ml    12 1515 1

200 ml    12 2708 4

Kemirgen koruma spreyi
Binek araçların kauçuk ve plastik parçalarını kemirgenlerin ısırmasını önler. 
Basit ve hızlı kullanım. Pahalı onarımları önler. Koku karışımı çevreye 
ve hayvanlara zararlı değildir. Plastik ve kauçuk parçaların her tarafına 
sıkın. 14 günde bir tekrarlayın. Dezenfektanı dikkatli kullanın. Kullanmadan 
önce işaretleri ve ürün bilgilerini okuyun.

Motor bölmesinde ve şaside 
erişilebilen tüm plastik ve kauçuk 
parçalar için.

MOtOr

300 ml    6 1420 1

300 ml    12 2821 2

Moto içi koruma
Pasa ve korozyona karşı uzun süreli koruma. Yüksek çalışma emniyeti, kolay 
kullanım. Tüm motor yağlarıyla kullanılabilir.

Tüm 2 ve 4 zamanlı benzinli 
motorları ve dizel motorları (bi-
nek, ticari araç ve tekne 
motorları, motosikletler, jene-
ratörler, pompalar, çim biçme 
makineleri, kar küreme makine-
leri vs) uzun süreli korumak için.

400 ml    12 3326 1

Motor bölmesi temizleyicisi
Motor bölmelerini temizler ve parlaklık verir. Yağ ve gres kirleriniz, zifti 
ve balata tozunu çözer. Yüksek yıkama ve temizlik etkisi. Klorlu hidrokarbon-
lar içermez.

Motorları ve motor bölmelerini 
temizlemek için.

400 ml    6 3327 1

Motor koruma
Motor bölmesini korumak için parlak, su tutmayan koruyucu cila. Motor yeni 
gibi olur. Korozyonu önler ve kir tutmaz. Motoru, buji kablolarını ve ünitele-
ri ıslaklıktan korur. Kauçuj ve plastiklerle kullanılabilir.

Motorlar ve motor bölmeleri için.
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MOtOr

400 ml    12 3325 1

400 ml    12 1844 3

Karbüratör diş temizleyicisi
Yağlı kirleri ve kurumları hızlıca temizlemek için özel solvent karışımı. Sök-
meden temizlik.

Karbüratörlerde ve enjeksiyon 
sistemlerinde (örn. muhafaza, gaz 
kelebekleri, enjektörler, delikler 
gibi) yağlı kirleri ve kurumları 
hızlıca temizlemek için. İç ve dış.

 

500 ml    6 6902 1

Cam buz çözücü
Cam buz çözücü oto camlarındaki buzu ve kırağıyı çözmek için ve tekrar buz 
tutmasını önlemek için seçkin etken maddelere içeren çözücü ve temizleyici 
özelliklere sahip bir maddedir.

Buz tutmuş oto camları.

KıŞ ürünlErı

1 l    12 6923  

5 l    4 6926  

60 l    1 6928  

200 l    1 6929  

Cam antifrizi – 60 °C Konsantre
Cam yıkama sisteminin donmasını önler. Etkin temizlik katkılarına sahip. 
Net görüş sayesinde yüksek sürüş emniyeti. Kauçuğa, boyalara ve plastikle-
re zarar vermez. Ekonomik, üniversal karıştırılabilir. Anti kireç formülü.

Motorlu araçların cam yıkama 
sistemi. Sadece seyreltilmiş 
hade kullanılabilir. – 60 °C‘ye ka-
dar etkili. Polikarbonat ve hava 
kanallarına uygun.

1 l    12 6932 1

1 l    12 1380 29

5 l    4 6933 1

60 l    1 8847  

200 l    1 8848  

radyatör antifrizi KFS 11
Dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı koruma sağlayan ve akıllı inhibitör 
paketinden oluşan bir karışımdır. Amin, nitrit ve fosfat içermeyen ve etileng-
likol bazlı bir antifrizdir. Suyla belirli oranlarda karıştırılarak araçlarda tüm 
yıl kullanılabilir.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, 
otobüslerde, tarım makinelerinde 
ve bu kalitede antifriz gerektiren 
tüm sabit motor ve cihazlardaki 
tüm soğutma sistemleri ve motor-
lar (alüminyum motorlar da) için.

1 l    12 6934 1

1 l    12 1381 29

5 l    4 6935 52

radyatör antifrizi KFS 12 Plus
Etilenglikol bazlıdır ve akıllı inhibitör paketinden oluşur ve   modern alümi-
nyum motorlar için geliştirilmiştir. Dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı 
mükemmel koruma sağlar ve amin, nitrit, fosfat, borat ve silikat içermez. 
Suyla belirli oranlarda karıştırılarak araçlarda tüm yıl kullanılabilir.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, 
otobüslerde, tarım makinelerinde 
ve bu kalitede antifriz gerektiren 
tüm sabit motor ve cihazlardaki 
tüm soğutma sistemleri ve özel-
likle alüminyum motorlar için.

60 l    1 8842  

200 l    1 8843  

radyatör antifrizi KFS 12 Plus
Etilenglikol bazlıdır ve akıllı inhibitör paketinden oluşur ve modern alüminy-
um motorlar için geliştirilmiştir. Dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı 
mükemmel koruma sağlar ve amin, nitrit, fosfat, borat ve silikat içermez. 
Suyla belirli oranlarda karıştırılarak araçlarda tüm yıl kullanılabilir.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, 
otobüslerde, tarım makinelerinde 
ve bu kalitede antifriz gerektiren 
tüm sabit motor ve cihazlardaki 
tüm soğutma sistemleri ve özel-
likle alüminyum motorlar için.

1 l    12 6921 1

Uzun süreli soğutma sistemi korumasi
Dondan ve korozyondan koruyan bileşenlere sahip karışım. Suyla belirli or-
anlarda karıştırılarak araçlarda tüm yıl kullanılabilir; böylece soğutma sis-
temi yıl boyuna donmaz ve aşırı ısınmaz.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, 
otobüslerde, tarım makinelerin-
de, sabit motor ve cihazlardaki su 
soğutmalı tüm motorlar için.

200 l    1 8819  

Coolant ready Mix
Dondan ve korozyondan koruyan bileşenlere sahip karışım. Dört mevsim 
boyunca soğutma sisteminin donmasının ve aşırı ısınmasının önlendiği gü-
venli bir araç   işletimine imkân sağlar.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, 
otobüslerde, tarım makinelerin-
de, sabit motor ve cihazlardaki su 
soğutmalı tüm motorlar için.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB 196 D – GB – GR – I

KıŞ ürünlErı

5 l    4 8809 1

20 l    1 8822  

200 l    1 8823  

Coolant ready Mix raF11
Etilen glikol bazlı kullanıma hazır karışım. Antifriz amin, nitrit ve fosfat içer-
mez ve özel inhibitör paketi sayesinde dona, pasa ve aşırı ısınmaya karşı mü-
kemmel koruma sağlar. Bu sayede dört mevsim kullanımda güvenli bir 
araç işletimi sağlanır.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, 
otobüslerde, tarım makinelerinde 
ve bu kalitede antifriz gerektiren 
tüm sabit motor ve cihazlardaki 
tüm soğutma sistemleri ve motor-
lar (alüminyum motorlar da) için.

 

1 l    12 6924 1

5 l    4 8810 1

20 l    1 8811 8

200 l    1 8812  

Coolant ready Mix raF12 Plus
Modern alüminyum yüksek performanslı motorlar için geliştirilmiş akıllı in-
hibitör paketinden (OAT teknolojisi) oluşan etilenglikol bazlı kullanılabilir 
karışım. Ürün amin, nitrit, fosfat ve silikat içermez ve dona, pasa ve aşırı 
ısınmayua karşı muhteşem bir koruma sunar. Bu sayede dört mevsim 
kullanımda güvenli bir araç işletimi sağlanır.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, 
otobüslerde, tarım makinelerinde 
ve bu kalitede soğutma sistemi 
koruması gerektiren tüm sabit 
motor ve cihazlardaki tüm 
soğutma sistemleri ve özellikle 
alüminyum motorlar için.

1 l    6 1828 196

Havalı frenler için donma koruması
Alifatik alkollerden ve korozyon koruma maddelerinden etki maddesi kombi-
nasyonu. Etanol içermez. Yoğuşma suyunun havalı fren sistemi içerisinde 
donmasını engeller. Fren sistemini korozyona karşı korur ve valflerin 
yağlanmasını daha iyi hale getirir. Kauçuk parçaların sertleşmesini engeller. 
Düşük sıcaklıklarda bile fren sisteminde emniyetli bir fonksiyon sağlar.

Fren sistemi içerisinde antifriz 
dolumu için bir hazne entegre 
edilmiş olan tüm havalı fren sis-
temleri için uygundur.
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Onarım yardımları / 
Servis ürünleri

Elektronik spreyi kontaklarda 
korozyon olmasını önler ve içeri 
giren ıslaklıktan korur.

Conta temizleyicisi saye-
sinde motor ve şanzıman 
muhafazalarında daha hızlı 
ve temiz çalışılabilir.

V kayışı spreyi gürültü oluşmasını 
önler ve kayışların ömrünü uzatır.
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Fren anti ses macunu frenlerin 
ses yapmasını önler ve korozy-
ondan korur.

Egzoz onarım macunu tüm 
bağlantı noktalarından küçük 
kaçakları kapatır.

lastik onarım spreyi bir las-
tik arızasından sonra lastiği 
kullanılabilir hale getirir 
ve en yakın servise aracı 
kullanmanızı sağlar.

Düzenli klima temizliği yapılması aracın 
içinde temiz hava olmasını sağlar.

Kapı kilidi bakım ürünü hassas mekanik 
parçaların kışın da çalışmasını sağlar.

Silikon yağlayıcı, metal ve plastik için-
de çalışan kızaklar için uygundur.

Hızlı temizlik ürünü sayesinde daha hızlı 
ve temiz bir fren onarımı yapılır.

Bakım spreyi kapı bantlarında, kilitler-
de ve menteşelerde bulunan hareketli 
parçaları uzun süreli yağlanmasını 
sağlar.

Onarım yardımları / Servis ürünleri
Pas sökücü / çok işlevli 62
Egzoz onarımı 65
Klima sistemi temizliği 65
Temizleyici/Yağ bağlayıcısı 67
Aksesuarlar 68
El bakımı 69
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 4 D – PL – H – RO – TR 8 D – GB 214 GB – DK – FIN – N – S

 

PaS SöKüCü / ÇOK ıŞlEVlı

300 ml    6 1641 1

300 ml    6 2847 214

Şoklu seramik pas sökücü
Özel ve yeni özelliklere sahip pas sökücü. Çok iyi nüfuz etme özelliği ve sera-
mik parçaların yağlama etkisi sayesinde paslanmış parçalar hemen çözülür. 
Bu süreç soğuk etkisiyle desteklenir ve hızlandırılır (çözülecek me-
tal parçaların büzüşmesini sağlar).

Cıvatalar, saplamalar ve diğer ha-
reketli parçalar gibi paslanmış ve 
korozyonlu metal parçalar.

 

600 ml    12 1611 1

600 ml    12 2867 2

Pas sökücü XXl
Hızlı etki eden pas sökücü. Kaynamış cıvataları ve somunları kısa sürede çö-
zer. En dar yerlerden bile nüfuz eder. Pasın altına girer ve çözer.

Cıvatalar, saplamalar ve diğer ha-
reketli parçalar gibi paslanmış ve 
korozyonlu metal parçalar.

300 ml    12 1612 1

300 ml    12 1825 3

5 l    1 3611 8

50 l    1 3612 8

Hizli pas sökücü
Hızlı etki eden pas sökücü. Kaynamış cıvataları ve somunları kısa sürede çö-
zer. En dar yerlerden bile nüfuz eder. Pasın altına girer ve çözer.

Cıvatalar, saplamalar ve diğer ha-
reketli parçalar gibi paslanmış ve 
korozyonlu metal parçalar.

300 ml    12 1614 1

300 ml    12 1817 3

300 ml    12 2694 4

600 ml    12 1613 1

600 ml    12 2653 4

600 ml    12 2993 214

MoS2 pas sökücü
Tüm hareketli parçalar için mükemmel kaydırıcı. En dar yerlerden bile nüfuz 
eder. Pasın altına girer ve çözer. MoS2 pas sökücü gacırtı seslerini önler 
ve hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Korozyonu ve   oksida-
syonu önler. Hızlı nüfuz eder, plastiklere, boyalara ve metallere zarar ver-
mez. Suyu giderir, MoS2 katı gresi sayesinde düşük sürtünme değerleri.

Cıvatalar, saplamalar ve diğer ha-
reketli parçalar gibi paslanmış ve 
korozyonlu metal parçalar.

300 ml    12 3304 1

300 ml    12 1826 3

500 ml    12 3305 1

5 l    1 3309 1

Multi-Spray Plus 7
Otomobil, ev ve bahçe için 7 özelliğe sahip çok işlevli sprey: 1. Nemi içeri 
sokmaz ve ıslak motorları çalıştırır. 2. Tüm elektrik sistemini korur. Kaçak 
akımları ve kısa devreleri önler. 3. En zorlu ve paslı cıvataları çözer. 4. Ha-
reketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. 5. Korozyondan ve oksida-
syondan korur. 6. Lastik parçaları korur, don yapmaz. 7. Gıcırdama seslerini 
azaltır. Kauçuğa, boyalara, plastiklere ve ahşaba zarar vermez.

Evde, işyerinde ve atölyede üni-
versal kullanılabilir. Menteşeler, 
makaralar, kilitler, cıvatalar, 
şalterler,   tutamaklar, kumanda 
telleri, antenler vs için. Tüm elek-
trik sisteminin bakımı ve 
korunması için.

50 ml    24 3394 8

200 ml    12 3390 1

200 ml    12 2815 2

200 ml    12 8946 3

400 ml    12 3391 1

400 ml    12 2816 2

5 l    1 3395 8

lM-40 Çok amaçli sprey
Yağlar, temizler, korur ve bakımını yapar. Hareketli parçaları kalıcı olarak 
çalışır   halde tutar. Aşırı nüfuz yeteneği sayesinde LM-40 en gizli yerlere 
bile ulaşır. Çözer: Kaynamış ve en zorlu cıvataları kısa sürede çözer. Temiz-
ler: Kirin ve zorlu yağ ve gres artıklarının altına girer. Korur: Pastan ve   ko-
rozyondan korur ve krom parçaların bakımını yapar.

Ev, atölye, servis ve sanayi için. 
Menteşeler, makaralar, kilitler, 
cıvatalar, şalterler, tutamaklar, 
kumanda telleri, antenler vs için.

300 ml    6 3623 1

300 ml    6 2337 2

Conta çikaricisi
Yapışmış ve yanmış contalar en kısa sürede sorunsuzca çıkarılır. Sadece 
sıkın. Yanmış, sertleşmiş contaları ve yapıştırıcıları motorlardan ve makine 
parçalarından hızlıca temizler. Dik yüzeylere de tutunur.

Motorlu araçlarda, inşaat ve tarım 
makinelerinde ve endüstriyel 
alanda.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 4 D – PL – H – RO – TR 12 D – F – NL 14 D – GB – NL – F 214 GB – DK – FIN – N – S

PaS SöKüCü / ÇOK ıŞlEVlı

50 ml    12 3339 1

Floresan kaçak arayicisi K
Suda çözülen bir kaçak arama sıvısıdır, bir indikatör lambayla (UV lamba) 
birlikte su girişini ve rüzgar seslerini hızlı ve doğru şekilde tespit etmek için 
kullanılır. Böylece onarım sonrası ek işler veya şikayetler önlenir. Karışım 
oranı 1 :10 – 1:500.

Cam veya sürgülü tavanlarda 
onarımlardan sonra su girişini te-
spit etmek için, kaza sonrası 
onarımlarda, ve rüzgar seslerinin 
hızlı ve doğru tespit edilmesi için.

400 ml    6 1640  

Parlak çinko spreyi
Yüksek çinko ve alüminyum oranı sayesinde çok iyi korozyon koruması. Par-
lak. Yağışa dayanıklı korozyon koruması olarak kullanılabilir. Hızlı kurur. + 
250 °C sıcaklığa kadar kullanılır. Tüm demir ve demir dışı metaller için. 
Elektrik iletkenliği çok iyi. Boyanabilir.

Tüm   hasarlı galvaniz türlerini 
iyileştirmek için. (yangın, alev 
püskürtmeli ve galvaniz kaplama).

 

400 ml    6 4084 12

400 ml    12 2518 1

400 ml    12 2664 4

400 ml    12 2842 2

tutunma spreyi
Sıcaklığa dayanıklı, iyi tutunan bu yüksek performanslı yağlayıcı bir dizi mü-
kemmel özelliğe sahiptir. Solvent madde buharlaştıktan sonra son derece 
tutunan ve   yumuşak bir yağ filmi kalır. İyi korozyon koruması, sıcak ve 
soğuk suya karşı dayanıklı. Sadece saf halde kullanıldığında yüksek perfor-
mans gösterir. Uzun   süre etki eder. Nüfuz etme özelliği iyi.

Menteşe, mafsal, avara kolu, kapı 
bandı vs gibi parçalarda önleyici 
ve aralıklı yağlama için.

400 ml    6 8916 14

400 ml    6 2826 2

Soğuk spreyi
Tüm alanlarda onarım ve arıza arama için üniversal kullanılır. Yapısal parça-
lar en dar yerlere yerleştirilebilir. Ayrıca elektrik devrelerinde termik yük-
lenmeden kaynaklanan arızalar tespit edilebilir.

Bilyaların, millerin ve burçların 
yuvalara yerleştirilmesi. Sıcaklık 
sensörleri, platinler vs gibi elekt-
rik parçalarının kontrolü için.

400 ml    6 4085 1

400 ml    12 1841 3

400 ml    6 2834 214

V-kayişi spreyi
V kayışı kaymalarını ve seslerini giderir. Yumuşatır ve çalışma ömrünü 
uzatır. Kayışları ve kasnakları aşınmaya karşı korur. Çekiş kuvveti etkisini 
artırır. Bakım yapar ve korur.

Deri, kauçuk, balata gibi her tür V 
kayışı için. Düz kayışlar için uygun 
değildir.

200 ml    12 3581 1

200 ml    12 2804 2

400 ml    12 3579 1

400 ml    12 1813 3

zincir spreyi
Mükemmel nüfuz yeteneği sayesinde zincir spreyi en zor noktalara bile 
ulaşır. Solvent   madde uçtuktan sonra son derece iyi tutunan, yumuşak bir 
yağ filmi kalır;   özellikle yüksek performanslı ve hızlı çalışan zincirlerde bu 
özellik   önemlidir. Soğuk, sıcak suya ve su sıçramasına dayanıklı, O ring zin-
cirleri için uygundur. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır, yüksek performanslı 
motosikletlerde zincirin uzamasını önler.

Güç   aktaran zincirlerin ilk 
yağlaması ve bakım yağlaması. 
Tozlu, kirli ve aşındırıcı ortamlara 
son derece uygun. Çok iyi 
tutunması nedeniyle yük-
sek performanslı ve hızlı çalışan 
zincirler için çok uygun.

400 ml    6 3350 1

400 ml    12 1809 3

400 ml    12 2836 214

Kaçak arama spreyi
Gaz ve basınlı havada kaçıran yerleri bulmak için bir kaçak arama sıvısıdır. 
Kaçak arama spreyiyle kaplardaki, borulardaki, hortumlardaki, rakorlarda-
ki, kaynak dikişlerindeki, flanş bağlantılarındaki ve armatürlerdeki kaçıran 
yerler tespit edilir. Suda çözülen, biyolojik olarak ayrışan test sıvısı çevreye 
zarar vermeyen tüp içine doldurulmuş. Köpük oluşturması sayesinde   gü-
venli şekilde kullanılır.

Basınçlı frenlerde ve klima sis-
temlerinde onarım yaparken (ka-
myon, otobüs, binek araç, ticari 
araç). Lastiklerde, hortumlarda, 
kaynak cihazlarında kaçıran 
yeri tespit etmek için. Sanayide 
basınçlı hava, gaz hatları ve tesis-
lerde kontrol   ve bakım 
çalışmaları için.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 4 D – PL – H – RO – TR 8 D – GB 214 GB – DK – FIN – N – S

 

PaS SöKüCü / ÇOK ıŞlEVlı

200 ml    6 3351  

Motor kaçak arayicisi (emiş)
Motor kaçak arayıcısı kolay kullanılır ve emiş sistemindeki sızıntıları hemen 
tespit eder. Motor devri düştüğünde sızdıran yer tespit edilmiştir. Motor ka-
çak arayıcısının kendi kendine tutuşma sıcaklığı yüksektir, güvenlik 
talimatlarına riayet edilmiştir. Motora ve kat. konvertöre uyumlu.

Benzinli motorların hava emiş 
sistemi (karbüratörlü ve enjeksiy-
onlu motorlar).

 

400 ml    6 2897 2

500 ml    6 3343 1

lastik onarim spreyi
Patlak lastikleri sızdırmaz hale getirir ve tekrar pompalar. İç lastikli ve 
iç lastiksiz tüm lastik tipleri için. İç lastik kopmuşsa veya lastik janttan 
kaymış ya da yanağı yarılmışsa kullanmayın. Sonrasında lastik sorunsuzca 
onarılabilir.

Tüm binek ve karavan lastik tiple-
ri için arıza yardımı.

500 ml    12 4086 1

Kaynak koruma spreyi
Kaynak parçalarının işlenen parçada ve brülörde tutunmasını önler ve kay-
nak dikişini etkilemez. Kaynak koruma spreyi en son teknolojiyle üretilmiştir. 
Kaynak memelerinin ve brülör iç parçalarının ömrünü uzatır. Silikon ve 
FCKW içermez.

Çelik, alüminyum ve paslanmaz 
çelik üzerinde tüm gazaltı kaynak 
çalışmaları için.

300 ml    12 3310 1

300 ml    12 2899 2

300 ml    12 2665 4

400 ml    12 1835 3

Silikon sprey
Madeni yağ ve gres içermeyen, silikon bazlı ayırıcı, kaydırıcı ve koruy-
ucu. Plastikler, kauçuk, metal ve ahşap için. Temiz uygulama. İşlenecek par-
çalara hafif sıkın ve kurutun. Plastik alanındaki rahatsız edici sesleri gide-
rir. Kapatır ve yalıtır. Kokusu hoş.

Sürgülü tavan ve koltuk 
kılavuzları, karbüratör kolları, 
kapı ve pencere menteşeleri için 
mükemmel kaydırıcı. Plastik ve 
kauçuk için bakım ve koruma 
maddesi. Gazaltı kaynağında 
ayırma maddesi. Plastik kapla-
malarda koku gidermek için.

200 ml    12 1085 1

200 ml    12 2991 214

Start Fix
Soğukta, nemde, ıslak bujilerde ve zayıf aküde güvenli bir takviye yardımıdır. 
Start Fix son derece kolay tutuşan maddelerden oluşur ve tüm benzinli ve 
dizel motorlar için uygundur. İçten yanmalı motorların marş almasını 
kolaylaştırır, aşırı soğukta bile etkindir. Motoru ve aküyü korur, ekonomik 
kullanılır. Kolay ateşleme.

Binek araç, kamyon, otobüs, mo-
tosiklet, tekne motorları, inşaat 
makineleri, traktörler, çim biçme 
makineleri, motorlu testereler 
gibi tüm 4 zamanlı ve 2 zamanlı 
benzinli ve dizel motorlar için.

5 l    1 4120 8

Sızıntı aracıyı 
Gaz ve basınçlı hava noktalarında sızdıran noktaların bulunması için sızıntı 
kontrol sıvısı. Kaçak arama spreyiyle kaplardaki, borulardaki, hortumlarda-
ki, rakorlardaki, kaynak dikişlerindeki, flanş bağlantılarındaki ve armatür-
lerdeki kaçıran yerler tespit edilir. Suda çözülen, biyolojik olarak ayrışan test 
sıvısı çevreye zarar vermeyen tüp içine doldurulmuş. İyi köpük oluşumu ga-
ranti tasarruflu ve güvenilir kullanım sağlar.

Basınçlı hava fren sistemlerinde 
ve klima sistemlerindeki onarım 
çalışmalarında motorlu araç 
bakımında (kamyon, otobüsler, 
ticari araçlar). Lastiklerde, hor-
tumlarda, kaynak cihazlarında 
kaçıran yeri tespit etmek için. Sa-
nayide basınçlı hava, gaz hatları 
ve tesislerde kontrol ve bakım 
çalışmalarında.

200 ml    6 4066 1

Hava akişmetresi temizleyicisi
Benzinli ve dizel motorlardaki hava akışmetresinin hassas parçalarını hızlı 
ve zarar vermeden temizlemek için. Temizleyici, hızlı ve artık bırakmadan 
kurumasıyla   kendini gösterir. Otomatik şanzımanlı araçlarda vites 
değiştirme sorunlarının   nedenli kirli akışmetreler olabilir. Hava 
akışmetresi temizleyicisiyle pahalı   değişimler genelde önlenebilir.

Hava akış metrelerinin ısıtma 
telindeki veya ısıtma plakasındaki 
kirleri temizler. Benzinli ve dizel 
motorlarda kullanıma uygundur!
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 4 D – PL – H – RO – TR 214 GB – DK – FIN – N – S

PaS SöKüCü / ÇOK ıŞlEVlı

50 ml    24 1528  

Kapi kilit bakimi
Kapı kilit bakımı kilit göbeklerinin ve kontak kilitlerinin yağlanması ve 
bakımı için özel geliştirilmiştir. Bu bakım spreyi kullanılarak hareketli 
tüm parçalar kalıcı olarak yağlanır ve donmuş kapı kilitleri açılır.

Kapı kilitlerini, kapı menteşelerini 
ve mekanik yan aynaları 
yağlamak, bakım yapmak ve bu-
zunu çözmek için.

250 ml    12 3075 1

250 ml    12 1839 3

250 ml    12 2872 2

250 ml    12 2712 4

Bakim spreyi beyaz
Bakım spreyi iyi tutunan, suya dayanıklı, beyaz renkte bir yüksek 
performanslı yağlayıcıdır. Tüm hareketli parçaların yağlanması için. Oldukça 
iyi tutunur, iyi bir korozyon koruması sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. 
Uzun süreli   yağlama emniyeti sunar. Sıradan yağların „temizlik“ nedeniyle 
kullanılamadığı yerlerde kullanılır. Mükemmel düşük ve yüksek sıcaklık öze-
llikleri.

Hareketli parçaların yağlanması 
için: Miller, menteşeler, mafsallar, 
saplamalar, kumanda telleri, 
kızaklar, zincirler, yaylar vs.

400 ml    6 1540 1

400 ml    12 1830 3

400 ml    12 2875 2

Çinko spreyi
%99 saf çinkodan üretilmiş birinci sınıf astar. Çinko spreyi son derece 
dayanıklıdır, esnektir ve metal parçaları etkin biçimde elektrokimyasal 
süreçlerden korur. Etkin korozyon koruması, +500 °C‘ye kadar sıcaklığa 
karşı dayanıklı, aşırı yüksek çinko oranı, mat görünüş.

Demir ve çelik yüzeylerde (özel-
likle kaynak dikişlerde) pastan ve 
korozyondan korur. Hasarlı galva-
niz kaplı yüzeyleri iyileştirmek 
için Tüm egzoz sistemini korumak 
için.

150 g    6 3342 1

150 g    6 2835 214

Egzoz montaj macunu
Egzoz parçalarını kalıcı olarak sızdırmaz hale getirmek için. Isıya dayanıklı. 
Basit ve hızlı kullanım. Egzoz sistemlerinin profesyonel montajı için. Monte 
edilen borular kaynamaz ve kolayca sökülebilir. Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 
700 °C.

Egzoz sisteminin, son 
susturucuların, geçmeli ve vidalı 
bağlantıların gaz sızdırmayacak 
şekilde montajı için.

 

200 g    6 3340 1

200 g    6 2898 2

Egzoz onarim macunu
Egzoz sistemlerinde kolay, hesaplı ve hızlı onarımlar yapmak için geliştirildi. 
Egzoz onarım macunu asbest ve solvent madde içermez, çevreye zarar ver-
mez, ısıya dayanıklıdır ve küçük delikleri ve çatlakları kapatır. Sıcaklık 
aralığı maks. yakl. + 700 °C.

Küçük egzoz onarımları için. Daha 
büyük onarımlar için LIQUI MOLY 
egzoz onarım bandajını kullanın.

1 m    6 3344 1

Egzoz onarim bandaji
Egzoz onarım bandajı egzoz sistemlerinde hesaplı ve hızlı onarımlar yapmak 
için geliştirildi. Egzoz onarım bandajı asbest madde içermez, çevreye zarar 
vermez, ısıya dayanıklıdır ve küçük delikleri ve çatlakları kapatır.

Egzoz sistemlerinde delikleri ve 
çatlakları düzeltmek ve kapatmak 
için.

1 Adet    1 9802  

Klima temizlik seti
Klima sistemi temizliği yapmak için profesyonel komple set. 5 l klima sistemi 
temizleyicisi (ürün no. 4092), basınç tüplü temizlik tabancası (ürün no. 4090), 
etiket, son müşteri broşürleri ve dikiz aynası etiketi içerir.

Otomobil ve endüstriyel 
klimaların temizliği.

KlıMa SıStEMı tEMızlığı

EGzOz OnarıMı
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 50 D – RUS – UA – PL 113 D – GB – F – I – E – P 218 D – GB – F – E – P – ARAB – RUS – TR

 

KlıMa SıStEMı tEMızlığı

100 ml    6 4079  

UltraSOnıC klima temizleyicisi
Binek araçların, ticari araçların, otobüslerin klima sistemini ve tüm 
havalandırma sistemini mikroplardan, mantarlardan ve bakterilerden hızlı 
şekilde (yakl. 20 dakika) arındırır. Aracın içindeki kötü kokular giderilir ve 
limon kokusu hoş ve taze bir hava verir. Kontrol kapsamında yılda bir kez te-
mizlik yapılması öneriliyor. 
Dezenfektanı dikkatli kullanın. Kullanmadan önce işaretleri ve ürün bilgi-
lerini okuyun.

Binek araçlarda, ticari araçlarda 
ve otobüslerde klima sistemleri-
nin ve havalandırma sistemlerinin 
temizliği ve sterilizasyonu için. 
Araç içinde kötü kokuları temizle-
mek için.

 

150 ml    12 2389 3

150 ml    12 7629 50

Klima-Fresh Plus
Klima sistemlerinde, havalandırma kanallarında veya aracın içinde kirli nes-
nelerin neden olduğu kötü kokuları en kısa sürede (yakl. 10 dakika) giderir. 
Polen veya toz filtresini sökmeden kolay kullanım. Geride hoş bir koku 
bırakır.

Motorlu araç klima sistemlerinin 
ve araç iç kısmının temizlik işlemi 
ve inatçı kokuların giderilmesi 
içindir.

5 l    1 9001 218

Klima sistemi temizleyicisi 2K
Etkinleştirme için uygulamadan hemen önce karıştırılan, 2 bileşenden 
oluşan temizlik sıvısı. Karışım binek araç, ticari araç, otobüs ve ev klima sis-
temlerinin sökülmeden mantardan ve lejyonella gibi bakterilerden, 
arınmasına hizmet eder. Temizlik sonrasında hoş bir koku bırakır.

Binek araçlarının, ticari araçların, 
otobüslerin ve ev klima sistem-
lerinin temizlenmesi ve dezenfek-
siyonu için uygundur.

150 ml    12 4065 1

Klima-Fresh
Klima sistemlerinde, havalandırma kanallarında veya aracın içinde bakteri-
lerin ve mantarların neden olduğu kötü kokuları en kısa sürede giderir (yakl. 
10 dakika). Polen veya toz filtresini sökmeden kolay kullanım. Geride hoş bir 
koku bırakır. 
Dezenfektanı dikkatli kullanın. Kullanmadan önce işaretleri ve ürün bilgi-
lerini okuyun.

Klima sistemlerinin ve araç iç 
kısımlarının temizliği ve steriliza-
syonu için.

250 ml    6 4087 1

250 ml    6 2870 2

1 l    6 4091 113

5 l    1 4092 113

Klima sistemi temizleyicisi
Klima sistemlerini sökmeden mantarlardan ve bakterilerden korumak için 
özel bir temizleyicidir. Klima temizleyicisi temizlikten sonra hoş bir koku 
bırakır. Klima sistemlerinin temizliğiyle ilgili verilen servis önerilerine (örn. 
Mercedes-Benz, Ford, BMW, Opel VW) riayet edilmelidir. 
Dezenfektanı dikkatli kullanın. Kullanmadan önce işaretleri ve ürün bilgi-
lerini okuyun.

Klima sistemlerinin temizliği ve 
sterilizasyonu için.

1 Adet    1 4090  

Klima sistemi temizlik tabancasi
Esnek sondalı sprey tabanca. Yakl. 1,2 litre hacmindeki kap hortumda bulu-
nan bir bağlantı elemanıyla tabancaya bağlanır ve temizlikte optimum bir 
kullanım sağlar.

Otomobil ve endüstriyel 
klimaların temizliği.

1 Adet    1 4099  

Klima temizlik tabancasi sondasi
Evaporatöre kolay bir erişim için uzun esnek sonda ve temizlik sıvısının iyice 
dağılması için bir 360° meme.

Otomobil ve endüstriyel 
klimaların temizliği.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 4 D – PL – H – RO – TR 8 D – GB 20 D – GB – F – ARAB 22 D – F – I 
214 GB – DK – FIN – N – S

KlıMa SıStEMı tEMızlığı

250 ml    6 4083 1

PaG Klima sistemi yaği 46
Polialkilen glikol bazlı flüor ışın saçıcı, tam sentetik klima sistemi yağı R134a 
ile iyi uyumlu olup karıştırılabilir. R1234yf soğutucu madde ile dolu olan 
soğutucu madde devreleri ve elektrikli tahrik edilen kompresörlere sahip 
hibrid ve elektrikli araçlar için uygun değildir. Lider klima kompresörü üreti-
cilerinin taleplerine uygun. DIN 51519 uyarınca ISO VG sınıfı 46‘ya uygundur.

R134a gazına sahip klima sistem-
leri için geliştirilmiş. Soğutucu 
madde devresinde kayan ve dönen 
parçaları yağlamak, sızdırmaz 
hale getirmek ve soğutmak için-
dir. Araç veya kompres üreticileri-
nin talimatları dikkate alınmalıdır.

250 ml    6 4089 1

PaG Klima sistemi yaği 100
Polialkilen glikol bazlı flüor ışın saçıcı, tam sentetik klima sistemi yağı R134a 
ile iyi uyumlu olup karıştırılabilir. R1234yf soğutucu madde ile dolu olan 
soğutucu madde devreleri ve elektrikli tahrik edilen kompresörlere sahip 
hibrid ve elektrikli araçlar için uygun değildir. Lider klima kompresörü üreti-
cilerinin taleplerine uygun. DIN 51519 uyarınca ISO VG sınıfı 100‘ya uygundur.

R134a gazına sahip klima sistem-
leri için geliştirilmiş. Soğutucu 
madde devresinde kayan ve dönen 
parçaları yağlamak, sızdırmaz 
hale getirmek ve soğutmak için-
dir. Araç veya kompres üreticileri-
nin talimatları dikkate alınmalıdır.

250 ml    6 4082 1

PaG Klima sistemi yaği 150
Polialkilen glikol bazlı flüor ışın saçıcı, tam sentetik klima sistemi yağı R134a 
ile iyi uyumlu olup karıştırılabilir. R1234yf soğutucu madde ile dolu olan 
soğutucu madde devreleri ve elektrikli tahrik edilen kompresörlere sahip 
hibrid ve elektrikli araçlar için uygun değildir. Lider klima kompresörü üreti-
cilerinin taleplerine uygun. DIN 51519 uyarınca ISO VG sınıfı 150‘ya uygundur.

R134a gazına sahip klima sistem-
leri için geliştirilmiş. Soğutucu 
madde devresinde kayan ve dönen 
parçaları yağlamak, sızdırmaz 
hale getirmek ve soğutmak için-
dir. Araç veya kompres üreticileri-
nin talimatları dikkate alınmalıdır.

400 ml    6 3315 1

Yağ lekesi çikaricisi
Çevreye zarar veren yağ izlerini hızlı ve ekonomik bir şekilde tüm emici ve 
emici olmayan üst yüzeylerden arındırır.

Yağla kirlenmiş atölye zeminleri. 
Sıva, dökme, asfalt, beton, sera-
mik gibi tüm emici olan ve olma-
yan zeminler.

25 l    1 7250 1

Yağ bağlayici
Granül şeklinde %100 poliüretan köpük (PUR) bazında güçlü yağ bağlayıcısı. 
Su absorbe edilmez. Kayıtlı yağ bağlayıcısı. I, II, III / SF tipi R ekli taleplere 
uygundur.

Yağı, yakıtı ve kimyasalları topla-
mak ve bağlamak için. İç ve dış 
alanda küçük ve büyük yüzeyler 
için. 1 litre yağ bağlayıcısı yakl. 
0,62 litre yağı bağlar.

500 ml    12 3389 1

Fren ve parça temizleyicisi aııı
Montaj çalışmalarınızı kolaylaştırır, temiz ve güvenli yapar. Yağı, gresi ve kiri 
artıksız temizler. İşlenen parçalarda artık ve yağ yoktur. Nüfuz etmek özelliği 
yüksek, kontrollü ve artıksız buharlaşır.

Otomobillerde ve endüstride 
küçük parçaları temizlemek ve 
yağdan arındırmak için üniversal 
temizleyici. Frenler, debriyajlar, 
şanzımanlar ve montaj ve onarım 
çalışmaları. Zemin 
kaplamalarından, kumaşlardan 
ve döşemelerden yağ ve gres le-
kelerini çıkarır.

 

500 ml    12 3318 1

500 ml    12 2868 2

500 ml    12 1816 3

500 ml    12 2695 4

500 ml    12 9525 20

500 ml    12 2395 22

5 l    1 3319 1

5 l    1 2824 214

5 l    1 1840 3

60 l Cont.  1 6586 8

60 l    1 3333 8

Hizli temizleyici
Montaj çalışmalarınızı kolaylaştırır, temiz ve güvenli yapar. Yağı, gresi ve kiri 
hızlı ve artıksız temizler. İşlenen parçalarda artık ve yağ yoktur. Zaman ve 
para tasarrufu sağlar ve kusursuz onarımı garanti eder. Reçine, yağ ve gres 
türü artıkları çözer. Nüfuz etmek özelliği yüksek, kontrollü ve artıksız 
buharlaşır.

Otomobillerde ve endüstride 
küçük parçaları hızlıca temizle-
mek ve yağdan arındırmak için 
üniversal temizleyici. Frenler, de-
briyajlar, şanzımanlar ve montaj 
ve onarım çalışmaları. Zemin 
kaplamalarından, kumaşlardan 
ve döşemelerden yağ ve gres le-
kelerini çıkarır.

tEMızlEYıCı/Yağ BağlaYıCıSı
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 104 D – GB – F – I – E – NL – P

 

tEMızlEYıCı/Yağ BağlaYıCıSı

1 Adet    1 3367  

Sprey tüpü için hizli dolum valfi
Tekrar doldurulabilir sprey tüpleri için metal valf. Sprey tüplerini basınçlı havayla 

doldurmak için.

 

1 l    1 3316  

Pompa sprey tüpü
El pompalı sprey tüpü. Sayısız kimyasalı sürmek için. Kimyasala karşı 
dayanıklı sızdırmazlık materyali Viton aracılığıyla bu pompa üniversal olarak 
kullanılabilir. Hacmi 1 l temizlik sıvısı.

Pas sökücü, hızlı temizleyici, mul-
ti sprey, kaçak arayıcısı ve üniver-
sal temizleyici gibi kimyasalları 
uygulamak için üniversal 
kullanılabilir. Başka bir ürüne 
geçmeden önce kap ve pompa te-
mizlenmelidir.

1 Adet    1 6630  

Hizli temizleme sprey tüpü aSD istasyonu
Aynı anda temizlik sıvısı ve havayla doldurulabilir sprey kutusu. 
Tüpün tabanındaki özel valf bir defada dolum yapmaya izin verir.

Konteyner sisteminden veya garaj 
varilinden hızlı temizleyici gibi ki-
myasallar için.

1 Adet    1 3384  

aSD dolum istasyonu
Konteyner ve fıçılar için 
Gerekli bağlantı aksesuarı: 
-Ürün no. 7847 konteyner için yan bağlantılı adaptör ya da 
-Ürün no. 3386 fıçılar için dolum istasyonlu çıkış borusu

Air sprey kutusunun (ürün 6630) 
hızlı temizleyici / basınçlı hava 
karışımı ile tekrar doldurulması 
için tesis.

aKSESUarlar

1 l    6 1653 1

5 l    1 1654 1

20 l    1 1655 1

üniversal temizleyici
Konsantre, suda seyreltilen, fosfat silikat ve solvent içermeyen üniversal te-
mizleyici. Biyolojik olarak bozunabilir. Kullanım amacına göre maks. 1:2000 
karışım oranı.

Evde, atölyede ve endüstride 
kullanılan çok işlevli ve verimli 
temizleyici.

11 kg    1 8190  

35 kg    1 8191  

Kuvvetli üniversal temizleyici
Bazik, fosfat içermeyen ve hızlı ayrılan yüksek performanslı temizlik kons-
antresi, bazlara dayanıklı zemin üzerindeki kirli yüzeyler için. İçerdiği mad-
deler biyolojik olarak çözüldüğü için ve hızlı ayırma özelliğinden dolayı bu te-
mizleyici çevreye dosttur ve suyu kirletmez.

Grafit tozu, balata tozu, yağ, gresi, 
polimer, kuş pisliği, böcek 
artıkları vs gibi en zorlu organik 
kirleri hızlı ve kolay temizlemek 
için.

1 l    6 6130 104

temizliyici ve tiner
Tüm gresten arındırma ve temizlik çalışmaları için kullanılan çözelti mad-
desi içeren ürün.

Yapıştırma çalışmalarından önce 
ve sonra yüzeyleri temizlemek 
için (örn. plastik onarımında, me-
tal yapıştırmada, cam 
yapıştırmada ve de alt zemin 
koruması, taş çarpması koruması, 
kaporta megesi).



On
ar

ım
 y

ar
dı

m
la

rı
 / 

Se
rv

İS
 ü

rü
nl

er
İ

69

 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

 

aKSESUarlar

1 Adet    1 3386  

Dolum istasyonu borusu
Hızlı temizleyicinin ASD dolum istasyonu (ürün no. 3384) ile kombinasyon 
halinde fıçılardan çıkarılması için emme borusu.

 

1 Adet    1 7847  

Yandan bağlantili adaptör
Tesislerin bağlanması için kasatura kilidi: 
• Ürün no. 3384 ASD dolum istasyonu

 

2 l    6 3341  

Cilt bakım losyonu
Kolayca cilde dağıtılabilen ve çok hızlı emilen hafif yağlı losyon. İş sonrası 
ideal cilt bakımı. Cilt hücrelerinin yeniden oluşumunu destekleyen ve bu 
sayede yenilenmeye katkıda bulunan A ve E vitamini ile önemli bakım mad-
desi Provitamin B5 (D-Panthenol) içerir. Sürekli kullanıldığında sağlıklı cil-
din savunma sistemi güçlendirilir. Bu sayede cilt sağlıklı, esnek ve mükem-
mel bakımlı kalır.

Cilde bakım yapar ve korur. Sili-
konsuzdur, cilt hücrelerinin yeni-
den oluşumunu destekler ve böy-
lelikle yenilenmeye katkıda bulu-
nur. Önem nemlendiriciler cildin 
nem oranını dengeler ve çok 
yoğun kurumayı önler. Dermato-
lojik olarak test edilmiştir.

2 l    6 3345  

El temizleyici
Cildi koruyucu maddeler içeren tamamen yumuşak ve cilde nötr macuna 
benzer temizleme maddesidir. Yalnızca çevreye nötr ovucu madde içerir. Çö-
zücü madde içermez ve pH değeri tarafından hafif asitli olarak ayarlanmıştır. 
Bu bileşim sayesinde cildin asit koruyucu tabakasının korunması sağlanır. 
Bu özellik yapılan çok sayıda dermatolojik testte ispatlanmıştır. Ürün, esas 
olarak tekrar oluşan hammadde bazlı üretilmiştir.

Yağ, gres, katran, bitüm, baskı 
renkleri ve benzeri güçlü kirleri 
bile cilde zarar vermeden iyice te-
mizler. Doğal kaynaklı yüksek ka-
liteli yağlı maddeler cildin yeniden 
yağlanmasını sağlar. Giderler ve 
boru hatları, sıvı el yıkama macu-
nu nedeniyle tıkanmaz.

2 l    6 3362  

Cilt koruyucu krem
Suda çözünmeyen iş malzemeleri ile çalışırken kir tutmayan, yıkanabilir cilt 
koruyucu madde. İşten önce ideal cilt koruması. Özel anorganik koruyucu 
pigmentler çok sayıda iş malzemesi ile cilt temasını önler ve kirin, cildin içe-
risine nüfuz etmesini azaltır. Liqui Moly, cilt koruyucu sistem kire tutunan 
yapı parçaları ve cilde dost yumuşak tensitler içermesiyle temizleme 
işlemini kolaylaştırır. Sürekli kullanım işletmelerde cilde bağlı hastalık 
sürelerinin kısalmasına yardımcı olabilir.

Yağ, gres, yağlama maddeleri, dö-
küm ve grafit çubuklar, boyalar, 
cilalar, yapışkan maddeler, ku-
rum, bitümler v.s. gibi suda çö-
zünmeyen iş malzemeleri ile 
çalışırken cildi korur. Silikon, ko-
ruyucu madde ve parfüm yağları 
içermez.

1 Adet    1 3336  

Soft şişe için dispenser
Tekrar doldurulabilir dispenser (içi boş). Üç kademeli olarak ayarlanabilir 
dispenser mekanizması ile tekrar doldurulabilir dispenser. Duvara montaj 
için sabitleme malzemesi dahil.

LIQUI MOLY el temizleyicisi (ürün 
no.:3345), LIQUI MOLY cilt bakım 
losyonu (ürün no.: 3341) ve LIQUI 
MOLY cilt koruyucu krem (ürün 
no.: 3362) için dozaj dispenseri.

1 Adet    1 3306  

Cilt koruması başlangıç seti
Profesyonel cilt bakımı için set. 
Şunlardan oluşur: 
1 x Cilt koruyucu krem, 2 l (ürün no. 3362) 
3 x El temizleyici, 2 l (ürün no. 3345) 
1 x Cilt bakım losyonu, 2 l (ürün no. 3341) 
3 x Soft şişe için dispenser (ürün no. 3336) 
1 x Cilt koruma plani (ürün no. 6243) 
Sabitleme malzemesi dahil

 

 

El BaKıMı
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 24 D – PL – H – RO – TR – RUS – UA 98 D – GB – F – NL – ARAB 104 D – GB – F – I – E – NL – P

 

El BaKıMı

 

1 Adet    1 3353  

Sivi el yikama macunu dispenseri
Duvara montaj. Doldurulabilir dispenser (içeriği yok). LIQUI MOLY sıvı yıkama macunu 

(ürün no. 3354) için.

100 ml    12 3358 1

El bakim kremi
Mesleki cilt hastalıklarının önlenmesine ilişkin en son kozmetik 
araştırmaların bir ürünüdür. Cildi korur ve bakımını yapar. LIQUI MOLY el 
bakım kremi cilde önemli yağları geri verir ve cildin çatlamasını önler.

Mesleki nedenle yıpranan cildin 
bakımı için.

3 l    6 3365 104

3 l    6 2831 2

Sivi el temizleyicisi
Düzenli ve koruyucu el temizliği için. Yağ, gres gibi zorlu kirleri de çıkarır. 
Cilde dost ve verimli. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Kuru ellere 
uygulayın ve yıkayın. LIQUI MOLY el bakım kremiyle (ürün no. 3358) ve LIQUI 
MOLY görünmez eldivenle (ürün no. 3334) ile optimum temizlik etkisi.

Kirlenmiş ellerin temizliği için.

1 Adet    1 3335  

Sivi el temizleyicisi dispenseri
Kırmızı dispenser. LIQUI MOLY sıvı el temizleyicisi 

(ürün no. 3365) için dispenser.

1 Adet    1 3332  

Sivi el temizleyicisi duvar braketi
Boyalı metal duvar braketi. LIQUI MOLY sıvı el temizleyicisi 

(ürün no. 3365) için duvar braketi.

500 ml    30 2394 98

12,5 l    1 2187 24

12,5 l    1 3363 104

El yikama macunu
Düzenli ve koruyucu el temizliği için. Yağ, gres gibi zorlu kirleri de çıkarır. 
Cilde dost ve verimli. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Kuru ellere 
uygulayın ve yıkayın. LIQUI MOLY el bakım kremiyle (ürün no. 3358) ve LIQUI 
MOLY görünmez eldivenle (ürün no. 3334) ile optimum temizlik etkisi.

Kirlenmiş ellerin temizliği için.

500 ml    6 3355 1

10 l    1 3354  

Sivi el yikama macunu
Düzenli ve koruyucu el temizliği için. Yağ, gres gibi zorlu kirleri de çıkarır. 
Cilde dost ve verimli. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Kuru ellere 
uygulayın ve yıkayın. LIQUI MOLY el bakım kremiyle (ürün no. 3358) ve LIQUI 
MOLY görünmez eldivenle (ürün no. 3334) ile optimum temizlik etkisi.

Kirlenmiş ellerin temizliği için.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

104 D – GB – F – I – E – NL – P

El BaKıMı

650 ml    4 3334 104

Görünmez el koruması
Elleri aşırı kirlenmeden korur. „Görünmez el koruması“ yağlara ve greslere, 
kuruma, boyaya, yapıştırma maddelerine, fren aşınmasına, astarlamaya vs. 
karşı koruma sağlar. Elastin ile elleri korur. Silikon içermez, nefes alır. pH 
değeri 5,5. Dermatolojik olarak test edilmiştir. LIQUI MOLY sıvı yıkama ma-
cunu (ürün no. 3354) ile birlikte ideal.

Kirli ellere karşı önleyici koruma 
için.

1 Adet    200 6243  

Cilt koruma plani
Plastik kaplı plaket. LIQUI MOLY el bakım ürünlerinin 

doğru kullanımına ilişkin plan.



at
öl

YE
 H

at
tı

72

JetClean Plus veya JetClean 
tronic kullanılarak yakıt 
katkıları doğrudan yakıt 
sistemine bağlanır ve siste-
mi yoğun şekilde temizler.

Gaz kelebeği temizleyicisi gaz 
kelebeğindeki, enjektörlerdeki ve 
tüm emiş bölgesindeki kurumları 
ve artıkları temizler.

PaG Klima sistemi yağları 
kompresöre ait tüm 
hareketli parçaları 
aşınmadan korur.

atölye hattı
Motorlar temiz 

olduğunda yakıt 

tüketimi ve CO2 

emisyonu düşer.
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Pro-line PtFE toz sprey, kayar rayların, mafsalların, kilitleme 
parçalarının optimum düzeyde yağlanması veya kaplama gürültü-
sünün giderilmesi için bir kuru yağlama maddesidir.

Pro-line Seramik macun, bakır 
macununun kullanılmaması gereken 
fren sisteminin yağlanması için 
mükemmel uygunluktadır.

Pro-line Bakım spreyi beyaz, menteşe, 
mafsal, Bowden kablosu ve yay gibi tüm 
hareketli parçalar için yüksek performanslı 
bir yağlama maddesidir.

atölye hattı
Katkılar 74
Servis ürünleri 76
JetClean 78



At
öl

ye
 h

At
tı

74

 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 8 D – GB 9 D – GB – E 32 D – PL – BG 214 GB – DK – FIN – N – S

 

KatKılar

1 l    6 5197 1

Pro-line Motor aşinma korumasi
Düşük viskoziteli MoS2 yağlayıcısı tüm sürtünen ve kayan yüzeylerde yüksek 
dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Sürtünmeyi azaltır ve motorların daha kolay 
çalışmasını sağlar. Bunun sağladığı avantajlar: Yakıt ve yağ tasarrufu, 
aşınmayı azalttığı bilimsel olarak ispatlanmış, yüksek çalışma emniyeti, mü-
kemmel acil durum çalışma özellikleri.

Tüm benzinli ve dizel motorlar 
için. Piyasadaki tüm motor 
yağlarıyla karıştırılabilir. Yakl. 25 
l motor yağı için 1 l yeterlidir. Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu.

Yağ katkıları

500 ml    6 2427 1

500 ml    6 2978 214

500 ml    6 2662 32

1 l    6 2425 1

5 l    3 2428 8

Pro-line Motor temizleyicisi
Motoru içten temizler. Yağ deliklerinden, yataklardan, piston segmanı bölge-
sinden kurumları temizler. Motor gürültüsünü ve yağ tüketimini düşürür. 
Kompresyonu iyileştirir. Çalışma emniyetini yükseltir. Yağ değişiminden son-
ra doldurulan yeni yağın tam performansla çalışmasını sağlar.

Tüm benzinli motorlar ve dizel 
partikül filtreli/filtresiz (DPF) di-
zel motorlar için uygun. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu. Yağ 
değişiminden önce motor 
temizliği. Yakl. 500 ml yağ için 5 l 
yeterlidir.

1 l    6 5182 1

Pro-line Yağ kaçaği kesicisi
Yağ kaçağı kesicisi kauçuk ve plastik motor contalarını yeneler (örn. mil 
keçeleri, supap lastikleri). Piston segmanları (sabit viskoziteyle) ve supap 
gaydları (yenilenene contalarla) üzerinden gerçekleşen yağ tüketimini 
azaltır. Mavi duman atılmasını önler. Viskozite düşüşünü eşitler ve motor 
seslerini yalıtır.

Tüm benzinli motorlar ve dizel 
partikül filtreli/filtresiz (DPF) di-
zel motorlar için uygun. Piyasada-
ki tüm motor yağlarıyla 
karıştırılabilir. 15 l motor yağı için 
1 l yeterlidir. Yaklaşık 600 - 800 
km sonra conta etkisini gösterir.

1 l    6 5196 1

Pro-line Visco-Stabil
Yağ tüketimini düşürür. Motor yağının viskozitesini sabit tutar. Sabit yağ 
basıncı için. Visco-Stabil en zor çalışma koşullarında bile motor yağının me-
kanik kayıplarına karşı mükemmel koruma sağlar. Sıkça yapılan soğuk 
marşta motor yağının incelmesini önler. Hareketli motor parçalarının 
sızdırmaz hale getirilmesiyle yağ tüketimi azaltılır. Bu nedenle eski otomo-
biller için de çok uygundur. Yağlı itecek seslerini azaltır.

Tüm benzinli motorlar ve dizel 
partikül filtreli/filtresiz (DPF) di-
zel motorlar için uygun. Piyasada-
ki tüm motor yağlarıyla 
karıştırılabilir. 20 l motor yağı için 
1 l yeterlidir.

150 ml    12 5198 9

5 l    1 5201 1

Pro-line Şanziman yaği katkisi
Özellikle düz şanzımanlar ve diferansiyel kutuları için geliştirilmiş bir katkı. 
Aşınmayı önler ve yüksek sıcaklıkları düşürür. Şanzıman daha sessiz çalışır, 
vitesler daha kolay geçer ve şanzıman daha az ısınır. Eski şanzımanlar bile 
daha sessiz ve performanslı çalışır. MoS2 sayesinde çalışma emniyeti artar 
acil durum çalışma özellikleri ortaya çıkar.

Tüm düz şanzıman, diferansiyel 
ve akuple kutuları için. Tama oto-
matik şanzımanlar için ve yağ 
karteri içinde çalışan kavramaya 
sahip şanzımanlar için uygun 
değildir. Yakl. 15 l şanzıman yağı 
için 150 ml yeterlidir.

500 ml    6 5199 1

Pro-line Şanziman yaği kaçaği kesicisi
Damlatan şanzımanlarda yağ kayıplarını durdurur. Sertleşmiş kauçuk ve 
plastik contaları yeniler. Çevreye zarar veren yağ lekeleri olmaz. 
Kavramaları yağdan korur ve eksik yağlamadan ve düşük yağ seviyesinden 
dolayı şanzımanda hasar olmasını önler.

Tüm düz şanzıman, diferansiyel 
ve akuple kutuları için. Tama oto-
matik şanzımanlar için ve yağ 
karteri içinde çalışan kavramaya 
sahip şanzımanlar için uygun 
değildir. Yakl. 10 l şanzıman yağı 
için 500 ml yeterlidir.

1 l    6 2516 1

Pro-line tBn-Booster
Yakıt içerisinde yüksek kükürt oranı olan ülkelerde yağ değişim aralıklarını 
uzatabilmek için özel olarak geliştirilmiş yağ katkısıdır. Nötrleşme 
özelliğinin artması ile araçların bakım maliyeti ve bekleme süreleri önemli 
ölçüde kısalabilir. İstediğiniz zaman ilave edebilirsiniz.

Piyasada bulunan tüm benzinli ve 
dizel araçlar için olan 4 zamanlı 
motor yağları ile karıştırılabilir ve 
uyumludur. Örneğin, Oil Additiv, 
Cera Tec gibi diğer katkılarla 
karıştırılması/ilave edilmesi 
mümkündür.

500 ml    6 5153 1

500 ml    6 2970 3

500 ml    6 2979 2

Pro-line Benzin sistemi temizleyicisi
Enjektörlerdeki, emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki ku-
rumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Motorun çalışmasını 
iyileştirir ve emisyon değerlerini optimum hale getirir. Marş zorluklarını ve 
düzensiz motor çalışmasını giderir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan, kurum-
dan ve korozyondan korur. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı 
madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlara uygun. 
Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 
Her kontrolde, yakıt sistemindeki 
onarımlardan sonra, sorun çöz-
mede veya her JetClean 
temizliğinden sonra kullanılır. 
Dozaj içeriği 70 l yakıt için yeterli-
dir.

Yakıt katkıları
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 8 D – GB 214 GB – DK – FIN – N – S

KatKılar

1 l    6 5176 1

1 l    6 2801 2

Pro-line Super dizel katkisi
Daha fazla motor gücü, daha az şakırtı, düzenli çalışma, kolay marş alma 
için setan plus. Motoru ve enjeksiyon sistemini temizler ve enjektör 
iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Optimum kullanım sağlar 
ve yakıtın enerji tasarrufu yapacak şekilde yakılmasını sağlar. Korozyon ve 
aşınma azalır. Süper dizel yakıtlar için bir artı. Kükürt bakımından fakir dizel 
yakıtlar için uygun.

Binek araç, ticari araç, inşaat ma-
kinelerindeki tüm dizel motorlar 
ve sabit motorlar için (turbolu 
motorlar dahil). Motorların 
koruması için son derece uygun. 
Aşırı koşullar altında uzun süreli 
işletime almalarda. 2.000 km‘ye 
varan uzun süreli etki. Maks. 300 l 
dizel yakıtı için 1 l yeterlidir.

Yakıt katkıları

20 l    1 2336 8

Pro-line Super dizel katkisi K
Daha fazla motor gücü, daha az şakırtı, düzenli çalışma, kolay marş alma 
için setan plus. Motoru ve enjeksiyon sistemini temizler ve enjektör 
iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Optimum kullanım sağlar 
ve yakıtın enerji tasarrufu yapacak şekilde yakılmasını sağlar. Korozyon ve 
aşınma azalır. Süper dizel yakıtlar için bir artı. Kükürt bakımından fakir dizel 
yakıtlar için uygun.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için uygundur. Doğrudan yakıt de-
posuna eklenir. Tüm dizel ve biyo-
dizel yakıtlarına yüzde yüz uygun-
dur. 1 l, 500 l yakıt için yeterlidir 
(dozaj 1:500). Karıştırma işlemi 
otomatik olarak gerçekleşir. Tur-
bo testli.

500 ml    6 5156 1

500 ml    6 1797 3

500 ml    6 2996 214

60 l    1 5159 8

Pro-line Dizel sistemi temizleyicisi
Zararlı madde emisyonunu azaltır ve böylece egzoz muayenesinden önce eg-
zoz gazını optimum hale getirir. Dahili test araştırmalarında başarıyla test 
edilmiştir. Enjektörleri, tüm yakıt sistemini ve yanma odalarını rahatsız edici 
kurumlardan korur. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını ön-
ler. Yanma sürecini optimum hale getirir. Motor tekrar eski gücüne kavuşur.

Tüm dizel ve turbo dizel partikül 
filtreli/filtresiz (DPF) dizel motor-
lar için uygun. Doğrudan yakıt de-
posuna eklenir. Her kontrolde, 
yakıt sistemindeki onarımlardan 
sonra, sorun çözmede veya her 
JetClean temizliğinden sonra 
kullanılır. Dozaj içeriği 70 l yakıt 
için yeterlidir.

1 l    6 5144 1

Pro-line Dizel sistemi temizleyicisi k
Zararlı madde emisyonunu azaltır ve böylece egzoz muayenesinden önce eg-
zoz gazını optimum hale getirir. Dahili test araştırmalarında başarıyla test 
edilmiştir. Enjektörleri, tüm yakıt sistemini ve yanma odalarını rahatsız edici 
kurumlardan korur. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını ön-
ler. Yanma sürecini optimum hale getirir. Motor tekrar eski gücüne kavuşur.

Tüm dizel ve turbo dizel partikül 
filtreli/filtresiz (DPF) dizel motor-
lar için uygun. Doğrudan yakıt de-
posuna eklenir. Her kontrolde, 
yakıt sistemindeki onarımlardan 
sonra, sorun çözmede veya her 
JetClean temizliğinden sonra 
kullanılır. Dozaj içeriği maksimum 
300 l yakıt için.

1 l    6 5123 1

20 l    1 5126 8

Pro-line Dizel partikül filtre koruması
Etkin katkı: Kurum oluşumu azaltır ve dizel partikül filtresinin kullanım 
ömrü uzatır. Özellikle kısa mesafede kullanılan ve şehir içinde kullanılan 
araçlarda tıkanmış dizel partikül filtresi sorunu görülmektedir. Düzenli 
kullanım sonucunda dizel partikül filtresi temiz kalır ve pahalı onarım ve be-
kleme süreleri önlenir. Dizel partikül filtresi koruması yakıtın en iyi şekilde 
yakılmasını sağlar ve kurum oluşumunu azaltır. Bu durum emisyonların 
azalmasına katkıda bulunur.

Örneğin Citroën ve Peugeot‘da 
olduğu gibi filtrenin yenilenmesi 
için önceden elektronik 
kumandalı bir katkı deposu siste-
mi ile donatılmamış dizel partikül 
filtresi olan dizel araçlar için uy-
gundur. Ticari araç ve otobüsler 
için de uygundur.

1 l    6 5189 1

Pro-line radyatör temizleyicisi
Soğutma/ısıtma sisteminde kurum olması ısı alışverişi için engel teşkil eder, 
termostatları ve ayar mekanizmalarını bloke eder. Motor sıcaklığının yüksek 
olması motorun yüksek aşınma ve hasar riskiyle çalışmasına neden olur. Ra-
dyatör temizleyicisi kireçli kurumları temizler, motorun optimum halde 
çalışmasını ve çalışma emniyetini sağlar. Aşındırıcı asitler ve bazlar içer-
mez.

Tüm soğutma suyu ve ısıtma sis-
temleri için. Her tür antifriz ve 
katkılarla uyumludur. 50 l 
soğutma suyu için 1 l yeterlidir.

radyatör katkilari

250 ml    12 5178 1

Pro-line radyatör kapaticisi K
Taş çarpmasından kaynaklanan küçük sızıntılar, kırılgan lehim noktaları 
veya kılcal çatlakları tespit etmek kolaydır (soğutma suyu seviyesi 
düştüğünde anlaşılabilir). Radyatör kapatıcı bu tip sızıntıları hemen kapatır. 
Yanma odasına soğutma suyu girmesini önler.

Su filtresine sahip olan/olmayan 
tüm soğutma suyu ve ısıtma sis-
temleri için uygun. Alüminyum ve 
plastik radyatörler için de uygun-
dur. 40 l soğutma suyu için 250 ml 
yeterlidir. Her tür antifriz ve 
katkılarla uyumludur. Önleyici 
olarak da kullanılabilir.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 214 GB – DK – FIN – N – S

 

SErVıS ürünlErı

400 ml    6 5111 1

400 ml    6 2846 2

400 ml    6 8986 3

Pro-line Gaz kelebeği temizleyicisi
Emiş bölgesinde ve gaz kelebeği bölgesinde tipik kirlenmeleri ve kurumları 
temizlemek için özel aktif solvent madde. Yağ, reçine, yapışkan vs gibi tüm 
kurumları ve kirleri çözer ve temizler. Hareketli parçaların çalışmasını 
sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Benzinle çalışan motorların çalışma emni-
yetini yükseltir.

Emiş bölgesinde ve gaz kelebeği 
bölgesinde, enjektörler ve delikler 
dahil. Sadece benzinli motorlarda 
kullanıma uygundur!

 

400 ml    6 5168 1

400 ml    6 2388 3

400 ml    6 2858 2

Pro-line Dizel emiş sistemi temizleyicisi
Emiş bölgesinde ve gaz kelebeği bölgesinde tipik kirlenmeleri ve 
kurumlarıtemizlemek için yüksek teknolojili katkı kombinasyonlu özel aktif 
solvent madde. Yağ, is, yapışkan vs gibi tüm kurumları ve kirleri çözer ve te-
mizler. Hareketli parçaların çalışmasını sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Di-
zelle çalışan motorların çalışma emniyetini yükseltir.

Tüm emiş sisteminin temizlenme-
si için. Sadece dizel motorlarda 
kullanıma uygundur!

1 l    6 5169 1

1 l    6 2818 214

Pro-line Dizel partikül filtresi temizleyicisi
Binek araçların tıkanmış olan dizel partikül filtrelerini sökmeden temizle-
mek için son derece etkin sıvı. Dizel partikül filtrelerindeki kirleri çözer. Op-
timum sürüş, motor gücü ve düşük yakıt tüketimi sağlar. Durulamayla birlik-
te yapılan düzenli temizlik sonucu pahalı onarımlar önlenebilir. Temizlik DPF 
basınç hazneli tabanca (ürün no. 7946) ve özel geliştirilmiş 5 püskürtme 
sondalı DPF zıpkını (ürün no. 7945) ile yapılır.

Dizel partikül filtresine sahip 
(DPF/FAP) binek dizel otomobiller 
için. Özellikle kısa mesafede 
kullanılan ve şehriçinde 
kullanılan araçlarda tıkanmış di-
zel partikül filtresi sorunu 
görülüyor.

500 ml    6 5171 1

500 ml    6 2820 214

Pro-line Dizel partikül filtresi durulaması
Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisiyle temizlikten sonra binek 
araçların tıkanmış olan dizel partikül filtrelerini (DPF/FAP) sökmeden duru-
lamak için son derece etkin sıvı. Optimum sürüş, motor gücü ve düşük yakıt 
tüketimi sağlar. İs çözülür ve dizel partikül filtresine dağıtılır; böylece nor-
mal bir rejenerasyonla yakılabilir. Durulama DPF basınç hazneli tabanca 
(ürün no. 7946) ve özel geliştirilmiş 5 püskürtme sondalı DPF zıpkını (ürün 
no. 7945) ile yapılır.

Dizel partikül filtresine sahip 
(DPF/FAP) binek dizel otomobiller 
için. Özellikle kısa mesafede 
kullanılan ve şehir içinde 
kullanılan araçlarda tıkanmış di-
zel partikül filtresi sorunu 
görülüyor.

1 Adet    1 7946  

DPF Basınç hazneli tabanca
Normal basınçlı hava bağlantısına sahip toz boya kaplı alüminyum kap. Do-
lum miktarı 1 litre. Bir ayar valfi sayesinde malzeme miktarı tam olarak be-
lirlenebilir. Püskürtme maddesine hava verilerek madde iyice vaporize edilir.

Pro-Line dizel partikül filtresi te-
mizleyicisi ve Pro-Line dizel parti-
kül filtresi durulayıcısının, bunun 
için özel olarak geliştirilmiş DPF 
zıpkınıyla (ürün no. 7945) 
işlenmesi için.

1 Adet    1 7945  

5 püskürtme sondalı DPF zıpkını
Pro-Line dizel partikül filtresi temizleyici ve Pro-Line dizel partikül filtresi 
durulama işlemi için özel olarak geliştirilmiş, 5 farklı ve hareketli zıpkın. 
Zıpkın 1 m boyunda ve geçmeli esnek bir hortum bağlantısına sahiptir ve DPF 
basınçlı hazneli tabancaya (ürün no. 7946) uygundur.

Araç tipine göre binek dizel parti-
kül filtrelerinin (DPF/FAP) sökül-
meden temizlenmesini sağlar.

400 ml    6 7384 1

400 ml    6 9906 214

Pro-line PtFE toz sprey
PTFE (teflon veya politetrafloretilen) bazlı yağsız kaydırıcı ve ayırıcı. Kuru 
yağlama maddesi kiri ve tozu çekmez. Gıcırdamayı, takırdamayı ve hareket 
güçlüğünü giderir ve aşınmaya karşı uzun süreli koruma sağlar. Sıcaklık 
kullanım aralığı - 40 °C ila + 250 °C.

Kayar kızaklar, mafsallar, aşınan 
parçalar, kemer mekanik 
aksamları v.s. gibi hareketli 
parçaların yağlanması için, 
ayırma maddesi olarak ve nere-
deyse tüm hammaddeler için ses 
giderme amacıyla. Özellikle yağ 
ve silikon içeren yağlama madde-
lerinin sonradan yapılan işleme 
olumsuz etkisi olan kullanım 
alanlarında uygundur.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

1 D – GB – I – E – P 214 GB – DK – FIN – N – S

SErVıS ürünlErı

400 ml    6 7385 1

400 ml    6 9907 214

Pro-line Seramik macun
Tüm standart macun uygulamalarının yaklaşık %90‘ı kapatılabilir. Yağlama 
için ve aşınma koruması olarak. Ayırmak için ve korozyon koruması olarak. 
Mükemmel bir sıcak ve soğuk su mukavemetine sahiptir, ayrıca asitlere ve 
eriyiklere karşı çok iyi mukavemete sahiptir. Sıcaklık kullanım aralığı - 40 °C 
ila + 1400 °C.

Örneğin çelikten ve demir dışı 
metallerden üretilen cıvata 
bağlantıları, geçmeli bağlantılar 
ve bajonet bağlantıları gibi her tür 
yüksek yüke maruz kayar yüzeyle-
rin yağlanması için. Sıcağa maruz 
kalan yapı parçalarının ayrılması 
için, örneğin yanmalı motorlarda, 
türbinlerde ve otomobil fren sis-
temlerinde. Cıvatalarda, pimler-
de, saplamalarda, flanşlarda, 
millerde ve yuvalarda korozyon 
koruması.

 

400 ml    6 7386 1

Pro-line Eleketronik spreyi
Kirlenmiş elektronik parçaların temizlenmesi ve bakımı için tam sentetik, 
plastik uyumlu elektronik spreyi. Oksit ve sülfür birikintileri üzerinde etki 
gösterir, bu sayede temas dirençleri azaltılır, elektronik parçalar korunur ve 
işletim güvenliği sağlanır. Hızlı kuruyan formül kalıntı bırakmaz ve silikon 
içermez. Uyarı: İtici gazı yaklaşık 10 dakika dışarı verin. Kıvılcım oluşumunu 
önleyin.

Geçmeli ve sıkıştırmalı 
bağlantılar, lamba duyları, kablo 
dağıtıcılar, devre elemanları, 
röleler, ateşleme bobinleri, kesi-
ciler, marş motorları, şarj 
dinamoları, sigortalar, akü 
kutupları, antenler gibi otomobil-
deki tüm elektrikli yapı 
parçalarının bakımı ve korunması 
(temizleme ve koruma) için, has-
sas mekanik parçaların 
yağlanması.

400 ml    6 7387 1

400 ml    6 9914 214

Pro-line Bakim spreyi beyaz
Yapışarak tutunan, suya mukavemetli, beyaz yüksek performanslı yağlama 
maddesi. Solvent buharlaştıktan sonra mükemmel düşük ve yüksek sıcaklık 
mukavemeti sayesinde en zorlu kullanım koşullarında kullanılabilen 
yumuşak bir yağlama maddesi kalır. Güvenilir bir korozyon koruması ve iyi 
bir su mukavemeti sayesinde tüm yapı parçaları en iyi şekilde korunur.

Hareketli parçaların yağlanması 
için: Miller, menteşeler, mafsallar, 
saplamalar, tel halatlar, kayar 
kızaklar, zincirler, yaylar, kapama 
kamları, tüm hassas mekanik ak-
samlar, şaftlar, kılavuzlar, yaylar 
v.s.

400 ml    6 7388 1

400 ml    6 9915 214

Pro-line tutunma spreyi
Yüksek kaliteli sentetik, termostabil, mükemmel tutunma ve santrifüj 
dayanıklılığı olan yağlama maddesi bileşimi. Solvent madde buharlaştıktan 
sonra çok iyi tutunan bir yağlama maddesi tabakası kalır.  Özel formülü 
sayesinde en iyi korozyon koruması ve mükemmel bir sızdırmazlık özelliği 
sağlanır. Yüksek basınç alma özelliği ve uzun süreli etkisi sayesinde tüm yapı 
parçaları için zorlu koşullar altında bile en iyi koruma sağlar.

Otomobildeki ve menteşeler, 
mafsallar, kumanda kolları, 
saptırma kolları, şaftlar, 
kılavuzlar, kayar kızaklar, kapı 
pimleri, yataklar ve çekme yayları 
gibi endüstri alanındaki yapı 
parçalarının önleyici periyodik 
yağlanması için.

400 ml    6 7389 1

400 ml    6 9916 214

Pro-line Silikon sprey
Madeni yağ ve gres içermeyen, silikon bazlı ayırıcı, kaydırıcı ve koruyucu 
madde. Korur, yağlar, bakım yapar ve yalıtım sağlar. Leke oluşturmaz. Anti-
statik etki gösterir (toz tutmayan). Gıcırdamayı, takırdamayı ve hareket 
güçlüğünü giderir ve aşınmaya karşı uzun süreli koruma sağlar. Özellikle 
yağ veya gres içeren yağlama maddelerinin arzu edilmediği veya sonradan 
yapılan işleme olumsuz etkisi olan çalışma alanlarında çok yönlü olarak 
kullanılabilir.

Örneğin plastiklerde, kauçukta, 
metalde, ahşapta v.s. çok yönlü 
olarak kullanılabilir. Örneğin hor-
tum bağlantılarında ve contalarda 
montaj yardımı işlevi görür. 
İçerisi ve dışarısı içindir.

400 ml    6 7390 1

400 ml    6 9917 214

Pro-line Hizli pas sökücü
Mükemmel nüfuz etme özelliği olan ekstra hızlı etki eden pas çözücü. Pası ve 
kiri çözer. Neme karşı etki gösterir. İyi kayma özelliklerine sahiptir. Plasti-
klere, boyalara, ve metale zarar vermez.

Mükemmel özellikleri işletimde, 
atölyede, motorlu taşıtlarda ve ev 
işleri ve hobi alanındaki tüm ci-
hazlarda geniş bir kullanım alanı 
olanağı bulmaktadır.

500 ml    6 5188 1

Pro-line Şanzıman gövdesi iç temizleyicisi
Otomatik şanzıman alanındaki devre kutularının ve şanzıman gövdelerinin 
hızlı ve sorunsuz bir şekilde temizlenmesi ve gresten arındırılması için seçi-
len asetonsuz çözelti maddesi kombinasyonudur.

Tüm devre kutularının ve otomatik 
şanzıman gövdelerinin temizlen-
mesi içindir. Susuz formülasyonu 
sayesinde elektronik yapı 
parçaları için en iyi uygunluktadır.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

21 D – GB – I – E – P – RUS 178 D – GB – I – E – F – P – RUS – CZ – PL – HR

 

JEtClEan

1 Adet    1 5124 178

JetClean tronic
Tam otomatik temizlik cihazıyla tüm karışım oluşturma ve enjeksiyon sis-
temlerini kolay ve profesyonel biçimde temizleyebilirsiniz. Cihaz benzinli ve 
dizel araçlarda kullanılabilir ve bilgisayar kontrollü otomatik bir temizlik ya-
par. Ayrıca cihazla yakıt tankları dışarı pompalanabilir ve içi komple temizle-
nebilir.

Tüm benzinli ve dizel motorlar için 
uygun (depo temizliği için de 
kullanılabilir). Özellikle LIQUI 
MOLY Pro-Line JetClean 
katkılarıyla kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

 

1 Adet    1 8263  

adaptör bağlanti seti 1-32
JetClean Tronic, JetClean Plus cihazı aksesuarları, 32 parçalı. 30 metal ve 1 
plastik boru, 1 metal kıskaç. 
JetClean Tronic cihazının teslimat kapsamına dahil.

JetClean Tronic, JetClean 
Plus cihazının Avrupalı, Amerikan 
ve Japon otomobil üreticilerinin 
enjeksiyon sistemlerine 
bağlanması için.

1 Adet    1 8299  

adaptör bağlanti seti 33-37
JetClean Tronic, JetClean Plus cihazı aksesuarları, 5 parçalı. 5 plastik adap-
tör. 
JetClean Tronic cihazının teslimat kapsamına dahil.

JetClean Tronic, JetC-
lean Plus cihazının Avrupalı, 
Amerikan ve Japon otomobil üre-
ticilerinin enjeksiyon sistemlerine 
bağlanması için.

1 Adet    1 8200  

adaptör bağlanti seti 38-52
JetClean Tronic, JetClean Plus cihazı aksesuarları, 15 parçalı. 8 metal ve 3 
plastik adaptör, 1 redüktör ve 3 sökme aleti.

JetClean Tronic, JetC-
lean Plus cihazının örn. Ford EU/
USA, GM gibi üreticilerin ve Japon 
otomobil üreticilerinin enjeksiyon 
sistemlerine bağlanması için.

1 Adet    1 8286  

Japon enjektör adaptörü
JetClean Tronic cihazı aksesuarları. Bosch enjektörlerine sahip olmayan 
araçlarda „Vakumlu Enjektör Temizliği“ menüsünü çalıştırmak için gerekir. 
JetClean Tronic cihazının teslimat kapsamına dahil.

JetClean Tronic tesisatının özel-
likle Bosch enjektörlerine sahip 
olmayan araçların enjektörlerine 
bağlanması için.

1 Adet    1 5118 21

JetClean cihazi plus
Benzin ve dizel enjeksiyon sistemlerinin hızlı ve kolay temizliğine yarar. 
Basınç tüpü 5 litre temizlik sıvısı içerir. Cihaz, JetClean Plus adaptör setiyle 
birlikte şeffaf çanta (ürün no. 7911) içinde tedarik edilir. Diğer aksesuarlar: 
- JetClean adaptör kiti (ürün no. 7087) 
isteğe bağlı olarak temin edilir

Tüm benzinli ve dizel motorlar için 
uygun. Özellikle LIQUI MOLY Pro-
Line JetClean katkılarıyla 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1 Adet    1 7911  

JetClean Plus üniversal adaptör kiti
JetClean Plus cihazı için aksesuarlar.  

1 Adet    1 7087  

JetClean Plus tamamlama adaptör kiti
JetClean Plus cihazı için aksesuarlar.  
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB

JEtClEan

500 ml    6 5137 1

Pro-line JetClean Depo temizleyicisi
JetClean cihazlarında direkt kullanılan yüksek konsantrasyonlu, kullanıma 
hazır temizlik sıvısı. Hem yakıt sistemindeki, hem de hatlardaki kurumları ve 
diğer kirleri çözer ve temizler ve mevcut olası suyu toplar. Motorun 
çalışmasını iyileştirir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan ve korozyondan korur. 
Çalışma emniyetini yükseltir.

Tüm benzinli motorlar ve dizel 
partikül filtreli/filtresiz (DPF) di-
zel motorlar için uygun. JetClean 
cihazlarında direkt kullanım için. 
LIQUI MOLY kullanım önerisi: 
Sorun giderme için. Kat. konver-
tör ve turbo uyumlu.

 

1 l    6 5147 1

5 l    3 5151 1

Pro-line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi
JetClean cihazlarında direkt kullanılan yüksek konsantrasyonlu, kullanıma 
hazır temizlik sıvısı. Enjektörlerdeki, emme supaplarındaki, bujilerdeki ve 
yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Motorun 
çalışmasını iyileştirir ve emisyon değerlerini optimum hale getirir. Marş 
zorluklarını, düzensiz motor çalışmasını, kötü gaz yemeyi ve çekiş 
düşüklüğünü giderir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan, kurumdan ve korozy-
ondan korur. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emi-
syonu düşer.

Tüm benzinli motorlara uygun. 
JetClean cihazlarında direkt 
kullanım için. LIQUI MOLY 
kullanım önerisi: Her kontrolde, 
yakıt sistemindeki onarımlardan 
sonra veya sorun çözmede ön-
leyici olarak kullanılır. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu.

500 ml    6 5152 1

Pro-line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi K
Konsantre halde temizlik sıvısı. Tüpün içeriğini 4,5 litre yakıtla uygun bir kap 
içinde karıştırın. JetClean cihazlarıyla kullanılır. Enjektörlerdeki, emme 
supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden 
oluşmasını engeller. Motorun çalışmasını iyileştirir ve emisyon değerlerini 
optimum hale getirir. Marş zorluklarını, düzensiz motor çalışmasını, kötü gaz 
yemeyi ve çekiş düşüklüğünü giderir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan ve ko-
rozyondan korur. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde 
emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlara uygun. 
JetClean cihazlarında direkt 
kullanım için. LIQUI MOLY 
kullanım önerisi: Her kontrolde, 
yakıt sistemindeki onarımlardan 
sonra veya sorun çözmede ön-
leyici olarak kullanılır. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu.

500 ml    6 5154 1

500 ml    6 2962 3

1 l    6 5149 1

5 l    3 5155 1

Pro-line JetClean Dizel sistem temizleyicisi
JetClean cihazlarında direkt kullanılan yüksek konsantrasyonlu, kullanıma 
hazır temizlik sıvısı. Enjeksiyon pompasındaki, enjektörlerdeki ve ve yanma 
odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Enjektör 
iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Motorun çalışmasını 
iyileştirir ve emisyon değerlerini optimum hale getirir. Marş zorluklarını, dü-
zensiz motor çalışmasını, kötü gaz yemeyi ve çekiş düşüklüğünü giderir. Tüm 
yakıt sistemini aşınmadan ve korozyondan korur. Motorlar temiz olduğunda 
yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine (DPF) sa-
hip olan/olmayan tüm dizel mo-
torlar için uygun. JetClean 
cihazlarında direkt kullanım için. 
LIQUI MOLY kullanım önerisi: Her 
kontrolde, yakıt sistemindeki 
onarımlardan sonra veya sorun 
çözmede önleyici olarak kullanılır. 
Turbo uyumlu.
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Yapıştırma & 
sızdırmaz hale 
getirme

lıQUı MOlY, sıvı contaların 
ve yapıştırıcıların profesy-
onel şekilde işlenmesi 
için akıllı çözümler ve özel 
takımlar sunuyor.

Kaporta montaj 
parçalarının kaza 
sonrası onarımı için 
plastik onarım setleri.

örn. çamurluk gibi 
kaporta parçalarının 
montajı için yapıştırıcılar 
ve sıvı contalar
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Kaporta sonrası işlemler 
için yükse nüfuz etme 
yeteneğinde sahip mum 
bazlı boşluk koruması.

Bitüm veya mum bazlı alt taban 
koruması korozyona karşı korur.

ön ve arka camların profesyonel 
montajı için cam yapıştırıcısı ve 
takımlar.

Kauçuk profillerin kalıcı 
olarak yapışması için 
yapıştırıcı maddeler.

Dikiz aynalarının ve yan aynaların güvenli 
montajı için yapıştırıcılar.

Püskürtülebilir taş çarpma 
koruması (boyanabilir de).

taş çarpmalarını düzeltmek için 
profesyonel kompozit cam 
onarım sistemi.

Yapıştırma & sızdırmaz hale getirme
Cam onarımı 82
Kompozit cam onarımı 83
Conta maddeleri 84
Teknik yapıştırıcılar 85
Plastik onarımı 87
Aksesuarlar / takımlar 87
Korozyon koruması 92
Alt taban koruması 93
Boşluk mumlaması 94
Aksesuarlar / takımlar - Alt taban koruması 95
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

104 D – GB – F – I – E – NL – P

 

CaM OnarıMı

1 Adet    12 6028 104

liquifast 9000 (torba seti)
Torba seti şunlardan oluşur: 
1 x Liquifast 9000, 400 ml 
1 x Liquiclean 1599, 30 ml 
1 x Active Primer, 10 ml 
1 x Nozül M15x1,5 
1 x Flexpack adaptörü 
1 x Çalışma talimatı

Motorlu araçlara (binek araçlar, 
ticari araçlar, traktör/forklift 
sürücü kabinleri) ön, arka ve yan 
camların yapıştırılması.

Cam onarımı setleri

1 Adet    12 6141 104

liquifast 1502 (Kartuş seti)
Kartuş seti şunlardan oluşur: 
1 x Liquifast 1502, 310 ml 
1 x Liquiclean 1599, 30 ml 
1 x Active Primer, 10 ml 
1 x Nozül M15x1,5 
1 x Çalışma talimatı

Araçlarda ön, arka ve yan camları 
yapıştırmak için. Üretici 
tarafından yüksek modüllü ve/
veya iletmeyen bir yapıştırıcı 
istendiğinde de kullanılabilir, örn. 
cama entegre antenlerde ve re-
zistanslarda.

1 Adet    12 6156 104

liquifast 1502 (torba seti)
Torba seti şunlardan oluşur: 
1 x Liquifast 1502, 400 ml 
1 x Liquiclean 1599, 30 ml 
1 x Active Primer, 10 ml 
1 x Nozül M15x1,5 
1 x Flexpack adaptörü 
1 x Çalışma talimatı

Araçlarda ön, arka ve yan camları 
yapıştırmak için. Üretici 
tarafından yüksek modüllü ve/
veya iletmeyen bir yapıştırıcı 
istendiğinde de kullanılabilir, örn. 
cama entegre antenlerde ve re-
zistanslarda.

1 Adet    12 6138 104

liquifast 1402 (Kartuş seti)
Kartuş seti şunlardan oluşur: 
1 x Liquifast 1402, 310 ml 
1 x Liquiclean 1599, 30 ml 
1 x Active Primer, 10 ml 
1 x Nozül M15x1,5 
1 x Çalışma talimatı

Araçlarda ön, arka ve yan camları 
yapıştırmak için. Üretici 
tarafından yüksek modüllü ve/
veya iletmeyen bir yapıştırıcı 
istendiği zaman kullanılamaz, 
örn. cama entegre antenlerde ve 
rezistanslarda.

1 Adet    12 6155 104

liquifast 1402 (torba seti)
Torba seti şunlardan oluşur: 
1 x Liquifast 1402, 400 ml 
1 x Liquiclean 1599, 30 ml 
1 x Active Primer, 10 ml 
1 x Nozül M15x1,5 
1 x Flexpack adaptörü 
1 x Çalışma talimatı

Araçlarda ön, arka ve yan camları 
yapıştırmak için. Üretici 
tarafından yüksek modüllü ve/
veya iletmeyen bir yapıştırıcı 
istendiği zaman kullanılamaz, 
örn. cama entegre antenlerde ve 
rezistanslarda.

310 ml    12 6157 104

liquifast 1599
1K-PUR sertleştirici, sıcak işlene cam yapıştırma kartuşu, yüksek modüllü, 
iletmez. Alüminyum kaportalarda kontak korozyonunu önler. Üretici kalite-
sinde. Başlangıç mukavemeti çok yüksek. Astar sistemleriyle birlikte 
kullanılır. 15 dakika sonra araç sürüşe hazır. Atölyede kalma süresi: Çift 
hava yastığıyla 45 dakika daha beklenir.

Araçlarda ön, arka ve yan camları 
yapıştırmak için. Üretici 
tarafından yüksek modüllü ve/
veya iletmeyen bir yapıştırıcı 
istendiğinde de kullanılabilir, örn. 
cama entegre antenlerde ve re-
zistanslarda.

tek ürünler

400 ml    12 6171 104

liquifast 9000
Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için kullanılan soğuk uygu-
lanan 1 bileşenli bir poliüretan sertleştiricidir. Bu türde bir yapıştırıcı özel-
likle camlar ısıtmalıysa veya cama anten entegre edilmişse tercih edilir. -15° 
C‘nin üzerinde sıcaklıklarda bekleme ve çıkış süresi 30 dakika olacak şekilde 
uygulanabilir. Bu da yapıştırıcının uygunsuz yağış koşullarında da 
uygulanmasını sağlar.

Araçlarda ön, arka ve yan camları 
yapıştırmak için. Üretici 
tarafından yüksek modüllü ve/
veya iletmeyen bir yapıştırıcı 
istendiğinde de kullanılabilir, örn. 
cama entegre antenlerde ve re-
zistanslarda.

310 ml    12 6139 104

400 ml    12 6140 104

liquifast 1502
1K-PUR cam onarım seti, yüksek modüllü, iletmez. Yeni nesil araçlar için. 
Alüminyum kaportalarda kontak korozyonunu önler. Soğuk işlenir. TÜV 
onaylı. Üretici kalitesinde. Çok hızlı sertleşir. Astar sistemleriyle birlikte 
kullanılır. Atölyede kalma süresi: 
Hava yastığıyla 1,0 saat 
Çift hava yastığı 1,0 saat

Araçlarda ön, arka ve yan camları 
yapıştırmak için. Üretici 
tarafından yüksek modüllü ve/
veya iletmeyen bir yapıştırıcı 
istendiğinde de kullanılabilir, örn. 
cama entegre antenlerde ve re-
zistanslarda.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

22 D – F – I 104 D – GB – F – I – E – NL – P

CaM OnarıMı

310 ml    12 6136 104

400 ml    12 6137 104

liquifast 1402
1K-PUR cam onarım seti, normal modüllü, iletken. Birinci sınıf üretici kalite-
sinde. Hızlı sertleşir. Soğuk işlenir. TÜV onaylı. Atölyede kalma süresi: 
Hava yastığıyla 1,5 saat 
Çift hava yastığı 3,0 saat

Araçlarda ön, arka ve yan camları 
yapıştırmak için. Üretici 
tarafından yüksek modüllü ve/
veya iletmeyen bir yapıştırıcı 
istendiği zaman kullanılamaz, 
örn. cama entegre antenlerde ve 
rezistanslarda.

tek ürünler

10 ml    12 6180 22

30 ml    12 6181 22

100 ml    12 6182 22

active Primer
Solvent içeren, fiziksel ve kimyasal kuruyan siyah astar; cam/seramik ve 
cam yapıştırıcısı arasındaki tutunmayı sağlar ve ayrıca UV koruması sağlar.

Cam, seramik baskılar ve boya-
larda astar için ve PUR 
katmanları, PUR kaplamaları 
(PAAS) ve RIM enjeksiyonları için 
PU aktivatörü olarak (örn. PVC, 
PUR).

310 ml    12 6196 104

Cam sizdirmaz elemani
Kalıcı yapışan, damlatılan, sertleşmeyen, boyanmayan sıvı conta. Yeni yerleştirilen fitilli ön, arka ve 

yan camların fitille cam veya fitil-
le kaporta arasında sızdırmazlığı 
için.

1 Adet    1 6261  

Kompozit cam onarim çantasi
Şunlardan oluşur: 
1 x onarım köprüsü ve enjektör tutucusu, 1 x zımpara ve cila macunu, 1 x en-
jeksiyon aynası ve vantuz, 1 x UV ışık 6 W, 230 V / 50 Hz, 1 x mini matkap, 230 
V elektrik adaptörü, 1 x sert metal pim, 1 x ışık kulisi ve piller, 1 x çocuk em-
niyetli çakmak, 1 x küçük parça kutusu, 3 plastik enjektör, 1 onarım reçinesi 
- 5 ml, 1 örtme reçinesi - 5 ml, 20 Mylar dikdörtgenler, 5 kazıma bıçağı, 1 
sert metal konik matkap ucu 1,0 mm, 1 sert metal yuvarlak matkap ucu 1,2 
mm, kullanım kılavuzu

Binek araçların kompozit 
camlarının profesyonel onarımı 
için.

KOMPOzıt CaM OnarıMı
Onarım bavul

1 Adet    1 6265  

Kompozit cam onarım çantası ticari/binek
Kompozit cam tamiri için profesyonel tamir sistemi. Alet çantasında binek ve 
ticari araç alanında profesyonel bir kompozit cam tamiri için ihtiyaç duyulan 
tüm aletler bulunmaktadır. Her bir alet yüksek bir kalite seviyesine sahiptir 
ve son derece sabittir. Tamir için gerekli olana yüksek ve alçak basınç bu sis-
temde bir basınç/alçak basınç pompası ile üretilir.

Binek araçların, TIR‘ların ve oto-
büslerin kompozit camlarının 
profesyonel onarımı için.

10 Adet    1 6262  

Sert metal yuvarlak matkap ucu 1,2 mm
Kırılmış cam parçacıklarını çıkarmak için sert metal matkap ucu. Taş çarpmasından kaynaklanan 

derin deliklerin açılması, büyütül-
mesi için.

tek ürünler

10 Adet    1 6263  

Sert metal konik matkap ucu 1,0 mm
Kırılmış cam parçacıklarını çıkarmak için sert metal matkap ucu. Taş çarpmasından kaynaklanan 

derin deliklerin açılması, büyütül-
mesi için.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

104 D – GB – F – I – E – NL – P

 

KOMPOzıt CaM OnarıMı

25 ml    1 6297  

Pasta ve cila
Onarılan taş çarpma hasarlarını cilalamak için özel pasta ve cila. Cilayı 
onarılan yere uygulayın ve elinizle veya mini matkapla ovalayın.

Onarım sonrası binek araç kom-
pozit camlardaki taş çarpma yü-
zeyini cilalamak için.

tek ürünler

5 ml    1 6298  

örtme reçinesi
Bir taş onarım yerinin yüzeyini kapatmak için ince sıvılı reçine. Onarım sonrası binek araç kom-

pozit camlardaki taş çarpma yü-
zeyini kapatmak için.

1 Adet    1 6299  

Enjektörlü onarim reçinesi
Çatlakları doldurmak için ince sıvılı, UV‘de sertleşen 1K onarım reçinesi. 
Reçine ve enjektör bir ünite içinde paketlenmiştir.

Binek araç kompozit camlardaki 
taş çarpmalarını onarmak için.

gri 310 ml    12 6154 104

siyah 300 ml    12 6146 104

beyaz 310 ml    12 6147 104

liquimate 8100 1K-PUr
Kalıcı esneklikte yapışkan bağlantılar için 1K-PUR yapıştırıcı/sıvı conta Üre-
tici kalitesinde. 2K boyalarla boyanabilir. Dayanıklı. Zımpara ve macun 
atılabilir. Sertleştikten sonra astar ve macun atılabilir.

Araç onarımından 
özellikle 
sızdırmazlık için 
kullanılır. Ön ve 
arka tampon 
eteğinde, arka pa-
nelde, motor böl-
mesinde, bagaj ze-
mininde, yolcu ze-
mininde, yan 
panelde, tekerlek 
yuvasında, aracın 
altında, depo 
ağzında, çamurluk-
ta görünür dikişler 
ve normal dikişler 
için.

COnta MaDDElErı

siyah 310 ml    12 6148 104

beyaz 310 ml    12 6149 104

liquimate 8200 MS Polymer
Havadaki nemle kalıcı esneklikte bir yapıştırıcı conta olarak sertleşen tek 
bileşenli sıvı conta. Solvent ve izosiyanat içermez. Üretici kalitesinde. Tuzlu 
suya dayanıklı. Yağışa, UV ışınlarına ve madeni yağlara dayanıklı. Piyasada 
bulunan bir çok boya ile hemen ıslak ıslak (3 güne kadar) boyanabilir.

Onarım durumunda 
sızdırmazlık ve 
yapıştırma için 
kullanılır. Ön ve 
arka tampon 
eteğinde, arka pa-
nelde, motor böl-
mesinde, bagaj ze-
mininde, yan panel-
de, tekerlek 
yuvasında, aracın 
altında, görünür 
dikişler ve normal 
dikişler için. Liqui-
mate 8300 için ön 
malzeme olarak 
kullanılır.

gri 310 ml    12 6150 104

siyah 310 ml    12 6151 104

liquimate 8300 meges
Tek bileşenli sızdırmazlık maddesi, izosiyanat içermez ve UV ışınlarına 
dayanıklıdır. Boya atılabilir ve sürülebilir. UV ışınlarına ve madeni yağlara 
dayanıklı.

Motor bölmesinde/
bagaj bölmesinde/
tekerlek 
yuvalarında onarım 
yaparken dikişleri 
kapatmak için 
kullanılır.
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  Birimi no.

Kullanım alanı

 

20 D – GB – F – ARAB 104 D – GB – F – I – E – NL – P 214 GB – DK – FIN – N – S

COnta MaDDElErı

1 Adet    1 6197 104

Yuvarlak conta
Taşıyıcı folyo üzerinde bulunan ve esnek olan bütilkauçuk yuvarlak contası. 
Temiz ve kuru yüzeylere kendi kendine yapışır. (5 x 2 m)

Otomobil ve karavan yapımında 
metal, ahşap ve plastik arasında 
sızdırmazlık ve mesafe bırakmak 
için. Özellikle yansıyan ışıkları ka-
patmak için çok uygun.

 

50 g    6 3810  

Yüzey contasi
Dik yüzeylere de tutunur. – 60 °C ila + 150 °C arası kullanılır. 0,1 ila 0,3 mm 
arası conta aralıkları için. Yavaş sertleşir (2 – 4 saat sonra hazır) ve söküle-
bilir. Titreşimlere ve yüklere dayanıklı.

Şanzıman flanşı, yatak kapağı, 
motor, diferansiyel ve şanzıman 
muhafazasını kapatmak için.

siyah 80 ml    12 6177 20

siyah 200 ml    12 6185 104

siyah 200 ml    12 2859 214

Silikon sivi conta
Otomatik kartuş içinde silikon bazlı oldukça kaliteli ve kolay uygulanabilir 
sıvı conta. Kartuş tabancasına gerek yok. Soğuğa, ısıya ve eskimeye 
dayanıklı. Kalıcı esnekliğe sahip ve kimyasallara, yağlara vs dayanıklıdır. 
– 65 °C ila + 260 °C arası dayanıklı (kısa süreliğine +315 °C).

Yağ ve şanzıman 
karterlerini, motor 
muhafazasını, su-
pap kapaklarını, de-
vridaimleri, ön dişli 
kapaklarını, farları 
arka stopları vs 
sızdırmaz yapmak 
için. Metal parçalar, 
plastik ve cam için.

kırmızı 80 ml    12 8948 20

Silikon sivi conta
Otomatik kartuş içinde silikon bazlı oldukça kaliteli ve kolay uygulanabilir 
sıvı conta. Kartuş tabancasına gerek yok. Soğuğa, ısıya ve eskimeye 
dayanıklı. Kalıcı esnekliğe sahip ve kimyasallara, yağlara vs dayanıklıdır. 
– 65 °C ila + 260 °C arası dayanıklı (kısa süreliğine +315 °C).

Yağ ve şanzıman 
karterlerini, motor 
muhafazasını, su-
pap kapaklarını, de-
vridaimleri, ön dişli 
kapaklarını, farları 
arka stopları vs 
sızdırmaz yapmak 
için. Metal parçalar, 
plastik ve cam için.

şeffaf 200 ml    12 6184 104

Silikon sivi conta
Otomatik kartuş içinde silikon bazlı oldukça kaliteli ve kolay uygulanabilir 
sıvı conta. Kartuş tabancasına gerek yok. Soğuğa, ısıya ve eskimeye 
dayanıklı. Kalıcı esnekliğe sahip ve kimyasallara, yağlara vs dayanıklıdır. – 
50 °C ila + 180 °C arası dayanıklı (kısa süreliğine +240 °C).

Yağ ve şanzıman 
karterlerini, motor 
muhafazasını, su-
pap kapaklarını, de-
vridaimleri, ön dişli 
kapaklarını, farları 
arka stopları vs 
sızdırmaz yapmak 
için. Metal parçalar, 
plastik ve cam için.

290 ml    12 6165 104

liquimate güçlü yapiştirici 8050 MS
Sağlam, esnek bir bağlantı için MS polimer bazlı 1 bileşenli, yüksek viskozi-
teye sahip, nemle sertleşen yapıştırıcı. Liquimate güçlü yapıştırıcı 8050 MS 
neredeyse tüm yüzeylerde mükemmel tutunur. Solvent, izosiyanat ve silikon 
içermez ve deniz suyuna dayanıklı.

Otomobil yapımında, karavan 
yapımında, konteyner yapımında, 
gemi yapımında, havacılıkta ve 
inşaatta neredeyse tüm malze-
meleri kalıcı olarak yapıştırmak 
için.

tEKnıK YaPıŞtırıCılar

25 ml    6 6183 104

Epoksi yapiştirici
Epoksi yapıştırıcı oda sıcaklığına hızla sertleşen ve birkaç dakika için sağlam 
bir bağlantı veya mühür oluşturan iki bileşenli bir yapıştırıcıdır. Epoksi 
yapıştırıcı metallerin (alüminyum hariç), dokuların, seramik parçaların, 
ahşabın, camın ve betonun yapıştırılmasına yarar. Epoksi yapıştırıcı aynı za-
manda elektronik parçaların ve bileşenlerin kapatılmasına da yarar.

Epoksi yapıştırıcı otomobil 
yapımında, evde ve bahçede 
onarıma, yapıştırmaya ve izolasy-
on yapmaya yarar.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

104 D – GB – F – I – E – NL – P 113 D – GB – F – I – E – P

 

tEKnıK YaPıŞtırıCılar

25 ml    6 6179 113

liquimate 2K power yapiştirici
Çeşitli malzemeleri kalıcı biçimde yapıştırmak için dayanıklı iki bileşenli me-
tilakrilat yapıştırıcı (örn. çelik, alüminyum, metaller, ısıyla şekil verilen plas-
tikler, kompozit malzemeler, ABS, akrilik, PVC, GFK, PC, PET, PU vs). Hızlı 
sertleşen yapıştırıcı darbelere oldukça dayanıklıdır ve istenildiği gibi 
işlenebilir. Benzine, yağa, yumuşak asitlere ve bazlara karşı dayanıklı.

Kaporta ve otomobil yapımı için 
üniversal yapıştırıcı (örn. tampon, 
radyatör, aydınlatma, tutamaklar, 
konsol parçaları, spoyler, telefon 
ve hoparlör sabitlemesi).

 

25 ml    6 6193 104

Sivi metal
Yüksek mukavemete sahip hızlı kuruyan 2-K epoksi yapıştırıcı. Sertleştikten 
sonra onarılan yer işlenebilir, taşlanabilir veya boyanabilir.

Çatlakların, deliklerin, 
boşlukların doldurulması için ve 
borularda, tanklarda, vida 
dişlerinde, kaporta ve makine 
parçalarında onarım için veya 
çeşitli malzemeleri yapıştırmak 
için.

400 ml    12 6192 104

Kaporta yapiştirma spreyi
Hemen yapışan yapıştırıcı sprey. Dokuların, kauçuğun, derinin, 

suni derinin, keçenin, kağıdın vs 
kendi içinde veya lastiğe ve meta-
le yapıştırılması için. Oto 
kapılarına PE folyolarını 
yapıştırmak için de uygun.

56 g    6 6187 104

Yoğurma metali
Tüm malzemelere tutunan 2-K bir epoksi yoğurma reçinesidir. Tuzlu çözelti-
lere, seyreltik asit ve bazlara karşı dayanıklı. 3 saat sonra taşlanabilir, kesi-
lebilir ve boyanabilir.

Gövdelerde çatlakları onarmak ve 
hasarlı vida dişi deliklerini yenile-
mek için.

200 ml    12 6195 104

Profil kauçuk yapiştirici
Çok iyi tutunan, hızlı kuruyan, boya sürülebilir, renksiz yapıştırıcı. Profil lastiğin, derinin, suni deri-

nin keçeye, metale, boyalı metale, 
ahşaba ve PVC‘ye yapıştırılması 
için.

1 ml    6 6194 104

Dikiz aynasi yapiştirma seti
Yapıştırıcı kartuşa ve özel beze sahip özel set. Farklı ısı genleşmelerini 
eşitler.

Metalden yapılmış dikiz aynası 
ayaklarının ön camlara 
yapıştırılması ve kelebek 
camların menteşeleri için.

10 g    20 3806  

50 g    12 3807  

Burç ve yatak sabitlemesi
Solvent madde içermeyen, dayanıklı, düşük viskoziteli, yağa dayanıklı anero-
bik sertleşen di-metakrilatester bazlı yapıştırıcı. Sıcaklık aralığı: - 60 °C ila 
+ 150 °C.

Koaksiyel parçaların (örn. yata-
klar, burçlar, miller ve göbekler) 
sabitlenmesi için ve plastik veya 
lastik/metal veya metal/metal yü-
zeyleri birleştirmek için.

10 g    20 3803  

50 g    12 3804  

Civata dişi emniyeti sert
Cıvataların istenmeden çözülmesini önler. Titreşimden kaynaklı gevşemeye 
dayanıklı. Geniş sıcaklık aralığı: – 60 °C ila 150 °C. Hızlı sertleşir. Yağlı yü-
zeylerde kullanılır. Cıvataları sızdırmaz hale getirir, kaçakları önler. Kimy-
asallara karşı oldukça dayanıklıdır.

Bilinen tüm somun ve cıvata 
boyları için.
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  Birimi no.

Kullanım alanı

 

8 D – GB 9 D – GB – E 49 PL 104 D – GB – F – I – E – NL – P

tEKnıK YaPıŞtırıCılar

10 g    20 3801  

10 g    20 2661 49

50 g    12 3802 9

Civata dişi emniyeti orta sert
Cıvataların istenmeden çözülmesini önler. Titreşimden kaynaklı gevşemeye 
dayanıklı. Geniş sıcaklık aralığı: – 60 °C ila 150 °C. Hızlı sertleşir. Yağlı yü-
zeylerde kullanılır. Cıvataları sızdırmaz hale getirir, kaçakları önler. Kimy-
asallara karşı oldukça dayanıklıdır.

Bilinen tüm somun ve cıvata 
boyları için.

 

10 g    24 3805  

Hizli yapiştirici
Saniyesinde plastikleri, lastiği, cam ve metalleri yapıştırır. Üniversal 
kullanılabilir ve yüksek mukavemetli. Çok iyi yayılır ve çok hızlı kurur.

Plastikleri, lastiği, seramiği, camı 
çeliği ve karışık metalleri 
yapıştırmak için.

1 l    6 6130 104

temizliyici ve tiner
Tüm gresten arındırma ve temizlik çalışmaları için kullanılan çözelti mad-
desi içeren ürün.

Yapıştırma çalışmalarından önce 
ve sonra yüzeyleri temizlemek 
için (örn. plastik onarımında, me-
tal yapıştırmada, cam 
yapıştırmada ve de alt zemin 
koruması, taş çarpması koruması, 
kaporta megesi).

1 Adet    1 6260  

Yapiştirici ve conta saklama grubu
Saklama grubu atölyede düzen sağlar. 
Duvara montaj için saklama grubu. 
Şunlardan oluşur: 
1 x 6184 Silikon sıvı conta şeffaf, 1 x 6185 Silikon sıvı conta şeffaf, 1 x 3804 
Cıvata emniyeti sert, 1 x 3802 Cıvata emniyeti orta sert, 1 x 6193 Sıvı metal, 1 
x 6179 LIQUIMATE 2-K Power yapıştırıcı, 2 x 6029 mikser uçlari

Bu sistem sayesinde birçok sayıda 
yapıştırıcı ve conta karşılanır.

50 ml    6 6162 8

liquimate 7700 mini kartuş
Zımparalanabilir, hızlı sertleşen 2K-PUR yapıştırıcı, plastik onarımı için. 
Üretici kalitesinde. Kuruma süresi yakl. 120 saniye.

Otomobil yapımında, evde ve 
bahçede kullanılan plastik 
parçaları (termoplastik, duro-
plastik) onarmak veya 
yapıştırmak için ideal.

PlaStıK OnarıMı

50 ml    6 6126 8

liquimate 7700 mini hizli kartuş
Zımparalanabilir, hızlı sertleşen 2K-PUR yapıştırıcı. Kuruma süresi yakl. 60 
saniye.

Otomobil yapımında, evde ve 
bahçede kullanılan plastik 
parçaları (termoplastik, duro-
plastik) onarmak veya 
yapıştırmak için ideal.

1 Adet    1 6244  

liquimix profi mini tabanca
2 pistonlu el tabancası. 50 ml mini kartuşlar için el 

tabancası. Plastik onarım seti Li-
quimate 7700 mini (ürün no. 6159), 
Liquimate 7700 mini (ürün no. 
6162) ve Liquimate 7700 rapid 
mini (ürün no. 6126) setlerinin 
işlenmesi için.

aKSESUarlar / taKıMlar
Kartuşla çalışma
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

 

aKSESUarlar / taKıMlar

1 Adet    1 6221  

Meges tabancasi
290 – 310 ml kartuşlar için toz boya kaplı alüminyum kap. Ayarlanabilir 
meme başlığı, malzeme miktarı ve hava besleme ayarı sayesinde çeşitli 
maddeler püskürtülebilir.

Kartuşlardan meges sıkmak için 
basınçlı tabanca.

Kartuşla çalışma

1 Adet    1 6256  

teleskopik tabanca Powerline
Pratik, ayarlanabilir teleskopik basınçlı tabanca. İş kesildiğinde malzeme 
akışı hemen durdurulur.

290 – 310 ml conta ve yapıştırıcı 
kartuşlarını uygulamak için.

1 Adet    1 6238  

400 ml çanta için tabanca
Toz boya kaplı alüminyum tabanca. Basınçlı hava ayar valfi ile presleme hızı 
kumanda edilebilir. Piyasada bulunan basınçlı hava bağlantılı. İş kesildiğinde 
malzeme akışı hemen durdurulur. Ön meme başlığı / vidalı bağlantı kenarlı 
ve dişlili plastik memelerin alınması için de uygundur.

Conta ve yapıştırıcı torbalarından 
uygulamak için.

torbayla çalışma

1 Adet    1 6225  

El tabancasi
Çok hafif alüminyum tabanca. 290 – 310 ml kartuştan ve 400 ml 

Flexpack (torbadan) uygulamak 
için el tabancası.

Kartuş ve torbayla çalışma

1 Adet    1 6247  

liquipress Milwaukee
Bataryayla çalışan kartuş tabancası, yüksek pres basıncı ve uzun çalışma 
ömrü için metal dişli kutusu. Baskı çubuğu otomatik geri döner – şalter 
bırakıldıktan sonra malzemenin dışarı çıkmasını önler. Pres hızını malze-
meye uygun ayarlamak için 6 kademeli bir ayar düğmesine sahip.

Kartuşlardan veya folyolardan 
conta veya yapıştırıcı basmaya uy-
gun.

1 Adet    1 6259  

Milwaukee jenerasyonu ıı için akü
Performanlı yedek batarya. Liquipress Milwaukee için yedek 

batarya (ürün no. 6247).

1 Adet    1 6257  

Milwaukee için yedek batarya
Performanlı yedek batarya. Liquipress Milwaukee için yedek 

batarya (ürün no. 6247).
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

 

aKSESUarlar / taKıMlar

1 Adet    10 6214  

Cam kazici
Metal kılavuzlu ve oldukça geniş plastik kol. PU artıklarını, etiketleri çıkarmak 

için.

Montaj /  Sökme takımı

1 Adet    5 6230  

Sabitleme vantuzu, çift
Plastik vantuz. Süs ve kapatma çıtalarını sabitle-

mek için.

1 Adet    10 6213  

raspa
Vidalı metal segmana sahip metal raspa. Kaporta kenarlarından PU 

artıklarını çıkarmak için.

1 Adet    10 6212  

Yivaçar
Plastik saplı esnek yaylı çelik. Camı sökmek için kesim telini 

(ürün no. 6217 ve 6218) monte et-
mek amacıyla PU katmanı 
doğrudan camın alt tarafından 
delmek için.

1 Adet    1 6202  

Meme pensesi
Dişli metal bıçağa sahip sağlam plastik pense. Pense, sap kısmında bulunan 
bir yayla boştayken açık tutulur. Metal bıçak üzerindeki işaret kesim 
derinliğini tam tespit etmeye yarar.

Plastik memelerin V biçiminde 
kesilmesi için.

1 Adet    6 7944  

Disk ayırma cihazı 
Set içeriği: 
1 x emme tablalı ve pompalı disk ayırma cihazı 
1 x çift kertikli tel başlatıcı 
1 x karşı tutucu 
1 x ayırma ipi, beyaz, 130daN, 100 m (ürün no. 7943) 
2 x armatür ızgara koruyucu 
1 x koruyucu gözlük 
1 x koruyucu eldiven 
1 x montaj spatulası yuvarlak/düz 
1 x uygun altlıklı çanta

Binek araçlar ve kamyonlar için 
ön, yan, köşe disklerinde 
kullanılabilir.

1 Adet    1 7942  

Disk ayırma cihazı için açılı adaptör
Dar yer oranlarında yardımcı araç. 90° saptırma aracılığıyla küçük yan ve 
köşe disklerinin sökülmesi kolaylaştırılır.

LIQUI MOLY disk ayırma cihazı için 
uygun (ürün no. 7944).

1 Adet    1 6231  

Çekme biçaği
Plastik tutamaklı kesim bıçağı. Zor erişilen yerlerde veya kesme 

teliyle çalışılmayan köşelerde 
sert PU kaplamaların kesilmesi 
için.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

 

aKSESUarlar / taKıMlar

1 Adet    10 6245  

22 m tel ile döndürülmüş 1 çift çekme kolu
İki tutamaktan ve kesim telinden oluşan cam sökme seti. Yapıştırma ön, arka ve yan 

camları güvenle çıkarmak için.

Montaj /  Sökme takımı

1 Adet    5 6232  

Karşı tutucu, uzun, tutamaklı
Tutamaktan ve çekme kolundan oluşan cam sökme seti. Teli sabitlemek için 
ayar cıvatalı tutamak ve uzun metal sap.

Yapıştırma ön, arka ve yan 
camları güvenle çıkarmak için.

1 Adet    1 6211  

Çift mafsalli vantuz
Oldukça dayanıklı, güçlendirilmiş plastikten ve kauçuk kavrama 
kısımlarından.

Her tür camı güvenle ve rahat tut-
mak için.

1 Adet    1 6216  

Cam sehpasi
Toz boya kaplı, yuvarlak çelik boru iskeleti, bir zincirle yüksekliği ayarlanır. Düz ve bombeli ön ve arka camları 

güvenle koymak için.

1 Adet    2 6229  

alet çantasi cam onarimi için
Şunlardan oluşur: 
2 x 6211 vantuz; 1 x 6212 yivaçar; 1 x 6213 raspa; 1 x 6214 cam raspası; 1 x 
6217 kesim teli, sarmal (22 m); 1 x 6218 kesim teli, dört köşe (50 m); 2 x 6230 
sabitleme vantuzu; 1 x 6202 meme pensesi; 1 x 6232 saplı kontra.

Yapıştırma ön, arka ve yan 
camları profesyonel sökmek için.

1 Adet    1 6241  

ısitma ocaği
Güçlü çift kartuşlu ısıtma ocağı. Sıcak uygulanması gereken cam 

yapıştırıcıları ısıtmak için (örn. 
Liquifast 1599 gibi, ürün no.: 
6157).

1 Adet    25 6204  

Kalip memeler
Önceden kalıplı plastik memeler. Araç üreticisinin talimatına göre üniversal 
kesim için (kaplama yüksekliği).

Kartuştan ve adaptörlü 
Flexpack‘ten cam yapıştırıcısını 
uygulamak için.

Memeler

1 Adet    25 6206  

Kesilmemiş memeler
Kesilmemiş plastik memeler. Kartuştan ve adaptörlü 

Flexpack‘ten yapıştırıcı uygula-
mak için.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

 

aKSESUarlar / taKıMlar

1 Adet    12 6248  

Kenar sizdirmazliği için kalip meme
Önceden kalıplı plastik meme. Araç üreticisinin talimatına göre üniversal ke-
sim için. Bu meme, yan kılavuza sahip sağlam bir plastik memedir. Yan 
dayanağı sayesinde temiz bir giriş ve dolayısıyla madde temiz uygulanır.

Çamurluklarda, motor bölmesin-
de, aracın altında, ön ve arka 
eteklerde görünür dikişlerin ve 
normal dikişlerinin kapatılması 
için.

Memeler

13 mm 10 Adet    1 6234  

16 mm 10 Adet    1 6250  

20 mm 10 Adet    1 6258  

raspa için biçaklar
Değiştirilen bıçaklar. Raspa için yedek 

bıçaklar (ürün no. 
6213).

Bıçaklar

100 Adet    1 6233  

Cam raspa için yedek biçaklar
Metal bıçaklar. Cam raspa için yedek bıçaklar 

(ürün no. 6214).

5 Adet    1 6251  

Çekme bıçağı için bıçaklar 25 mm
Değiştirilen bıçaklar.  

1 Adet    12 6242  

7700 mini için mikser uçlari
Her iki bileşenin hava kabarcığı olmadan karıştırılması için 20 elemana sahip 
plastik mikser.

50 ml kartuşlu plastik onarım 
setini Liquimate 7700 mini Set 
(ürün no. 6159), Liquimate 7700 
mini (ürün no. 6162), Liquimate 
7700 Rapid mini (ürün no. 6126) ve 
Liquimate 2K-Power yapıştırıcıyı 
(ürün no. 6179) uygulamak için.

adaptörler

1 Adet    25 6205  

Flexpack adaptörü
Cam yapıştırıcı torbası ve püskürtme memesi için geçmeli mekanizmaya sa-
hip plastik adaptör (ürün no. 6204).

Torba içindeki cam yapıştırıcısının 
temiz açmak ve püskürtme 
memesini tutmak için.

1 Adet    25 6203  

aplikatör/firça
Metal saplı fırça. Active Primer ön işleme maddesi-

nin uygulanması için.

aksesuarlar
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 117 D – GB – F – E – P – NL

 

aKSESUarlar / taKıMlar

1 Adet    10 6235  

naylon firça
30 mm genişliğinde ve yakl. 30 mm uzunluğunda naylon kıllara sahip özel 
fırça. Kıvamlı maddeleri sürmeye ve şekil vermeye yarar.

Örn. Liquimate 8100 ve Liquimate 
8200 gibi yapıştırıcı ve sıvı 
contaları sürmek ve şekil vermek 
için.

aksesuarlar

1 Adet    20 6217  

Kesim teli spiral
22 lfm. Özel spiralli tel, mükemmel kesme kalitesi. Dört kenarlı kesim teliyle 
çalışılamayan yerlerde yapıştırma camları kesmek için.

Yapıştırma ön, arka ve yan 
camları saplı kontrayla (ürün no. 
6232) birlikte zarar vermeden 
çıkarmak için.

1 Adet    20 6218  

Kesim teli dört köşe
50 lfm. Özel dört köşeli tel, mükemmel kesme kalitesi. Yapıştırma camları 
kesmek için.

Yapıştırma ön, arka ve yan 
camları saplı kontrayla (ürün no. 
6232) birlikte zarar vermeden 
çıkarmak için.

1 Adet    1 6222  

Basinçli hava düşürme valfi
Önceden ayarlanmış pirinçten yapılmış basınç ayar valfi (4 bar). Meges tabancasının aksesuarı 

(ürün no. 6221).

400 ml    6 1640  

Parlak çinko spreyi
Yüksek çinko ve alüminyum oranı sayesinde çok iyi korozyon koruması. Par-
lak. Yağışa dayanıklı korozyon koruması olarak kullanılabilir. Hızlı kurur. + 
250 °C sıcaklığa kadar kullanılır. Tüm demir ve demir dışı metaller için. 
Elektrik iletkenliği çok iyi. Boyanabilir.

Tüm   hasarlı galvaniz türlerini 
iyileştirmek için. (yangın, alev 
püskürtmeli ve galvaniz kaplama).

KOrOzYOn KOrUMaSı

400 ml    6 1540 1

400 ml    12 1830 3

400 ml    12 2875 2

Çinko spreyi
%99 saf çinkodan üretilmiş birinci sınıf astar. Çinko spreyi son derece 
dayanıklıdır, esnektir ve metal parçaları etkin biçimde elektrokimyasal 
süreçlerden korur. Etkin korozyon koruması, +500 °C‘ye kadar sıcaklığa 
karşı dayanıklı, aşırı yüksek çinko oranı, mat görünüş.

Demir ve çelik yüzeylerde (özel-
likle kaynak dikişlerde) pastan ve 
korozyondan korur. Hasarlı galva-
niz kaplı yüzeyleri iyileştirmek 
için Tüm egzoz sistemini korumak 
için.

300 ml    12 3311 117

Wax Coating
Mum bazlı etken maddelerin modern bileşimi. Sıkı tutunan, esnek ve şeffaf 
koruma filmi içte ve dışta uzun süreli koruma sağlar. Kaplamanın kendisi, 
sonradan yapılacak kaynak çalışmaları için sorun teşkil etmez. Yağsız film 
uygulandıktan hemen sonra normal kullanıma izin verir.

Wax Coating‘in koruyucu özelli-
kleri makinelerin ve metal 
parçaların içeride ve dışarıda 
depolanmasına, ve nakliyesine 
izin verir.

1 Adet    1 7943  

ayırma ipi 130dan 100m
Ön, yan ve köşe disklerinin LIQUI MOLY disk ayırma cihazları ile bağlantılı 
olarak ayrılması için aşırı dayanıklı PE plastik halat.

LIQUI MOLY disk ayırma cihazı için 
uygun (ürün no. 7944).
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  Birimi no.

Kullanım alanı

 

104 D – GB – F – I – E – NL – P

alt taBan KOrUMaSı

500 ml    12 6100 104

Mum alt zemin korumasi
İçerdiği mumlar ve reçineler sayesinde kapalı bir koruyucu film oluşturan 
korozyon koruması. Siste benzer uygulama. Hızlı kurur. Malzeme ince 
şekilde sıkılabilir ve oldukça dayanıklıdır. Yüksek katı madde oranı.

Onarım sonrası alt zeminler ve 
çamurluklar için. PVC alt zemin-
lerin bakımı. Alt zeminde 
hasarları düzeltmek için.

 

1 l    12 6102 104

60 l    1 6120 104

Mum alt zemin korumasi
İçerdiği mumlar ve reçineler sayesinde kapalı bir koruyucu film oluşturan 
korozyon koruması. Siste benzer uygulama. Hızlı kurur. Malzeme ince 
şekilde sıkılabilir ve oldukça dayanıklıdır. Yüksek katı madde oranı.

Onarım sonrası alt zeminler ve 
çamurluklar için. PVC alt zemin-
lerin bakımı. Alt zeminde 
hasarları düzeltmek için.

500 ml    12 6103 104

Mum korozyon korumasi kahverengi/saydam
Mum bazlı korozyon koruması. Hızlı kurur. Çok iyi uygulanır. Eşsiz nüfuz 
yeteneği sayesinde korunacak ara bölmelere iyi nüfuz eder. Kuru film çok iyi 
tutunur ve korozyona karşı koruma sağlar. Yüksek katı madde oranı.

Tekerlek yuvaları, kenarlar, yü-
zeyler, ara bölmeler gibi dışta ve 
içte bulunan kaporta parçalarını 
korumak için ve yürür aksam, mo-
tor, şanzıman, akslar gibi araç 
parçalarını korumak için.

1 l    12 6104 104

Mum korozyon korumasi kahverengi/saydam
Mum bazlı korozyon koruması. Hızlı kurur. Çok iyi uygulanır. Eşsiz nüfuz 
yeteneği sayesinde korunacak ara bölmelere iyi nüfuz eder. Kuru film çok iyi 
tutunur ve korozyona karşı koruma sağlar. Yüksek katı madde oranı.

Tekerlek yuvaları, kenarlar, yü-
zeyler, ara bölmeler gibi dışta ve 
içte bulunan kaporta parçalarını 
korumak için ve yürür aksam, mo-
tor, şanzıman, akslar gibi araç 
parçalarını korumak için.

500 ml    12 6105 104

taş çarpmasi korumasi gri
Solvent içeren, esnek, yoğun kaplama sıvısı, optimum kapatma yeteneğine 
sahip. Kuruduktan sonra kaplamanın kendisi iyi bir korozyon koruması, taş 
çarpması koruması ve mükemmel bir ses kesme etkisi gösterir. Islak şekilde 
boyanabilir, PVC uyumlu. Orijinal araba boyasının karıştırılmasıyla renk 
verilmesi mümkün.

Fabrikanın arka eteklere, spoy-
lerlere, ön kısımlara, 
marşbiyelere vs attığı taş çarpma 
korumasını yenilemek ve onar-
mak için. Yapısal yüzeylere püs-
kürtmek için.

1 l    12 6106 104

taş çarpmasi korumasi gri
Solvent içeren, esnek, yoğun kaplama sıvısı, optimum kapatma yeteneğine 
sahip. Kuruduktan sonra kaplamanın kendisi iyi bir korozyon koruması, taş 
çarpması koruması ve mükemmel bir ses kesme etkisi gösterir. Islak şekilde 
boyanabilir, PVC uyumlu. Orijinal araba boyasının karıştırılmasıyla renk 
verilmesi mümkün.

Fabrikanın arka eteklere, spoy-
lerlere, ön kısımlara, 
marşbiyelere vs attığı taş çarpma 
korumasını yenilemek ve onar-
mak için. Yapısal yüzeylere püs-
kürtmek için.

500 ml    12 6109 104

taş çarpmasi korumasi siyah
Solvent içeren, esnek, yoğun kaplama sıvısı, optimum kapatma yeteneğine 
sahip. Kuruduktan sonra kaplamanın kendisi iyi bir korozyon koruması, taş 
çarpması koruması ve mükemmel bir ses kesme etkisi gösterir. Islak şekilde 
boyanabilir, PVC uyumlu. Orijinal araba boyasının karıştırılmasıyla renk 
verilmesi mümkün.

Fabrikanın arka eteklere, spoy-
lerlere, ön kısımlara, 
marşbiyelere vs attığı taş çarpma 
korumasını yenilemek ve onar-
mak için. Yapısal yüzeylere püs-
kürtmek için.

1 l    12 6110 104

taş çarpmasi korumasi siyah
Solvent içeren, esnek, yoğun kaplama sıvısı, optimum kapatma yeteneğine 
sahip. Kuruduktan sonra kaplamanın kendisi iyi bir korozyon koruması, taş 
çarpması koruması ve mükemmel bir ses kesme etkisi gösterir. Islak şekilde 
boyanabilir, PVC uyumlu. Orijinal araba boyasının karıştırılmasıyla renk 
verilmesi mümkün.

Fabrikanın arka eteklere, spoy-
lerlere, ön kısımlara, 
marşbiyelere vs attığı taş çarpma 
korumasını yenilemek ve onar-
mak için. Yapısal yüzeylere püs-
kürtmek için.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

2 D – DK – FIN – N – S 104 D – GB – F – I – E – NL – P

 

alt taBan KOrUMaSı

500 ml    12 6111 104

500 ml    12 2882 2

Bitüm alt zemin korumasi siyah
Kuru halde esnek ve kapalı bir koruyucu film oluşturan korozyon koruyucu 
madde. Bitüm içeren kaplama malzemesi iyi bir ses kesme etkisine ve yük-
sek sürtünme direncine sahiptir. Yüksek katı madde oranı. Boyanmaz.

Tekerlek yuvasındaki boya 
hatalarını kapatmak ve aracın 
altında mevcut kaplamaları 
iyileştirmek veya tamamlamak 
için.

 

1 l    12 6112 104

1 l    12 2889 2

Bitüm alt zemin korumasi siyah
Kuru halde esnek ve kapalı bir koruyucu film oluşturan korozyon koruyucu 
madde. Bitüm içeren kaplama malzemesi iyi bir ses kesme etkisine ve yük-
sek sürtünme direncine sahiptir. Yüksek katı madde oranı. Boyanmaz.

Tekerlek yuvasındaki boya 
hatalarını kapatmak ve aracın 
altında mevcut kaplamaları 
iyileştirmek veya tamamlamak 
için.

500 ml    12 6113 104

500 ml    12 2893 2

alt zemin korumasi siyah
Esnek bir koruyucu kaplama oluşturan, gürültüyü kesen ve aşınmayan bitüm 
içermeyen korozyon koruması. Boyanabilir ve hızlı kurur. Temiz yüzeylerde 
ve boyalı yüzeylerde iyi tutunur. Yüksek katı madde oranı.

Çamurluk, tekerlek yuvası, alt ze-
min, marşbiyel, ön ve arka etek 
gibi onarılan parçaların 
kaplanması için. Tekerlek 
yuvalarındaki sesi kesmek ve 
onarılan yerleri kapatmak ve 
sızdırmaz hale getirmek için.

1 l    12 6114 104

1 l    12 2894 2

alt zemin korumasi siyah
Esnek bir koruyucu kaplama oluşturan, gürültüyü kesen ve aşınmayan bitüm 
içermeyen korozyon koruması. Boyanabilir ve hızlı kurur. Temiz yüzeylerde 
ve boyalı yüzeylerde iyi tutunur. Yüksek katı madde oranı.

Çamurluk, tekerlek yuvası, alt ze-
min, marşbiyel, ön ve arka etek 
gibi onarılan parçaların 
kaplanması için. Tekerlek 
yuvalarındaki sesi kesmek ve 
onarılan yerleri kapatmak ve 
sızdırmaz hale getirmek için.

2 kg    6 6119 104

Sürülebilir alt zemin korumasi siyah
Kuru halde esnek ve kapalı bir koruyucu film oluşturan korozyon koruyucu 
madde. Bitüm içeren kaplama malzemesi iyi bir ses kesme etkisine ve yük-
sek sürtünme direncine sahiptir. Yüksek katı madde oranı. Boyanmaz.

Tekerlek yuvasındaki boya 
hatalarını kapatmak ve aracın 
altında mevcut kaplamaları 
iyileştirmek veya tamamlamak 
için.

500 ml    12 6107 104

ara bölme korumasi, açik kahve
Nüfuz yeteneği son derece yüksek ve ısıya dayanıklı az solvent içeren korozy-
on koruyucu madde. Kısa işlem süresi. Nüfuz eder ve nemi giderir. Kuruduk-
tan sonra dayanıklı, yumuşak kalan ve su tutmayan bir koruyucu film oluşur.

Fabrikanın uyguladığı ara bölme 
korumasını tamamlamak için. 2-3 
yıl sonra mumlanan kısımları el-
den geçirmek ve kaza sonrası ko-
rozyon korumasını tamamlamak 
için.

BOŞlUK MUMlaMaSı

1 l    12 6108 104

10 l    1 6117 104

ara bölme korumasi, açik kahve
Nüfuz yeteneği son derece yüksek ve ısıya dayanıklı az solvent içeren korozy-
on koruyucu madde. Kısa işlem süresi. Nüfuz eder ve nemi giderir. Kuruduk-
tan sonra dayanıklı, yumuşak kalan ve su tutmayan bir koruyucu film oluşur.

Fabrikanın uyguladığı ara bölme 
korumasını tamamlamak için. 2-3 
yıl sonra mumlanan kısımları el-
den geçirmek ve kaza sonrası ko-
rozyon korumasını tamamlamak 
için.

500 ml    12 6115 104

ara bölme korumasi, şeffaf
Nüfuz yeteneği son derece yüksek ve ısıya dayanıklı az solvent içeren korozy-
on koruyucu madde. Kısa işlem süresi. Nüfuz eder ve nemi giderir. Kuruduk-
tan sonra dayanıklı, yumuşak kalan ve su tutmayan bir koruyucu film oluşur.

Fabrikanın uyguladığı ara bölme 
korumasını tamamlamak için. 2-3 
yıl sonra mumlanan kısımları el-
den geçirmek ve kaza sonrası ko-
rozyon korumasını tamamlamak 
için.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

1 D – GB – I – E – P 104 D – GB – F – I – E – NL – P

BOŞlUK MUMlaMaSı

1 l    12 6116 104

10 l    1 6118 104

ara bölme korumasi, şeffaf
Nüfuz yeteneği son derece yüksek ve ısıya dayanıklı az solvent içeren korozy-
on koruyucu madde. Kısa işlem süresi. Nüfuz eder ve nemi giderir. Kuruduk-
tan sonra dayanıklı, yumuşak kalan ve su tutmayan bir koruyucu film oluşur.

Fabrikanın uyguladığı ara bölme 
korumasını tamamlamak için. 2-3 
yıl sonra mumlanan kısımları el-
den geçirmek ve kaza sonrası ko-
rozyon korumasını tamamlamak 
için.

 

1 l    12 6173 1

5 l    4 6124 1

25 l    1 6174  

60 l    1 6175  

Halat gresi
Halat gresi çelik halatların yağlanması ve korunması için kullanılan kaliteli 
bir yağlayıcıdır. Mükemmel bir korozyon koruması ürünün motorlu araçlarda 
ara bölme mumlaması olarak kullanılmasını sağlıyor. 
Şu spesifikasyonlara ve normlara uygundur: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8 
Dikkat: Ürün dondan uzak şekilde muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır.

Konveyör halatlarında, teleferik-
lerde ve asansörlerde çelik 
halatlarını önlem amacıyla 
yağlanması için. Halat gresi aynı 
zamanda araçların ara bölme 
mumlaması için de uygundur.

500 ml    12 6135 1

Halat gresi (sprey)
Halat gresi çelik halatların yağlanması ve korunması için kullanılan kaliteli 
bir yağlayıcıdır. Mükemmel bir korozyon koruması ürünün motorlu araçlarda 
ara bölme mumlaması olarak kullanılmasını sağlıyor. 
Şu spesifikasyonlara ve normlara uygundur: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8 
Dikkat: Ürün dondan uzak şekilde muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır.

Konveyör halatlarında, teleferik-
lerde ve asansörlerde çelik 
halatlarını önlem amacıyla 
yağlanması için. Halat gresi aynı 
zamanda araçların ara bölme 
mumlaması için de uygundur.

1 Adet    1 6219  

Boya tabancasi
1 litrelik zemin ve taş kırma koruması ürünlerinin işlenmesi için uygundur. 
Orijinal yapının eski haline getirilmesi önemli olan noktalarda kullanılabilir. 
Ayarlanabilir püskürtme memesiyle çeşitli yüzey yapıları oluşturulabilir.

1 litre alt zemin korumasını ve taş 
çarpması koruma ürününü uygu-
lamak için.

aKSESUarlar / taKıMlar - alt taBan KOrUMaSı
ışleme cihazları

1 Adet    1 6220  

Basinçli tabanca
1 litre tabancı tüpleri için toz boya kaplı alüminyum kap. Ayarlanabilir malze-
me miktarı ve hava besleme ayarı sayesinde çeşitli maddeler püskürtülebilir. 
Meme çıkışındaki meme iğnesinin kapatılmasıyla kullandıktan sonra temiz-
lenmesi kolay olur.

1 litre alt zemin korumasını ve taş 
çarpması koruma ürününü uygu-
lamak basınçlı tabanca.

1 Adet    1 6226  

ara bölme basinçli tabancasi
Normal basınçlı hava bağlantısına sahip toz boya kaplı alüminyum kap. Do-
lum miktarı 1 litre. Bir ayar valfi sayesinde malzeme miktarı tam olarak be-
lirlenebilir. Püskürtme maddesine hava verilerek madde iyice vaporize edilir.

Zor erişilen ara bölmeleri koruy-
ucu maddeyle kaplamak için.

1 Adet    1 6208  

ara bölme sprey sondasi
Esnek naylon sonda. Sonda boyu: 60 cm Sprey tüp içinde ara bölme koru-

ma ürünlerini uygulamak için. 
Eğri ve dar ara bölmeler için uy-
gun.

aksesuarlar
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

 

aKSESUarlar / taKıMlar - alt taBan KOrUMaSı

1 Adet    1 6228  

Köşeli meme
Pirinç kaplinli köşeli meme. Meme boyu: 11 cm Ara bölme koruma ürünlerinin 

basınçlı tabancayla (ürün no. 
6226) işlenmesi için.

aksesuarlar

1 Adet    1 6227  

Esnek naylon sonda
Pirinçten yapılmış püskürtme memesine sahip ara bölme sprey hortumu. 
Sonda boyu: 115 cm

Ara bölme koruma ürünlerinin 
basınçlı tabancayla (ürün no. 
6226) işlenmesi için.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 4 D – PL – H – RO – TR 8 D – GB 9 D – GB – E 32 D – PL – BG 214 GB – DK – FIN – N – S

 

KatKılar

1 l    6 5197 1

Pro-line Motor aşinma korumasi
Düşük viskoziteli MoS2 yağlayıcısı tüm sürtünen ve kayan yüzeylerde yüksek 
dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Sürtünmeyi azaltır ve motorların daha kolay 
çalışmasını sağlar. Bunun sağladığı avantajlar: Yakıt ve yağ tasarrufu, 
aşınmayı azalttığı bilimsel olarak ispatlanmış, yüksek çalışma emniyeti, mü-
kemmel acil durum çalışma özellikleri.

Tüm benzinli ve dizel motorlar 
için. Piyasadaki tüm motor 
yağlarıyla karıştırılabilir. Yakl. 25 
l motor yağı için 1 l yeterlidir. Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu.

 

500 ml    6 2427 1

500 ml    6 2978 214

500 ml    6 2662 32

1 l    6 2425 1

5 l    3 2428 8

Pro-line Motor temizleyicisi
Motoru içten temizler. Yağ deliklerinden, yataklardan, piston segmanı bölge-
sinden kurumları temizler. Motor gürültüsünü ve yağ tüketimini düşürür. 
Kompresyonu iyileştirir. Çalışma emniyetini yükseltir. Yağ değişiminden son-
ra doldurulan yeni yağın tam performansla çalışmasını sağlar.

Tüm benzinli motorlar ve dizel 
partikül filtreli/filtresiz (DPF) di-
zel motorlar için uygun. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu. Yağ 
değişiminden önce motor 
temizliği. Yakl. 500 ml yağ için 5 l 
yeterlidir.

1 l    6 5182 1

Pro-line Yağ kaçaği kesicisi
Yağ kaçağı kesicisi kauçuk ve plastik motor contalarını yeneler (örn. mil 
keçeleri, supap lastikleri). Piston segmanları (sabit viskoziteyle) ve supap 
gaydları (yenilenene contalarla) üzerinden gerçekleşen yağ tüketimini 
azaltır. Mavi duman atılmasını önler. Viskozite düşüşünü eşitler ve motor 
seslerini yalıtır.

Tüm benzinli motorlar ve dizel 
partikül filtreli/filtresiz (DPF) di-
zel motorlar için uygun. Piyasada-
ki tüm motor yağlarıyla 
karıştırılabilir. 15 l motor yağı için 
1 l yeterlidir. Yaklaşık 600 - 800 
km sonra conta etkisini gösterir.

150 ml    12 5198 9

5 l    1 5201 1

Pro-line Şanziman yaği katkisi
Özellikle düz şanzımanlar ve diferansiyel kutuları için geliştirilmiş bir katkı. 
Aşınmayı önler ve yüksek sıcaklıkları düşürür. Şanzıman daha sessiz çalışır, 
vitesler daha kolay geçer ve şanzıman daha az ısınır. Eski şanzımanlar bile 
daha sessiz ve performanslı çalışır. MoS2 sayesinde çalışma emniyeti artar 
acil durum çalışma özellikleri ortaya çıkar.

Tüm düz şanzıman, diferansiyel 
ve akuple kutuları için. Tama oto-
matik şanzımanlar için ve yağ 
karteri içinde çalışan kavramaya 
sahip şanzımanlar için uygun 
değildir. Yakl. 15 l şanzıman yağı 
için 150 ml yeterlidir.

500 ml    6 5199 1

Pro-line Şanziman yaği kaçaği kesicisi
Damlatan şanzımanlarda yağ kayıplarını durdurur. Sertleşmiş kauçuk ve 
plastik contaları yeniler. Çevreye zarar veren yağ lekeleri olmaz. 
Kavramaları yağdan korur ve eksik yağlamadan ve düşük yağ seviyesinden 
dolayı şanzımanda hasar olmasını önler.

Tüm düz şanzıman, diferansiyel 
ve akuple kutuları için. Tama oto-
matik şanzımanlar için ve yağ 
karteri içinde çalışan kavramaya 
sahip şanzımanlar için uygun 
değildir. Yakl. 10 l şanzıman yağı 
için 500 ml yeterlidir.

1 l    6 2105 1

1 l    6 2697 4

Viscoplus Heavy Duty Formula
Motor yağlarının viskozitesini sağlamlaştırmak için modern, tek işlevli yük-
sek performanslı katkı. En zor koşullarda bile yağ kaybına karşı mükemmel 
koruma sağlar ve sık yapılan soğuk marşta motor yağının incelmesine karşı 
etkilidir.

Tüm benzinli motorlar ve dizel 
partikül filtreli/filtresiz (DPF) di-
zel motorlar için uygun. Piyasada 
buşunan tüm motor yağları ile 
karıştırılabilir. 1 l 10 ila maks. 20 l 
motor yağı için yeterlidir.

1 l    6 5116 1

Hidrolik sistem katkisi
Hidrolik sistemlerde bulunan O ringler gibi contaları korur. Sürtünmeyi 
azaltır ve geri kaymayı önler (stick slip effect). Yağ sıcaklığını düşürür, yağın 
eskimesini yavaşlatır ve hidrolik sistem parçalarını (pompalar gibi) 
aşınmadan korur. Hidrolik sistemleri korozyondan, köpük ve çamur 
oluşumundan ve kurumdan korur. Aşınma azaltılır, onarım riski düşürülür ve 
işletim giderleri minimize edilir.

Sanayide, inşaat ve ticari araçlar-
daki hidrolik sistemler ve tarım ve 
ormancılıkta kullanılan üniteler 
için. Hidrolik yağa eklenir. Koruy-
ucu olarak kullanıldığında %2 ila 
4 ve sorunu giderme olarak 
kullanıldığında %4 ila 8 oranında 
ekleyin. HEPG, HETG, HEES‘e 
göre biyolojik olarak bozulabilir 
hidrolik yağlarına, merkezi hidro-
lik yağlara veya fren hidroliğine 
sahip hidrolik sistemler için uy-
gun değildir.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 
1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 5 D – GB – RO – RUS – UA 7 D – GB – F – E – I – GR 8 D – GB 12 D – F – NL 22 D – F – I 28 D – E – P 
29 GB – ARAB – F 30 D – H – RO 32 D – PL – BG 33 GB – GR – I 65 D – GB – NL – F – I – E – P 75 DK/N – S – FIN 196 D – GB – GR – I 214 GB – DK – FIN – N – S

KatKılar

250 ml    6 5120 12

250 ml    20 2504 28

250 ml    20 2814 75

250 ml    20 1806 33

250 ml    20 1904 22

250 ml    20 8366 29

250 ml    12 8379 30

250 ml    12 8343 32

5 l    1 5140 8

50 l    1 5145 8

205 l    1 5146 8

Super dizel katkisi
Dizel sistemindeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden 
oluşmasını engeller. Dizel enjeksiyon sisteminin tüm parçalarını korur. En-
jektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Setan sayısını yük-
seltir ve dizel yakıtın tutuşmasını iyileştirir. Motorun normal çalışmasını 
sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve aşınmadan korur. Egzoz gazı 
değerlerini ve motorun performansını optimum hale getirir. Motorlar temiz 
olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için uygun (hem önleyici, hem de 
sorun giderici). Turbo uyumlu. 
Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 
Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına 
yüzde yüz uygun. 75 l yakıt için 
250 ml yeterlidir (dozaj 1:300). Et-
kisi 2.000 km‘ye kadar sürer.

 

1 l    6 5123 1

20 l    1 5126 8

Pro-line Dizel partikül filtre koruması
Etkin katkı: Kurum oluşumu azaltır ve dizel partikül filtresinin kullanım 
ömrü uzatır. Özellikle kısa mesafede kullanılan ve şehir içinde kullanılan 
araçlarda tıkanmış dizel partikül filtresi sorunu görülmektedir. Düzenli 
kullanım sonucunda dizel partikül filtresi temiz kalır ve pahalı onarım ve be-
kleme süreleri önlenir. Dizel partikül filtresi koruması yakıtın en iyi şekilde 
yakılmasını sağlar ve kurum oluşumunu azaltır. Bu durum emisyonların 
azalmasına katkıda bulunur.

Örneğin Citroën ve Peugeot‘da 
olduğu gibi filtrenin yenilenmesi 
için önceden elektronik 
kumandalı bir katkı deposu siste-
mi ile donatılmamış dizel partikül 
filtresi olan dizel araçlar için uy-
gundur. Ticari araç ve otobüsler 
için de uygundur.

1 l    6 5150 7

1 l    6 2368 214

5 l    1 5121 7

60 l    1 5157 8

200 l    1 5134 8

Dizel anti bakteri katkisi
Bakterilere, mantarlara ve küflere karşı geniş bir etkinlik alanına sahip kali-
teli biyosit. Biyosit etken maddesi korozyona neden olan yanma ürünleri 
oluşturmaz ve lider motor üreticileri tarafından kontrol edilmiştir. Önleyici 
olarak uzun süredir işletimden alınmış dizel araçlarda (örn. inşaat makine-
leri, ticari araçlar, karavanlar, binek araçlar, tanklar vs. gibi) ve kirli tank 
sistemlerini sterilize etmek için uygun. 
Dezenfektanı dikkatli kullanın. Kullanmadan önce işaretleri ve ürün bilgi-
lerini okuyun.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için uygun (hem önleyici, hem de 
sorun giderici). Turbo uyumlu. 
Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 
Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına 
yüzde yüz uygun. Önleyici olarak 
kullanıldığında 25 l yakıta dozaj 
kabından 25 ml (kapakla) verilme-
si (dozaj 1:1000) ve sorunlu du-
rumlarda 5 l yakıta dozaj 
kabından 25 l (dozaj 1:200) veril-
mesi yeterlidir.

1 l    6 5131 65

1 l    6 1878 5

1 l    6 2800 2

5 l    1 5132 8

20 l    1 5133 8

205 l    1 1879 8

1000 l    1 2857  

Dizel akişkanlik sivisi K
Dizel yakıtın akışkanlığını ve filtreden geçişini artırır. -31 °C dış ortam 
sıcaklığına kadar kullanılabilir (dizel yakıtın kalitesine bağlıdır). Düşük 
sıcaklıklarda dizel motorların çalışma emniyetini sağlar.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için uygun (özellikle sorun çözme-
de kullanılır). Turbo uyumlu. Don-
madan önce (0 °C civarında).yakıt 
deposuna verilerek optimum etki-
yi gösterir. Tüm dizel ve biyodizel 
yakıtlarına ve gaz yağıyla yüzde 
yüz uygun. 1.000 l yakıt için 1 l ye-
terlidir (dozaj 1:1000). Uyarı: Dona 
karşı duyarlıdır, bu nedenle 0 
°C‘nin üzerinde saklayın!“

20 l    1 2336 8

Pro-line Super dizel katkisi K
Daha fazla motor gücü, daha az şakırtı, düzenli çalışma, kolay marş alma 
için setan plus. Motoru ve enjeksiyon sistemini temizler ve enjektör 
iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Optimum kullanım sağlar 
ve yakıtın enerji tasarrufu yapacak şekilde yakılmasını sağlar. Korozyon ve 
aşınma azalır. Süper dizel yakıtlar için bir artı. Kükürt bakımından fakir dizel 
yakıtlar için uygun.

Dizel partikül filtresine sahip 
olan/olmayan tüm dizel motorlar 
için uygundur. Doğrudan yakıt de-
posuna eklenir. Tüm dizel ve biyo-
dizel yakıtlarına yüzde yüz uygun-
dur. 1 l, 500 l yakıt için yeterlidir 
(dozaj 1:500). Karıştırma işlemi 
otomatik olarak gerçekleşir. Tur-
bo testli.

1 l    6 1828 196

Havalı frenler için donma koruması
Alifatik alkollerden ve korozyon koruma maddelerinden etki maddesi kombi-
nasyonu. Etanol içermez. Yoğuşma suyunun havalı fren sistemi içerisinde 
donmasını engeller. Fren sistemini korozyona karşı korur ve valflerin 
yağlanmasını daha iyi hale getirir. Kauçuk parçaların sertleşmesini engeller. 
Düşük sıcaklıklarda bile fren sisteminde emniyetli bir fonksiyon sağlar.

Fren sistemi içerisinde antifriz 
dolumu için bir hazne entegre 
edilmiş olan tüm havalı fren sis-
temleri için uygundur.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOtOr Yağları

5 l    4 4615 1

truck top-up Oil 5W-30 | Kamyon ilave yağı 5W-30
Yoldayken her an doğru yağ yanınızda olsun! 
Sentez teknolojisi bazında ve kalite katkılar için tüm yıl kullanılabilen motor 
yağı. Bu yüksek kaliteli motor yağı geniş bir kullanım aralığına sahiptir ve 
dünya çapındaki ticari araç üreticilerinin taleplerine uygundur. Tüm çalışma 
koşulları altında mükemmel bir aşınma koruması ve yüksek bir film 
dayanıklılığı sağlar. Eskimeye karşı dayanıklı olması sayesinde uzun yağ 
değişim aralıkları elde edilir. Düşük viskozitesi sayesinde yakıt tüketimi ba-
riz şekilde düşer. Sadece dizel motorlarda kullanılması önerilir.

Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon 
normlarına uygun egzoz gazı dev-
ridaimi ve is partikül filtreli (DPF/
CRT) yüksek performanslı ticari 
araç dizel motorları için özel. Üre-
ticilerin talimatına göre Euro II ve 
Euro III emisyon sınıflarına sahip 
eski ticari araçlarda da kısmen 
kullanılabilir.

Sentetik teknolojisi

20 l    1 2383  

60 l    1 2311  

205 l    1 2384  

langzeit-Motoröl truck FE 5W-30
Sentez teknolojisi bazında, 120.000 km‘ye kadar yağ değişim aralığı olan egz-
oz gazı daha iyi hale getirilmiş yeni ticari araç motorları (Euro II ve Euro III) 
için özel olarak tasarlanmış tüm yıl kullanılabilen motor yağı. SAE 5W-30 
akışkanlık sınıfındaki seçkin yağların kullanılmasıyla üstün normal çalışma 
özellikleri sağlanır ve bununla birlikte yakıt tüketimi belirgin şekilde azalır.

Aşırı uzun yağ değişim aralığına 
sahip en modern teknolojili (Euro 
II ve Euro III) zorlu koşullara ma-
ruz kalan, egzoz gazı daha iyi hale 
getirilmiş ticari araç dizel 
motorları için özeldir.

20 l    1 3786 1

60 l    1 3787  

205 l    1 3788  

top tec truck 4350 5W-30
En yeni Euro V ve Euro Vı motor teknolojisi için. 
Sentez teknolojisi bazında ve kalite katkılar için tüm yıl kullanılabilen motor 
yağı. Bu yüksek kaliteli motor yağı geniş bir kullanım aralığına sahiptir ve 
dünya çapındaki ticari araç üreticilerinin taleplerine uygundur. Tüm çalışma 
koşulları altında mükemmel bir aşınma koruması ve yüksek bir film 
dayanıklılığı sağlar. Eskimeye karşı dayanıklı olması sayesinde uzun yağ 
değişim aralıkları elde edilir. Düşük viskozitesi sayesinde yakıt tüketimi ba-
riz şekilde düşer. Sadece dizel motorlarda kullanılması önerilir.

Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon 
normlarına uygun egzoz gazı dev-
ridaimi ve is partikül filtreli (DPF/
CRT) yüksek performanslı ticari 
araç dizel motorları için özel. Üre-
ticilerin talimatına göre Euro II ve 
Euro III emisyon sınıflarına sahip 
eski ticari araçlarda da kısmen 
kullanılabilir.

20 l    1 3782 1

60 l    1 3783  

205 l    1 3784  

top tec truck 4250 5W-30
Sentez teknolojisi bazında ve seçkin katkılar için tüm yıl kullanılabilen motor 
yağı. Tüm çalışma koşulları altında mükemmel bir aşınma koruması ve yük-
sek bir film dayanıklılığı sağlar. Eskimeye karşı dayanıklı olması sayesinde 
uzun yağ değişim aralıkları elde edilir. Düşük viskozitesi sayesinde yakıt tü-
ketimi bariz şekilde düşer. Sadece dizel motorlarda kullanılması önerilir.

Euro IV ve Euro V emisyon 
normlarına uygun egzoz gazı dev-
ridaimi ve is partikül filtreli (DPF/
CRT) yüksek performanslı ticari 
araç dizel motorları için özel. Üre-
ticilerin talimatına göre Euro II ve 
Euro III emisyon sınıflarına sahip 
eski ticari araçlarda da kısmen 
kullanılabilir.

5 l    4 4606 1

truck top-up Oil 10W-40 | truck dolum yaği 10W-40
Yoldayken her an doğru yağ yanınızda olsun! 
Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili düşük viskoziteli motor 
yağı. Aşınmaya karşı koruma formülü iyileştirilmiş. Aşırı kullanım koşulları 
altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam bir yağ filmi oluşturur. Maksi-
mum yağ değişim aralıkları sağlar. Yağ tüketimini düşürür. Ünlü araç üretici-
lerin en yüksek test standartlarına uygundur. Dizel partikül filtresinin (DPF) 
işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel 
partikül filtreli (DPF) filtresiz tica-
ri araç dizel motorları için ve gaz-
la işletilen araçlar (CNG/LPG) için 
uygundur – ilave donanımda da 
kullanılabilir.

20 l    1 3030  

60 l    1 3031  

205 l    1 3032  

truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40
Tam yıllık motor yağı. Uzun yağ değişim aralıklı SCANIA ticari araç 
motorlarının en yüksek gereksinimleri için özeldir. SCANIA LDF-3 normuna 
ait motor yağı geri doğru uyumludur ve bu zamana kadarki tüm SCANIA 
normlarını kapsamaktadır. Modern bir katkı teknolojisinin kullanımı diğer 
ticari araç dizel araçlarının en yüksek gereksinimlerine uygun olan ve 
bunları yerine getiren optimum bir aşınma koruması garanti eder. Sadece 
dizel motorlarda kullanılması önerilir.

Aşırı uzun yağ değişim aralıklı en 
modern teknolojiye ait yüksek 
zorlamalı atık gaz optimizasyonlu 
ticari araç dizel motorları için 
özeldir.

20 l    1 3794 1

60 l    1 3795  

205 l    1 3798  

top tec truck 4050 10W-40
Maksimum araç kaplamasıyla güçlü ve ekonomik.
Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili düşük viskoziteli motor 
yağı. Aşırı kullanım koşulları altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam bir 
yağ filmi oluşturur. Maksimum yağ değişim aralıkları sağlar. Yağ tüketimini 
düşürür. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Dizel 
partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar.

Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon 
normlarına göre egzoz gazı devri-
daimi ve is partikül filtreli (DPF/
CRT) yüksek performanslı ticari 
araç dizel motorları için özel. 
Öncekilerle uyumlu Euro II ve 
Euro III emisyon sınıflarına sahip 
eski ticari araçlarda da kısmen 
kullanılabilir.

5 l    4 1185 1

20 l    1 4743 1

60 l    1 4744  

205 l    1 4747  

lKW-leichtlauf-Motoröl 10W-40
Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Uzun yağ değişim 
aralıkları sağlar. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yağ tüketimini 
düşürür. Aşırı kullanım koşulları altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam 
bir yağ filmi oluşturur. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel 
partikül filtresiz (DPF) ticari 
araçların dizel motorları için çok 
uygun. Karışık marka araç parkı 
için de uygun. Kat. konvertör ve 
turbo uyumlu.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB

MOtOr Yağları

20 l    1 4733 1

60 l    1 4701  

205 l    1 4702  

1000 l    1 4290  

tır uzun süreli motor yaği 10W-40
Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Çok iyi kir çıkarma ve 
temizleme özelliği sunar. Maksimum yağ değişim aralıkları sağlar. İsten 
dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test 
standartlarına uygundur. Aşırı kullanım koşulları altında bile optimum yağ 
basıncı ve sağlam bir yağ filmi oluşturur. Üstün motor teknolojisine sahip 
araçlar için.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel 
partikül filtresiz (DPF) ticari 
araçların dizel motorları için çok 
uygun. Karışık marka araç parkı 
için de uygun. Kat. konvertör ve 
turbo uyumlu.

yari sentetik

20 l    1 3778 1

60 l    1 3779  

205 l    1 3780  

1000 l    1 3717  

top tec truck 4450 15W-40
Egzoz gazı ardıl işleme sistemlerini korur. 
Yüksek verimli yağlama maddesi. Yeni katkı teknolojisi, daha iyi hale 
getirilmiş aşınma koruma özelliği ve oksidasyon mukavemeti ile bu yağlama 
maddesi en modern motor konseptlerinin gerekliliklerini yerine getirmekte-
dir. Aynı şekilde az küllü formül, katalizatör ve dizel partikül filtresi için daha 
iyi uyumluluk sağlar.

Kısa ve uzun mesafedeki kamyon-
lar, otobüsler için ve ormancılık, 
tarım ve inşaat makineleri için uy-
gundur. İyi performansı sayesinde 
bu ürün atık gaz normları Euro IV, 
V ve VI uyarınca modern 
motorların kullanımı için uygun-
dur. Çok sayıda araçta kısıtlama 
olmadan geriye yönelik uyumlu 
bir şekilde kullanılabilir. Üretici 
talepleri dikkate alınarak eski atık 
gaz normlarındaki Euro II ve III 
motorlarda da kullanılabilir.

madeni

5 l    4 1084 1

20 l    1 1121 1

60 l    1 1122  

205 l    1 1088  

1000 l    1 4289  

touring High tech Super SHPD 15W-40
Yüksek performanslı madeni motor yağı. Aşınmaya karşı modern koruma 
teknolojisi. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar. İsten dolayı yağın 
kalınlaşmasını önler. Yağ tüketimini düşürür. Tüm çalışma koşulları altında 
yüksek yağlama emniyeti ve optimum yağ basıncı. Üstün motor teknolojisine 
sahip araçlar için.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel 
partikül filtresiz (DPF) ticari 
araçların dizel motorları için çok 
uygun. Karışık marka araç parkı 
için de uygun. Kat. konvertör ve 
turbo uyumlu.

1 l    12 2474 3

5 l    4 2475 1

20 l    1 1061 1

60 l    1 1062  

205 l    1 1063  

1000 l    1 4293  

touring High tech SHPD-Motoröl 15W-40
Madeni motor yağı. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Uzun yağ 
değişim aralıkları sağlar. Tüm çalışma koşulları altında yüksek yağlama em-
niyeti ve optimum yağ basıncı. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel 
partikül filtresiz (DPF) ticari 
araçların dizel motorları için çok 
uygun. Yüksek kilometreli araçlar 
için çok uygun. Karışık marka 
araç parkı için de uygun. Kat. kon-
vertör ve turbo uyumlu.

5 l    4 2479 3

20 l    1 2480 1

205 l    1 2481  

1000 l    1 2490  

touring High tech Motor Oil SHPD 20W-50
Ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan atmosferik ve turbo dizel mo-
torlar için yeni nesil modern formüllü motor yağı. Katkı oranının yüksek 
olması tüm çalışma koşulları altında güvenli yağlama sağlar.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. İnşaat 
makineleri, eski motorlar ve 
araçlar için çok uygun. Turbo uy-
umlu.

5 l    4 6964 1

20 l    1 6965 1

60 l    1 6966  

touring High tech 20W-20
Üreticinin yumuşak karışımlı bir motor yağı öngördüğü motorlar için tek de-
receli madeni yağ. Aşınma koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek. 
Sağlam bir yağ filmi oluşturur.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl 
boyunca kullanılabilir yağ. İnşaat 
makineleri, eski motorlar ve 
araçlar için çok uygun. Turbo uy-
umlu.

20 l    1 3181  

60 l    1 3296  

205 l    1 2556  

Gaz motor yaği 15W-40
Madeni motor yağı. Kurum oluşmasını engeller ve tam motor gücünü 
kullanımına imkan verir. Kritik çalışma koşulları altında bile maksimum yağ 
filmi dayanıklılığı, optimum yağ basıncı ve maksimum aşınma koruması. 
Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur.

Gazla çalışan (CNG/LPG) ve tur-
boya sahip olan ve olmayan her 
tür ticari araç için özel 
geliştirilmiştir. Turbo uyumlu.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB 4 D – PL – H – RO – TR 8 D – GB

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

ŞanzıMan Yağları

1 l    6 3663 1

20 l    1 3695 1

60 l    1 3671 8

205 l    1 3697  

top tec atF 1700
Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik otomatik şanzıman yağı. Yük-
sek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. 
Maksimum şanzıman performansı sağlar. Mükemmel aşınma koruması ve 
sürtünme özelliği. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı 
garanti eder.

Öncelikle ticari araçların, otobüs-
lerin ve minibüslerin otomatik 
şanzımanları için geliştirilmiştir. 
Kısmen hidrolik sistemlerde de 
kullanılabilir. Araç veya motor 
üreticilerinin talimatları dikkate 
alınmalıdır.

tam sentetik

20 l    1 1182 1

60 l    1 1183  

205 l    1 1184  

tam sentetik hipoid dişli yaği truck 75W-90
Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik hipoid dişli yağı. Ünlü araç üre-
ticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. En zor kullanım 
koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz 
çalışmasını sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma su-
nar. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Şanzıman gürül-
tülerini azaltır. Aşırı uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Özellikle ticari araçlarda kullan-
mak için. Üniversal kullanılabilir 
TDL – yağı (total drive line), düz 
şanzımanlar, akupleler ve kilitsiz 
diferansiyeller için. Araç veya mo-
tor üreticilerinin talimatları dik-
kate alınmalıdır.

500 ml    6 1406 1

1 l    6 1407 1

1 l    6 2655 4

20 l    1 1408 1

60 l    1 4708  

205 l    1 4709  

Hipoid dişli yaği tDl SaE 75W-90
Aşırı yüksek performansa sahip yarı sentetik hipoid dişli yağı. Eskimeye 
karşı dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında 
bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel 
viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Özellikle ticari araçlarda kullan-
mak için. Üniversal kullanılabilir 
TDL – yağı (total drive line), düz 
şanzımanlar, akupleler ve kilitsiz 
diferansiyeller için. Araç veya mo-
tor üreticilerinin talimatları dik-
kate alınmalıdır.

yari sentetik

20 l    1 1202  

60 l    1 1203  

205 l    1 1210  

truck şanzıman yağı HC (Gl4) 75W-80
Retarder veya Intarder olan/olmayan düz şanzımanlar ve akupleler için 
performanslı yüksek basınçlı şanzıman yağı. HC-Sente teknolojisi bazında ve 
modern katkılar için kalite baz yağlar sayesinde geniş bir kullanım aralığı ve 
aşırı kullanım koşulları altında optimum yağlama ve 320.000 km‘ye varan 
uzun yağ değişim aralıkları sağlanmıştır. Düşük viskozite özelliği sayesinde 
bu şanzıman yağı, örn. API GL 4 sınıfı tek dereceli yağlarla sorun çıkan vites 
değiştirme sıkıntılarında da kullanılabilir.

Bu sınıfta bir yağ istenen retarder 
veya Intarder olan/olmayan düz 
şanzımanlar ve akupleler için.

Sentetik teknolojisi

60 l    1 1159  

205 l    1 1162  

truck yüksek performansli şanziman yaği (Gl 3+) 
SaE 75W-80
Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili şanzıman yağı. Tam sür-
tünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Ünlü araç üreticilerin 
en sıkı test standartlarına uygundur. Uzun yağ değişim aralıklarında maksi-
mum performansı garanti eder. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. 
Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Modern düz şanzımanlar ve Tran-
saxle kutular için üniversal 
kullanılabilir. LIQUI MOLY bu ürü-
nü Mercedes-Benz, MAN, DAF, 
Volvo, IVECO, Renault ve diğer 
üreticilerin araçlar için öneriyor. 
Araç veya motor üreticilerinin 
talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml    6 3650 1

1 l    6 3651 1

1 l    6 3668 3

5 l    4 3652 1

20 l    1 3653 1

60 l    1 3654  

205 l    1 3655  

top tec atF 1100
Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili yeni nesil otomatik 
şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime muka-
vemetine sahiptir. Dexron III, IIE, IID ve TASA (Tip A, Suffix A) sınıflarına uy-
gun. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Modern katkılar 
sayesinde yüksek performans. Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş for-
mül. Tüm contalarla kullanılabilir.

Hem binek araçlardaki, hem de 
ticari araçlardaki otomatik 
şanzımanlar, düz şanzımanlar, di-
reksiyon kutuları, hidrolikler ve 
yan tahrikler için. Motor veya 
şanzıman üreticilerinin 
öngördüğü özellikle göre 
kullanılır.

500 ml    6 1405 1

1 l    6 1043 1

1 l    6 1885 3

5 l    4 1056  

20 l    1 1058  

60 l    1 1246  

205 l    1 1245  

atF ııı
Yüksek performansa sahip madeni otomatik şanzıman yağı. Üstün şanzıman 
teknolojisine sahip araçlar için. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme 
özelliği. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile 
şanzımanın kusursuz çalışmasını sağlar. Çok iyi yağlama özellikleri ve mü-
kemmel korozyon koruması sağlar. Contalarla son derece uyumludur.

Hem binek araçlardaki, hem de 
ticari araçlardaki otomatik 
şanzımanlar, düz şanzımanlar, di-
reksiyon kutuları, hidrolikler ve 
yan tahrikler için. Motor veya 
şanzıman üreticilerinin 
öngördüğü özellikle göre 
kullanılır.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB

ŞanzıMan Yağları

500 ml    6 1401 1

1 l    6 1020 1

1 l    6 3777 3

20 l    1 1033 1

60 l    1 1039  

205 l    1 4718  

Şanziman yaği (Gl4) SaE 80W
Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. 
Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri 
ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Düz şanzıman, akuple ve diferan-
siyel kutuları için. Araç veya mo-
tor üreticilerinin talimatları dik-
kate alınmalıdır.

madeni

500 ml    6 1403 1

1 l    6 1030 1

1 l    6 8954 3

20 l    1 1045 1

60 l    1 1034  

205 l    1 1038  

Şanziman yaği (Gl4) SaE 85W-90
Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. 
Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri 
ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Düz şanzıman, akuple ve diferan-
siyel kutuları için. Araç veya mo-
tor üreticilerinin talimatları dik-
kate alınmalıdır.

20 l    1 3302  

60 l    1 3564  

205 l    1 1211  

truck şanzıman yağı aFD SaE 60
Paletli araçlardaki kullanım için geliştirilip test edilmiştir. Yağlama maddesi 
iyileştirilmiş bir aşınma korumasına ve düşük bir köpük oluşumuna sahiptir 
ve ilgili üniteler için geçerli olan yüksek standartları yerine getirmektedir. 
Bu özellikle bir yağ palette kısmen fabrika dolumunda da kullanılabilir. 
Kullanım alanına göre yağ değişim aralıkları palet TO-4 özelliğindeki yağlara 
göre iki katına çıkartılabilir.

Palet aksları, diferansiyeller ve 
ıslak kuplajsız durdurma tahrik-
leri ya da Offroad-Truck‘larında 
kilitleme ya da damperli kamyon-
lar, boru döşeyici, zincirli dozer 
vs. (D5M, D6M ve 561M tipine ait 
yüksek son tahrikli çelik zincirli 
makinelerde hariç) için özeldir. 
Yağlama maddesi alternatif ola-
rak bu zamana kadar palet TO-4 
özelliğine yağlama maddelerinin 
kullanıldığı akslarda ve durdurma 
akslarında kullanılabilir.

500 ml    6 1402 1

1 l    6 1025 1

20 l    1 1046 1

60 l    1 1036  

Hipoid dişli yaği (Gl 5) SaE 80W
Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. 
Kritik çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti sunar. Sağlam bir 
yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır.

Diferansiyel kilidine sahip olma-
yan yüksek yük binmiş dişli 
kutuları için (özellikle hipoid dişli 
diferansiyeller). Araç veya motor 
üreticilerinin talimatları dikkate 
alınmalıdır.

1 l    6 4406 1

20 l    1 1048 1

205 l    1 1049  

Hipoid dişli yaği (Gl 5) SaE 80W-90
Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En 
zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin 
kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir 
yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-
sıcaklık oranı.

Diferansiyel kilidine sahip olma-
yan yüksek yük binmiş dişli 
kutuları için (özellikle hipoid dişli 
diferansiyeller). Araç veya motor 
üreticilerinin talimatları dikkate 
alınmalıdır.

20 l    1 3594 1

60 l    1 3598  

Hipoid dişli yaği truck lD SaE 80W-90
Aşırı yüksek performansa sahip madeni hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticile-
rin en sıkı test standartlarına uygundur. Motorların işler kalmasını sağlar ve 
maksimum ömür sunar. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ 
filmi oluşturur. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Uzun yağ 
değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Ticari araçlardaki ve inşaat ma-
kinelerindeki kilitsiz diferansiyel-
ler için özel geliştirilmiş. Motor 
veya şanzıman üreticilerinin 
öngördüğü özellikle göre 
kullanılır.

500 ml    6 1404 1

1 l    6 1035 1

1 l    6 8968 3

20 l    1 1047 1

60 l    1 1031  

205 l    1 2165  

Hipoid dişli yaği (Gl 5) SaE 85W-90
Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En 
zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin 
kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir 
yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-
sıcaklık oranı.

Diferansiyel kilidine sahip olma-
yan yüksek yük binmiş dişli 
kutuları için (özellikle hipoid dişli 
diferansiyeller). Araç veya motor 
üreticilerinin talimatları dikkate 
alınmalıdır.
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  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB 8 D – GB

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

ŞanzıMan Yağları

20 l    1 1215  

60 l    1 3597  

205 l    1 1216  

Hypoid şanzıman yağı Plus (Gl 5) SaE 85W-90 lS
En zor zorlamalar için kaliteli Hypoid şanzıman yağı. Kilitleme diferansiyelli 
aks tahriklerindeki kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Kusursuz EP 
özelliklerinin yanı sıra kuplaj diskleri arasında sürtünme katsayısını da 
değiştiren seçili katkılar içermektedir. Böylece „Stick-Slip“ bir sonraki sars-
ma aleti ile önlenir. Bilinen motorlu taşıt üreticilerinin gereksinimlerini yeri-
ne getirir.

Bu sınıfta bir yağ istenen retarder 
veya Intarder olan/olmayan yük-
sek zorlamalı devre ve diferansi-
yel şanzımanlar için.

madeni

1 l    6 1410 1

1 l    6 3660 3

20 l    1 4706  

60 l    1 4707  

205 l    1 3596 8

Hipoid dişli yaği (Gl 5) lS SaE 85W-90
Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En 
zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin 
kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir 
yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-
sıcaklık oranı.

Aşırı yük binen ve diferansiyel ki-
lidine sahip olan/olmayan difer-
ansiyeller için – özellikle ünite 
veya araç üreticisi tarafından Li-
mited Slip katkılı (LS) yağların 
öngörüldüğü araçlarda. Araç veya 
motor üreticilerinin talimatları 
dikkate alınmalıdır.

20 l    1 4218 1

60 l    1 4705  

205 l    1 4721  

Hipoid dişli yaği tDl SaE 80W-90
Aşırı yüksek performansa sahip madeni hipoid dişli yağı. Eskimeye karşı 
dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile 
ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel 
viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Özellikle ticari araçlarda kullan-
mak için. Üniversal kullanılabilir 
TDL – yağı (total drive line), düz 
şanzımanlar, akupleler ve kilitsiz 
diferansiyeller için. Araç veya mo-
tor üreticilerinin talimatları dik-
kate alınmalıdır.

20 l    1 1258  

60 l    1 3145  

205 l    1 1259  

Special UttO 10W-30
Islak frenler dahil olarak en yeni tahrik sistemlerinin (şanzıman/hidrolik) 
yüksek taleplerini karşılayan son derece modern çok amaçlı yağ. Özenle 
seçilmiş katkı bileşenleri aşınmaya karşı koruyan, paslanmaya ve 
yıpranmaya dayanıklı olan, çok geniş alanda kullanım olanaklarını 
karşılayan bir çok yönlü yağı garanti eder.

Tarım ve ormancılık araçları ve 
üniteleri için ve örneğin maden 
ocakları alanında kullanılan ve bu 
spesifikasyona ait çok amaçlı ola-
rak kullanılabilen şanzıman ve 
hidrolik yağını gerekli kılan 
araçlar ve üniteler için.

1 l    6 1097 1

20 l    1 1291 8

Yükleme kapağı yağı
Sistemlerin hassas bir fonksiyonunun sağlanması için özel gelişim. Artık 
bununla tipik arkaya kayma (stick slip effect) geçmişte kaldı. Maksimum yük 
taşıma kapasitesi, en iyi şekilde aşınma karşı koruma ve burada meydana 
gelen termik yükler ve oksidasyon mukavemeti gerekliliklerini yerine getire-
bilmek için yalnızca yüksek kaliteli hammaddelerin kullanılmasına önem 
verilmiştir. Hidrolik sistemlerde köpük oluşumu önlenir ve sızdırmazlık mal-
zemeleri en iyi şekilde korunur.

Üretici talimatı dikkate alınarak 
üniversal olarak ticari araçlardaki 
yükleme kapaklarında ve hidrolik 
kaldırma platformlarında dört 
mevsim kullanılabilir. Ayrıca bir 
hidrolik yağdan bu özelliğin talep 
edildiği sistemler için uygundur.

HıDrOlıK Yağlar

5 kg    1 4714  

25 kg    1 4715  

akişkan gres zS KOOK-40
Lityum sabun gresi, seçkin hammaddelerden ve katkılardan üretilmiştir. Op-
timum yağlama, suya dayanıklılık, tutunma ve yüksek basınç mukavemetine 
sahiptir. 
DIN 51502 K00-40 sertifikası.

Kamyonları merkezi yağlama 
tesisleri için uygun. Akışkan gres-
lerde olduğu gibi şanzıman ve ya-
tak üreticilerinin işletim 
talimatları dikkate alınmalıdır.

GrESlEr
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  Birimi no.
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1 D – GB – I – E – P 8 D – GB

GrESlEr

Lube Shuttle 400 g    20 3303 1

tır aks gresi KP2P-30 lS
Ticari araçlarda, otobüslerde ve inşaat makinelerinde hem normal hem de 
yüksek sıcaklıkta işletimde aks yataklarının yüksek gerekliliklerine göre 
özel olarak geliştirilmiş olan yüksek performanslı lityum kompleks gres. 
Mavi renk görsel olarak ileri teknoloji yağlama maddesinin özel 
performansına dikkat çeker.

Ticari araç 
akslarındaki ve BPW 
agregalarındaki 
rulmanların, tekerlek 
poyralarının, tekerlek 
yataklarının uzun 
süreli yağlanması 
içindir. LIQUI MOLY bu 
gresi BPW gresine al-
ternatif olarak tavsiye 
eder. Ayrıca bu yüksek 
performanslı gresi ti-
cari araç, otobüs ve 
tarım ve ormancılık 
alanındaki yağlama 
çalışmaları için de 
tavsiye ediyoruz.

 

Lube Shuttle 400 g    20 3347 1

tır gresi KP2K-30
Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli 
koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkılar ve EP 
katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama 
sağlar. Gres performansını kaybetmeden yüksek oranda su alabilir. Sıcaklık 
aralığı: -30 °C ila +130 °C. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: KP2K-30 
sertifikası.

Ticari araçlar, 
inşaat makineleri 
için ve tarım ve 
ormancılıkta 
kullanılan makine-
ler ve cihazlar için 
özel geliştirilmiştir.

Lube Shuttle 400 g    20 3348 1

 5 kg    1 6637 8

 25 kg    1 6638 8

tır gresi KP2K-35 
Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli 
koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkılar ve EP 
katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama 
sağlar. Olağanüstü tutunan yağ filmi sayesinde yağlama aralıkları uzayabilir. 
Sıcaklık aralığı: -35 °C ila +130 °C. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: 
KP2K-35 sertifikası.

Ticari araçlar, 
inşaat makineleri 
için ve tarım ve 
ormancılıkta 
kullanılan makine-
ler ve cihazlar için 
özel geliştirilmiştir.

1 Adet    1 6265  

Kompozit cam onarım çantası ticari/binek
Kompozit cam tamiri için profesyonel tamir sistemi. Alet çantasında binek ve 
ticari araç alanında profesyonel bir kompozit cam tamiri için ihtiyaç duyulan 
tüm aletler bulunmaktadır. Her bir alet yüksek bir kalite seviyesine sahiptir 
ve son derece sabittir. Tamir için gerekli olana yüksek ve alçak basınç bu sis-
temde bir basınç/alçak basınç pompası ile üretilir.

Binek araçların, TIR‘ların ve oto-
büslerin kompozit camlarının 
profesyonel onarımı için.

KOMPOzıt CaM OnarıMı

10 l    1 8198  

25 l    1 8199  

Parlatma şampuanı
Çok işlevli, etkin ve ph bakımından nötr parlatma şampuanı konsantresi oto 
yıkama için özeldir ve yumuşak ve boyayı koruyan tensitler ve yüksek oranda 
bakım maddeleri içerir. Tek defada yıkama, bakım ve kurutma.   
Duruladıktan sonra su filmi hemen ayrılır ve aracın leke 
bırakılmadan kurutulmasını destekler. Parlatma şampuanı parkur bakımı 
için idealdir, çünkü önceden uygulanmış pasta/cilaları bozma. Boya parlak 
olur ve uzun süre kalıcı bir korumaya sahip olur ve aşındırıcı çevresel etken-
lere karşı korunmuştur.

Binek, ticari araçlarda, moto-
sikletlerde, teknelerde, karavan-
da, bahçe mobilyalarında boyalı, 
krom kaplı yüzeyler, kauçuklar, 
plastikler, cam.

araÇ BaKıMı

10 l    1 8194  

33 l    1 8195  

Cam temizleyicisi
Camları ve diğer sert, düz, alkole dayanıklı yüzeyleri temizlemek için kons-
antre, alkol bazlı temizleyici. Cam temizleyicisi en zor yağları, gresi, siliko-
nu, kireç ve parmak izlerini temizler. Mum artıkları, boya hataları ve böcek 
gibi zorlu kirleri bile kolayca çıkarır. Cam temizleyici eşsiz bir kuru-
ma özelliğine sahiptir ve dolayısıyla yüzeyde iz bırakmaz. Bezlerin kendisi 
de hızlı kurur ve dolayısıyla daha uzun kullanılabilir.

Pencereler, aynalar, fayanslar, çi-
niler, seramik, saclar ve endüstri-
deki, sanayideki ve evdeki kapılar 
gibi düz ve sert üst yüzeyler.
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araÇ BaKıMı

11 kg    1 8192  

35 kg    1 8193  

asidik jant temizleme sıvısı
Aşırı anorganik kirleri temizlemek için asit içeren özel temizleyici. Kuvvetli 
bir metalik asit bazında, florik asit içermez; jantlardaki en zorlu kirler 
bile (örn. yanmış balata tozu gibi) ve diğer zorlu kirler hızlı ve dokunmadan   
temizlenir. Asidik jant temizleyicisi jant temizliğinde eforu minimum düzeye 
düşürür. Asidik jant temizleyicisi biyolojik su arıtma tesislerinde söz konusu 
kullanım koşullarına uymak koşuluyla kullanıma uygundur.

Aside dayanıklı boyalı alaşım 
jantların, çelik jantların, jant 
kapakların vs temizliği için. Asidik 
jant temizleyicisi ayrıca çimento 
izleri, kireç veya kazan taşı gibi 
kirlerin inşaat araçlarından veya 
sanayide temizlenmesi için de 
kullanılabilir.

 

11 kg    1 8190  

35 kg    1 8191  

Kuvvetli üniversal temizleyici
Bazik, fosfat içermeyen ve hızlı ayrılan yüksek performanslı temizlik kons-
antresi, bazlara dayanıklı zemin üzerindeki kirli yüzeyler için. İçerdiği mad-
deler biyolojik olarak çözüldüğü için ve hızlı ayırma özelliğinden dolayı bu te-
mizleyici çevreye dosttur ve suyu kirletmez.

Grafit tozu, balata tozu, yağ, gresi, 
polimer, kuş pisliği, böcek 
artıkları vs gibi en zorlu organik 
kirleri hızlı ve kolay temizlemek 
için.

tEMızlEYıCı
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2 tekerlekli / 
atV / Kart / Bike

2 tekerlekli/atV/Kart/Bike
Katkılar 108
Motor yağları, 4 zamanlı Motorbike/Scooter - Street 109
Motor yağları, 4 zamanlı Motorbike - Offroad 111
Motor yağları ATV/SxS 112
Motor yağları, 2 zamanlı Motorbike/Scooter - Street 112
Motor yağları, 2 zamanlı Motorbike - Offroad 113
Motor yağları, 2 zamanlı Kart 113

Şanzıman yağları 114
Filtre yağları 115
Çatal yağları 115
Bakim ürünleri 116
Fren sıvıları 117
Soğutma sıvıları 118
Fabrika Donanımı 118
Bisiklet ürünleri 118
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 15 D – GB – I 223 D – F – I – GR

 

KatKılar

125 ml    6 1580 1

Motorbike Oil additive
Molibden sülfit (MoS2) bazlı motor aşınma koruması. Aşınmayı %50 kadar 
azalttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Motorun ömrünü uzatır. Motor daha 
rahat çalışır, yağ ve yakıt tüketimi düşer. Motorun daha sakin çalışır, daha az 
çalışma arızası olur. Kat. konvertör uyumlu.

Karışık ve ayrı yağlamaya sahip 
tüm 2 ve 4 zamanlı motorlar için. 
Yağ karteri içinde çok diskli kav-
ramalarda da kullanılabilir. Her 
yağ değişiminde veya 2 zamanlı 
motorlarda her yakıt alımında ek-
lenir. 
4 zamanlı motorlar: Bir litre mo-
tor yağı başına 30 ml veya yağ 
karteri kavramasında 20 ml. 
Ayrı yağlamalı 2 zamanlı motor-
lar: 2 litre yağ başına 20 ml veya 
karışık yağlamalı. 10 l karışım 
başına 10 ml.

 

250 ml    6 1657 1

250 ml    6 5922 223

Motorbike Engine Flush
Motorun iç kısmını rahatsız edici kurumlardan temizlemek için temizlik 
sıvısı. Çamur ve cila oluşturucuları çözer. Yağda çözülen ve yağda çözül-
meyen her tür kiri çıkarır ve yağ değişimi yapıldığında yağ sisteminden atılır. 
Kurumdan ve kirden arındırılan motor ve kirlenmeyen temiz yağ artık tam 
performansla çalışabilir.

4 zamanlı benzin motorlu moto-
sikletlerde yağ devridaimini te-
mizler ve durular. Kullanım sıklığı 
yağ devridaiminin kirlenme dere-
cesine ve kullanılan yağın kalite-
sine bağlıdır.

125 ml    6 1581 15

125 ml    6 5918 223

Motorbike 4t Bike-additive
Motorun performansını artırır. Yakıt sistemindeki, supaplardaki, bujilerdeki 
ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Bu 
sayede yakıt tüketimi de düşer. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. 
Karbüratörün buz tutmasını önler. Kat. konvertör uyumlu.

Tüm 4 zamanlı motorlarda (kar-
büratörlü ve enjeksiyonlu) yakıta 
eklenir. 15 ila 20 l yakıt için 125 ml 
yeterlidir. Her yakıt alımında ek-
leyin.

250 ml    6 1582 1

250 ml    6 5919 223

Motorbike 2t Bike-additive
Motorun performansını artırır. Yakıt sistemindeki, emme ve egzoz 
kanallarındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Tüm yakıt 
sistemini korozyona karşı korur. Kat. konvertör uyumlu. Motorlar temiz 
olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Karışık ve ayrı yağlamaya sahip 
tüm 2 zamanlı motorlar için. 25 
ml‘lik tüpten bir dolum 5 l yakıt 
veya yakıt karışımı için yeterlidir.

150 ml    6 3040 1

150 ml    6 5920 223

Motorbike Speed additive
Hızlanmayı iyileştiren, temizleyici, dağıtıcı ve işleme maddesi koruyucu özel-
liklere sahip modern külsüz etki maddesi kombinasyonu. Bugünkü motorla-
ra, işletim maddeleri ve işletim koşullarına uygun olarak en modern katkı ve 
yakıt maddesi teknolojisinin en güncel durumuna göre ifade edilmiştir. Daha 
fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.

Tüm 4 ve 2 çevrimli benzinli mo-
torlara yakıt ilavesi.

250 ml    6 3041 1

250 ml    6 5921 223

Motorbike Benzin dengeleyicisi
Yakıtın eskimesini ve oksitlenmesini önler. Tüm yakıt sisteminde korozyon 
olmasını önler. Motosikletlerin, mobiletlerin, Quad‘ların, kar araçlarının ve 
diğer benzinle çalışan 2 ve 4 çevrimli motorların sorunsuzca işletimden 
alınmasını sağlar. Çalışma emniyetini yükseltir. Uzun süre etki eder.

Tüm 4 ve 2 çevrimli benzinli mo-
torlar için uygundur - özellikle ön-
leyici kullanım için. Turbo ve kat 
testli.

1 Adet    6 3034 15

Motorbike Performance Set
Set içeriği: 
1 x Motorbike 4T Bike-Additive (ürün no. 1581) 
1 x Motorbike Benzin dengeleyicisi (ürün no. 3041)
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 216 BOOKLET 223 D – F – I – GR 246 TR

KatKılar

150 ml    6 3042 1

150 ml    6 5923 223

Motorbike radyatör temizleyicisi
Soğutma devrelerinin temizliği için konsantre. Soğutma/ısıtma sisteminde 
kurum olması ısı alışverişi için engel teşkil eder, termostatları ve ayar 
mekanizmalarını bloke eder. Motor sıcaklığının yüksek olması motorun yük-
sek aşınma ve hasar riskiyle çalışmasına neden olur. Yağlı ve kireçli 
kurumları temizler, optimum motor sıcaklığı ve çalışma emniyeti sağlar. 
Aşındırıcı asitler ve bazlar içermez.

Tüm soğutma devreleri için uy-
gundur. Her tür antifriz ve 
katkılarla uyumludur.

 

125 ml    6 3043 1

125 ml    6 5924 223

Motorbike radyatör kapatici
Soğutma devresi sistemlerindeki sızıntıların contalanması için dispersiyon. 
Kılcal çatlaklar ve küçük sızıntı noktaları güvenilir bir şekilde contalanır. 
Soğutma sistemi onarımının emniyete alınması için önleyici olarak 
kullanılabilir. Katı madde dispersiyonu taşıyıcı sıvıda dengelenmiştir.

Soğutma suyu filtreli ve filtresiz 
soğutma suyu sistemlerindeki 
küçük sızıntı noktalarının 
contalanması içindir. Alüminyum 
ve plastik radyatörler için de uy-
gundur.

80 ml    24 7824 246

Motorbike 4t Shooter
Motorun performansını artırır. Yakıt sistemindeki, supaplardaki, bujilerdeki 
ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Bu 
sayede yakıt tüketimi de düşer. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. 
Karbüratörün buz tutmasını önler. Kat. konvertör uyumlu.

Tüm 4 zamanlı motorlarda (kar-
büratörlü ve enjeksiyonlu) yakıta 
eklenir. 5 ila 10 l yakıt için 80 ml 
yeterlidir. Her yakıt alımında ek-
leyin.

80 ml    24 7823 246

Motorbike Speed Shooter
Hızlanmayı iyileştiren, temizleyici, dağıtıcı ve işleme maddesi koruyucu özel-
liklere sahip modern külsüz etki maddesi kombinasyonu. Bugünkü motorla-
ra, işletim maddeleri ve işletim koşullarına uygun olarak en modern katkı ve 
yakıt maddesi teknolojisinin en güncel durumuna göre ifade edilmiştir. Daha 
fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.

2 ve 4 zamanlı benzin motorları 
için (karbüratör ve enjektör). 10 
litre kadar yakıt için 80 ml yeterli-
dir. Her yakıt işleminde tavsiye 
edilir!

1 l    6 2592 216

4 l    4 1685 216

20 l    1 2720 1

60 l    1 2593  

205 l    1 2594  

Motorbike 4t Synth 5W-40 Street race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi bekle-
nen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. 
Yarışlarda test edilmiştir.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak 
kavramalı ve kavramasız motor-
lar için uygun.

MOtOr Yağları, 4 zaManlı MOtOrBıKE/SCOOtEr - StrEEt
tam sentetik

1 l    6 1502 216

4 l    4 1686 1

20 l    1 1567  

60 l    1 1564  

205 l    1 1569  

Motorbike 4t Synth 10W-50 Street race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi bekle-
nen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. 
Yarışlarda test edilmiştir.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak 
kavramalı ve kavramasız motor-
lar için uygun.

1 l    6 1525 216

4 l    4 1687 216

20 l    1 1527  

60 l    1 2724  

Motorbike 4t Synth 10W-60 Street race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi bekle-
nen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. 
Yarışlarda test edilmiştir.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak 
kavramalı ve kavramasız motor-
lar için uygun.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 4 D – PL – H – RO – TR 8 D – GB 216 BOOKLET

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOtOr Yağları, 4 zaManlı MOtOrBıKE/SCOOtEr - StrEEt

1 l    6 3816 216

4 l    4 3817 216

20 l    1 3818 8

60 l    1 3819 8

205 l    1 3820 8

Motorbike HD Synth 20W-50 Street
Hava ve su soğutmalı dört zamanlı motosiklet motorlarında, özel olarak Har-
ley Davidson‘da kullanım için tasarlanmış tam sentetik motor yağı. Seçkin 
baz yağlar ve kaliteli katkılar tüm çalışma koşulları altında optimum 
yağlama, mükemmel motor temizliği ve eşsiz sürtünme değerleri sağlar.

20W-50 akışkanlıkta sentetik bir 
motor yağı öngören çok sayıda 
Harley Davidson V-Twin motorları 
için. Islak kavramalı ve kavraması 
kullanım için uygun.

tam sentetik

1 l    6 1521 216

1 l    6 2660 4

4 l    4 1243 216

20 l    1 1562  

60 l    1 1563  

205 l    1 1568  

Motorbike 4t 10W-40 Street
Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma 
koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Opti-
mum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve 
minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde 
olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak 
kavramalı ve kavramasız motor-
lar için uygun.

Sentetik teknolojisi

1 l    6 2526 216

4 l    4 1688 216

20 l    1 3015  

60 l    1 2531  

205 l    1 2544  

Motorbike 4t 10W-30 Street
Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma 
koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Opti-
mum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve 
minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde 
olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak 
kavramalı ve kavramasız motor-
lar için uygun.

1 l    6 2555 216

4 l    4 1689 216

20 l    1 2722 1

60 l    1 2565  

205 l    1 2566  

Motorbike 4t 15W-50 Street
Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma 
koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Opti-
mum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve 
minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde 
olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak 
kavramalı ve kavramasız motor-
lar için uygun.

800 ml    6 3036 1

Motorbike 4t 10W-40 Formula
Hava ve su soğutmalı dört zamanlı motosiklet motorları için yüksek 
performanslı motor yağı. Seçkin baz yağlar ve kaliteli katkılar tüm çalışma 
koşulları altında optimum yağlama, mükemmel motor temizliği ve eşsiz sür-
tünme değerleri sağlar. Kat. konvertör uyumlu.

Normal veya aşırı koşullarda 
çalışan cadde ve yarış 
motorlarında Scooter tipi araçlar-
da tüm yıl boyunca kullanılabilir. 
Islak kavramalı ve kavramasız 
kullanım için uygun.

1 l    6 3044 1

4 l    4 3046 1

20 l    1 3047  

60 l    1 3048  

205 l    1 3049  

Motorbike 4t 10W-40 Basic Street
Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma 
koşulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir 
yağlama, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma 
ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konver-
tör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Islak 
kavramalı ve kavramasız motor-
lar için uygun.

madeni

1 l    6 1500 216

1 l    6 2656 4

4 l    4 1696 216

20 l    1 1560  

60 l    1 1561  

205 l    1 3829  

Motorbike 4t 20W-50 Street
Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma 
koşulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir 
yağlama, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma 
ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konver-
tör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Islak 
kavramalı ve kavramasız motor-
lar için uygun.



2 
te

ke
rl

ek
li

 / 
At

V 
/ k

Ar
t 

/ B
ik

e

111

 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 216 BOOKLET

MOtOr Yağları, 4 zaManlı MOtOrBıKE/SCOOtEr - StrEEt

1 l    6 1572 216

4 l    4 1230 216

Motorbike HD-Classic SaE 50 Street
Tek dereceli motor yağı. Klasik motosikletlerde kullanmak için. Harley- 
Davidson için uygun. Yüksek aşınma mukavemeti ve mükemmel korozyon 
koruması. Dayanıklı. Motorun sessiz çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını 
sağlar. Düşük buharlaşma kaybı ve yağ tüketimi.

4 zamanlı motorlar için, Harley-
Davidson için özel. Piyasadaki 
tüm motor yağlarıyla 
karıştırılabilir.

madeni

1 l    6 1618 216

Motorbike 4t 10W-40 Scooter  
Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma 
koşulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir 
yağlama, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma 
ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konver-
tör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Islak 
kavramalı ve kavramasız motor-
lar için uygun.

800 ml    6 3035 1

Motorbike 4t 20W-50 Formula
Hava ve su soğutmalı dört zamanlı motosiklet motorları için yüksek 
performanslı motor yağı. Seçkin baz yağlar ve kaliteli katkılar tüm çalışma 
koşulları altında optimum yağlama, mükemmel motor temizliği ve eşsiz sür-
tünme değerleri sağlar. Kat. konvertör uyumlu.

Normal veya aşırı koşullarda 
çalışan cadde ve yarış 
motorlarında Scooter tipi araçlar-
da tüm yıl boyunca kullanılabilir.

1 l    6 3018 1

4 l    4 3019 1

Motorbike 4t Synth 5W-40 Offroad race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi bekle-
nen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. 
Yarışlarda test edilmiştir.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 4 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak 
kavramalı ve kavramasız Enduro-, 
Motocross makineleri, Quad, SxS 
ve kar araçları için uygundur.

MOtOr Yağları, 4 zaManlı MOtOrBıKE - OFFrOaD
tam sentetik

1 l    6 3051 1

4 l    4 3052 1

Motorbike 4t Synth 10W-50 Offroad race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi bekle-
nen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. 
Yarışlarda test edilmiştir.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 4 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak 
kavramalı ve kavramasız Enduro-, 
Motocross makineleri, Quad, SxS 
ve kar araçları için uygundur.

1 l    6 3053 216

4 l    4 3054 216

Motorbike 4t Synth 10W-60 Offroad race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi bekle-
nen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. 
Yarışlarda test edilmiştir.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 4 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak 
kavramalı ve kavramasız Enduro-, 
Motocross makineleri, Quad, SxS 
ve kar araçları için uygundur.

1 l    6 3055 216

4 l    4 3056 1

Motorbike 4t 10W-40 Offroad
Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma 
koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Opti-
mum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve 
minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde 
olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 4 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak 
kavramalı ve kavramasız Enduro-, 
Motocross makineleri, Quad, SxS 
ve kar araçları için uygundur.

Sentetik teknolojisi
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB 216 BOOKLET

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOtOr Yağları, 4 zaManlı MOtOrBıKE - OFFrOaD

1 l    6 3057 1

4 l    4 3058 1

Motorbike 4t 15W-50 Offroad
Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma 
koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Opti-
mum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve 
minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde 
olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 4 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak 
kavramalı ve kavramasız Enduro-, 
Motocross makineleri, Quad, SxS 
ve kar araçları için uygundur.

Sentetik teknolojisi

1 l    6 3059 216

4 l    4 3062 1

Motorbike 4t 10W-40 Basic Offroad
Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma 
koşulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir 
yağlama, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma 
ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konver-
tör uyumlu.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 4 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Islak 
kavramalı ve kavramasız Enduro-, 
Motocross makineleri, Quad, SxS 
ve kar araçları için uygundur.

madeni

1 l    6 3013 1

4 l    4 3014 1

atV 4t Motoroil 10W-40
Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma 
koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Opti-
mum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve 
minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde 
olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 4 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak 
kavramalı ve kavramasız ATV (All 
Terrain Vehicles), Quad ve SxS‘ler 
(Side by Side) için özel olarak 
geliştirildi.

MOtOr Yağları atV/SXS
Sentetik teknolojisi

1 l    6 1505 1

1 l    12 2764 3

20 l    1 1566  

Motorbike 2t Synth Street race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş 
keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Normalden en zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 2 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Ayrı ve 
karışık yağlamalı motorlar için 
uygun. Kendinden karışır. 
Çalışma talimatlarına uygun ola-
rak 1:100 karışım oranı.

MOtOr Yağları, 2 zaManlı MOtOrBıKE/SCOOtEr - StrEEt
tam sentetik

1 l    6 1053 216

1 l    12 2767 3

20 l    1 1054  

Motorbike 2t Synth Scooter Street race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş 
keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Normalden en zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 2 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Ayrı ve 
karışık yağlamalı motorlar için 
uygun. Kendinden karışır. 
Çalışma talimatlarına uygun ola-
rak 1:100 karışım oranı.

1 l    6 1504 216

20 l    1 1565  

60 l    1 1577  

Motorbike 2t Street
Kısmi sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları 
altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum 
yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve mini-
mum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. 
konvertör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 2 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Ayrı ve 
karışık yağlamalı motorlar için 
uygun. Kendinden karışır. 
Çalışma talimatlarına uygun ola-
rak 1:50 karışım oranı.

yari sentetik
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 15 D – GB – I 216 BOOKLET

MOtOr Yağları, 2 zaManlı MOtOrBıKE/SCOOtEr - StrEEt

500 ml    6 1622 1

1 l    6 1621 216

Motorbike 2t Semisynth Scooter Street 
Kısmi sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları 
altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum 
yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve mini-
mum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. 
konvertör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 2 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Ayrı ve 
karışık yağlamalı motorlar için 
uygun. Kendinden karışır. 
Çalışma talimatlarına uygun ola-
rak 1:50 karışım oranı.

yari sentetik

1 l    6 1619 216

4 l    4 1237 1

60 l    1 1633  

Motorbike 2t Basic Scooter Street 
Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Özenle seçilen 
hammaddeler noktasal performansa güvenle erişilmesini ve motorun 
korunmasını sağlar.

Normal çalışma koşullarına ma-
ruz kalan hava ve su soğutmalı 2 
zamanlı motorlar için geliştirildi. 
Ayrı ve karışık yağlamalı motorlar 
için uygun. Kendinden karışır. 
Çalışma talimatlarına uygun ola-
rak 1:50 karışım oranı.

madeni

1 l    6 3063 1

4 l    4 3064 1

Motorbike 2t Synth Offroad race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş 
keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 2 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Ayrı ve 
karışık yağlamalı Enduro-, Moto-
cross makineleri, Quad, SxS ve 
kar araçları için uygundur. Kend-
inden karışır. Çalışma 
talimatlarına uygun olarak 1:100 
karışım oranı.

MOtOr Yağları, 2 zaManlı MOtOrBıKE - OFFrOaD
tam sentetik

1 l    6 3065 1

4 l    4 3066 1

Motorbike 2t Offroad
Kısmi sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları 
altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum 
yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve mini-
mum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. 
konvertör uyumlu.

Karayolları dışında normalden 
zorlu düzeye kadar zorlanmalar 
altında kullanılan hava ve su 
soğutmalı 2 zamanlı motorlar için 
özel olarak geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Ayrı ve 
karışık yağlamalı Enduro-, Moto-
cross makineleri, Quad, SxS ve 
kar araçları için uygundur. Kend-
inden karışır. Çalışma 
talimatlarına uygun olarak 1:50 
karışım oranı.

yari sentetik

1 l    6 1635 15

Pro Kart
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Harika yağlama, mükem-
mel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Yarışlarda test 
edilmiştir. FIA tarafından kabul edilmiş ve dolayısıyla yarış için resmen 
onaylanmış.

Benzin yakıtıyla çalıştırılan Karts, 
Quads ve motosikletlerdeki hava 
ve su soğutmalı 2 zamanlı motor-
lar için özel olarak geliştirildi. 
Ayrı ve karışık yağlama için. 
Kendinden karışır. Araç ve moto-
siklet üreticilerinin verdiği 
karışım oranına dikkat edilmeli-
dir.

MOtOr Yağları, 2 zaManlı Kart
tam sentetik
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 223 D – F – I – GR

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

ŞanzıMan Yağları

500 ml    6 1516 1

500 ml    6 5925 223

1 l    6 3825 1

20 l    1 3826  

60 l    1 3827  

Motorbike Gear Oil 75W-90
Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş performanslı yüksek 
basınçlı şanzıman yağı. Aşırı koşullarda bile kolay vites değiştirmeyi sağlar 
ve API GL5 sınıfına uygundur. Eşsiz aşınma koruması özelliklerine ve opti-
mum bir viskozite-sıcaklık ilişkisine sahiptir.

Yüksek performanslı motosiklet 
şanzımanları ve son tahrikler için. 
Şanzıman üreticilerinin 
talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik

500 ml    6 3072 1

500 ml    6 5926 223

Motorbike Gear Oil 75W-140 Gl5 VS
Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş performanslı yüksek 
basınçlı şanzıman yağı. Aşırı koşullarda bile kolay vites değiştirmeyi sağlar 
ve API GL5 sınıfına uygundur. Eşsiz aşınma koruması özelliklerine ve opti-
mum bir viskozite-sıcaklık ilişkisine sahiptir.

Yüksek performanslı motosiklet 
şanzımanları ve son tahrikler için. 
Şanzıman üreticilerinin 
talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l    6 3822 1

Motorbike Gear Oil HD 150 
Harley Davidson motosikletlerde primer tahrikler için özel sentetik şanzıman 
yağı. Tüm sıcaklık bölgelerinde en iyi yağlama. Sentetik temel yağ en iyi 
basınç mukavemeti sağlar.

1984 ve 2010 arası çoğu Harley 
Davidson modelinde primer zincir 
tahriklerinde ve kavramalarda 
kullanım için. Dikkat: Kayış pri-
mer tahrikli modeller için uygun 
değildir.

1 l    6 3087 1

1 l    6 5927 223

Motorbike Gear Oil 10W-30
Seçkin baz yağlardan ve çok fonksiyonlu katkılardan üretilmiş performanslı 
yüksek basınçlı şanzıman yağı. Böylece şanzımanlarda ve tahriklerde geniş 
bir kullanım alanı ortaya çıkmaktadır.

Normal ve yüksek yüklü 
şanzımanlar ve uç tahrikler için.

Sentetik teknolojisi

500 ml    6 1617 1

500 ml    6 5928 223

Motorbike Gear Oil 80W
Seçkin baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş performanslı şanzıman yağı. 
Kolay vites değiştirmeyi sağlar ve API GL4 sınıfına uygundur.

Yüksek performanslı motosiklet 
şanzımanları ve son tahrikler için. 
Şanzıman üreticilerinin 
talimatları dikkate alınmalıdır.

madeni

150 ml    6 1680 1

150 ml    6 5929 223

Motorbike Gear Oil Gl4 80W-90 Scooter
Seçkin baz yağlardan ve çok fonksiyonlu katkılardan üretilmiş performanslı 
yüksek basınçlı şanzıman yağı. Şanzımanlarda ve tahriklerde geniş bir 
kullanım alanı ortaya çıkmaktadır.

Normal ve yüksek yüklü 
şanzımanlar ve uç tahrikler için.

1 l    6 3094 1

1 l    6 5930 223

atV axle Oil 10W-30
Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş, yüksek performanslı 
şanzıman yağıdır. Böylece yağ, geniş bir yelpazede şanzımanlarda 
kullanılabilir.

Islak kavramalı ve kavramasız 
şanzımanlar ve uç tahrikler ve/
veya ıslak fren ve normal ila yük-
sek yükler için.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 223 D – F – I – GR

ŞanzıMan Yağları

1 l    6 3821 1

Motorbike Gear Oil 80W-90 
Seçkin baz yağlardan ve çok fonksiyonlu katkılardan üretilmiş performanslı 
yüksek basınçlı şanzıman yağı. API sınıflandırması GL 4 uyarınca her tür mo-
tosiklet şanzımanlarında çok amaçlı olarak kullanılabilir.

Normal ve yüksek yüke kadar mo-
tosiklet şanzımanları ve uç tahrik-
ler için. Şanzıman üreticilerinin 
talimatları dikkate alınmalıdır.

madeni

500 ml    20 1625 1

500 ml    6 5931 223

1 l    6 3096 1

1 l    6 5932 223

Motorbike Hava filtresi
Köpük hava filtreleri için özel yağ. Sıvının eşsiz tutunma özelliği tozu ve 
kumu filtrede tutar ve yüksek motor aşınmasını önler. Motorun ömrünü 
uzatır. Su tutmaz. Reçine ve köpük yapmaz. Filtreye uygularken oluşan mavi 
renk eşit biçimde uygulanmasını sağlar.

İçerisinde köpük hava filtresi 
takılı olan hava ya da su soğutmalı 
motorlu tüm 2 ve 4 çevrimli moto-
sikletlerdeki kullanım için uygun-
dur.

FıltrE Yağları

400 ml    6 1604 1

400 ml    6 5933 223

Motorbike Hava filtresi yağı (sprey)
Köpüklü ve dokulu hava filtrelerinin nemlendirilmesi için özel geliştirilmiş 
spreydir. Aşırı kullanım koşullarında dahi toz ve kiri uzak tutarak motor 
hasarlarını önler. Optimum hava geçişi ile maksimum motor gücü sağlar.

İçerisinde köpük ya da doku hava 
filtresi takılı olan hava ya da su 
soğutmalı motorlu tüm 2 ve 4 çev-
rimli motosikletlerdeki kullanım 
için uygundur.

500 ml    6 1523 1

500 ml    6 5950 223

1 l    6 2716 1

5 l    4 1623 1

5 l    4 5951 223

20 l    1 3016  

Motorbike Fork Oil 5W light
Tam sentetik çatal ve amortisör yağı. Aşınma kayıplarını önler ve uzun süre 
kullanılsa bile güvenli sürüş özellikleri sağlar. Köpük oluşmasını ve 
contaların sertleşmesini önler. İyi korozyon ve aşınma koruması uzun bir 
çalışma ömrü sağlar.

Motosikletlerin, mopetlerin ve 
diğer iki tekerlekli araçların 
çatallarında, amortisörlerinde 
üniversal kullanılabilir.

Çatal Yağları

500 ml    6 3099 1

500 ml    6 5940 223

1 l    6 2719 1

20 l    1 3017  

Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light
Üniversal kullanım için tasarlanmıştır. Özel sentetik bazlı yağlar ve uygun 
katkılar mükemmel sürüş özellikleri ve emicilik sağlar.

Motosikletlerin, mopetlerin ve 
diğer iki tekerlekli araçların 
çatallarında, amortisörlerinde 
üniversal kullanılabilir.

500 ml    6 1506 1

500 ml    6 5952 223

1 l    6 2715 1

5 l    4 1606 1

5 l    4 5953 223

20 l    1 3828  

Motorbike Fork Oil 10W medium
Tam sentetik çatal ve amortisör yağı. Aşınma kayıplarını önler ve uzun süre 
kullanılsa bile güvenli sürüş özellikleri sağlar. Köpük oluşmasını ve 
contaların sertleşmesini önler. İyi korozyon ve aşınma koruması uzun bir 
çalışma ömrü sağlar.

Motosikletlerin, mopetlerin ve 
diğer iki tekerlekli araçların 
çatallarında, amortisörlerinde 
üniversal kullanılabilir.

500 ml    6 1524 1

500 ml    6 5954 223

1 l    6 2717 1

Motorbike Fork Oil 15W heavy
Tam sentetik çatal ve amortisör yağı. Aşınma kayıplarını önler ve uzun süre 
kullanılsa bile güvenli sürüş özellikleri sağlar. Köpük oluşmasını ve 
contaların sertleşmesini önler. İyi korozyon ve aşınma koruması uzun bir 
çalışma ömrü sağlar.

Motosikletlerin, mopetlerin ve 
diğer iki tekerlekli araçların 
çatallarında, amortisörlerinde 
üniversal kullanılabilir.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 15 D – GB – I 223 D – F – I – GR

 

BaKıM ürünlErı

1 l    6 1509 1

1 l    6 5960 223

5 l    1 3037 1

5 l    1 5961 223

20 l    1 3038  

Motorbike Cleaner
Motosiklet ve bisikletler için özel olarak geliştirilmiş temizlik sıvısı çevreye 
zarar veren çözelti maddeleri içermez.

Motosiklet ve bisiklet, mobiletle-
rin vs. temizliği içindir.

 

200 ml    12 1513 1

Motorbike Multi Spray
Yağlar, pas çözer, motosikleti korur ve bakımını yapar. Hareketli parçaları 
(ör. kumanda telleri) kalıcı olarak çalışır halde tutar. En zorlu ve paslı 
cıvataları çözer. Tüm elektrik sistemini korur. Gıcırdama seslerini azaltır. 
Korozyondan korur ve kauçuk parçaların bakımını yapar. Mükemmel nüfuz 
etme özelliği.

Eşsiz ve çok yönlü özellikleri 
sayesinde atölyede, motorlu 
araçlarda ve iki tekerlekli 
araçlarda geniş bir kullanım 
alanına sahiptir.

250 ml    12 1508 1

250 ml    12 5962 223

Motorbike Chain lube
Tam sentetik zincir gresi. Çok iyi tutunur ve su tutmaz. Mükemmel nüfuz ve 
yağlama özelliği. Hızlı çalışan zincirler için çok uygun. Zincirin uzamasını 
azaltır ve zincirin uzun ömürlü olmasını sağlar. Biyolojik olarak çözülür (Test 
CEC L-33T-82  - 21 günde %80). Sadec saf halde kullanıldığında optimum et-
kiyi gösterir. Uygulamadan önce zincirin Motorbike zincir temizleyicisi (ürün 
no. 1602) ile temizlenmesi önerilir.

Güç aktaran zincirlerin ilk 
yağlaması ve bakım yağlaması. 
Tozlu, kirli ve aşındırıcı ortamlara 
son derece uygun. O ringe sahip 
olan/olmayan yüksek 
performanslı ve hızlı çalışan zin-
cirler için.

300 ml    12 1603 1

300 ml    12 5963 223

Motorbike Kask iç temizleyicisi
Zarar vermeden iyice temizler. Bakterileri temizler ve hoş bir koku verir. Ko-
ruyucu film sayesinde hemen kirlenmez.

Kaskları, kask döşemelerini, 
vizörleri, kaplamaları, koltukları 
vs korur ve temizler.

500 ml    6 1602 1

500 ml    6 5964 223

Motorbike zincir temizleyicisi
Özel geliştirilmiş temizleyici, kaliteli solventlerden oluşur, iki tekerlekli 
araçlarda hızlı, sorunsuz temizlik için.

İki tekerlekli araçlarda ve 
Quad‘larda O ringe sahip olan/ol-
mayan zincirlerin temizliği için.

50 ml    24 1592 15

50 ml    24 5980 223

400 ml    12 1591 1

400 ml    12 5981 223

Motorbike Beyaz zincir spreyi
Beyaz, tam sentetik özel gres. Zincire gözle görülür uygulama sayesinde op-
timum yağlama. Soğuk, sıcak suya ve su sıçramasına dayanıklı. Çok iyi tu-
tunma ve aşınma koruması. Zincirin uzamasını azaltır ve zincirin uzun ömür-
lü olmasını sağlar. Nüfuz yeteneği ve korozyon koruma özelliği yüksek. 400 
ml‘lik tüple 50 ml‘lik tüp tekrar doldurulabilir. Uygulamadan önce zincirin 
Motorbike zincir temizleyicisi (ürün no. 1602) ile temizlenmesi önerilir.

O ringe sahip olan/olmayan yük-
sek performanslı ve hızlı çalışan 
motosiklet zincirleri için.

250 ml    6 1601 1

250 ml    12 5965 223

Motorbike Kombine deri bakimi
Tüm düz deriler için kalite bakım maddesi. Renkleri canlandırır, deriyi korur 
ve bakım yapar. İşlenen yüzeyler mat bir parlaklığa kavuşur. Çok kirli yüzey-
leri temizlemek için LIQUI MOLY üniversal temizleyiciyi (ürün no. 1653) öne-
riyoruz.

Düz deriden yapılmış yüzeyler 
için, örn. koltuklar, sele cepler. 
Kombine deri vs.

400 ml    12 3039 1

400 ml    12 5955 223

Motorbike Sprey parlatici
İyi bir temizlik, etkili ve kusursuz parlaklık veren ciladır. Herhangi bir çizik 
oluşturmadan hafif ve yağlı kirleri hızlıca temizler. Son derece kolay cilala-
ma (toz siler gibi) sayesinde tüm boya ve renk tiplerinde eşit bir yüzey, 
parlaklık ve renk derinliği elde edilir. Oluşan koruyucu katmak hafif çizikleri 
kapatır ve boyayı yağıştan kaynaklanan etkilere karşı korur.

Mükemmel boya bakımı sağlar. 
Yağış etkilerine karşı boya yüzey-
ini optimum şekilde kapatır. Yeni 
veya hazırlanmış karışık ve metal 
boyalar için ve de teşhis 
salonlarında yeni araçların veya 
ikinci el araçların hızlı 
hazırlanması içindir.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 15 D – GB – I 20 D – GB – F – ARAB 25 GB 26 GB – E 44 DK – FIN – N – S 88 F 223 D – F – I – GR

BaKıM ürünlErı

300 ml    12 1579 1

300 ml    12 5982 223

Motorbike lastik onarim spreyi
Patlak lastikleri sızdırmaz hale getirir ve tekrar pompalar. Onarımdan sonra 
makul hızda yola devam edilmeli ve ilk fırsatta lastik değiştirilmelidir. İç las-
tikli ve iç lastiksiz tüm lastik tipleri için. İç lastik kopmuşsa veya lastik jant-
tan kaymış ya da yanağı yarılmışsa kullanmayın! 
DİKKAT: Tekerleklerdeki tekerlek basıncı denetleme sistemleri içerikteki çö-
zelti maddesi nedeniyle tahrip olabilir.

İç lastikli ve iç lastiksiz tüm lastik 
tipleri için arıza yardımı.

100 ml    12 1571 15

100 ml    12 5983 223

Motorbike Vizör temizleyicisi
Kaskları ve vizörleri temizler. Cam ve plastik vizörler için aktif kaplama. 
Uzun süre etki eder. Kiri, böcekleri, yağı ve silikon kaplamaları çıkar. Net 
görüş ve emniyet sağlar.

Cam ve plastik vizörler için temiz-
lik ve bakım.

 

500 ml    6 3086 15

500 ml    6 5984 223

Fren hidroliği Sl6 DOt 4
Glikol eterlerin ve bunların borik asit ester bazında sentetik fren hidroliği. 
Yüksek kaynama ve ıslak kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım 
süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır.

Bu özellikte sentetik bir fren 
hidroliği gerektiren araçların hid-
rolik fren ve debriyaj sistemlerin-
de kullanım için idealdir. ESP/
DSC, ABS ve/veya ASR gibi emniy-
et sistemleri ile donatılmış 
araçlarda idealdir.

FrEn SıVıları

250 ml    24 3091 25

250 ml    24 2884 44

500 ml    24 3093 26

500 ml    24 2885 44

1 l    12 2886 44

5 l    4 2887 44

Fren hidroliği DOt 4
Glikol eter, alkilpoliglikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliği. 
Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksi-
dasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kayna-
ma noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı 
alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel nem temizleyicileri 
kabarcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren 
hidroliği gerektiren tüm diskli 
frenlerde ve kampana frenlerde, 
debriyaj sistemlerinde 
kullanılabilir. Fren hidroliği aynı 
zamanda ABS fren sistemlerinde 
de kullanılabilir.

500 ml    6 3085 1

500 ml    6 5985 223

5 l    4 3097 1

20 l    1 2888  

60 l    1 3098  

Fren hidroliği DOt 4
Glikol eter, alkilpoliglikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliği. 
Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksi-
dasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kayna-
ma noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı 
alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel nem temizleyicileri 
kabarcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren 
hidroliği gerektiren tüm diskli 
frenlerde ve kampana frenlerde, 
debriyaj sistemlerinde 
kullanılabilir. Fren hidroliği aynı 
zamanda ABS fren sistemlerinde 
de kullanılabilir.

250 ml    24 3092 25

250 ml    24 5986 88

55 l    1 3672  

Brake Fluid DOt 5.1
Glikol eter, alkilpoliglikol ve poliglikolester bazında sentetik fren hidroliği. 
Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksi-
dasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği kusursuz ıslak ve kuru kay-
nama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı 
alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel nem temizleyicileri 
kabarcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren 
hidroliği gerektiren tüm diskli 
frenlerde ve kampana frenlerde, 
debriyaj sistemlerinde 
kullanılabilir. Fren hidroliği aynı 
zamanda ABS fren sistemlerinde 
de kullanılabilir.

250 ml    24 3679 20

Brake Fluid race
Sentetik fren sıvısı. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek 
sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek 
ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde 
belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel katkılar 
erken kabarcık oluşmasını önler.

Bu özellikte sentetik bir fren 
hidroliği gerektiren tüm diskli ve 
tamburlu fren sistemlerinde ve 
motosikletlerindebriyaj sistemle-
rinde kullanılabilir. Fren hidroliği 
aynı zamanda ABS fren sistemle-
rinde de kullanılabilir.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB 59 D – GB – E – F – I

 

SOğUtMa SıVıları

100 ml    6 6051 59

Bike zincir yağı Dry lube
Özellikle kuru ve tozlu koşullar için bisiklet zincirine yönelik nano teknolojili 
muhteşem uzun süreli yağlama maddesidir. Sürünme ve yapışma etkisinin 
yanı sıra nano elmasları aracılığıyla aşırı aşınma koruması sağlayan özel bir 
etki maddesi kombinasyonu içermektedir. Ayrıca zincirin sürtünmesi hisse-
dilebilir bir şekilde azaltılır ve özel çalışma sessizliği elde edilir.

Özel olarak kuru ve tozlu kullanım 
koşullarında bisiklet zincirlerinin 
yağlanması ve bunlara bakım 
yapılması içindir.

Yağlayıcılar

100 ml    6 6052 59

Bike zincir yağı Wet lube
Özellikle nemli ve kirli kullanım koşullarında bisiklet zincirleri için 
muhteşem uzun süreli yağlama maddesidir. Özel çalışma sessizliği sağlar. 
Tüm metal parçaları korozyona karşı korur. Plastiklere, boyalara, ve metale 
zarar vermez. Bitkisel bazda olduğundan çevre dostudur.

Özel olarak nemli ya da ıslak 
kullanım koşullarında bisiklet 
zincirlerinin yağlanması ve bunla-
ra bakım yapılması içindir.

400 ml    6 6054 59

Bike zincir temizleyicisi
Bisiklet alanındaki zincirlerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde temizlenmesi ve 
gresten arındırılması için seçili çözelti maddesi kombinasyonuna sahip özel 
olarak geliştirilmiş temizleyicidir. Yağlı ve gresli kirler üzerinde oldukça et-
kilidir.

Bisiklet zincirlerinin temizlenme-
si için özel olarak geliştirilmiştir.

400 ml    6 6055 59

Bike zincir spreyi
Hem nemli ve kirli hem de kuru ve tozlu kullanım koşullarında bisiklet zinciri 
için üniversal uzun süreli yağlama maddesidir. Nemi bastırır, su geçirmez ve 
özel çalışma sessizliği sağlar. Muhteşem sürtünme ve yapışkan etkisi. Tüm 
metal parçaları korozyona karşı korur. Plastiklere, boyalara, ve metale zarar 
vermez. Bitkisel bazda olduğundan biyolojik olarak çözünebilir.

Özel olarak nemli ve kuru 
kullanım koşullarında bisiklet 
zincirlerinin yağlanması ve bunla-
ra bakım yapılması içindir.

1 Adet    1 7990  

Motorbike yaği dolabi
20 litre ve 1 litre lıQUı MOlY kaplar için 
3 x 20 litre bidondan + 3 x 6‘lı 1 litre motosiklet yağı şişesinden (isteğe göre) 
oluşur 
• Ölçüler: 630 (G) x 950 (Y) x 550 (D) mm 
• Ağırlık: 52 kg 
• Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006.

Entegre toplama hazneli moto-
siklet yağlarının genel bakışlı ve 
temiz bir şekilde depolanması için 
yağ dolabıdır.

FaBrıKa DOnanıMı

BıSıKlEt ürünlErı

1 l    12 6924 1

5 l    4 8810 1

20 l    1 8811 8

200 l    1 8812  

Coolant ready Mix raF12 Plus
Modern alüminyum yüksek performanslı motorlar için geliştirilmiş akıllı in-
hibitör paketinden (OAT teknolojisi) oluşan etilenglikol bazlı kullanılabilir 
karışım. Ürün amin, nitrit, fosfat ve silikat içermez ve dona, pasa ve aşırı 
ısınmayua karşı muhteşem bir koruma sunar. Bu sayede dört mevsim 
kullanımda güvenli bir araç işletimi sağlanır.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, 
otobüslerde, tarım makinelerinde 
ve bu kalitede soğutma sistemi 
koruması gerektiren tüm sabit 
motor ve cihazlardaki tüm 
soğutma sistemleri ve özellikle 
alüminyum motorlar için.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

 

9 D – GB – E 22 D – F – I 59 D – GB – E – F – I

BıSıKlEt ürünlErı

1 l    6 6053 59

Bike Cleaner
Yüksek etkili, biyolojik olarak çözünebilir bisiklet temizleyicidir. Özel olarak 
çok kirli bisikletler içindir. Çamuru, kiri, tozu, yaprakları vs. hızla çözer ve 
giderir. Yağlı kalıntılar bırakmaz ve fren etkisi üzerinde etki yaratmaz.

Bisikletlerin ve karbon parçaların 
komple temizliği içindir.

Bakim ürünleri

50 ml    12 6057 9

50 ml    12 6068 22

Bike lM-40 Çok amaçli sprey
Kusursuz korozyon koruyucu, suyu bastıran, pas ve kir çözücü özelliklere ve 
muhteşem bir yağlama etkisine sahip üniversal olarak kullanılabilen etki 
maddesi kombinasyonudur. Kusursuz sürtünme tutumu sayesinde en dar ara 
bölmelere de girer. Gıcırdama sesleri güvenilir bir şekilde giderilebilir.

Eşsiz ve çok yönlü özellikleri 
sayesinde bisiklet işletiminde 
geniş bir kullanım alanına sahip-
tir.

400 ml    12 6058 59

Bike Sprey parlatici
Bisikletler için iyi temizlik etkili ve muhteşem parlaklık veren bal mumu. Son 
derece kolay cilalama (toz siler gibi) sayesinde tüm boya ve renk tiplerinde 
eşit bir yüzey, parlaklık ve renk derinliği elde edilir. Oluşan koruyucu katman 
hafif çizikleri kapatır ve boyayı yağıştan kaynaklanan etkilere karşı korur.

Mükemmel boya bakımı. Yağış et-
kilerine karşı boya yüzeyini opti-
mum şekilde kapatır. Sergi 
salonlarındaki bisikletlerin hızlı 
hazırlanması içindir.

75 ml    6 6056 59

Bike tyre Fix
Lastik arızası ilk yardımlarını sökmeden gidermek için özel etki maddesi 
kombinasyonu. Tekerleği sökmek zorunda kalmadan düz tekerlekleri onarır. 
Yırtık hortum, yandan yırtık kaplama durumunda ya da tekerlek janttan 
kaymışsa kullanılamaz.

21 ila 28 inçlik boyuta sahip bi-
siklet tekerlerine yönelik delinme 
ilk yardımı için. Hortumsuz ya da 
standart bisiklet tekerlekleri için.

tekerlek onarımı
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

2 D – DK – FIN – N – S 7 D – GB – F – E – I – GR 8 D – GB

KatKılar

1 l    6 1008 7

tekne dizel katkisi
Bakterilere, mantarlara ve küflere karşı geniş bir etkinlik alanına sahip kali-
teli biyosit. Biyosit etken maddesi korozyona neden olan yanma ürünleri 
oluşturmaz ve lider motor üreticileri tarafından kontrol edilmiştir. 
Dezenfektanı dikkatli kullanın. Kullanmadan önce işaretleri ve ürün bilgi-
lerini okuyun.

Teknelerdeki veya depolardaki 
kirlenmiş depo sistemlerini ön-
lem amacıyla temizlemek veya 
dezenfekte etmek için. Kirlenmiş 
sistemlerde şok dozaj (1:200) 
yapılmalıdır. 5 l dizel yakıtı için bir 
bardak (25 ml) yeterlidir. Önleyici 
olarak kullanıldığında (1:1000) 25 l 
dizel yakıtı için bir bardak (25 ml) 
yeterlidir.

 

1 l    6 1236 7

5 l    4 1239 7

Marine Motoroil 4t 10W-40
Hidrokrak bazlı ve yeni katkı teknolojili bu modern yüksek performanslı 
düşük viskoziteli motor yağı mükemmel bir aşınma koruması ve optimum 
motor temizliği sağlar. Korozyon koruma katkısı oranı yüksek olmasından 
dolayı motor parçaları korunur. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Lider motor 
üreticilerinin tüm taleplerine uygun.

Benzinli ve dizel tekne motorlar 
için yıl boyunca kullanılabilir yağ. 
Piyasadaki tüm motor yağlarıyla 
karıştırılabilir.

MOtOr Yağları, 4 zaManlı
Sentetik teknolojisi

5 l    4 1065 7

60 l    1 1066  

Marine Motoroil 4t 15W-40
Seçkin baz yağlarına ve yeni katkı teknolojisine sahip bu modern yüksek 
performanslı motor yağı en zor koşullarda bir optimum bir yağlama sağlar 
ve aşınmaya karşı korur. Korozyon koruma katkısı oranı yüksek olmasından 
dolayı motor parçaları korunur. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Lider motor 
üreticilerinin tüm taleplerine uygun.

Benzinli ve dizel tekne motorlar 
için yıl boyunca kullanılabilir yağ. 
Piyasadaki tüm motor yağlarıyla 
karıştırılabilir.

madeni

1 l    6 1233 7

Formula racing Outboard Motoroil
2 zamanlı Outboard motorları için tam sentetik yüksek performanslı motor 
yağı; biyolojik olarak kolayca çözülür ( Test CEC L-33-T-82: 21 günce %80). 
Kaliteli baz yağlar ve özel katkılar mükemmel bir yağlama, yüksek çalışma 
emniyeti ve korozyona karşı koruma sağlar. Optimum motor temizliği. Hatalı 
ateşleme, dumansız yanma yok. TC-W III Performance. Kendinden karışır.

Karışık ve ayrı yağlamaya sahip 
su soğutmalı 2 zamanlı Outboard 
motorları için. Yarışlar özel ola-
rak geliştirilmiştir. Üreticinin 
karışım oranları dikkate 
alınmalıdır.

MOtOr Yağları, 2 zaManlı
tam sentetik

1 l    6 1231 7

5 l    4 1234 7

Outboard Motoroil
Seçkin baz yağlara ve özel katkılara sahip bu güçlü 2 zamanlı motor yağı mü-
kemmel bir yağlama, yüksek çalışma emniyeti ve korozyona karşı koruma 
sağlar. Hatalı ateşleme, dumansız yanma yok. TC-W III Performance. Kend-
inden karışır.

Karışık ve ayrı yağlamaya sahip 
su soğutmalı 2 zamanlı tekne 
motorları için. Kendinden karışır. 
Üreticinin karışım oranları dikka-
te alınmalıdır.

madeni

250 ml    12 1232 7

250 ml    12 2878 2

20 l    1 1238 8

Outboard şanziman yaği
Mekanik şanzımanlar için yüksek performanslı şanzıman yağı. Aşınmayı ve 
sesi azaltır. Rölantiden tam gaza geçişte bile son derece dayanıklı. Mükem-
mel korozyon koruması ve eskimeye dayanıklılık. Viskozite-sıcaklık oranı iyi. 
Tüm contalarla kullanılabilir. API GL 5 sınıfına ve SAE 80W-90 viskozitesine 
uygun.

Normal yüklü ve şanzımanı dışta 
bulunan tipler için. Z tahrikleri 
için de uygundur.

ŞanzıMan Yağları
madeni
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

7 D – GB – F – E – I – GR

 

BaKıM

250 g    12 3509 7

400 g    12 3506 7

tekne gresi
Teknedeki sayısız yağlama noktası için yüksek performanslı gres. Sürtün-
meyi ve aşınmayı azaltır. Uzun süre yağlanır. Eskimez, soğuk ve sıcak suya 
dayanıklı. Su tutmaz ve deniz suyuna dayanıklı. Güvenilir korozyon koruması. 
NATO-Marine G460 özelliğine uygun. Islak ortamda dayanıklı ve sızdırmaz. 
DIN 51502 uyarınca işareti. KF 2 G-20.

Tüm gemicilik ve tekne alanında 
yağlayıcı olarak çok yönlü 
kullanılabilir.

 

1 l    6 3313 7

tekne üniversal temizleyici
Teknelerin temizliği, korunması ve bakımı için özel geliştirilmiştir. Çeşitli 
özellikler sayesinde yelkende, güvertelerde ve gövdede olan alg, yağ, gres, 
is, kuş pisliği, böcek artıkları vs gibi sık meydana gelen kirler temizlenir. 
Yıkama ve Temizleme Maddeleri Kanunu (WRMG) uyarınca biyolojik olarak 
çözülebilir.

Teknedeki kirlerin temizliği için 
özel.

500 ml    12 3314 7

Multi tekne spreyi
Tekneler için özel koruma ve bakım maddesi. Hareketli parçaları kalıcı ola-
rak çalışır halde tutar. Korozyondan ve oksidasyondan korur. Nemi içeri sok-
maz ve ıslak motorları çalıştırır. Teknenin tüm elektrik sistemini korur. En 
zorlu ve paslı cıvataları çözer. Gıcırdama seslerini azaltır. Kaçak akımları ve 
kısa devreleri önler. Kauçuğa, boyalara, plastiklere ve ahşaba zarar vermez.

Tüm bakım ve servis çalışmaları 
için. Tekneyle ilgili çok işlevli 
sprey.
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Bahçe ürünleri
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

1 D – GB – I – E – P 12 D – F – NL

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

 BaHÇE ürünlErı

250 ml    6 5107 12

Benzin dengeleyicisi
Yakıtın eskimesini ve oksitlenmesini önler. Tüm yakıt sisteminde korozyon 
olmasını önler. Klasik araçların, cabrio araçların, motosikletlerin, mopetle-
rin, çim biçme makinelerinin, zincirli testerelerin ve 2 ve 4 zamanlı benzinle 
çalışan tüm motorların sorunsuzca işletimden alınmasını sağlar. Çalışma 
emniyetini yükseltir. Uzun süre etki eder.

Tüm benzinli motorlar için uygun 
– özellikle önleyici amacıyla. Kat. 
konvertör ve turbo uyumlu. Yakıta 
ekleyin ve her yakıt alımında ek-
leyin. 25 ml‘lik tüpten bir dolum 5 
l yakıt için yeterlidir. Nadir 
kullanılan motorlarda da sürekli 
kullanılabilir.

 

300 ml    6 1615 1

Bahçe ekipmanlari için bakim spreyi
Hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Gıcırdama seslerini 
azaltır. Kışı geçirirken tüm metal parçaları korozyona karşı korur. Kauçuğa, 
boyalara, plastiklere ve ahşaba zarar vermez. Çim kenarları keskilerinin, 
makasların kolay çalışmasını sağlar. Bitkisel bazda, bu nedenle çevreyle 
dost.

Çim kenarları keskileri, makaslar 
vs gibi bahçe ekipmanlarını yağla, 
korur ve bakım yapar.

1 l    6 1282  

2 zamanli motorlu testere yaği
Hava soğutmalı 2 zamanlı motorların yağlanması için özel geliştirilen kaliteli 
ve performanslı motor yağı. Lider motorlu testere üreticilerinin yüksek ta-
leplerine uygundur. API-TC. En sert koşullarda bile optimum yağlama ve 
aşınma koruması için. Etkin korozyon koruması. Motoru temiz tutar. Kat. 
konvertör uyumlu.

Yüksek performanslı motorlu tes-
tereler için. Kat. konvertöre sahip 
olan/olmayan. Yakıtlarla çok iyi 
karıştırılabilir. Üreticinin karışım 
oranları dikkate alınmalıdır.

100 ml    50 1029  

250 ml    12 1051  

1 l    6 1052  

5 l    4 1189  

60 l    1 4700  

2 zamanli, kendinden karişan motor yaği
Tüm 2 zamanlı motorlarda kullanılan kaliteli yarı sentetik 2 zamanlı motor 
yağı. Motorun işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Kendinden 
karışır. Seçkin madeni ve sentetik baz yağlarla birlikte modern motor katkı 
teknolojileri sayesinde yanma işlemi artıksız şekilde gerçekleşir ve motor 
temiz kalır. Motor optimum biçimde aşınmadan korunur.

Motosikletlerde, mopetlerde, çim 
biçme makinelerinde, motorlu 
testerelerde ve jeneratörlerde 
ayrı ve karışık yağlamak için. 
Karıştırma oranı maks. 1:50.

1 l    6 1264  

5 l    4 1266  

600 ml    1 1268  

Çim biçme makinesi yaği SaE 30
Optimum motor temizliği ve mükemmel aşınma koruması için. Yüksek katkı 
oranı birinci sınıf bir yağlama sağlar ve motorun çalışma ömrünü uzatır. Uy-
gunsuz çalışma koşullarında ve kışın korozyondan korur. Kat. konvertör uy-
umlu.

4 zamanlı motora sahip çim biçme 
makineleri için ve SAE 30 sınıfı tek 
dereceli bir yağ kullanan diğer 
motorlar için.

1 l    6 1279  

Bahçe kış cihazları yağı 5W-30
Tam yıllık kullanım için modern çoklu alan motor yağı. Seçkin baz yağlar ve 
yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında bile optimum motor 
temizliği ve yağlama sağlar.

Biçme makineleri, jeneratörler, 
motorlu testereler, biçerdöver, 
motorlu frezeler, yüksek basınçlı 
temizleyiciler, kar küreme ma-
kineleri vs. içerisinde 4 zamanlı 
motorlar için.

1 l    6 1273  

üniversal bahçe cihazları yağı 10W-30
Tüm yıl kullanılabilen modern çok dereceli motor yağı. Seçkin baz yağlar ve 
yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında bile optimum motor 
temizliği ve yağlama sağlar.

4 zamanlı motorlar için (örn. çim 
biçme makineleri, jeneratörler, 
motorlu testereler, biçerdöver, 
motorlu frezeler, yüksek basınçlı 
temizleyiciler, kar küreme ma-
kineleri vs. gibi).

1 l    6 1280  

5 l    4 1281  

Biyo testere zinciri yaği
Çevreyle dost, biyolojik olarak çözülen zincir yağı (test OECD 301 B), bitkisel 
bazda, çok iyi tutunur ve yağlar. Aşınmadan ve korozyondan korur. Uygun 
viskozite-sıcaklık davranışı tüm yıl boyunca yüksek ve düşük sıcaklıklarda 
kullanılmasını sağlar. Testere zinciri yağı KWF (ormancılar birliği) tarafından 
test edilmiştir.

Yüksek performanslı motorlu tes-
terelerin zincirini yağlamak için. 
Sert kütüklerin kesilmesi gibi 
aşırı kullanım koşulları için.
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 Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

Kullanım alanı

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 2 D – DK – FIN – N – S 3 D – NL – F – GR – ARAB 8 D – GB 214 GB – DK – FIN – N – S

 BaHÇE ürünlErı

1 l    6 1277  

5 l    4 1278  

5 l    4 2992 2

20 l    1 1190  

60 l    1 1191  

testere zinciri yaği 100
Testere zincir yağı seçkin baz yağlara sahip madeni bir yüksek performans 
yağıdır. Mükemmel tutunma özelliği ve optimum yağlama özelliği sayesinde 
tüm hareketli parçalar (zincir baklaları vs gibi) optimum şekilde yağlanır ve 
aşınmadan korunur. Uygun viskozite-sıcaklık davranışı tüm yıl boyunca yük-
sek ve düşük sıcaklıklarda kullanılmasını sağlar.

Yüksek performanslı motorlu tes-
terelerin zincirini yağlamak için. 
Sert kütüklerin kesilmesi gibi 
aşırı kullanım koşulları için.

 

205 l    1 1283  

testere zinciri yaği biyo 68
Çevreyle dost, kaliteli bitkisel yağları bazında zincir yağı. Testere zinciri yağı 
Biyo 68‘in özel formülü biyolojik olarak hızlı çözüldüğünü ( Test CEC L-
33-T-82: 21 günde %90) ve zehirli olmadığını garanti eder. Mükemmel tutun-
ma özelliği ve optimum yağlama özelliği sayesinde tüm hareketli parçalar 
(zincir baklaları vs gibi) optimum şekilde yağlanır ve aşınmadan korunur. Uy-
gun viskozite-sıcaklık davranışı tüm yıl boyunca yüksek ve düşük 
sıcaklıklarda kullanılmasını sağlar.

Yüksek performanslı motorlu tes-
terelerin zincirini yağlamak için. 
Sert kütüklerin kesilmesi gibi 
aşırı kullanım koşulları için.

1 l    6 6954  

20 l    1 4719  

205 l    1 4131  

Hidrolik yağ HlP 22
DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve ko-
rozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler 
içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler 
için. Makine ve sistem üreticileri-
nin çalışma talimatları dikkate 
alınmalıdır. 
Viskozite ISO VG 22

1 l    6 1117  

20 l    1 1110 1

60 l    1 1111  

205 l    1 1112  

Hidrolik yağ HlP 46
DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve ko-
rozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler 
içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler 
için. Makine ve sistem üreticileri-
nin çalışma talimatları dikkate 
alınmalıdır. 
Viskozite ISO VG 46

50 ml    24 3394 8

200 ml    12 3390 1

200 ml    12 2815 2

200 ml    12 8946 3

400 ml    12 3391 1

400 ml    12 2816 2

5 l    1 3395 8

lM-40 Çok amaçli sprey
Yağlar, temizler, korur ve bakımını yapar. Hareketli parçaları kalıcı olarak 
çalışır   halde tutar. Aşırı nüfuz yeteneği sayesinde LM-40 en gizli yerlere 
bile ulaşır. Çözer: Kaynamış ve en zorlu cıvataları kısa sürede çözer. Temiz-
ler: Kirin ve zorlu yağ ve gres artıklarının altına girer. Korur: Pastan ve   ko-
rozyondan korur ve krom parçaların bakımını yapar.

Ev, atölye, servis ve sanayi için. 
Menteşeler, makaralar, kilitler, 
cıvatalar, şalterler, tutamaklar, 
kumanda telleri, antenler vs için.

200 ml    12 1085 1

200 ml    12 2991 214

Start Fix
Soğukta, nemde, ıslak bujilerde ve zayıf aküde güvenli bir takviye yardımıdır. 
Start Fix son derece kolay tutuşan maddelerden oluşur ve tüm benzinli ve 
dizel motorlar için uygundur. İçten yanmalı motorların marş almasını 
kolaylaştırır, aşırı soğukta bile etkindir. Motoru ve aküyü korur, ekonomik 
kullanılır. Kolay ateşleme.

Binek araç, kamyon, otobüs, mo-
tosiklet, tekne motorları, inşaat 
makineleri, traktörler, çim biçme 
makineleri, motorlu testereler 
gibi tüm 4 zamanlı ve 2 zamanlı 
benzinli ve dizel motorlar için.
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Birinci ve ikinci 
tercihler

Birinci ve ikinci tercihler
Standart 127
Katkılar 128
Araç bakımı 128
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Kullanım alanı  Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

*İstek üzerine veya internette standart adetler mevcuttur. 
Özgün adetler mümkündür. 

StanDart

Birinci ve ikinci 
tercihler

genişlik: 125 cm 1 Adet    1 9988  

genişlik: 66,5 cm 1 Adet    1 9969  
tego metal raf*
boş

1 Adet 1 9982üst Motorenöle/additive/autopflege

1 Adet 1 9603üst tegometall raf Motorbike

1 Adet 1 9348Ekran, katlanabilir*
Plastik darbe kenarlı ve yüklenebilir tablalı basılı ve astarlı 
kartondan oluşan sağlam satış ekranı.
Ekran ölçüleri: 
Genişlik: Yakl. 55 cm 
Yükseklik: Yakl. 153 cm (başı olmadan) 
Yükseklik: Yakl. 182,5 cm (başı ile) 
Derinlik: Yakl. 31,5 cm

1 Adet 1 9989Futura Shop*
boş 
genişlik: 60 cm 
derinlik: 40 cm 
yükseklik: 160 cm

1 Adet 1 9912üst Futura-Shop Classic yağları

1 Adet 1 9966üst Futura Shop Standart

1 Adet 1 50160üst Futura Shop Motorbike

Standart 1 Adet    1 5245  

Motorbike 1 Adet    1 5247  

Bahçe 1 Adet    1 5728  

Futurashop için yan parçalar
Yan parçaların takılması oldukça kolaydır. 
Bunun için herhangi bir alet veya sabitleme 
malzemesi gerekli değildir.

Ürün no. 9348

Ürün no. 5245 Ürün no. 5247

Ürün no. 9988 
Benzer şekil

Ürün no. 9989 + 9912
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Kullanım alanı  Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

 *İstek üzerine veya internette standart adetler mevcuttur. 
Özgün adetler mümkündür.

KatKılar

1 Adet 1 9901Katki tüpü vitrini*
boş
yükseklik: 147 cm 
çap: 42 cm

1 Adet 1 7065Cera tec tezgah vitrini
şunları barındırıyor 6 x Cera Tec (ürün no.: 3721)

1 Adet 1 9965tezgah vitrini*
boş

1 Adet 1 9950tezgah vitrini
Üst

1 Adet 1 7197Klima-Fresh tezgah vitrini (12x4065)
şunları barındırıyor 12 adet Klima-Fresh 150 ml
 

araÇ BaKıMı

Ürün no. 9901

Ürün no. 7197

Ürün no. 7065

Tezgah vitrini
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Kullanım alanı  Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

 *LIQUI MOLY sloganları diğer dillerde mevcuttur. (Ürün no. için iletişime geçin)

 

EtıKEt

1 Adet 100 9870Etiket Classic

1 Adet 100 8543Etiket Motorbike

1 Adet 1 5792İçten yapışkanlı logo (60 x 39 mm)

1 Adet 10 5377logo (53 x 35 mm)

1 Adet 100 5370logo (132 x 87 mm)

1 Adet 100 5428logo (320 x 210 mm)

1 Adet 50 5372logo (480 x 316 mm)

1 Adet 50 5375logo (680 x 448 mm)

1 Adet 10 5639

DıŞ rEKlaM/aYDınlatMa
D 1 Adet    1 5436  

GB 1 Adet    1 5771  
Diş aydinlatma: 
Motor Yağlari/Katkilar/Oto Bakim 
(80 x 80 cm)*
Duvar montajı için tek kısımlı reklam levhası 
(alüminyum/akrilik cam).

D 1 Adet    1 5434  ön aydinlatma: 
Motor Yağlari/Katkilar/Oto Bakim 
(80 x 80 cm)*

D 1 Adet    1 5435  

GB 1 Adet    1 5367  
Vitrin aydinlatmasi: 
Motor Yağlari/Katkilar/Oto Bakim 
(102 x 25 x 12 cm)*

D 1 Adet    1 5368  

GB 1 Adet    1 5623  

E 1 Adet    1 5622  

F 1 Adet    -   50163 

ARAB 1 Adet    1 5886  

Bayrak (150 x 360 cm)*

D 1 Adet    1 5369  

GB 1 Adet    1 5643  

F 1 Adet    -   50164 

Gergi bandi (400 x 100 cm)
yatay

1 Adet 1 5242Pankart sembolü (100 x 230 cm)
dikey

1 Adet 1 5243Katkı maddeleri pankartı (100 x 230 cm)
dikey

1 Adet 1 5244Motor yağları pankartı (100 x 230 cm)
dikey

D 1 Adet    10 5639  Yağ değişim etiketi

D 1 Adet    10 8475  Yağ değişim etiketi Motorbike

GB 1 Adet    1 5637  Çalişma saatleri etiketi

Ürün no. 5375
Ürün no. 5370

Ürün no. 5436 Ürün no. 5434

Ürün no. 5435

Ürün no. 5369

Ürün no. 5244Ürün no. 5243Ürün no. 5242
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Kullanım alanı  Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

DEKOr MalzEMESı/POStEr/PlaKEtlEr

1 Adet 1 5483Dekor duvar (185 x 185 cm)

1 Adet 1 5444Dekor-Girl
yükseklik:160 cm

1 Adet 1 8301Dekor Sandro Cortese
yükseklik:165 cm

1 Adet 1 5441Dekor kolonlari
1 x 40 cm yüksek 
1 x 60 cm yüksek 
1 x 80 cm yüksek
 

1 Adet 1 5486logo diş levha alu

1 Adet 1 5720Poster: Sandro Cortese (Dın a1)

1 Adet 1 5528reklam panosu: logo (800 x 500 mm)

D 1 Adet    1 5480  

GB 1 Adet    1 5470  

TR 1 Adet    1 8586  

reklam panosu: 
Motor Yağlari/Katkilar/Oto Bakim 
(800 x 300 mm)*
 
 

GB 1 Adet    1 5972  reklam panous: 
Made in Germany 
(800 x 200 mm)

GB 1 Adet    1 5487  reklam panosu: Motor Oil

 *LIQUI MOLY sloganları diğer dillerde mevcuttur. (Ürün no. için iletişime geçin)

Ürün no. 8301 Ürün no. 5486

Ürün no. 5720

Ürün no. 5528

Ürün no. 5487

Ürün no. 5483

Ürün no. 5441

Ürün no. 5444
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Kullanım alanı  Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

 

 

CazıP

1 Adet 50 5335tükenmez kalem

1 Adet 1 5315lıQUı MOlY şapka

1 Adet 1 5349Güneş şemsiyesi

ebat S 1 Adet    1 5323  

ebat M 1 Adet    1 5309  

ebat L 1 Adet    1 5326  

ebat XL 1 Adet    1 5327  

ebat XXL 1 Adet    1 5328  

t-Shırt
(farklı motif)
 

ebat M 1 Adet    1 5350  

ebat L 1 Adet    1 5358  

ebat XL 1 Adet    1 5359  

ebat XXL 1 Adet    1 5360  

atölye salopeti
siyah/kırmızı

ebat M 1 Adet    1 5351  

ebat L 1 Adet    1 5354  

ebat XL 1 Adet    1 5355  

ebat XXL 1 Adet    1 5356  

atölye tulumu
siyah/kırmızı

1 Adet 1 5345atölye saati

1 Adet 1 5569DVD ürün filmi D/GB/E/F/araB/rUS/Cn

DVD

 *LIQUI MOLY sloganları diğer dillerde mevcuttur. (Ürün no. için iletişime geçin)

Ürün no. 5349

Ürün no. 5345

Ürün no. 5351-5356
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Kullanım alanı  Miktar Paket Ürün
  Birimi no.

 

BaSKı ıŞlErı

D 1 Adet    20 5452  

GB 1 Adet    20 5603  

TR 1 Adet    20 5732  

toplu kataloğu

D/GB 1 Adet    50 8770  

I/GR 1 Adet    50 9347  

F 1 Adet    50 9930  

TR 1 Adet    50 5875  

Motorbike kataloğu

D 1 Adet    100 5471  

GB 1 Adet    100 5616  

TR 1 Adet    100 9993  

Son tüketici broşürü Katkilar

D/GB 1 Adet    100 5439  

TR/GR 1 Adet    100 9979  
Son tüketici broşürü Motor yağlari

D/GB 1 Adet    300 5491  Son tüketici broşürü 
Otomobil bakimi

D/GB 1 Adet    100 5514  Son tüketici broşürü Klima 
sistemi temizliyecisi

D/GB 1 Adet    300 5560  

I/GR 1 Adet    300 8579  
Son tüketici broşürü Motorbike

D/GB 1 Adet    50 5561  Son tüketici broşürü tekne

D/GB 1 Adet    10 5430  Yağ kilavuzu

D/GB 1 Adet    50 5431  Yağ kilavuzu ticari araç

D/GB 1 Adet    50 8769  Yağ kilavuzu Motorbike

GB 1 Adet    50 5618  Broşür lM-40

D 1 Adet    50 5584  

GB 1 Adet    50 5590  
Pro-line kataloğu

D/GB/I/E/P 1 Adet    100 5541  Speed tec benzin/dizel broşürü

D 1 Adet    50 5575  

GB 1 Adet    50 5284  
Komple atölye konsepti

D 1 Adet    1000 5440  

D/GB/E/F/I 1 Adet    1000 5601
RUS/CZ/H/RO/PL 1 Adet    1000 5689
D/NL/F/I/ARAB 1 Adet    1000 5316

Yağ değişim etiketi

D/GB/E/F/I 1 Adet    1000 8476ticari araç için yağ değişim etiketi

Ürün no. 54439

Ürün no. 5491

Ürün no. 5430

Ürün no. 5431

Ürün no. 5471

Ürün no. 5560
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Ürün no. Tanım Miktar Paket Bir. Dil Sayfa

İçinDekiler nÜMerik

1005 Yağ kaçaği kesicisi  300 ml  6 D-F-NL 6
1007 GearProtect  80 ml  6 D-GB-NL-F-E-I 7
1008 Tekne dizel katkisi  1 l  6 D-GB-F-E-I-GR 121
1009 Yağli itecek katkisi  300 ml  6 D-F-NL 6
1010 Kurşun katkisi  250 ml  6 D-F-NL 9
1011 Oil Additive  125 ml  6 D-F-NL 6
1012 Oil Additive  200 ml  6 D-F-NL 6
1013 Oil Additive  500 ml  4 D-F-NL 6
1014 Supap temizleyicisi  150 ml  6 D-F-NL 9
1017 Visco-Stabil  300 ml  6 D-F-NL 6
1018 MotorProtect  500 ml  6 D-GB-NL-F-E-I 6
1019 MotorClean  500 ml  6 D-GB-NL-F-E-I 7
1020 Şanziman yaği (GL4) SAE 80W  1 l  6 D-GB-I-E-P 32;103
1025 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 80W  1 l  6 D-GB-I-E-P 30;103
1027 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 85W-140  20 l  1 D-GB-I-E-P 30
1028 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 85W-140  205 l  1  30
1029 2 zamanli, kendinden karişan motor yaği  100 ml  50 D 27;124
1030 Şanziman yaği (GL4) SAE 85W-90  1 l  6 D-GB-I-E-P 32;103
1031 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 85W-90  60 l  1  30;103
1033 Şanziman yaği (GL4) SAE 80W  20 l  1 D-GB-I-E-P 32;103
1034 Şanziman yaği (GL4) SAE 85W-90  60 l  1  32;103
1035 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 85W-90  1 l  6 D-GB-I-E-P 30;103
1036 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 80W  60 l  1  30;103
1038 Şanziman yaği (GL4) SAE 85W-90  205 l  1  32;103
1039 Şanziman yaği (GL4) SAE 80W  60 l  1  32;103
1040 Şanziman yaği katkisi  20 g  12 D 7
1042 Şanziman yaği kaçaği kesicisi  50 ml  12 D 8
1043 ATF III  1 l  6 D-GB-I-E-P 28;102
1045 Şanziman yaği (GL4) SAE 85W-90  20 l  1 D-GB-I-E-P 32;103
1046 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 80W  20 l  1 D-GB-I-E-P 30;103
1047 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 85W-90  20 l  1 D-GB-I-E-P 30;103
1048 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 80W-90  20 l  1 D-GB-I-E-P 30;103
1049 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 80W-90  205 l  1  30;103
1051 2 zamanli, kendinden karişan motor yaği  250 ml  12 D 27;124
1052 2 zamanli, kendinden karişan motor yaği  1 l  6 D 27;124
1053 Motorbike 2T Synth Scooter Street Race  1 l  6 BOOKLET 112
1054 Motorbike 2T Synth Scooter Street Race  20 l  1  112
1055 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 85W-140  20 l  1 D-GB-I-E-P 30
1056 ATF III  5 l  4 D 28;102
1058 ATF III  20 l  1  28;102
1061 Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 101
1062 Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40  60 l  1  101
1063 Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40  205 l  1  101
1065 Marine Motoroil 4T 15W-40  5 l  4 D-GB-F-E-I-GR 121
1066 Marine Motoroil 4T 15W-40  60 l  1  121
1070 Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40  1 l  6 D-GB-I-E-P 22
1071 Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 22
1072 Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40  60 l  1  22
1073 Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 22
1075 Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40  205 l  1  22
1080 Schmierfix  50 g  12 D 42
1082 Schmierfix  180 kg  1  42
1084 Touring High Tech Super SHPD 15W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 101
1085 Start Fix  200 ml  12 D-GB-I-E-P 64;125
1088 Touring High Tech Super SHPD 15W-40  205 l  1  101
1089 MoS2 Leichtlauf 10W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 21
1090 MoS2 Leichtlauf 10W-40  60 l  1  21
1091 MoS2 Leichtlauf 10W-40  1 l  6 D-GB-I-E-P 21
1092 MoS2 Leichtlauf 10W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 21
1094 MoS2 Leichtlauf 10W-40  205 l  1  21
1095 Touring High Tech 15W-40  1 l  6 D-GB-I-E-P 22
1096 Touring High Tech 15W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 22
1097 Yükleme kapağı yağı  1 l  6 D-GB-I-E-P 33;104
1099 Servo direksiyon yağı kaybı durdurması  35 ml  12 D-GB 8
1107 Hidrolik yağ HLP 32  20 l  1 D-GB-I-E-P 34
1108 Hidrolik yağ HLP 32  60 l  1  34
1109 Hidrolik yağ HLP 32  205 l  1  34
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1110 Hidrolik yağ HLP 46  20 l  1 D-GB-I-E-P 34;125
1111 Hidrolik yağ HLP 46  60 l  1  34;125
1112 Hidrolik yağ HLP 46  205 l  1  34;125
1113 Hidrolik yağ HLP 68  20 l  1  34
1114 Hidrolik yağ HLP 68  60 l  1  34
1115 Hidrolik yağ HLP 68  205 l  1  34
1116 Hidrolik yağ HVLP 46  20 l  1 D-GB 34
1117 Hidrolik yağ HLP 46  1 l  6 D 34;125
1121 Touring High Tech Super SHPD 15W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 101
1122 Touring High Tech Super SHPD 15W-40  60 l  1  101
1125 Yüksek performansli şanziman yaği (GL 4+) SAE 75W-90  1 l  6 D-NL-F-GB-ARAB 31
1126 Tam sentetik hipoid dişli yaği (GL5) LS SAE 75W-140  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 29
1127 Merkezi hidrolik yaği  1 l  6 D-GB-I-E-P 32
1128 Classic Motor Yaği SAE 20W-50 HD  1 l  6 D-GB-I-E-P 27
1129 Classic Motor Yaği SAE 20W-50 HD  5 l  4 D-GB-I-E-P 27
1130 Classic Motor Yaği SAE 50  1 l  6 D-GB-I-E-P 26
1131 Classic Motor Yaği SAE 50  5 l  4 D-GB-I-E-P 26
1132 Classic Motor Yaği SAE 30  1 l  6 D-GB-I-E-P 26
1133 Classic Motor Yaği SAE 30  5 l  4 D-GB-I-E-P 26
1134 Yüksek performansli şanziman yaği (GL 3+) SAE 75W-80  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 31
1135 Classic Motor Yaği SAE 20W-50 HD  60 l  1 D 27
1136 Longtime High Tech 5W-30  1 l  6 D-GB-I-E-P 18
1137 Longtime High Tech 5W-30  5 l  4 D-GB-I-E-P 18
1138 Longtime High Tech 5W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 18
1139 Longtime High Tech 5W-30  60 l  1 D 18
1140 Longtime High Tech 5W-30  205 l  1 D 18
1144 Longtime High Tech 5W-30  4 l  4 D-GB-I-E-P 18
1145 Direksiyon kutusu yaği 3100  1 l  6 D-GB-I-E-P 33
1146 Longtime High Tech 5W-30  1000 l  1  18
1147 Merkezi hidrolik yaği  20 l  1 D-GB-I-E-P 32
1148 Merkezi hidrolik yaği  60 l  1 D 32
1150 Synthoil Longtime Plus 0W-30  1 l  6 D-GB-I-E-P 16
1151 Synthoil Longtime Plus 0W-30  5 l  4 D-GB-I-E-P 16
1158 Merkezi hidrolik yaği  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 32
1159 Truck yüksek performansli şanziman yaği (GL 3+) SAE 75W-80  60 l  1 D 31;102
1162 Truck yüksek performansli şanziman yaği (GL 3+) SAE 75W-80  205 l  1 D 31;102
1163 Special Tec 5W-30  1 l  6 D-GB-I-E-P 18
1164 Special Tec 5W-30  5 l  4 D-GB-I-E-P 18
1165 Special Tec 5W-30  205 l  1  18
1166 Special Tec 5W-30  60 l  1  18
1171 Synthoil Longtime 0W-30  1 l  6 D-GB-I-E-P 16
1172 Synthoil Longtime 0W-30  5 l  4 D-GB-I-E-P 16
1173 Synthoil Longtime 0W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 16
1174 Synthoil Longtime 0W-30  60 l  1  16
1175 Synthoil Longtime 0W-30  205 l  1  16
1180 Çift kavramali şanziman yaği 8100  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 29
1181 Special Tec 5W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 18
1182 Tam sentetik hipoid dişli yaği Truck 75W-90  20 l  1 D-GB-I-E-P 29;102
1183 Tam sentetik hipoid dişli yaği Truck 75W-90  60 l  1 D 29;102
1184 Tam sentetik hipoid dişli yaği Truck 75W-90  205 l  1 D 29;102
1185 LKW-Leichtlauf-Motoröl 10W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 100
1187 Kompresör yaği  1 l  6 D 35
1188 Merkezi hidrolik yaği  205 l  1 D-GB 32
1189 2 zamanli, kendinden karişan motor yaği  5 l  4 D 27;124
1190 Testere zinciri yaği 100  20 l  1  125
1191 Testere zinciri yaği 100  60 l  1 D 125
1192 Special Tec LL 5W-30  1 l  6 D-GB-I-E-P 18
1193 Special Tec LL 5W-30  5 l  4 D-GB-I-E-P 18
1194 Special Tec LL 5W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 18
1195 Special Tec LL 5W-30  60 l  1 D-GB-I-E-P 18
1196 Special Tec LL 5W-30  205 l  1 D 18
1202 Truck şanzıman yağı HC (GL4) 75W-80  20 l  1 D 31;102
1203 Truck şanzıman yağı HC (GL4) 75W-80  60 l  1 D 31;102
1210 Truck şanzıman yağı HC (GL4) 75W-80  205 l  1 D 31;102
1211 Truck şanzıman yağı AFD SAE 60  205 l  1 D 32;103
1212 MoS2 Leichtlauf 20W-50  5 l  4 D-GB-I-E-P 24
1215 Hypoid şanzıman yağı Plus (GL 5) SAE 85W-90 LS  20 l  1 D 30;104
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1216 Hypoid şanzıman yağı Plus (GL 5) SAE 85W-90 LS  205 l  1 D 30;104
1219 Leichtlauf Turbo 10W-40  60 l  1  20
1220 MoS2 Leichtlauf 20W-50  1 l  6 D-GB-I-E-P 24
1221 MoS2 Leichtlauf 20W-50  205 l  1  24
1228 Leichtlauf Turbo 10W-40  205 l  1  20
1230 Motorbike HD-Classic SAE 50 Street  4 l  4 BOOKLET 111
1231 Outboard Motoroil  1 l  6 D-GB-F-E-I-GR 121
1232 Outboard şanziman yaği  250 ml  12 D-GB-F-E-I-GR 121
1233 Formula Racing Outboard Motoroil  1 l  6 D-GB-F-E-I-GR 121
1234 Outboard Motoroil  5 l  4 D-GB-F-E-I-GR 121
1236 Marine Motoroil 4T 10W-40  1 l  6 D-GB-F-E-I-GR 121
1237 Motorbike 2T Basic Scooter Street  4 l  4 D-GB-I-E-P 113
1238 Outboard şanziman yaği  20 l  1 D-GB 121
1239 Marine Motoroil 4T 10W-40  5 l  4 D-GB-F-E-I-GR 121
1240 Touring High Tech 15W-40  205 l  1  22
1243 Motorbike 4T 10W-40 Street  4 l  4 BOOKLET 110
1244 Touring High Tech HD 10W  20 l  1  22
1245 ATF III  205 l  1  28;102
1246 ATF III  60 l  1  28;102
1247 Touring High Tech HD 10W  60 l  1  22
1249 Touring High Tech HD 10W  5 l  4 D-GB-I-E-P 22
1250 Touring High Tech 20W-50  1 l  6 D-GB-I-E-P 22
1254 Touring High Tech 20W-50  60 l  1  22
1255 Touring High Tech 20W-50  5 l  4 D-GB-I-E-P 22
1257 Touring High Tech 20W-50  20 l  1  22
1258 Special UTTO 10W-30  20 l  1 D 32;104
1259 Special UTTO 10W-30  205 l  1 D 32;104
1260 Touring High Tech 20W-50  205 l  1  22
1263 Touring High Tech HD 30  60 l  1  22
1264 Çim biçme makinesi yaği SAE 30  1 l  6 D 124
1265 Touring High Tech HD 30  5 l  4 D-GB-I-E-P 22
1266 Çim biçme makinesi yaği SAE 30  5 l  4 D 124
1267 Touring High Tech HD 30  20 l  1 D 22
1268 Çim biçme makinesi yaği SAE 30  600 ml  1 D 124
1269 Touring High Tech HD 30  205 l  1  22
1270 Touring High Tech HD 40  20 l  1  23
1271 Touring High Tech HD 40  205 l  1  23
1272 Touring High Tech 10W-30  5 l  4 D-GB-I-E-P 22
1273 Üniversal bahçe cihazları yağı 10W-30  1 l  6 D 124
1274 Touring High Tech 10W-30  20 l  1  22
1276 Touring High Tech 10W-30  205 l  1  22
1277 Testere zinciri yaği 100  1 l  6 D 125
1278 Testere zinciri yaği 100  5 l  4 D 125
1279 Bahçe kış cihazları yağı 5W-30  1 l  6 D 124
1280 Biyo testere zinciri yaği  1 l  6 D 124
1281 Biyo testere zinciri yaği  5 l  4 D 124
1282 2 zamanli motorlu testere yaği  1 l  6 D 124
1283 Testere zinciri yaği biyo 68  205 l  1  125
1291 Yükleme kapağı yağı  20 l  1 D-GB 33;104
1296 Touring High Tech 15W-40  60 l  1  22
1298 Touring High Tech 15W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 22
1300 Super Leichtlauf 10W-40  1 l  6 D-GB-I-E-P 19
1301 Super Leichtlauf 10W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 19
1302 Super Leichtlauf 10W-40  60 l  1  19
1303 Super Leichtlauf 10W-40  205 l  1  19
1304 Super Leichtlauf 10W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 19
1305 Top-up Oil 5W-40 | Dolum yaği 5W-40  1 l  6 D 19
1306 Synthoil High Tech 5W-40  1 l  6 D-GB-I-E-P 16
1307 Synthoil High Tech 5W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 16
1308 Synthoil High Tech 5W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 16
1309 Synthoil High Tech 5W-40  60 l  1  16
1310 Leichtlauf 10W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 22;26
1311 Synthoil High Tech 5W-40  205 l  1  16
1317 Leichtlauf 10W-40  1 l  6 D-GB-I-E-P 22;26
1318 Leichtlauf 10W-40  4 l  4 D-GB-I-E-P 22;26
1331 Diesel High Tech 5W-40  1 l  6 D-GB-I-E-P 20
1332 Diesel High Tech 5W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 20
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1333 Diesel High Tech 5W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 20
1334 Diesel High Tech 5W-40  60 l  1  20
1335 Diesel High Tech 5W-40  205 l  1  20
1340 Diesel Synthoil 5W-40  1 l  6 D-GB-I-E-P 16
1341 Diesel Synthoil 5W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 16
1342 Diesel Synthoil 5W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 16
1343 Diesel Synthoil 5W-40  60 l  1  16
1344 Diesel Synthoil 5W-40  205 l  1  16
1346 Leichtlauf HC7 5W-40  1 l  6 D-GB-I-E-P 20
1347 Leichtlauf HC7 5W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 20
1355 Leichtlauf ECO 10W-40  1 l  6 D-GB-I-E-P 19
1356 Leichtlauf ECO 10W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 19
1360 Synthoil Energy 0W-40  1 l  6 D-GB-I-E-P 16
1361 Synthoil Energy 0W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 16
1362 Synthoil Energy 0W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 16
1363 Synthoil Energy 0W-40  60 l  1  16
1364 Synthoil Energy 0W-40  205 l  1  16
1367 Jant temizleme sivisi  500 ml  6 GB-ARAB-F 54
1368 Oto iç mekan temizleyicisi  500 ml  6 GB-ARAB-F 55
1374 Pasta & cila  500 ml  6 GB-ARAB-F 51
1378 Leichtlauf HC7 5W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 20
1379 Cam temizleme konsantresi  250 ml  6 GB-ARAB-F 53
1380 Radyatör antifrizi KFS 11  1 l  12 GB-ARAB-F 58
1381 Radyatör antifrizi KFS 12 Plus  1 l  12 GB-ARAB-F 58
1382 Leichtlauf HC7 5W-40  4 l  4 D-GB-I-E-P 20
1384 Leichtlauf HC7 5W-40  60 l  1  20
1385 Leichtlauf HC7 5W-40  205 l  1  20
1386 Diesel Leichtlauf 10W-40  1 l  6 D-GB-I-E-P 22
1387 Diesel Leichtlauf 10W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 22
1388 Diesel Leichtlauf 10W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 22
1389 Diesel Leichtlauf 10W-40  60 l  1  22
1390 Synthoil Race Tech GT1 10W-60  1 l  6 D-GB-I-E-P 16
1391 Synthoil Race Tech GT1 10W-60  5 l  4 D-GB-I-E-P 16
1392 Synthoil Race Tech GT1 10W-60  20 l  1 D-GB-I-E-P 16
1393 Synthoil Race Tech GT1 10W-60  60 l  1  16
1394 Synthoil Race Tech GT1 10W-60  205 l  1  16
1397 Diesel Leichtlauf 10W-40  205 l  1  22
1400 Özel bulldog yaği SAE 30  10 l  1 D 27
1401 Şanziman yaği (GL4) SAE 80W  500 ml  6 D-GB-I-E-P 32;103
1402 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 80W  500 ml  6 D-GB-I-E-P 30;103
1403 Şanziman yaği (GL4) SAE 85W-90  500 ml  6 D-GB-I-E-P 32;103
1404 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 85W-90  500 ml  6 D-GB-I-E-P 30;103
1405 ATF III  500 ml  6 D-GB-I-E-P 28;102
1406 Hipoid dişli yaği TDL SAE 75W-90  500 ml  6 D-GB-I-E-P 29;102
1407 Hipoid dişli yaği TDL SAE 75W-90  1 l  6 D-GB-I-E-P 29;102
1408 Hipoid dişli yaği TDL SAE 75W-90  20 l  1 D-GB-I-E-P 29;102
1410 Hipoid dişli yaği (GL 5) LS SAE 85W-90  1 l  6 D-GB-I-E-P 31;104
1411 Tam sentetik şanziman yaği (GL 5) SAE 75W-90  205 l  1  31
1412 Tam sentetik şanziman yaği (GL 5) SAE 75W-90  60 l  1  31
1413 Tam sentetik şanziman yaği (GL 5) SAE 75W-90  500 ml  6 D-GB-I-E-P 31
1414 Tam sentetik şanziman yaği (GL 5) SAE 75W-90  1 l  6 D-GB-I-E-P 31
1415 Tam sentetik şanziman yaği (GL 5) SAE 75W-90  20 l  1 D-GB-I-E-P 31
1418 Nova Super 15W-40  60 l  1  23
1420 Moto içi koruma  300 ml  6 D-GB-I-E-P 57
1421 Nova Super 20W-50  5 l  4 D 23
1422 Sert pasta  500 ml  6 D-GB-I-E-P 51
1424 Metalik cila  500 ml  6 D-GB-I-E-P 51
1425 Nova Super 20W-50  205 l  1  23
1426 Nova Super 15W-40  5 l  4 D 23
1427 Nova Super 20W-50  1 l  12 D 23
1428 Nova Super 15W-40  1 l  6 D 23
1430 Nova Super 15W-40  205 l  1  23
1431 Nova Super 20W-50  20 l  1  23
1432 Nova Super 15W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 23
1434 Super Diesel Leichtlauf 10W-40  1 l  12 D-GB-I-E-P 21
1435 Super Diesel Leichtlauf 10W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 21
1436 Cila  500 ml  6 D-GB-I-E-P 51
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1439 Formula Super 15W-40  1 l  6 D 23
1440 Formula Super 15W-40  5 l  4 D 23
1442 Formula Super 15W-40  60 l  1  23
1443 Formula Super 15W-40  205 l  1  23
1444 Formula Super 20W-50  1 l  6 D 23
1445 Formula Super 20W-50  5 l  4 D 23
1449 Formula Super 20W-50  205 l  1  23
1451 Formula Super 15W-40  20 l  1  23
1452 Formula Super 20W-50  20 l  1  23
1462 Nova Super 5W-40  5 l  4 D 19
1467 Pasta & cila  500 ml  6 D-GB-I-E-P 51
1486 Boya temizleyicisi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 51
1487 Formula Super 5W-40  205 l  1 D 19
1500 Motorbike 4T 20W-50 Street  1 l  6 BOOKLET 110
1502 Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race  1 l  6 BOOKLET 109
1504 Motorbike 2T Street  1 l  6 BOOKLET 112
1505 Motorbike 2T Synth Street Race  1 l  6 D-GB-I-E-P 112
1506 Motorbike Fork Oil 10W medium  500 ml  6 D-GB-I-E-P 115
1508 Motorbike Chain Lube  250 ml  12 D-GB-I-E-P 116
1509 Motorbike Cleaner  1 l  6 D-GB-I-E-P 116
1510 Torpido parlatma maddesi  200 ml  12 D-GB-I-E-P 55
1512 Cam temizleme köpüğü  300 ml  12 D-GB-I-E-P 53
1513 Motorbike Multi Spray  200 ml  12 D-GB-I-E-P 116
1514 Cam temizleyicisi  1 l  12 D-GB-I-E-P 53
1515 Kemirgen koruma spreyi  200 ml  12 D-GB-I-E-P 57
1516 Motorbike Gear Oil 75W-90  500 ml  6 D-GB-I-E-P 114
1517 Cam temizleme konsantresi  50 ml  40 D 53
1519 Cam temizleme konsantresi  250 ml  6 D-GB-I-E-P 53
1520 Bakır sprey  250 ml  12 D-GB-I-E-P 45
1521 Motorbike 4T 10W-40 Street  1 l  6 BOOKLET 110
1523 Motorbike Fork Oil 5W light  500 ml  6 D-GB-I-E-P 115
1524 Motorbike Fork Oil 15W heavy  500 ml  6 D-GB-I-E-P 115
1525 Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race  1 l  6 BOOKLET 109
1527 Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race  20 l  1 D 109
1528 Kapi kilit bakimi  50 ml  24 D 65
1529 Krom parlatma kremi  250 ml  6 D-GB-I-E-P 57
1532 Boya parlatma kremi  300 g  6 D 51
1536 Plastik derin bakim maddesi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 56
1537 Plastik bakim losyonu  250 ml  6 D-GB-I-E-P 56
1538 Lastik bakimi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 57
1539 Döşeme temizleme köpüğü  300 ml  12 D-GB-I-E-P 56
1540 Çinko spreyi  400 ml  6 D-GB-I-E-P 65;92
1542 Otomobil yikama & cila ürünü  1 l  6 D-GB-I-E-P 50
1543 Böcek temizleyicisi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 50;53
1545 Oto yikama şampuani  1 l  6 D-GB-I-E-P 52
1546 Otomobil temizleyicisi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 50
1547 Oto iç mekan temizleyicisi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 55
1548 Böcek süngeri  1 Adet  12 D 51;53
1549 Otomobil yikama süngeri  1 Adet  12 D 50
1550 Oto parlatma pamuğu  1 Adet  24 D-GB-I-E-P 52
1551 Oto bezi  1 Adet  10 D-GB-I-E-P 52
1552 Plastik bakim maddesi  250 ml  6 D-GB-I-E-P 56
1554 Deri bakimi  250 ml  6 D-GB-I-E-P 55
1555 Silikon & mum temizleyicisi  250 ml  6 D-GB-I-E-P 50;53
1556 Pasta ve cila  300 g  6 D-GB-I-E-P 50
1560 Motorbike 4T 20W-50 Street  20 l  1  110
1561 Motorbike 4T 20W-50 Street  60 l  1  110
1562 Motorbike 4T 10W-40 Street  20 l  1  110
1563 Motorbike 4T 10W-40 Street  60 l  1  110
1564 Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race  60 l  1  109
1565 Motorbike 2T Street  20 l  1  112
1566 Motorbike 2T Synth Street Race  20 l  1  112
1567 Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race  20 l  1  109
1568 Motorbike 4T 10W-40 Street  205 l  1  110
1569 Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race  205 l  1  109
1571 Motorbike Vizör temizleyicisi  100 ml  12 D-GB-I 117
1572 Motorbike HD-Classic SAE 50 Street  1 l  6 BOOKLET 111
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1577 Motorbike 2T Street  60 l  1  112
1579 Motorbike Lastik onarim spreyi  300 ml  12 D-GB-I-E-P 117
1580 Motorbike Oil Additive  125 ml  6 D-GB-I-E-P 108
1581 Motorbike 4T Bike-Additive  125 ml  6 D-GB-I 108
1582 Motorbike 2T Bike-Additive  250 ml  6 D-GB-I-E-P 108
1590 fix-klar Yağmur suyu toplayicisi  125 ml  12 D 53
1591 Motorbike Beyaz zincir spreyi  400 ml  12 D-GB-I-E-P 116
1592 Motorbike Beyaz zincir spreyi  50 ml  24 D-GB-I 116
1593 Cabrio tente temizleyicisi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 55
1594 Kumaş bakim maddesi  400 ml  6 D-GB-I-E 55
1595 Oto cila bezi  1 Adet  10 D 52
1596 Oto bakim güderisi  1 Adet  10 D-GB-I-E-P 52
1598 Torpido bakimi  300 ml  12 D-GB-I-E-P 55
1599 Torpido bakimi  300 ml  12 D-GB-I-E-P 55
1600 Zift temizleyicisi  400 ml  6 D-GB-I-E-P 50
1601 Motorbike Kombine deri bakimi  250 ml  6 D-GB-I-E-P 116
1602 Motorbike Zincir temizleyicisi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 116
1603 Motorbike Kask iç temizleyicisi  300 ml  12 D-GB-I-E-P 116
1604 Motorbike Hava filtresi yağı (sprey)  400 ml  6 D-GB-I-E-P 115
1606 Motorbike Fork Oil 10W medium  5 l  4 D-GB-I-E-P 115
1609 Lastik parlatma köpüğü  400 ml  6 D-GB-I-E-P 54
1610 Torpido parlatma maddesi  600 ml XXL 12 D-GB-I-E-P 55
1611 Pas sökücü XXL  600 ml  12 D-GB-I-E-P 62
1612 Hizli pas sökücü  300 ml  12 D-GB-I-E-P 62
1613 MoS2 pas sökücü  600 ml  12 D-GB-I-E-P 62
1614 MoS2 pas sökücü  300 ml  12 D-GB-I-E-P 62
1615 Bahçe ekipmanlari için bakim spreyi  300 ml  6 D-GB-I-E-P 124
1617 Motorbike Gear Oil 80W  500 ml  6 D-GB-I-E-P 114
1618 Motorbike 4T 10W-40 Scooter   1 l  6 BOOKLET 111
1619 Motorbike 2T Basic Scooter Street  1 l  6 BOOKLET 113
1621 Motorbike 2T Semisynth Scooter Street  1 l  6 BOOKLET 113
1622 Motorbike 2T Semisynth Scooter Street  500 ml  6 D-GB-I-E-P 113
1623 Motorbike Fork Oil 5W light  5 l  4 D-GB-I-E-P 115
1625 Motorbike Hava filtresi  500 ml  20 D-GB-I-E-P 115
1633 Motorbike 2T Basic Scooter Street  60 l  1  113
1635 Pro Kart  1 l  6 D-GB-I 113
1640 Parlak çinko spreyi  400 ml  6 D 63;92
1641 Şoklu seramik pas sökücü  300 ml  6 D-GB-I-E-P 62
1647 Sprey parlatici  400 ml  12 D-GB-I-E-P 51
1650 One for all Bakim ürünü  250 ml  12 D-GB-I-E-P 56
1651 Mikro elyaf bez  1 Adet  10 D 52;56
1653 Üniversal temizleyici  1 l  6 D-GB-I-E-P 68
1654 Üniversal temizleyici  5 l  1 D-GB-I-E-P 68
1655 Üniversal temizleyici  20 l  1 D-GB-I-E-P 68
1657 Motorbike Engine Flush  250 ml  6 D-GB-I-E-P 108
1658 Lastik montaj spreyi  400 ml  6 D-GB-I-E-P 46;54
1661 Oto kokusu SPEED  1 Adet  24 D-GB-RUS-UA 55
1664 Oto kokusu SPEED  1 Adet  24 D-GB-RUS-UA 55
1665 Oto kokusu SPEED 1 Adet  24 D-GB-RUS-UA 55
1669 Jant temizleme sivisi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 54
1679 Üniversal cila  250 ml  12 D-GB-I-E-P 52
1680 Motorbike Gear Oil GL4 80W-90 Scooter  150 ml  6 D-GB-I-E-P 114
1681 Oto bakim seti  1 Adet  6 D-GB-I-E-P 57
1682 Super K Cleaner  250 ml  12 D-GB-I-E-P 56
1685 Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race  4 l  4 BOOKLET 109
1686 Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race  4 l  4 D-GB-I-E-P 109
1687 Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race  4 l  4 BOOKLET 109
1688 Motorbike 4T 10W-30 Street  4 l  4 BOOKLET 110
1689 Motorbike 4T 15W-50 Street  4 l  4 BOOKLET 110
1696 Motorbike 4T 20W-50 Street  4 l  4 BOOKLET 110
1698 Oto kokusu deko girl  1 Adet  50 D-GB-RUS-UA 55
1772 Synthoil Race Tech GT1 10W-60  1000 l  1  16
1776 Dizel sistem bakimi  200 l  1 D-GB 10
1783 Special Tec LR 5W-20  205 l  1  19
1787 Top Tec ATF 1600  1000 l  1  28
1797 Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi  500 ml  6 D-NL-F-GR-ARAB 75
1800 Oil Additive  125 ml  20 GB-GR-I 6
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1802 Yağ kaçaği kesicisi  300 ml  20 GB-GR-I 6
1803 Enjektör temizleyicisi  300 ml  20 GB-GR-I 8
1804 Radyatör temizleyicisi  300 ml  20 GB-GR-I 13
1806 Super dizel katkisi  250 ml  20 GB-GR-I 11;99
1808 Dizel is kesicisi  150 ml  12 GB-GR-I 11
1809 Kaçak arama spreyi  400 ml  12 D-NL-F-GR-ARAB 63
1810 Radyatör kapatici  250 ml  20 GB-GR-I 13
1811 Dizel temizleyicisi  500 ml  20 GB-GR-I 11
1812 Biyodizel katkisi  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 10
1813 Zincir spreyi  400 ml  12 D-NL-F-GR-ARAB 63
1816 Hizli temizleyici  500 ml  12 D-NL-F-GR-ARAB 67
1817 MoS2 pas sökücü  300 ml  12 D-NL-F-GR-ARAB 62
1818 mtx karbüratör temizleyicisi  300 ml  20 GB-GR-I 9
1824 Bakır sprey  250 ml  12 D-NL-F-GR-ARAB 45
1825 Hizli pas sökücü  300 ml  12 D-NL-F-GR-ARAB 62
1826 Multi-Spray Plus 7  300 ml  12 D-NL-F-GR-ARAB 62
1828 Havalı frenler için donma koruması  1 l  6 D-GB-GR-I 59;99
1829 Bakir macun  500 g  4 D-NL-F-GR-ARAB 45
1830 Çinko spreyi  400 ml  12 D-NL-F-GR-ARAB 65;92
1832 Eleketronik spreyi  200 ml  12 D-NL-F-GR-ARAB 46
1833 Çok amaçli gres  400 g  12 D-NL-F-GR-ARAB 42
1834 Çok amaçli gres  1 kg  4 D-NL-F-GR-ARAB 42
1835 Silikon sprey  400 ml  12 D-NL-F-GR-ARAB 64
1836 Torpido parlatma maddesi  400 ml  12 D-NL-F-GR-ARAB 55
1838 Kurşun katkisi  250 ml  12 GB-GR-I 9
1839 Bakim spreyi beyaz  250 ml  12 D-NL-F-GR-ARAB 65
1840 Hizli temizleyici  5 l  1 D-NL-F-GR-ARAB 67
1841 V-kayişi spreyi  400 ml  12 D-NL-F-GR-ARAB 63
1842 LM 47 Uzun süreli gres + MoS2  400 g  12 D-NL-F-GR-ARAB 42
1843 LM 47 Uzun süreli gres + MoS2  1 kg  4 D-NL-F-GR-ARAB 42
1848 Bakir macun  1 kg  4 D-NL-F-GR-ARAB 45
1855 Synthoil High Tech 5W-40  1 l  12 D-NL-F-GR-ARAB 16
1856 Synthoil High Tech 5W-40  5 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 16
1858 Super Leichtlauf 10W-40  5 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 19
1860 MoS2 Leichtlauf 10W-40  5 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 21
1862 Touring High Tech 15W-40  5 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 22
1864 Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40  5 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 22
1866 Formula Super 15W-40  5 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 23
1867 MotorProtect  500 ml  6 GR-P-RO-RUS-UA-ARAB 6
1877 Dizel akişkanlik sivisi  150 ml  20 D-GB-RO-RUS-UA 12
1878 Dizel akişkanlik sivisi K  1 l  6 D-GB-RO-RUS-UA 12;99
1879 Dizel akişkanlik sivisi K  205 l  1 D-GB 12;99
1883 MotorClean  500 ml  6 GR-P-RO-RUS-UA-ARAB 7
1885 ATF III  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 28;102
1890 Super HD 20W-50  5 l  4 D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG 25
1893 Formula Super 15W-40  1 l  12 D-NL-F-GR-ARAB 23
1896 Super HD 15W-40  20 l  1 D 24
1898 Super HD 15W-40  205 l  1  24
1899 Super HD 15W-40  5 l  4 D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG 24
1901 Dizel katkısı K  50 l  1 D-GB 12
1902 mtx karbüratör temizleyicisi  300 ml  20 D-F-I 9
1904 Super dizel katkisi  250 ml  20 D-F-I 11;99
1918 Enjektör temizleyicisi  300 ml  20 D-F-I 8
1921 Radyatör kapatici  250 ml  20 D-F-I 13
1958 Touring High Tech Motor Oil 10W-40  60 l  1  24
1971 Enjektör temizleyicisi  300 ml  20 D-PL-BG 8
1976 Cam temizleme konsantresi  205 l  1  53
1978 Dizel katkısı K  205 l  1 D-GB 12
1980 Formula Super 15W-40  1 l  12 D-PL-H-RO-TR 23
1981 Formula Super 15W-40  5 l  4 D-PL-H-RO-TR 23
2101 Leichtlauf Performance 10W-40  60 l  1 D 21
2102 Leichtlauf Performance 10W-40  205 l  1 D 21
2105 Viscoplus Heavy Duty Formula  1 l  6 D-GB-I-E-P 7;98
2112 Diesel Hot-Climate 20W-50  205 l  1  24
2113 Diesel Hot-Climate 20W-50  60 l  1  24
2118 Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50  205 l  1 D-GB-I-E-P 24
2122 Oil Smoke Stop  300 ml  20 D-E-P 8
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2123 mtx karbüratör temizleyicisi  300 ml  20 D-E-P 9
2132 Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50  5 l  4 D-GB-I-E-P 24
2142 Kurşun katkisi  50 l  1 D-GB 9
2146 Dizel partikül filtre koruması  250 ml  6 D-E-P 11
2165 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 85W-90  205 l  1  30;103
2182 Oil Additive  300 ml  12 D-H-RO 6
2183 Tam sentetik şanziman yaği (GL 5) SAE 75W-90  1 l  6 D-PL-H-RO-TR 31
2184 MoS2 Leichtlauf 10W-40  5 l  4 D-PL-H-RO-TR 21
2185 Dizel sistem bakimi  250 ml  6 D-PL-BG 10
2186 Dizel temizleyicisi  500 ml  12 D-H-RO 11
2187 El yikama macunu  12,5 l  1 D-PL-H-RO-TR-RUS-UA 70
2192 Super Motor Oil + MoS2 15W-40  1 l  12 D-PL-H-RO-TR 24
2193 Super Motor Oil + MoS2 15W-40  5 l  4 D-PL-H-RO-TR 24
2194 Synthoil High Tech 5W-40  4 l  4 BOOKLET 16
2195 Top Tec 4100 5W-40  4 l  4 BOOKLET 17;26
2196 Super Leichtlauf 10W-40  4 l  4 D-GB-I-E-P 19
2308 Leichtlauf HC7 5W-40  1 l  6 D-GB-F-ARAB 20
2309 Leichtlauf HC7 5W-40  5 l  4 D-GB-F-ARAB 20
2311 Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30  60 l  1 D 100
2315 Top Tec 4600 5W-30  1 l  6 BOOKLET 17;25
2316 Top Tec 4600 5W-30  5 l  4 BOOKLET 17;25
2317 Top Tec 4500 5W-30  1 l  6 BOOKLET 17;26
2318 Top Tec 4500 5W-30  5 l  4 BOOKLET 17;26
2319 Top Tec 4400 5W-30  1 l  6 BOOKLET 17;26
2320 Çizik giderici  200 ml  12 D-GB-F-ARAB 50
2322 Top Tec 4400 5W-30  5 l  4 BOOKLET 17;26
2323 Top Tec 4300 5W-30  1 l  6 BOOKLET 17;26
2324 Top Tec 4300 5W-30  5 l  4 BOOKLET 17;26
2325 Special Tec F 5W-30  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 18
2326 Special Tec F 5W-30  5 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 18
2327 Leichtlauf High Tech 5W-40  1 l  6 D-GB-F-ARAB 18
2328 Leichtlauf High Tech 5W-40  5 l  4 D-GB-F-ARAB 18
2336 Pro-Line Super dizel katkisi K  20 l  1 D-GB 75;99
2337 Conta çikaricisi  300 ml  6 D-DK-FIN-N-S 62
2338 Leichtlauf Performance 10W-40  1 l  12 D-GB-F-ARAB 21
2339 Special Tec LL 5W-30  4 l  4 D-GB-F-ARAB 18
2340 Litho HT + MoS2  1 kg  4 D 43
2361 Top Tec 4310 0W-30  1 l  6 BOOKLET 21
2362 Top Tec 4310 0W-30  5 l  4 BOOKLET 21
2363 Special Tec V 0W-30  20 l  1 D 17
2364 Special Tec V 0W-30  60 l  1 D 17
2365 Seramik macun (firçali kutu)  200 ml  6 D-DK-FIN-N-S 45
2366 Merkezi hidrolik yaği  1 l  6 D-DK-FIN-N-S 32
2367 Speed Tec Dizel  250 ml  6 D-DK-FIN-N-S 10
2368 Dizel anti bakteri katkisi  1 l  6 GB-DK-FIN-N-S 12;99
2383 Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30  20 l  1 D 100
2384 Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30  205 l  1 D 100
2386 Formula Super 20W-50  1 l  12 D-GB-F-ARAB 23
2387 Formula Super 20W-50  4 l  4 D-GB-F-ARAB 23
2388 Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi  400 ml  6 D-NL-F-GR-ARAB 76
2389 Klima-Fresh Plus  150 ml  12 D-NL-F-GR-ARAB 66
2393 Top Tec ATF 1200  1 l  6 D-GB-F-ARAB 28
2394 El yikama macunu  500 ml  30 D-GB-F-NL-ARAB 70
2395 Hizli temizleyici  500 ml  12 D-F-I 67
2425 Pro-Line Motor temizleyicisi  1 l  6 D-GB-I-E-P 74;98
2427 Pro-Line Motor temizleyicisi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 74;98
2428 Pro-Line Motor temizleyicisi  5 l  3 D-GB 74;98
2447 Special Tec LL 5W-30  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 18
2448 Special Tec LL 5W-30  5 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 18
2451 Synthoil Energy 0W-40  4 l  4 D-GB-F-ARAB 16
2454 Super Leichtlauf 10W-40  1 l  12 D-NL-F-GR-ARAB 19
2455 Super Leichtlauf 10W-40  4 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 19
2456 MoS2 Leichtlauf Super Motoroil 15W-50  1 l  12 D-NL-F-GR-ARAB 25
2457 MoS2 Leichtlauf Super Motoroil 15W-50  4 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 25
2463 Formula Super 20W-50  1 l  12 D-NL-F-GR-ARAB 23
2464 Formula Super 20W-50  5 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 23
2474 Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40  1 l  12 D-NL-F-GR-ARAB 101



İç
in

de
ki

le
r 

n
üm

er
ik

141

Ürün no. Tanım Miktar Paket Bir. Dil Sayfa

İçinDekiler nÜMerik

2475 Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 101
2479 Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50  5 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 101
2480 Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50  20 l  1 D-GB-I-E-P 101
2481 Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50  205 l  1  101
2490 Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50  1000 l  1  101
2500 Oil Additive  300 ml  20 D-E-P 6
2501 Yağ kaçaği kesicisi  300 ml  20 D-E-P 6
2502 Visco-Stabil  300 ml  20 D-E-P 6
2503 Supap temizleyicisi  150 ml  20 D-E-P 9
2504 Super dizel katkisi  250 ml  20 D-E-P 11;99
2505 Radyatör kapatici  150 ml  20 D-E-P 13
2506 Radyatör temizleyicisi  300 ml  20 D-E-P 13
2507 mtx karbüratör temizleyicisi  300 ml  20 GB-ARAB-F 9
2509 Dizel temizleyicisi  500 ml  20 D-E-P 11
2510 Şanziman yaği katkisi  50 g  12 D-GB-I-E 7
2512 Otomatik şanziman temizleyicisi  300 ml  6 D-GB-I-E-P 7
2516 Pro-Line TBN-Booster  1 l  6 D-GB-I-E-P 74
2518 Tutunma spreyi  400 ml  12 D-GB-I-E-P 63
2519 Dizel is kesicisi (C)  205 l  1 D-GB 12
2520 Dizel temizleyicisi  1 l  6 D-GB-I-E-P 11
2521 Dizel is kesicisi (C)  250 ml  20 D-E-P 12
2522 Enjektör temizleyicisi  300 ml  20 D-E-P 8
2524 Dizel temizleyicisi  50 l  1 D-GB 11
2525 Dizel temizleyicisi  5 l  1 D-GB-I-E-P 11
2526 Motorbike 4T 10W-30 Street  1 l  6 BOOKLET 110
2528 Dizel temizleyicisi  205 l  1 D-GB 11
2530 Fuel Protect  300 ml  20 GB-ARAB-F 10
2531 Motorbike 4T 10W-30 Street  60 l  1 D 110
2536 Leichtlauf Performance 10W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 21
2537 Leichtlauf Performance 10W-40  20 l  1 D 21
2538 Molygen 15W-50  1 l  12 D-GB-I-E-P 24
2539 Molygen 15W-50  4 l  4 D-GB-I-E-P 24
2540 Molygen 10W-50  1 l  12 D-GB-I-E-P 21
2541 Molygen 10W-50  4 l  4 D-GB-I-E-P 21
2542 Molygen 5W-50  1 l  12 D-GB-I-E-P 16
2543 Molygen 5W-50  4 l  4 D-GB-I-E-P 16
2544 Motorbike 4T 10W-30 Street  205 l  1 D 110
2545 Formula Super 10W-40  4 l  4 D 23
2555 Motorbike 4T 15W-50 Street  1 l  6 BOOKLET 110
2556 Gaz motor yaği 15W-40  205 l  1 D 101
2560 Touring High Tech Special 10W-40  1 l  12 D-GB-I-E-P 20
2561 Touring High Tech Special 10W-40  4 l  4 D-GB-I-E-P 20
2563 Touring High Tech Special 10W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 20
2564 Touring High Tech Special 10W-40  205 l  1 D 20
2565 Motorbike 4T 15W-50 Street  60 l  1 D 110
2566 Motorbike 4T 15W-50 Street  205 l  1 D 110
2568 Touring High Tech 20W-50  4 l  4 D-GB-I-E-P 22
2570 MoS2 Leichtlauf 15W-40  1 l  12 D-GB-I-E-P 24
2571 MoS2 Leichtlauf 15W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 24
2572 MoS2 Leichtlauf 15W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 24
2573 MoS2 Leichtlauf 15W-40  60 l  1  24
2574 MoS2 Leichtlauf 15W-40  205 l  1  24
2581 Yağli itecek katkisi  205 l  1 D-GB 6
2582 LM 47 Uzun süreli gres + MoS2  180 kg  1  42
2591 Oil Additive  300 ml  20 GB-GR-I 6
2592 Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race  1 l  6 BOOKLET 109
2593 Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race  60 l  1 D 109
2594 Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race  205 l  1 D 109
2595 Leichtlauf High Tech 5W-40  4 l  4 BOOKLET 18
2596 Top Tec 4605 5W-30  4 l  4 BOOKLET 20
2616 Dizel katkısı K  1 l  6 D-PL-H-RO-TR 12
2622 Synthoil High Tech 5W-40  1 l  12 D-PL-H-RO-TR 16
2623 Synthoil High Tech 5W-40  4 l  4 D-PL-H-RO-TR 16
2625 Super Leichtlauf 10W-40  4 l  4 D-PL-H-RO-TR 19
2626 MoS2 Leichtlauf 10W-40  1 l  12 D-PL-H-RO-TR 21
2631 MoS2 Leichtlauf 15W-40  4 l  4 D-PL-H-RO-TR 24
2650 Dizel partikül filtre koruması  250 ml  6 D-PL-BG 11
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2652 Şanziman yaği katkisi  20 g  12 PL 7
2653 MoS2 pas sökücü  600 ml  12 D-PL-H-RO-TR 62
2654 Super Leichtlauf 10W-40  5 l  4 D-PL-H-RO-TR 19
2655 Hipoid dişli yaği TDL SAE 75W-90  1 l  6 D-PL-H-RO-TR 29;102
2656 Motorbike 4T 20W-50 Street  1 l  6 D-PL-H-RO-TR 110
2657 Engine Flush Plus  300 ml  20 D-E-P 8
2660 Motorbike 4T 10W-40 Street  1 l  6 D-PL-H-RO-TR 110
2661 Civata dişi emniyeti orta sert  10 g  20 PL 87
2662 Pro-Line Motor temizleyicisi  500 ml  6 D-PL-BG 74;98
2663 SPEED Dizel katkisi  1 l  6 D-PL-BG 12
2664 Tutunma spreyi  400 ml  12 D-PL-H-RO-TR 63
2665 Silikon sprey  300 ml  12 D-PL-H-RO-TR 64
2666 Dizel temizleyicisi  500 ml  20 D-PL-BG 11
2671 Yağ kaçaği kesicisi  300 ml  12 D-PL-BG 6
2672 Visco-Stabil  300 ml  12 D-PL-BG 6
2676 Radyatör kapatici  250 ml  20 D-PL-BG 13
2679 Diesel High Tech 5W-40  1 l  6 D-PL-H-RO-TR 20
2694 MoS2 pas sökücü  300 ml  12 D-PL-H-RO-TR 62
2695 Hizli temizleyici  500 ml  12 D-PL-H-RO-TR 67
2696 Diesel High Tech 5W-40  5 l  4 D-PL-H-RO-TR 20
2697 Viscoplus Heavy Duty Formula  1 l  6 D-PL-H-RO-TR 7;98
2699 Radyatör temizleyicisi  300 ml  20 D-PL-BG 13
2703 Dizel is kesicisi  150 ml  20 D-E-P 11
2708 Kemirgen koruma spreyi  200 ml  12 D-PL-H-RO-TR 57
2712 Bakim spreyi beyaz  250 ml  12 D-PL-H-RO-TR 65
2715 Motorbike Fork Oil 10W medium  1 l  6 D-GB-I-E-P 115
2716 Motorbike Fork Oil 5W light  1 l  6 D-GB-I-E-P 115
2717 Motorbike Fork Oil 15W heavy  1 l  6 D-GB-I-E-P 115
2719 Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light  1 l  6 D-GB-I-E-P 115
2720 Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race  20 l  1 D-GB-I-E-P 109
2722 Motorbike 4T 15W-50 Street  20 l  1 D-GB-I-E-P 110
2724 Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race  60 l  1 D 109
2725 Seramik macun (firçali kutu)  200 ml  6 D-NL-F-GR-ARAB 45
2726 Pasta & cila  500 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 51
2728 Plastik bakim losyonu  250 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 56
2735 Cam temizleme konsantresi  250 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 53
2736 Otomobil yikama & cila ürünü  1 l  6 GB-DK-FIN-N-S 50
2756 Super K Cleaner  250 ml  12 GB-DK-FIN-N-S 56
2763 Torpido bakimi  300 ml  12 GB-DK-FIN-N-S 55
2764 Motorbike 2T Synth Street Race  1 l  12 D-NL-F-GR-ARAB 112
2765 Jant temizleme sivisi  500 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 54
2767 Motorbike 2T Synth Scooter Street Race  1 l  12 D-NL-F-GR-ARAB 112
2770 Yağli itecek katkisi  300 ml  20 GB-GR-I 6
2773 Hypoid Gear Oil TDL SAE 75W-90 MoS2  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 30
2800 Dizel akişkanlik sivisi K  1 l  6 D-DK-FIN-N-S 12;99
2801 Pro-Line Super dizel katkisi  1 l  6 D-DK-FIN-N-S 75
2804 Zincir spreyi  200 ml  12 D-DK-FIN-N-S 63
2805 Oil Additive  300 ml  20 DK/N-S-FIN 6
2806 Yağ kaçaği kesicisi  300 ml  20 DK/N-S-FIN 6
2807 Visco-Stabil  300 ml  20 DK/N-S-FIN 6
2808 Oil Smoke Stop  300 ml  20 DK/N-S-FIN 8
2809 Supap temizleyicisi  150 ml  20 DK/N-S-FIN 9
2810 mtx karbüratör temizleyicisi  300 ml  20 DK/N-S-FIN 9
2811 Fuel Protect  300 ml  20 DK/N-S-FIN 10
2812 Octane Plus  150 ml  20 DK/N-S-FIN 9
2813 Dizel temizleyicisi  500 ml  20 DK/N-S-FIN 11
2814 Super dizel katkisi  250 ml  20 DK/N-S-FIN 11;99
2815 LM-40 Çok amaçli sprey  200 ml  12 D-DK-FIN-N-S 62;125
2816 LM-40 Çok amaçli sprey  400 ml  12 D-DK-FIN-N-S 62;125
2817 Gazla çalişan araçlar için benzin dengeleyicisi  250 ml  6 DK/N-S-FIN 10
2818 Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisi  1 l  6 GB-DK-FIN-N-S 76
2819 Kurşun katkisi  250 ml  12 DK/N-S-FIN 9
2820 Pro-Line Dizel partikül filtresi durulaması  500 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 76
2821 Moto içi koruma  300 ml  12 D-DK-FIN-N-S 57
2822 Enjektör temizleyicisi  300 ml  20 DK/N-S-FIN 8
2824 Hizli temizleyici  5 l  1 GB-DK-FIN-N-S 67
2826 Soğuk spreyi  400 ml  6 D-DK-FIN-N-S 63
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2828 Radyatör kapatici  250 ml  20 DK/N-S-FIN 13
2829 Radyatör temizleyicisi  300 ml  20 DK/N-S-FIN 13
2830 Leichtlauf 10W-40  5 l  4 D-DK-FIN-N-S 22;26
2831 Sivi el temizleyicisi  3 l  6 D-DK-FIN-N-S 70
2832 Eleketronik spreyi  200 ml  6 D-DK-FIN-N-S 46
2833 Cam temizleme köpüğü  300 ml  12 D-DK-FIN-N-S 53
2834 V-kayişi spreyi  400 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 63
2835 Egzoz montaj macunu  150 g  6 GB-DK-FIN-N-S 45;65
2836 Kaçak arama spreyi  400 ml  12 GB-DK-FIN-N-S 63
2842 Tutunma spreyi  400 ml  12 D-DK-FIN-N-S 63
2846 Pro-Line Gaz kelebeği temizleyicisi  400 ml  6 D-DK-FIN-N-S 76
2847 Şoklu seramik pas sökücü  300 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 62
2848 Speed Tec Benzin  250 ml  6 D-DK-FIN-N-S 8
2851 Şeffaf silikon gres  500 g  15 GB-DK-FIN-N-S 42
2852 Special Tec V 0W-30  1 l  6 BOOKLET 17
2853 Special Tec V 0W-30  5 l  4 BOOKLET 17
2854 Special Tec V 0W-30  205 l  1 D 17
2855 Fuel Protect  5 l  3 D-GB 10
2857 Dizel akişkanlik sivisi K  1000 l  1 D 12;99
2858 Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi  400 ml  6 D-DK-FIN-N-S 76
2859 Silikon sivi conta  200 ml  12 GB-DK-FIN-N-S 85
2863 GearProtect  80 ml  6 D-DK-FIN-N-S 7
2864 Bakır sprey  250 ml  12 GB-DK-FIN-N-S 45
2865 MotorClean  500 ml  6 D-DK-FIN-N-S 7
2866 MotorProtect  500 ml  6 D-DK-FIN-N-S 6
2867 Pas sökücü XXL  600 ml  12 D-DK-FIN-N-S 62
2868 Hizli temizleyici  500 ml  12 GB-DK-FIN-N-S 67
2869 Bakir macun  100 g  12 D-DK-FIN-N-S 45
2870 Klima sistemi temizleyicisi  250 ml  6 D-DK-FIN-N-S 66
2871 PTFE toz sprey  400 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 46
2872 Bakim spreyi beyaz  250 ml  12 D-DK-FIN-N-S 65
2875 Çinko spreyi  400 ml  12 D-DK-FIN-N-S 65;92
2877 Synthoil High Tech 5W-40  5 l  4 D-DK-FIN-N-S 16
2878 Outboard şanziman yaği  250 ml  12 D-DK-FIN-N-S 121
2879 Special Tec 5W-30  5 l  4 D-DK-FIN-N-S 18
2882 Bitüm alt zemin korumasi siyah  500 ml  12 D-DK-FIN-N-S 94
2884 Fren hidroliği DOT 4  250 ml  24 DK-FIN-N-S 47;117
2885 Fren hidroliği DOT 4  500 ml  24 DK-FIN-N-S 47;117
2886 Fren hidroliği DOT 4  1 l  12 DK-FIN-N-S 47;117
2887 Fren hidroliği DOT 4  5 l  4 DK-FIN-N-S 47;117
2888 Fren hidroliği DOT 4  20 l  1 D 47;117
2889 Bitüm alt zemin korumasi siyah  1 l  12 D-DK-FIN-N-S 94
2893 Alt zemin korumasi siyah  500 ml  12 D-DK-FIN-N-S 94
2894 Alt zemin korumasi siyah  1 l  12 D-DK-FIN-N-S 94
2896 MoS2 Leichtlauf 10W-40  5 l  4 D-DK-FIN-N-S 21
2897 Lastik onarim spreyi  400 ml  6 D-DK-FIN-N-S 64
2898 Egzoz onarim macunu  200 g  6 D-DK-FIN-N-S 45;65
2899 Silikon sprey  300 ml  12 D-DK-FIN-N-S 64
2920 Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50  1 l  12 D-GB-I-E-P 24
2921 Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50  4 l  6 D-GB-I-E-P 24
2924 Touring High Tech Motor Oil 10W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 24
2925 Touring High Tech Motor Oil 10W-40  205 l  1  24
2952 Supap temizleyicisi  150 ml  20 GB-GR-I 9
2955 Fuel Protect  300 ml  20 GB-GR-I 10
2956 Octane Plus  150 ml  20 GB-GR-I 9
2962 Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi  500 ml  6 D-NL-F-GR-ARAB 79
2970 Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi  500 ml  6 D-NL-F-GR-ARAB 74
2978 Pro-Line Motor temizleyicisi  500 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 74;98
2979 Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi  500 ml  6 D-DK-FIN-N-S 74
2991 Start Fix  200 ml  12 GB-DK-FIN-N-S 64;125
2992 Testere zinciri yaği 100  5 l  4 D-DK-FIN-N-S 125
2993 MoS2 pas sökücü  600 ml  12 GB-DK-FIN-N-S 62
2995 Leichtlauf HC7 5W-40  5 l  4 D-DK-FIN-N-S 20
2996 Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi  500 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 75
3010 LM 48 Montaj macunu  50 g  12 D 45
3013 ATV 4T Motoroil 10W-40  1 l  6 D-GB-I-E-P 112
3014 ATV 4T Motoroil 10W-40  4 l  4 D-GB-I-E-P 112
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3015 Motorbike 4T 10W-30 Street  20 l  1 D 110
3016 Motorbike Fork Oil 5W light  20 l  1 D 115
3017 Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light  20 l  1 D 115
3018 Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race  1 l  6 D-GB-I-E-P 111
3019 Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race  4 l  4 D-GB-I-E-P 111
3021 Lastik montaj macunu  5 kg  1 D-GB-I-E-P 46;54
3030 Truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40  20 l  1 D 100
3031 Truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40  60 l  1 D 100
3032 Truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40  205 l  1 D 100
3034 Motorbike Performance Set  1 Adet  6 D-GB-I 108
3035 Motorbike 4T 20W-50 Formula  800 ml  6 D-GB-I-E-P 111
3036 Motorbike 4T 10W-40 Formula  800 ml  6 D-GB-I-E-P 110
3037 Motorbike Cleaner  5 l  1 D-GB-I-E-P 116
3038 Motorbike Cleaner  20 l  1 D 116
3039 Motorbike Sprey parlatici 400 ml 12 D-GB-I-E-P 116
3040 Motorbike Speed Additive  150 ml  6 D-GB-I-E-P 108
3041 Motorbike Benzin dengeleyicisi  250 ml  6 D-GB-I-E-P 108
3042 Motorbike Radyatör temizleyicisi  150 ml  6 D-GB-I-E-P 109
3043 Motorbike Radyatör kapatici  125 ml  6 D-GB-I-E-P 109
3044 Motorbike 4T 10W-40 Basic Street  1 l  6 D-GB-I-E-P 110
3045 LM 48 Sprey macun  300 ml  12 D-GB-I-E-P 45
3046 Motorbike 4T 10W-40 Basic Street  4 l  4 D-GB-I-E-P 110
3047 Motorbike 4T 10W-40 Basic Street  20 l  1 D 110
3048 Motorbike 4T 10W-40 Basic Street  60 l  1 D 110
3049 Motorbike 4T 10W-40 Basic Street  205 l  1 D 110
3051 Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race  1 l  6 D-GB-I-E-P 111
3052 Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race  4 l  4 D-GB-I-E-P 111
3053 Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race  1 l  6 BOOKLET 111
3054 Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race  4 l  4 BOOKLET 111
3055 Motorbike 4T 10W-40 Offroad  1 l  6 BOOKLET 111
3056 Motorbike 4T 10W-40 Offroad  4 l  4 D-GB-I-E-P 111
3057 Motorbike 4T 15W-50 Offroad  1 l  6 D-GB-I-E-P 112
3058 Motorbike 4T 15W-50 Offroad  4 l  4 D-GB-I-E-P 112
3059 Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad  1 l  6 BOOKLET 112
3060 LM 49 Akişkan macun  500 g  4 D-GB-I-E-P 46
3062 Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad  4 l  4 D-GB-I-E-P 112
3063 Motorbike 2T Synth Offroad Race  1 l  6 D-GB-I-E-P 113
3064 Motorbike 2T Synth Offroad Race  4 l  4 D-GB-I-E-P 113
3065 Motorbike 2T Offroad  1 l  6 D-GB-I-E-P 113
3066 Motorbike 2T Offroad  4 l  4 D-GB-I-E-P 113
3071 Top Tec 4100 5W-40  1000 l  1  17;26
3072 Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS  500 ml  6 D-GB-I-E-P 114
3074 Fren sesi kesme macunu (firçali kutu)  200 ml  6 D-GB-I-E-P 44
3075 Bakim spreyi beyaz  250 ml  12 D-GB-I-E-P 65
3076 PTFE toz sprey  400 ml  6 D-GB-I-E-P 46
3077 Fren sesi kesme macunu  100 g  12 D-GB-I-E-P 44
3078 Fren sesi kesme macunu  10 g  50 D 44
3079 Fren sesini kesme spreyi  400 ml  12 D-GB-I-E-P 44
3080 Bakir macun  100 g  12 D-GB-E 45
3081 Bakir macun  250 g  6 D-GB-I-E-P 45
3084 Fren sesi kesme macunu  1 kg  4 D-GB-I-E-P 44
3085 Fren hidroliği DOT 4  500 ml  6 D-GB-I-E-P 47;117
3086 Fren hidroliği SL6 DOT 4  500 ml  6 D-GB-I 47;117
3087 Motorbike Gear Oil 10W-30  1 l  6 D-GB-I-E-P 114
3089 Fren hidroliği DOT 3  500 ml  24 GB-E 47
3090 Fren hidroliği DOT 3  250 ml  24 GB 47
3091 Fren hidroliği DOT 4  250 ml  24 GB 47;117
3092 Brake Fluid DOT 5.1  250 ml  24 GB 47;117
3093 Fren hidroliği DOT 4  500 ml  24 GB-E 47;117
3094 ATV Axle Oil 10W-30  1 l  6 D-GB-I-E-P 114
3096 Motorbike Hava filtresi  1 l  6 D-GB-I-E-P 115
3097 Fren hidroliği DOT 4  5 l  4 D-GB-I-E-P 47;117
3098 Fren hidroliği DOT 4  60 l  1 D 47;117
3099 Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light  500 ml  6 D-GB-I-E-P 115
3110 Eleketronik spreyi  200 ml  6 D-GB-I-E-P 46
3122 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 85W-140  60 l  1 D-GB 30
3139 Akü kutup gresi  10 g  50 D 41
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3140 Akü kutup gresi  50 g  12 D-GB-E 41
3141 Akü kutup gresi (spreyi)  300 ml  6 D-GB-I-E-P 41
3142 Akü kutup gresi  1 kg  4 D 41
3145 Special UTTO 10W-30  60 l  1 D 32;104
3175 Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20  20 l  1 D 25
3178 Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20  60 l  1 D 25
3181 Gaz motor yaği 15W-40  20 l  1 D 101
3296 Gaz motor yaği 15W-40  60 l  1 D 101
3297 Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20  20 l  1 D 25
3302 Truck şanzıman yağı AFD SAE 60  20 l  1 D 32;103
3303 TIR aks gresi KP2P-30 LS  400 g  20 D-GB-I-E-P 42;105
3304 Multi-Spray Plus 7  300 ml  12 D-GB-I-E-P 62
3305 Multi-Spray Plus 7  500 ml  12 D-GB-I-E-P 62
3306 Cilt koruması başlangıç seti  1 Adet  1  69
3309 Multi-Spray Plus 7  5 l  1 D-GB-I-E-P 62
3310 Silikon sprey  300 ml  12 D-GB-I-E-P 64
3311 Wax Coating  300 ml  12 D-GB-F-E-P-NL 92
3312 Şeffaf silikon gres  100 g  12 D-GB-E 42
3313 Tekne üniversal temizleyici  1 l  6 D-GB-F-E-I-GR 122
3314 Multi tekne spreyi  500 ml  12 D-GB-F-E-I-GR 122
3315 Yağ lekesi çikaricisi  400 ml  6 D-GB-I-E-P 67
3316 Pompa sprey tüpü  1 l  1  68
3318 Hizli temizleyici  500 ml  12 D-GB-I-E-P 67
3319 Hizli temizleyici  5 l  1 D-GB-I-E-P 67
3320 Radyatör temizleyicisi  300 ml  6 D-F-NL 13
3322 DIN 51 dişlili bidon için çıkış vanası  1 Adet  1  39
3323 Çıkış vanası 3/4“a  1 Adet  1  39
3326 Motor bölmesi temizleyicisi  400 ml  12 D-GB-I-E-P 57
3327 Motor koruma  400 ml  6 D-GB-I-E-P 57
3329 Metal küresel çıkış vanası 3/4“ a  1 Adet  1  39
3330 Radyatör kapatici  150 ml  6 D-F-NL 13
3332 Sivi el temizleyicisi duvar braketi  1 Adet  1  70
3333 Hizli temizleyici  60 l  1 D-GB 67
3334 Görünmez el koruması  650 ml  4 D-GB-F-I-E-NL-P 71
3335 Sivi el temizleyicisi dispenseri  1 Adet  1  70
3336 Soft şişe için dispenser  1 Adet  1  69
3339 Floresan kaçak arayicisi K  50 ml  12 D-GB-I-E-P 63
3340 Egzoz onarim macunu  200 g  6 D-GB-I-E-P 45;65
3341 Cilt bakım losyonu  2 l  6 D 69
3342 Egzoz montaj macunu  150 g  6 D-GB-I-E-P 45;65
3343 Lastik onarim spreyi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 64
3344 Egzoz onarim bandaji  1 m  6 D-GB-I-E-P 65
3345 El temizleyici  2 l  6 D 69
3347 TIR gresi KP2K-30  400 g  20 D-GB-I-E-P 43;105
3348 TIR gresi KP2K-35  400 g  20 D-GB-I-E-P 43;105
3350 Kaçak arama spreyi  400 ml  6 D-GB-I-E-P 63
3351 Motor kaçak arayicisi (emiş)  200 ml  6 D 64
3353 Sivi el yikama macunu dispenseri  1 Adet  1 D 70
3354 Sivi el yikama macunu  10 l  1 D 70
3355 Sivi el yikama macunu  500 ml  6 D-GB-I-E-P 70
3358 El bakim kremi  100 ml  12 D-GB-I-E-P 70
3362 Cilt koruyucu krem  2 l  6 D 69
3363 El yikama macunu  12,5 l  1 D-GB-F-I-E-NL-P 70
3365 Sivi el temizleyicisi  3 l  6 D-GB-F-I-E-NL-P 70
3367 Sprey tüpü için hizli dolum valfi  1 Adet  1  68
3378 DIN 61 dişlili bidon için çıkış vanası  1 Adet  1  39
3384 ASD dolum istasyonu  1 Adet  1  68
3385 Pirinç çıkış vanası 3/4“ a  1 Adet  1  40
3386 Dolum istasyonu borusu  1 Adet  1  69
3387 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 85W-140  205 l  1 D-GB 30
3389 Fren ve parça temizleyicisi AIII  500 ml  12 D-GB-I-E-P 67
3390 LM-40 Çok amaçli sprey  200 ml  12 D-GB-I-E-P 62;125
3391 LM-40 Çok amaçli sprey  400 ml  12 D-GB-I-E-P 62;125
3394 LM-40 Çok amaçli sprey  50 ml  24 D-GB 62;125
3395 LM-40 Çok amaçli sprey  5 l  1 D-GB 62;125
3400 LM 50 Litho HT  5 kg  1 D 42
3405 LM 50 Litho HT  25 kg  1 D 42
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3406 LM 50 Litho HT  400 g  12 D-GB-E-F-NL 42
3407 LM 50 Litho HT  1 kg  4 D-GB-E-F-NL 42
3413 Seramik macun  1 kg  4 D-GB-I-E-P 44
3415 Seramik macun (firçali kutu)  200 ml  6 D-GB-I-E-P 45
3418 Seramik macun  50 g  12 D-GB-E 44
3419 Seramik macun (sprey)  400 ml  6 D-GB-I-E-P 44
3420 Seramik macun  250 g  6 D-GB-I-E-P 44
3506 Tekne gresi  400 g  12 D-GB-F-E-I-GR 122
3509 Tekne gresi  250 g  12 D-GB-F-E-I-GR 122
3510 LM 47 Uzun süreli gres + MoS2  100 g  12 D 42
3513 Örgülü hortumlu akü gres presi 14.4  1 Adet  1  41;43
3514 LubeShuttle® gres presi  1 Adet  1  43
3516 Fuchs-Reiner sistem adaptörü  1 Adet  1  44
3520 LM 47 Uzun süreli gres + MoS2  400 g  12 D-GB-I-E-P 42
3528 Tank hortumlu akü gres presi 14.4 için yedek akü  1 Adet  1  44
3530 LM 47 Uzun süreli gres + MoS2  1 kg  4 D-GB-I-E-P 42
3540 LM 47 Uzun süreli gres + MoS2  5 kg  1 D 42
3550 LM 47 Uzun süreli gres + MoS2  25 kg  1  42
3551 LM 47 Uzun süreli gres + MoS2  50 kg  1 D-GB 42
3552 Çok amaçli gres  400 g  12 D-GB-I-E-P 42
3553 Çok amaçli gres  1 kg  4 D-GB-I-E-P 42
3554 Çok amaçli gres  5 kg  1 D 42
3555 Çok amaçli gres  25 kg  1  42
3556 Çok amaçli gres  50 kg  1  42
3557 Çok amaçli gres  180 kg  1  42
3564 Truck şanzıman yağı AFD SAE 60  60 l  1 D 32;103
3579 Zincir spreyi  400 ml  12 D-GB-I-E-P 63
3581 Zincir spreyi  200 ml  12 D-GB-I-E-P 63
3594 Hipoid dişli yaği Truck LD SAE 80W-90  20 l  1 D-GB-I-E-P 30;103
3595 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 85W-140  60 l  1 D-GB 30
3596 Hipoid dişli yaği (GL 5) LS SAE 85W-90  205 l  1 D-GB 31;104
3597 Hypoid şanzıman yağı Plus (GL 5) SAE 85W-90 LS  60 l  1 D 30;104
3598 Hipoid dişli yaği Truck LD SAE 80W-90  60 l  1  30;103
3611 Hizli pas sökücü  5 l  1 D-GB 62
3612 Hizli pas sökücü  50 l  1 D-GB 62
3623 Conta çikaricisi  300 ml  6 D-GB-I-E-P 62
3640 Çift kavramali şanziman yaği 8100  1 l  6 D-GB-I-E-P 29
3641 Çift kavramali şanziman yaği 8100  20 l  1 D 29
3642 Çift kavramali şanziman yaği 8100  60 l  1 D 29
3648 Top Tec ATF 1900  1 l  6 D-GB-I-E-P 28
3649 Top Tec ATF 1900  20 l  1 D-GB-I-E-P 28
3650 Top Tec ATF 1100  500 ml  6 D-GB-I-E-P 28;102
3651 Top Tec ATF 1100  1 l  6 D-GB-I-E-P 28;102
3652 Top Tec ATF 1100  5 l  4 D-GB-I-E-P 28;102
3653 Top Tec ATF 1100  20 l  1 D-GB-I-E-P 28;102
3654 Top Tec ATF 1100  60 l  1  28;102
3655 Top Tec ATF 1100  205 l  1  28;102
3658 Şanziman yaği (GL 5) 75W-80  1 l  6 D-GB-I-E-P 32
3659 Top Tec ATF 1600  1 l  6 D-GB-I-E-P 28
3660 Hipoid dişli yaği (GL 5) LS SAE 85W-90  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 31;104
3661 Top Tec ATF 1400  205 l  1 D 28
3662 Top Tec ATF 1400  1 l  6 D-GB-I-E-P 28
3663 Top Tec ATF 1700  1 l  6 D-GB-I-E-P 27;102
3664 Merkezi hidrolik yaği 2200  1 l  6 D-GB-I-E-P 33
3665 Merkezi hidrolik yaği 2300  1 l  6 D-GB-I-E-P 33
3666 Merkezi hidrolik yaği 2400  1 l  6 D-GB-I-E-P 33
3667 Merkezi hidrolik yağı 2500  1 l  6 D-GB-I-E-P 33
3668 Top Tec ATF 1100  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 28;102
3669 Top Tec ATF 1400  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 28
3670 Top Tec ATF 1600  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 28
3671 Top Tec ATF 1700  60 l  1 D-GB 27;102
3672 Brake Fluid DOT 5.1  55 l  1 D 47;117
3679 Brake Fluid Race  250 ml  24 D-GB-F-ARAB 47;117
3680 Top Tec ATF 1200  500 ml  6 D-GB-I-E-P 28
3681 Top Tec ATF 1200  1 l  6 D-GB-I-E-P 28
3682 Top Tec ATF 1200  5 l  4 D-GB-I-E-P 28
3683 Top Tec ATF 1200  20 l  1 D-GB-I-E-P 28
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3684 Top Tec ATF 1200  60 l  1  28
3685 Top Tec ATF 1200  205 l  1  28
3687 Top Tec ATF 1800  1 l  6 D-GB-I-E-P 28
3688 Top Tec ATF 1800  20 l  1 D-GB-I-E-P 28
3689 Top Tec ATF 1800  60 l  1  28
3690 Şanziman yaği (GL 5) 75W-80  20 l  1 D 32
3691 Top Tec ATF 1300  1 l  6 D-GB-I-E-P 29
3692 Top Tec ATF 1400  20 l  1 D-GB-I-E-P 28
3694 Top Tec ATF 1600  20 l  1 D-GB-I-E-P 28
3695 Top Tec ATF 1700  20 l  1 D-GB-I-E-P 27;102
3696 Top Tec ATF 1600  60 l  1 D 28
3697 Top Tec ATF 1700  205 l  1 D 27;102
3698 Top Tec ATF 1300  20 l  1 D-GB-I-E-P 29
3699 Top Tec ATF 1300  205 l  1 D 29
3702 Top Tec 4100 5W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 17;26
3703 Top Tec 4100 5W-40  60 l  1 D 17;26
3704 Top Tec 4100 5W-40  205 l  1 D 17;26
3708 Top Tec 4200 5W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 17;25
3709 Top Tec 4200 5W-30  60 l  1 D 17;25
3710 Oil Additive  5 l  1 D-GB 6
3711 Top Tec 4200 5W-30  205 l  1 D 17;25
3715 Top Tec 4200 5W-30  4 l  4 BOOKLET 17;25
3716 Top Tec 4200 5W-30  1000 l  1  17;25
3717 Top Tec Truck 4450 15W-40  1000 l  1  101
3720 Speed Tec Benzin  250 ml  6 D-GB-I-E-P 8
3721 Cera Tec  300 ml  6 D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS 6
3722 Speed Tec Dizel  250 ml  6 D-GB-I-E-P 10
3725 Biyodizel katkisi  250 ml  6 D-GB-I-E-P 10
3726 Biyodizel katkisi  1 l  6 D-GB-I-E-P 10
3730 Biyodizel katkisi  205 l  1 D-GB 10
3731 Top Tec 4500 5W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 17;26
3732 Top Tec 4500 5W-30  60 l  1 D 17;26
3733 Top Tec 4500 5W-30  205 l  1 D 17;26
3737 Top Tec 4310 0W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 21
3738 Top Tec 4310 0W-30  60 l  1 D 21
3739 Top Tec 4310 0W-30  205 l  1 D 21
3742 Top Tec 4300 5W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 17;26
3743 Top Tec 4300 5W-30  60 l  1 D 17;26
3744 Top Tec 4300 5W-30  205 l  1 D 17;26
3749 Oil Additive  205 l  1 D-GB 6
3752 Top Tec 4400 5W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 17;26
3753 Top Tec 4400 5W-30  60 l  1 D 17;26
3754 Top Tec 4400 5W-30  205 l  1 D 17;26
3757 Top Tec 4600 5W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 17;25
3758 Top Tec 4600 5W-30  60 l  1 D 17;25
3759 Top Tec 4600 5W-30  205 l  1 D 17;25
3777 Şanziman yaği (GL4) SAE 80W  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 32;103
3778 Top Tec Truck 4450 15W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 101
3779 Top Tec Truck 4450 15W-40  60 l  1 D 101
3780 Top Tec Truck 4450 15W-40  205 l  1 D 101
3782 Top Tec Truck 4250 5W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 100
3783 Top Tec Truck 4250 5W-30  60 l  1 D 100
3784 Top Tec Truck 4250 5W-30  205 l  1 D 100
3786 Top Tec Truck 4350 5W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 100
3787 Top Tec Truck 4350 5W-30  60 l  1 D 100
3788 Top Tec Truck 4350 5W-30  205 l  1 D 100
3794 Top Tec Truck 4050 10W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 100
3795 Top Tec Truck 4050 10W-40  60 l  1  100
3798 Top Tec Truck 4050 10W-40  205 l  1  100
3801 Civata dişi emniyeti orta sert  10 g  20 D 87
3802 Civata dişi emniyeti orta sert  50 g  12 D-GB-E 87
3803 Civata dişi emniyeti sert  10 g  20 D 86
3804 Civata dişi emniyeti sert  50 g  12 D 86
3805 Hizli yapiştirici  10 g  24 D 87
3806 Burç ve yatak sabitlemesi  10 g  20 D 86
3807 Burç ve yatak sabitlemesi  50 g  12 D 86
3810 Yüzey contasi  50 g  6 D 85
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3811 Civata maddesi  20 g  12 D 46
3816 Motorbike HD Synth 20W-50 Street  1 l  6 BOOKLET 110
3817 Motorbike HD Synth 20W-50 Street  4 l  4 BOOKLET 110
3818 Motorbike HD Synth 20W-50 Street  20 l  1 D-GB 110
3819 Motorbike HD Synth 20W-50 Street  60 l  1 D-GB 110
3820 Motorbike HD Synth 20W-50 Street  205 l  1 D-GB 110
3821 Motorbike Gear Oil 80W-90  1 l  6 D-GB-I-E-P 115
3822 Motorbike Gear Oil HD 150  1 l  6 D-GB-I-E-P 114
3825 Motorbike Gear Oil 75W-90  1 l  6 D-GB-I-E-P 114
3826 Motorbike Gear Oil 75W-90  20 l  1 D 114
3827 Motorbike Gear Oil 75W-90  60 l  1 D 114
3828 Motorbike Fork Oil 10W medium  20 l  1 D 115
3829 Motorbike 4T 20W-50 Street  205 l  1 D 110
3834 Special Tec AA 5W-20  20 l  1 D-GB-I-E-P 19
3835 Special Tec AA 5W-20  60 l  1 D 19
3840 Special Tec F ECO 5W-20  1 l  6 D-GB-I-E-P 18
3841 Special Tec F ECO 5W-20  5 l  4 D-GB-I-E-P 18
3842 Special Tec F ECO 5W-20  20 l  1 D-GB-I-E-P 18
3843 Special Tec F ECO 5W-20  60 l  1 D 18
3844 Special Tec F ECO 5W-20  205 l  1 D 18
3845 Formula Super 5W-40  4 l  4 D-GB-I-E-P 19
3852 Special Tec F 5W-30  1 l  6 D-GB-I-E-P 18
3853 Special Tec F 5W-30  5 l  4 D-GB-I-E-P 18
3854 Special Tec F 5W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 18
3856 Special Tec F 5W-30  60 l  1 D 18
3857 Special Tec F 5W-30  205 l  1 D 18
3862 Formula Super 10W-40  1 l  6 D 23
3863 Leichtlauf High Tech 5W-40  1 l  6 D-GB-I-E-P 18
3864 Leichtlauf High Tech 5W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 18
3865 Formula Super 5W-40  1 l  6 D 19
3867 Leichtlauf High Tech 5W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 18
3868 Leichtlauf High Tech 5W-40  60 l  1 D 18
3869 Leichtlauf High Tech 5W-40  205 l  1 D 18
3870 Formula Super 5W-40  5 l  4 D 19
3910 Leichtlauf 10W-40  205 l  1  22;26
3911 Leichtlauf 10W-40  60 l  1  22;26
4012 Gazli araçlar için supab korumasi  1 l  6 D-GB-I-E-P 9
4018 Yüksek performansli şanziman yaği (GL 3+) SAE 75W-80  205 l  1  31
4036 Enjektör temizleyicisi  195 l  1 D-GB 8
4058 Tekerlek göbeği macunu (fırçalı kutu)  200 ml  6 D-GB-I-E-P 46;54
4061 Bakir macun  1 kg  4 D-GB-I-E-P 45
4065 Klima-Fresh  150 ml  12 D-GB-I-E-P 66
4066 Hava akişmetresi temizleyicisi  200 ml  6 D-GB-I-E-P 64
4076 LM 500 Kompresör yaği SAE 30  10 l  1 D-GB 35
4077 LM 500 Kompresör yaği SAE 30  199 l  1 D-GB 35
4079 ULTRASONIC klima temizleyicisi  100 ml  6 D 66
4082 PAG Klima sistemi yaği 150  250 ml  6 D-GB-I-E-P 67
4083 PAG Klima sistemi yaği 46  250 ml  6 D-GB-I-E-P 67
4084 Tutunma spreyi  400 ml  6 D-F-NL 63
4085 V-kayişi spreyi  400 ml  6 D-GB-I-E-P 63
4086 Kaynak koruma spreyi  500 ml  12 D-GB-I-E-P 64
4087 Klima sistemi temizleyicisi  250 ml  6 D-GB-I-E-P 66
4089 PAG Klima sistemi yaği 100  250 ml  6 D-GB-I-E-P 67
4090 Klima sistemi temizlik tabancasi  1 Adet  1  66
4091 Klima sistemi temizleyicisi  1 l  6 D-GB-F-I-E-P 66
4092 Klima sistemi temizleyicisi  5 l  1 D-GB-F-I-E-P 66
4096 LM 48 Montaj macunu  1 kg  4 D-GB-I-NL-F 45
4099 Klima temizlik tabancasi sondasi  1 Adet  1  66
4106 Hidrolik yağ HVLP 46  5 l  4 D 34
4120 Sızıntı aracıyı  5 l  1 D-GB 64
4130 Hidrolik yağ HLP 10  20 l  1  33
4131 Hidrolik yağ HLP 22  205 l  1  34;125
4192 Rulman gresi KP2K-30  15 kg  1  43
4193 Rulman gresi KP2K-30  25 kg  1  43
4194 Rulman gresi KP2K-30  50 kg  1  43
4195 Rulman gresi KP2K-30  180 kg  1  43
4218 Hipoid dişli yaği TDL SAE 80W-90  20 l  1 D-GB-I-E-P 31;104
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4289 Touring High Tech Super SHPD 15W-40  1000 l  1  101
4290 TIR uzun süreli motor yaği 10W-40  1000 l  1  101
4293 Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40  1000 l  1  101
4402 LM 497 Kompresör yaği SAE 20W-20  10 l  1 D-GB 35
4406 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 80W-90  1 l  6 D-GB-I-E-P 30;103
4409 LM 497 Kompresör yaği SAE 20W-20  201 l  1 D-GB 35
4414 LM 750 Kompresör yaği SAE 40  5 l  1 D-GB 35
4416 LM 750 Kompresör yaği SAE 40  195 l  1 D-GB 35
4419 LM 750 Kompresör yaği SAE 40  10 l  1 D-GB 35
4420 Tam sentetik hipoid dişli yaği (GL5) LS SAE 75W-140  500 ml  6 D-GB-I-E-P 29
4421 Tam sentetik hipoid dişli yaği (GL5) LS SAE 75W-140  1 l  6 D-GB-I-E-P 29
4422 Tam sentetik hipoid dişli yaği (GL5) LS SAE 75W-140  20 l  1 D 29
4423 Tam sentetik hipoid dişli yaği (GL5) LS SAE 75W-140  60 l  1 D 29
4426 Yüksek performansli şanziman yaği (GL 3+) SAE 75W-80  500 ml  6 D-GB-I-E-P 31
4427 Yüksek performansli şanziman yaği (GL 3+) SAE 75W-80  1 l  6 D-GB-I-E-P 31
4428 Yüksek performansli şanziman yaği (GL 3+) SAE 75W-80  20 l  1 D-GB-I-E-P 31
4429 Yüksek performansli şanziman yaği (GL 3+) SAE 75W-80  60 l  1  31
4433 Yüksek performansli şanziman yaği (GL 4+) SAE 75W-90  500 ml  6 D-GB-I-E-P 31
4434 Yüksek performansli şanziman yaği (GL 4+) SAE 75W-90  1 l  6 D-GB-I-E-P 31
4435 Yüksek performansli şanziman yaği (GL 4+) SAE 75W-90  20 l  1 D-GB-I-E-P 31
4436 Yüksek performansli şanziman yaği (GL 4+) SAE 75W-90  60 l  1  31
4606 Truck Top-up Oil 10W-40 | Truck dolum yaği 10W-40  5 l  4 D-GB-I-E-P 100
4615 Truck Top-up Oil 5W-30 | Kamyon ilave yağı 5W-30  5 l  4 D-GB-I-E-P 100
4700 2 zamanli, kendinden karişan motor yaği  60 l  1  27;124
4701 TIR uzun süreli motor yaği 10W-40  60 l  1  101
4702 TIR uzun süreli motor yaği 10W-40  205 l  1  101
4703 Traktör yaği STOU 10W-30  60 l  1  27
4704 Traktör yaği STOU 10W-30  205 l  1  27
4705 Hipoid dişli yaği TDL SAE 80W-90  60 l  1  31;104
4706 Hipoid dişli yaği (GL 5) LS SAE 85W-90  20 l  1  31;104
4707 Hipoid dişli yaği (GL 5) LS SAE 85W-90  60 l  1  31;104
4708 Hipoid dişli yaği TDL SAE 75W-90  60 l  1  29;102
4709 Hipoid dişli yaği TDL SAE 75W-90  205 l  1  29;102
4712 Hidrolik yağ HVLP 46  60 l  1 D-GB 34
4713 Hidrolik yağ HVLP 46  205 l  1  34
4714 Akişkan gres ZS KOOK-40  5 kg  1 D 41;104
4715 Akişkan gres ZS KOOK-40  25 kg  1  41;104
4718 Şanziman yaği (GL4) SAE 80W  205 l  1  32;103
4719 Hidrolik yağ HLP 22  20 l  1  34;125
4721 Hipoid dişli yaği TDL SAE 80W-90  205 l  1  31;104
4722 Traktör yaği STOU 10W-30  20 l  1  27
4726 Hidrolik yağ HEES 46  205 l  1  34
4733 TIR uzun süreli motor yaği 10W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 101
4735 Super HD Turbo Plus 15W-40  1 l  12 D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG 25
4736 Super HD Turbo Plus 15W-40  5 l  4 D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG 25
4737 Hidrolik yağ HEES 46  20 l  1  34
4738 Super HD Turbo Plus 15W-40  205 l  1  25
4739 Super HD Turbo Plus 15W-40  60 l  1  25
4740 Hidrolik yağ HEES 46  60 l  1  34
4743 LKW-Leichtlauf-Motoröl 10W-40  20 l  1 D-GB-I-E-P 100
4744 LKW-Leichtlauf-Motoröl 10W-40  60 l  1  100
4747 LKW-Leichtlauf-Motoröl 10W-40  205 l  1  100
4749 Traktör yaği UTTO 10W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 32
4751 Traktör yaği UTTO 10W-30  60 l  1  32
4780 Hidrolik yağ HLP 15  60 l  1 D-GB 33
4790 Hidrolik yağ HLP 15  20 l  1  33
4791 Hidrolik yağ HLP 15  205 l  1 D-GB 33
5100 mtx karbüratör temizleyicisi  300 ml  6 D-F-NL 9
5102 mtx karbüratör temizleyicisi  50 l  1 D-GB 9
5105 SPEED benzin katkisi  1 l  6 D 9
5107 Benzin dengeleyicisi  250 ml  6 D-F-NL 9;124
5108 Benzin sistemi bakimi  300 ml  6 D-F-NL 9
5109 Dizel akişkanlik sivisi  20 l  1 D-GB 12
5110 Enjektör temizleyicisi  300 ml  6 D-F-NL 8
5111 Pro-Line Gaz kelebeği temizleyicisi  400 ml  6 D-GB-I-E-P 76
5113 Enjektör temizleyicisi  50 l  1 D-GB 8
5116 Hidrolik sistem katkisi  1 l  6 D-GB-I-E-P 7;98
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5118 JetClean cihazi plus  1 Adet  1 D-GB-I-E-P-RUS 78
5120 Super dizel katkisi  250 ml  6 D-F-NL 11;99
5121 Dizel anti bakteri katkisi  5 l  1 D-GB-F-E-I-GR 12;99
5122 Dizel yağ katkisi  150 ml  6 D-F-NL 11
5123 Pro-Line Dizel partikül filtre koruması  1 l  6 D-GB-I-E-P 75;99
5124 JetClean Tronic  1 Adet  1 D-GB-I-E-F-P-RUS-CZ-PL-HR 78
5126 Pro-Line Dizel partikül filtre koruması  20 l  1 D-GB 75;99
5130 Dizel akişkanlik sivisi  150 ml  6 D-F-NL 12
5131 Dizel akişkanlik sivisi K  1 l  6 D-GB-NL-F-I-E-P 12;99
5132 Dizel akişkanlik sivisi K  5 l  1 D-GB 12;99
5133 Dizel akişkanlik sivisi K  20 l  1 D-GB 12;99
5134 Dizel anti bakteri katkisi  200 l  1 D-GB 12;99
5135 ATF Additive  250 ml  6 D-GB-I-E-P 7
5137 Pro-Line JetClean Depo temizleyicisi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 79
5139 Dizel sistem bakimi  250 ml  6 D-F-NL 10
5140 Super dizel katkisi  5 l  1 D-GB 11;99
5144 Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi k  1 l  6 D-GB-I-E-P 75
5145 Super dizel katkisi  50 l  1 D-GB 11;99
5146 Super dizel katkisi  205 l  1 D-GB 11;99
5147 Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi  1 l  6 D-GB-I-E-P 79
5148 Dizel partikül filtre koruması  250 ml  6 D-F-NL 11
5149 Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi  1 l  6 D-GB-I-E-P 79
5150 Dizel anti bakteri katkisi  1 l  6 D-GB-F-E-I-GR 12;99
5151 Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi  5 l  3 D-GB-I-E-P 79
5152 Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi K  500 ml  6 D-GB-I-E-P 79
5153 Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 74
5154 Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 79
5155 Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi  5 l  3 D-GB-I-E-P 79
5156 Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 75
5157 Dizel anti bakteri katkisi  60 l  1 D-GB 12;99
5159 Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi  60 l  1 D-GB 75
5160 SPEED Dizel katkisi  1 l  6 D 12
5168 Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi  400 ml  6 D-GB-I-E-P 76
5169 Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisi  1 l  6 D-GB-I-E-P 76
5170 Dizel temizleyicisi  500 ml  6 D-F-NL 11
5171 Pro-Line Dizel partikül filtresi durulaması  500 ml  6 D-GB-I-E-P 76
5176 Pro-Line Super dizel katkisi  1 l  6 D-GB-I-E-P 75
5178 Pro-Line Radyatör kapaticisi K  250 ml  12 D-GB-I-E-P 75
5180 Dizel is kesicisi  150 ml  6 D-F-NL 11
5182 Pro-Line Yağ kaçaği kesicisi  1 l  6 D-GB-I-E-P 74;98
5188 Pro-Line Şanzıman gövdesi iç temizleyicisi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 77
5189 Pro-Line Radyatör temizleyicisi  1 l  6 D-GB-I-E-P 75
5196 Pro-Line Visco-Stabil  1 l  6 D-GB-I-E-P 74
5197 Pro-Line Motor aşinma korumasi  1 l  6 D-GB-I-E-P 74;98
5198 Pro-Line Şanziman yaği katkisi  150 ml  12 D-GB-E 74;98
5199 Pro-Line Şanziman yaği kaçaği kesicisi  500 ml  6 D-GB-I-E-P 74;98
5200 Yağ çamuru temizliği  300 ml  6 D-F-NL 6
5201 Pro-Line Şanziman yaği katkisi  5 l  1 D-GB-I-E-P 74;98
5242 Pankart sembolü (100 x 230 cm)  1 Adet  1  129
5243 Katkı maddeleri pankartı (100 x 230 cm)  1 Adet  1  129
5244 Motor yağları pankartı (100 x 230 cm)  1 Adet  1  129
5245 Futurashop için yan parçalar  1 Adet  1  127
5247 Futurashop için yan parçalar  1 Adet  1  127
5284 Komple atölye konsepti  1 Adet  50  132
5309 T-Shırt  1 Adet  1  131
5310 Kartuşlar için manuel gres presi  1 Adet  1  43
5315 LIQUI MOLY şapka  1 Adet  1  131
5316 Yağ değişim etiketi  1 Adet  1000 D-NL-F-I-ARAB 132
5323 T-Shırt  1 Adet  1  131
5326 T-Shırt  1 Adet  1  131
5327 T-Shırt  1 Adet  1  131
5328 T-Shırt  1 Adet  1  131
5335 Tükenmez kalem  1 Adet  50  131
5345 Atölye saati  1 Adet  1  131
5349 Güneş şemsiyesi  1 Adet  1  131
5350 Atölye salopeti  1 Adet  1  131
5351 Atölye tulumu  1 Adet  1  131
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5354 Atölye tulumu  1 Adet  1  131
5355 Atölye tulumu  1 Adet  1  131
5356 Atölye tulumu  1 Adet  1  131
5358 Atölye salopeti  1 Adet  1  131
5359 Atölye salopeti  1 Adet  1  131
5360 Atölye salopeti  1 Adet  1  131
5367 Vitrin aydinlatmasi: Motor Yağlari/Katkilar/Oto Bakim (102 x 25 x 12 cm)  1 Adet  1  129
5368 Bayrak (150 x 360 cm)  1 Adet  1  129
5369 Gergi bandi (400 x 100 cm)  1 Adet  1  129
5370 Logo (132 x 87 mm)  1 Adet  100  129
5372 Logo (480 x 316 mm)  1 Adet  50  129
5375 Logo (680 x 448 mm)  1 Adet  50  129
5377 Logo (53 x 35 mm)  1 Adet  10  129
5428 Logo (320 x 210 mm)  1 Adet  100  129
5430 Yağ kilavuzu  1 Adet  10  132
5431 Yağ kilavuzu ticari araç  1 Adet  50  132
5434 Ön aydinlatma: Motor Yağlari/Katkilar/Oto Bakim (80 x 80 cm)  1 Adet  1  129
5435 Vitrin aydinlatmasi: Motor Yağlari/Katkilar/Oto Bakim (102 x 25 x 12 cm)  1 Adet  1  129
5436 Diş aydinlatma: Motor Yağlari/Katkilar/Oto Bakim (80 x 80 cm)  1 Adet  1  129
5439 Son tüketici broşürü Motor yağlari  1 Adet  100  132
5440 Yağ değişim etiketi  1 Adet  1000  132
5441 Dekor kolonlari  1 Adet  1  130
5444 Dekor-Girl  1 Adet  1  130
5452 Toplu kataloğu  1 Adet  20  132
5470 Reklam panosu: Motor Yağlari/Katkilar/Oto Bakim (800 x 300 mm)  1 Adet  1  130
5471 Son tüketici broşürü Katkilar  1 Adet  100  132
5480 Reklam panosu: Motor Yağlari/Katkilar/Oto Bakim (800 x 300 mm)  1 Adet  1  130
5483 Dekor duvar (185 x 185 cm)  1 Adet  1  130
5486 Logo diş levha alu  1 Adet  1  130
5487 Reklam panosu: Motor Oil  1 Adet  1  130
5491 Son tüketici broşürü Otomobil bakimi  1 Adet  300  132
5514 Son tüketici broşürü Klima sistemi temizliyecisi  1 Adet  100  132
5528 Reklam panosu: Logo (800 x 500 mm)  1 Adet  1  130
5541 Speed Tec benzin/dizel broşürü  1 Adet  100  132
5560 Son tüketici broşürü Motorbike  1 Adet  300  132
5561 Son tüketici broşürü Tekne  1 Adet  50  132
5569 DVD ürün filmi D/GB/E/F/ARAB/RUS/CN  1 Adet  1  131
5575 Komple atölye konsepti  1 Adet  50  132
5584 Pro-Line kataloğu  1 Adet  50  132
5590 Pro-Line kataloğu  1 Adet  50  132
5601 Yağ değişim etiketi  1 Adet  1000 D-GB-E-F-I 132
5603 Toplu kataloğu  1 Adet  20  132
5616 Son tüketici broşürü Katkilar  1 Adet  100  132
5618 Broşür LM-40  1 Adet  50  132
5622 Bayrak (150 x 360 cm)  1 Adet  1  129
5623 Bayrak (150 x 360 cm)  1 Adet  1  129
5637 Çalişma saatleri etiketi  1 Adet  1  129
5639 Yağ değişim etiketi  1 Adet  10  129
5643 Gergi bandi (400 x 100 cm)  1 Adet  1  129
5689 Yağ değişim etiketi  1 Adet  1000 RUS-CZ-H-RO-PL 132
5720 Poster: Sandro Cortese (DIN A1)  1 Adet  1  130
5728 Futurashop için yan parçalar  1 Adet  1  127
5732 Toplu kataloğu  1 Adet  20  132
5771 Diş aydinlatma: Motor Yağlari/Katkilar/Oto Bakim (80 x 80 cm)  1 Adet  1  129
5792 İçten yapışkanlı logo (60 x 39 mm)  1 Adet  1  129
5875 Motorbike kataloğu  1 Adet  50  132
5886 Bayrak (150 x 360 cm)  1 Adet  1  129
5918 Motorbike 4T Bike-Additive  125 ml  6 D-F-I-GR 108
5919 Motorbike 2T Bike-Additive  250 ml  6 D-F-I-GR 108
5920 Motorbike Speed Additive  150 ml  6 D-F-I-GR 108
5921 Motorbike Benzin dengeleyicisi  250 ml  6 D-F-I-GR 108
5922 Motorbike Engine Flush  250 ml  6 D-F-I-GR 108
5923 Motorbike Radyatör temizleyicisi  150 ml  6 D-F-I-GR 109
5924 Motorbike Radyatör kapatici  125 ml  6 D-F-I-GR 109
5925 Motorbike Gear Oil 75W-90  500 ml  6 D-F-I-GR 114
5926 Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS  500 ml  6 D-F-I-GR 114
5927 Motorbike Gear Oil 10W-30  1 l  6 D-F-I-GR 114
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5928 Motorbike Gear Oil 80W  500 ml  6 D-F-I-GR 114
5929 Motorbike Gear Oil GL4 80W-90 Scooter  150 ml  6 D-F-I-GR 114
5930 ATV Axle Oil 10W-30  1 l  6 D-F-I-GR 114
5931 Motorbike Hava filtresi  500 ml  6 D-F-I-GR 115
5932 Motorbike Hava filtresi  1 l  6 D-F-I-GR 115
5933 Motorbike Hava filtresi yağı (sprey)  400 ml  6 D-F-I-GR 115
5940 Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light  500 ml  6 D-F-I-GR 115
5950 Motorbike Fork Oil 5W light  500 ml  6 D-F-I-GR 115
5951 Motorbike Fork Oil 5W light  5 l  4 D-F-I-GR 115
5952 Motorbike Fork Oil 10W medium  500 ml  6 D-F-I-GR 115
5953 Motorbike Fork Oil 10W medium  5 l  4 D-F-I-GR 115
5954 Motorbike Fork Oil 15W heavy  500 ml  6 D-F-I-GR 115
5955 Motorbike Sprey parlatici 400 ml 12 D-F-I-GR 116
5960 Motorbike Cleaner  1 l  6 D-F-I-GR 116
5961 Motorbike Cleaner  5 l  1 D-F-I-GR 116
5962 Motorbike Chain Lube  250 ml  12 D-F-I-GR 116
5963 Motorbike Kask iç temizleyicisi  300 ml  12 D-F-I-GR 116
5964 Motorbike Zincir temizleyicisi  500 ml  6 D-F-I-GR 116
5965 Motorbike Kombine deri bakimi  250 ml  12 D-F-I-GR 116
5972 Reklam panous: Made in Germany (800 x 200 mm)  1 Adet  1  130
5980 Motorbike Beyaz zincir spreyi  50 ml  24 D-F-I-GR 116
5981 Motorbike Beyaz zincir spreyi  400 ml  12 D-F-I-GR 116
5982 Motorbike Lastik onarim spreyi  300 ml  12 D-F-I-GR 117
5983 Motorbike Vizör temizleyicisi  100 ml  12 D-F-I-GR 117
5984 Fren hidroliği SL6 DOT 4  500 ml  6 D-F-I-GR 47;117
5985 Fren hidroliği DOT 4  500 ml  6 D-F-I-GR 47;117
5986 Brake Fluid DOT 5.1  250 ml  24 F 47;117
6028 Liquifast 9000 (Torba seti)  1 Adet  12 D-GB-F-I-E-NL-P 82
6051 Bike zincir yağı Dry Lube  100 ml  6 D-GB-E-F-I 118
6052 Bike zincir yağı Wet Lube  100 ml  6 D-GB-E-F-I 118
6053 Bike Cleaner  1 l  6 D-GB-E-F-I 119
6054 Bike zincir temizleyicisi  400 ml  6 D-GB-E-F-I 118
6055 Bike zincir spreyi  400 ml  6 D-GB-E-F-I 118
6056 Bike Tyre Fix  75 ml  6 D-GB-E-F-I 119
6057 Bike LM 40 çok amaçlı sprey  50 ml  12 D-GB-E 119
6058 Bike sprey patlatıcı  400 ml  12 D-GB-E-F-I 119
6068 Bike LM 40 çok amaçlı sprey  50 ml  12 D-F-I 119
6100 Mum alt zemin korumasi  500 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 93
6102 Mum alt zemin korumasi  1 l  12 D-GB-F-I-E-NL-P 93
6103 Mum korozyon korumasi kahverengi/saydam  500 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 93
6104 Mum korozyon korumasi kahverengi/saydam  1 l  12 D-GB-F-I-E-NL-P 93
6105 Taş çarpmasi korumasi gri  500 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 93
6106 Taş çarpmasi korumasi gri  1 l  12 D-GB-F-I-E-NL-P 93
6107 Ara bölme korumasi, açik kahve  500 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 94
6108 Ara bölme korumasi, açik kahve  1 l  12 D-GB-F-I-E-NL-P 94
6109 Taş çarpmasi korumasi siyah  500 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 93
6110 Taş çarpmasi korumasi siyah  1 l  12 D-GB-F-I-E-NL-P 93
6111 Bitüm alt zemin korumasi siyah  500 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 94
6112 Bitüm alt zemin korumasi siyah  1 l  12 D-GB-F-I-E-NL-P 94
6113 Alt zemin korumasi siyah  500 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 94
6114 Alt zemin korumasi siyah  1 l  12 D-GB-F-I-E-NL-P 94
6115 Ara bölme korumasi, şeffaf  500 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 94
6116 Ara bölme korumasi, şeffaf  1 l  12 D-GB-F-I-E-NL-P 95
6117 Ara bölme korumasi, açik kahve  10 l  1 D-GB-F-I-E-NL-P 94
6118 Ara bölme korumasi, şeffaf  10 l  1 D-GB-F-I-E-NL-P 95
6119 Sürülebilir alt zemin korumasi siyah  2 kg  6 D-GB-F-I-E-NL-P 94
6120 Mum alt zemin korumasi  60 l  1 D-GB-F-I-E-NL-P 93
6124 Halat gresi  5 l  4 D-GB-I-E-P 95
6126 Liquimate 7700 mini hizli kartuş  50 ml  6 D-GB 87
6130 Temizliyici ve tiner  1 l  6 D-GB-F-I-E-NL-P 68;87
6135 Halat gresi (sprey)  500 ml  12 D-GB-I-E-P 95
6136 Liquifast 1402  310 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 83
6137 Liquifast 1402  400 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 83
6138 Liquifast 1402 (Kartuş seti)  1 Adet  12 D-GB-F-I-E-NL-P 82
6139 Liquifast 1502  310 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 82
6140 Liquifast 1502  400 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 82
6141 Liquifast 1502 (Kartuş seti)  1 Adet  12 D-GB-F-I-E-NL-P 82
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6146 Liquimate 8100 1K-PUR  300 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 84
6147 Liquimate 8100 1K-PUR  310 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 84
6148 Liquimate 8200 MS Polymer  310 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 84
6149 Liquimate 8200 MS Polymer  310 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 84
6150 Liquimate 8300 meges  310 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 84
6151 Liquimate 8300 meges  310 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 84
6154 Liquimate 8100 1K-PUR  310 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 84
6155 Liquifast 1402 (Torba seti)  1 Adet  12 D-GB-F-I-E-NL-P 82
6156 Liquifast 1502 (Torba seti)  1 Adet  12 D-GB-F-I-E-NL-P 82
6157 Liquifast 1599  310 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 82
6162 Liquimate 7700 mini kartuş  50 ml  6 D-GB 87
6165 Liquimate güçlü yapiştirici 8050 MS  290 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 85
6171 Liquifast 9000  400 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 82
6173 Halat gresi  1 l  12 D-GB-I-E-P 95
6174 Halat gresi  25 l  1 D 95
6175 Halat gresi  60 l  1 D 95
6177 Silikon sivi conta  80 ml  12 D-GB-F-ARAB 85
6179 Liquimate 2K power yapiştirici  25 ml  6 D-GB-F-I-E-P 86
6180 Active Primer  10 ml  12 D-F-I 83
6181 Active Primer  30 ml  12 D-F-I 83
6182 Active Primer  100 ml  12 D-F-I 83
6183 Epoksi yapiştirici  25 ml  6 D-GB-F-I-E-NL-P 85
6184 Silikon sivi conta  200 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 85
6185 Silikon sivi conta  200 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 85
6187 Yoğurma metali  56 g  6 D-GB-F-I-E-NL-P 86
6192 Kaporta yapiştirma spreyi  400 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 86
6193 Sivi metal  25 ml  6 D-GB-F-I-E-NL-P 86
6194 Dikiz aynasi yapiştirma seti  1 ml  6 D-GB-F-I-E-NL-P 86
6195 Profil kauçuk yapiştirici  200 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 86
6196 Cam sizdirmaz elemani  310 ml  12 D-GB-F-I-E-NL-P 83
6197 Yuvarlak conta  1 Adet  1 D-GB-F-I-E-NL-P 85
6202 Meme pensesi  1 Adet  1  89
6203 Aplikatör/firça  1 Adet  25  91
6204 Kalip memeler  1 Adet  25  90
6205 Flexpack adaptörü  1 Adet  25  91
6206 Kesilmemiş memeler  1 Adet  25  90
6208 Ara bölme sprey sondasi  1 Adet  1  95
6211 Çift mafsalli vantuz  1 Adet  1  90
6212 Yivaçar  1 Adet  10  89
6213 Raspa  1 Adet  10  89
6214 Cam kazici  1 Adet  10  89
6216 Cam sehpasi  1 Adet  1  90
6217 Kesim teli spiral  1 Adet  20  92
6218 Kesim teli dört köşe  1 Adet  20  92
6219 Boya tabancasi  1 Adet  1  95
6220 Basinçli tabanca  1 Adet  1  95
6221 Meges tabancasi  1 Adet  1  88
6222 Basinçli hava düşürme valfi  1 Adet  1  92
6225 El tabancasi  1 Adet  1  88
6226 Ara bölme basinçli tabancasi  1 Adet  1  95
6227 Esnek naylon sonda  1 Adet  1  96
6228 Köşeli meme  1 Adet  1  96
6229 Alet çantasi cam onarimi için  1 Adet  2  90
6230 Sabitleme vantuzu, çift  1 Adet  5  89
6231 Çekme biçaği  1 Adet  1  89
6232 Karşı tutucu, uzun, tutamaklı  1 Adet  5  90
6233 Cam raspa için yedek biçaklar  100 Adet  1  91
6234 Raspa için biçaklar  10 Adet  1  91
6235 Naylon firça  1 Adet  10  92
6238 400 ml çanta için tabanca  1 Adet  1  88
6241 Isitma ocaği  1 Adet  1  90
6242 7700 mini için mikser uçlari  1 Adet  12  91
6243 Cilt koruma plani  1 Adet  200  71
6244 Liquimix profi mini tabanca  1 Adet  1  87
6245 22 m tel ile döndürülmüş 1 çift çekme kolu  1 Adet  10  90
6247 Liquipress Milwaukee  1 Adet  1  88
6248 Kenar sizdirmazliği için kalip meme  1 Adet  12  91
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6250 Raspa için biçaklar  10 Adet  1  91
6251 Çekme bıçağı için bıçaklar 25 mm  5 Adet  1  91
6256 Teleskopik tabanca Powerline  1 Adet  1  88
6257 Milwaukee için yedek batarya  1 Adet  1  88
6258 Raspa için biçaklar  10 Adet  1  91
6259 Milwaukee jenerasyonu II için akü  1 Adet  1  88
6260 Yapiştirici ve conta saklama grubu  1 Adet  1  87
6261 Kompozit cam onarim çantasi  1 Adet  1 D 83
6262 Sert metal yuvarlak matkap ucu 1,2 mm  10 Adet  1 D 83
6263 Sert metal konik matkap ucu 1,0 mm  10 Adet  1 D 83
6265 Kompozit cam onarım çantası ticari/binek  1 Adet  1 D 83;105
6297 Pasta ve cila  25 ml  1 D 84
6298 Örtme reçinesi  5 ml  1 D 84
6299 Enjektörlü onarim reçinesi  1 Adet  1 D 84
6586 Hizli temizleyici  60 l  1 D-GB 67
6630 Hizli temizleme sprey tüpü ASD istasyonu  1 Adet  1  68
6637 TIR gresi KP2K-35  5 kg  1 D-GB 43;105
6638 TIR gresi KP2K-35  25 kg  1 D-GB 43;105
6902 Cam buz çözücü  500 ml  6 D-GB-I-E-P 58
6921 Uzun süreli soğutma sistemi korumasi  1 l  12 D-GB-I-E-P 58
6923 Cam antifrizi – 60 °C Konsantre  1 l  12 D 58
6924 Coolant Ready Mix RAF12 Plus  1 l  12 D-GB-I-E-P 59;118
6925 Oto cam temizleme tableti  1 Adet  24 D-GB-RUS-ARAB 54
6926 Cam antifrizi – 60 °C Konsantre  5 l  4 D 58
6928 Cam antifrizi – 60 °C Konsantre  60 l  1  58
6929 Cam antifrizi – 60 °C Konsantre  200 l  1  58
6932 Radyatör antifrizi KFS 11  1 l  12 D-GB-I-E-P 58
6933 Radyatör antifrizi KFS 11  5 l  4 D-GB-I-E-P 58
6934 Radyatör antifrizi KFS 12 Plus  1 l  12 D-GB-I-E-P 58
6935 Radyatör antifrizi KFS 12 Plus  5 l  4 D-GB-E-RUS-KZ 58
6948 MoS2 Leichtlauf 10W-40  4 l  4 BOOKLET 21
6950 Hidrolik yağ HVLPD 46  20 l  1  34
6951 Hidrolik yağ HVLPD 46  60 l  1 D-GB 34
6952 Hidrolik yağ HVLPD 46  205 l  1  34
6954 Hidrolik yağ HLP 22  1 l  6 D 34;125
6959 Traktör yaği UTTO 10W-30  205 l  1  32
6960 Traktör yağı STOU/UTTO  20 l  1 D-GB-I-E-P 27
6962 Traktör yağı STOU/UTTO  205 l  1 D 27
6964 Touring High Tech 20W-20  5 l  4 D-GB-I-E-P 101
6965 Touring High Tech 20W-20  20 l  1 D-GB-I-E-P 101
6966 Touring High Tech 20W-20  60 l  1  101
7050 Yağ için boş bidon  1 Adet  1  39
7055 Yağ değişim bidonu  1 Adet  4  40
7065 Cera Tec tezgah vitrini  1 Adet  1  128
7087 JetClean Plus tamamlama adaptör kiti  1 Adet  1  78
7178 Oil Additive  200 ml  12 GB-GR-I 6
7179 Dizel is kesicisi (C)  250 ml  20 GB-GR-I 12
7180 Dizel partikül filtre koruması  250 ml  20 GB-GR-I 11
7181 Cera Tec  300 ml  6 D-GR-PL-TR-CZ-RO-H-BG 6
7182 Lastik bakimi  75 ml  12 D 57
7197 Klima-Fresh tezgah vitrini (12x4065)  1 Adet  1 D-GB-I-E-P 128
7250 Yağ bağlayici  25 l  1 D-GB-I-E-P 67
7349 Nova Super 10W-40  4 l  4 D-GB-I-E-P 23
7350 Nova Super 10W-40  1 l  6 D 23
7351 Nova Super 10W-40  5 l  4 D 23
7384 Pro-Line PTFE toz sprey  400 ml  6 D-GB-I-E-P 76
7385 Pro-Line Seramik macun  400 ml  6 D-GB-I-E-P 77
7386 Pro-Line Eleketronik spreyi  400 ml  6 D-GB-I-E-P 77
7387 Pro-Line Bakim spreyi beyaz  400 ml  6 D-GB-I-E-P 77
7388 Pro-Line Tutunma spreyi  400 ml  6 D-GB-I-E-P 77
7389 Pro-Line Silikon sprey  400 ml  6 D-GB-I-E-P 77
7390 Pro-Line Hizli pas sökücü  400 ml  6 D-GB-I-E-P 77
7509 Oto yikama şampuani  20 l  1  52
7517 Special Tec AA 5W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 20
7518 Special Tec AA 5W-30  205 l  1 D 20
7521 Touring High Tech 10W-30  1 l  6 D-GB-ARAB-RUS-KZ 22
7526 Special Tec AA 10W-30  205 l  1 D 20
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7530 Special Tec AA 5W-30  5 l  4 D-GB-ARAB-RUS-KZ 20
7532 Special Tec AA 5W-20  5 l  4 D-GB-ARAB-RUS-KZ 19
7613 Special Tec AA 10W-30  4 l  4 D-GB-ARAB-RUS-KZ 20
7614 Special Tec AA 10W-30  1 l  12 D-GB-ARAB-RUS-KZ 20
7615 Special Tec AA 5W-30  1 l  12 BOOKLET 20
7616 Special Tec AA 5W-30  4 l  4 BOOKLET 20
7622 Special Tec AA 5W-20  205 l  1 D 19
7629 Klima-Fresh Plus  150 ml  12 D-RUS-UA-PL 66
7657 Special Tec AA 5W-20  1 l  12 D-GB-ARAB-RUS-KZ 19
7658 Special Tec AA 5W-20  4 l  4 D-GB-ARAB-RUS-KZ 19
7721 Formula Super 10W-40  5 l  4 D 23
7803 Yağ toplama tekneli  1 Adet  1  36
7804 Metal ölçüm kabı seti  1 Adet  1  40
7805 Plastik ölçüm kabi  1 Adet  1  40
7806 Plastik Yağ hunisi  1 Adet  1  40
7810 Atik yağ toplama kabi  1 Adet  1  35
7812 Yağ toplama küveti  1 Adet  1  36
7823 Motorbike Speed Shooter  80 ml  24 TR 109
7824 Motorbike 4T Shooter  80 ml  24 TR 109
7828 Atik yağ toplama ve emme ekipmani  1 Adet  1  35
7838 Kapalı hortum makarası  1 Adet  1  38
7839 Şanziman yaği doldurucusu  1 Adet  1  35
7841 Pnömatik ekipman yaği  50 ml  12  39
7847 Yandan bağlantili adaptör  1 Adet  1  39;69
7883 Açık hortum makarası  1 Adet  1  38
7900 Variller için el pompasi  1 Adet  1  38
7911 JetClean Plus üniversal adaptör kiti  1 Adet  1  78
7912 Konteyner/fiçilar için araba  1 Adet  1  38
7913 Araç istavrozu  1 Adet  1  38
7920 Yağ dolabi  1 Adet  1  36
7924 O ringli çıkış vanası DIN 61  1 Adet  1  39
7927 Elektrikli varil pompasi  1 Adet  1  41
7928 Varil pompasi  1 Adet  1  41
7932 Plastik el pompasi  1 Adet  1  38
7941 Şanziman için yağ dolum cihazi  1 Adet  1  36
7942 Disk ayırma cihazı için açılı adaptör  1 Adet  1 D 89
7943 Ayırma ipi 130daN 100m  1 Adet 1 89
7944 Disk ayırma cihazı  1 Adet  6 D 89
7945 5 püskürtme sondalı DPF zıpkını  1 Adet  1  76
7946 DPF Basınç hazneli tabanca  1 Adet  1  76
7950 Varil paketi A  1 Adet  1  37
7951 Varil paketi B  1 Adet  1  37
7952 Varil paketi B1  1 Adet  1  37
7953 Varil paketi C  1 Adet  1  37
7954 Varil paketi D  1 Adet  1  37
7973 Atölye ürünleri için kimya dolabı  1 Adet  1  36
7988 Varil seviye göstergesi  1 Adet  1  38
7989 Manuel dozaj şiringasi 1.000 ml  1 Adet  1  38
7990 Motorbike yaği dolabi  1 Adet  1  36;118
7991 Pnömatik gres sistemi  1 Adet  1  40
7992 Pnömatik gres sistemi  1 Adet  1  40
7993 Şanziman yaği dolabi  1 Adet  1  36
7994 Yağ toplama tekneli  1 Adet  1  37
7996 Varil paketi A1  1 Adet  1  37
8067 Special Tec AA 0W-20  205 l  1 D 18
8071 Special Tec AA 0W-20  20 l  1 D-GB-I-E-P 18
8072 Special Tec AA 0W-20  60 l  1 D 18
8190 Kuvvetli üniversal temizleyici  11 kg  1 D 68;106
8191 Kuvvetli üniversal temizleyici  35 kg  1 D 68;106
8192 Asidik jant temizleme sıvısı  11 kg  1 D 54;106
8193 Asidik jant temizleme sıvısı  35 kg  1 D 54;106
8194 Cam temizleyicisi  10 l  1 D 53;105
8195 Cam temizleyicisi  33 l  1 D 53;105
8198 Parlatma şampuanı  10 l  1 D 52;105
8199 Parlatma şampuanı  25 l  1 D 52;105
8200 Adaptör bağlanti seti 38-52  1 Adet  1  78
8263 Adaptör bağlanti seti 1-32  1 Adet  1  78
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8286 Japon enjektör adaptörü  1 Adet  1  78
8299 Adaptör bağlanti seti 33-37  1 Adet  1  78
8301 Dekor Sandro Cortese  1 Adet  1  130
8336 ATF Additive  250 ml  12 GB-ARAB-F 7
8338 Yağli itecek katkisi  300 ml  20 DK/N-S-FIN 6
8339 mtx karbüratör temizleyicisi  300 ml  12 D-PL-BG 9
8340 Dizel is kesicisi  150 ml  12 D-PL-BG 11
8341 Oil Additive  125 ml  12 D-PL-BG 6
8342 Oil Additive  300 ml  12 D-PL-BG 6
8343 Super dizel katkisi  250 ml  12 D-PL-BG 11;99
8344 Dizel akişkanlik sivisi  150 ml  12 D-PL-BG 12
8345 Yağli itecek katkisi  300 ml  12 D-PL-BG 6
8346 Octane Plus  150 ml  12 D-PL-BG 9
8347 Radyatör kapatici  150 ml  12 D-PL-BG 13
8349 Dizel partikül filtre koruması  250 ml  6 DK/N-S-FIN 11
8350 Oil Additive  300 ml  12 D-F-NL 6
8351 Octane Plus  150 ml  20 GB-ARAB-F 9
8352 Oil Additive  125 ml  20 D-E-P 6
8354 Yağli itecek katkisi  300 ml  20 D-E-P 6
8355 Octane Plus  150 ml  20 D-E-P 9
8356 Fuel Protect  300 ml  20 D-E-P 10
8357 Dizel sistem bakimi  250 ml  6 D-E-P 10
8359 Yağ kaçaği kesicisi  300 ml  20 GB-ARAB-F 6
8360 Oil Smoke Stop  300 ml  20 GB-ARAB-F 8
8361 Enjektör temizleyicisi  300 ml  20 GB-ARAB-F 8
8362 Visco-Stabil  300 ml  20 GB-ARAB-F 6
8363 Dizel is kesicisi  150 ml  20 GB-ARAB-F 11
8364 Oil Additive  300 ml  20 GB-ARAB-F 6
8365 Benzin sistemi bakimi  300 ml  6 GB-ARAB-F 9
8366 Super dizel katkisi  250 ml  20 GB-ARAB-F 11;99
8367 Yağli itecek katkisi  300 ml  20 GB-ARAB-F 6
8368 Dizel is kesicisi (C)  250 ml  20 GB-ARAB-F 12
8369 Radyatör temizleyicisi  300 ml  20 GB-ARAB-F 13
8370 Radyatör kapatici  250 ml  20 GB-ARAB-F 13
8371 Radyatör kapatici  150 ml  20 GB-ARAB-F 13
8372 Dizel sistem bakimi  250 ml  6 GB-ARAB-F 10
8373 Supap temizleyicisi  150 ml  20 GB-ARAB-F 9
8374 Engine Flush Plus  300 ml  20 GB-ARAB-F 8
8375 Yağ kaçaği kesicisi  300 ml  20 D-H-RO 6
8376 Enjektör temizleyicisi  300 ml  12 D-H-RO 8
8377 Visco-Stabil  300 ml  20 D-H-RO 6
8378 Oil Additive  125 ml  12 D-H-RO 6
8379 Super dizel katkisi  250 ml  12 D-H-RO 11;99
8380 Dizel temizleyicisi  500 ml  20 GB-ARAB-F 11
8382 Yağli itecek katkisi  300 ml  12 D-H-RO 6
8383 Radyatör temizleyicisi  300 ml  12 D-H-RO 13
8385 Radyatör kapatici  250 ml  20 D-H-RO 13
8386 Dizel sistem bakimi  250 ml  6 D-H-RO 10
8475 Yağ değişim etiketi Motorbike  1 Adet  10  129
8476 Ticari araç için yağ değişim etiketi  1 Adet  1000 D-GB-E-F-I 132
8543 Etiket Motorbike  1 Adet  100  129
8579 Son tüketici broşürü Motorbike  1 Adet  300  132
8586 Reklam panosu: Motor Yağlari/Katkilar/Oto Bakim (800 x 300 mm)  1 Adet  1  130
8769 Yağ kilavuzu Motorbike  1 Adet  50  132
8770 Motorbike kataloğu  1 Adet  50  132
8809 Coolant Ready Mix RAF11  5 l  4 D-GB-I-E-P 59
8810 Coolant Ready Mix RAF12 Plus  5 l  4 D-GB-I-E-P 59;118
8811 Coolant Ready Mix RAF12 Plus  20 l  1 D-GB 59;118
8812 Coolant Ready Mix RAF12 Plus  200 l  1 D 59;118
8819 Coolant Ready Mix  200 l  1 D 58
8822 Coolant Ready Mix RAF11  20 l  1 D 59
8823 Coolant Ready Mix RAF11  200 l  1 D 59
8827 Speed Tec konsantre benzin  20 l  1 D-GB 8
8842 Radyatör antifrizi KFS 12 Plus  60 l  1  58
8843 Radyatör antifrizi KFS 12 Plus  200 l  1  58
8847 Radyatör antifrizi KFS 11  60 l  1  58
8848 Radyatör antifrizi KFS 11  200 l  1  58
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8858 Octane Plus  200 l  1 D-GB 9
8863 Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20  205 l  1 D 25
8874 Seramik macun  20 kg  1 GB 44
8896 Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20  60 l  1 D 25
8899 Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20  205 l  1 D 25
8901 Oil Smoke Stop  300 ml  20 GB-GR-I 8
8905 Touring High Tech 15W-40  1 l  12 D-NL-F-GR-ARAB 22
8908 Synthoil Race Tech GT1 10W-60  1 l  6 BOOKLET 16
8909 Synthoil Race Tech GT1 10W-60  5 l  4 BOOKLET 16
8916 Soğuk spreyi  400 ml  6 D-GB-NL-F 63
8929 Dizel akişkanlik sivisi  150 ml  20 GB-GR-I 12
8931 Catalytic-System Cleaner  300 ml  20 GB-GR-I 10
8936 Top Tec 4605 5W-30  1 l  6 BOOKLET 20
8937 Top Tec 4605 5W-30  5 l  4 BOOKLET 20
8939 Top Tec 4605 5W-30  20 l  1 D-GB-I-E-P 20
8940 Top Tec 4605 5W-30  60 l  1 D 20
8941 Top Tec 4605 5W-30  205 l  1 D 20
8945 MoS2 Leichtlauf 10W-30  4 l  4 D-GB-F-ARAB 21
8946 LM-40 Çok amaçli sprey  200 ml  12 D-NL-F-GR-ARAB 62;125
8948 Silikon sivi conta  80 ml  12 D-GB-F-ARAB 85
8953 Dizel sistem bakimi  250 ml  6 GB-GR-I 10
8954 Şanziman yaği (GL4) SAE 85W-90  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 32;103
8956 Radyatör kapatici  150 ml  20 GB-GR-I 13
8958 Visco-Stabil  300 ml  20 GB-GR-I 6
8967 Tam sentetik şanziman yaği (GL 5) SAE 75W-90  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 31
8968 Hipoid dişli yaği (GL 5) SAE 85W-90  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 30;103
8971 Leichtlauf 10W-40  5 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 22;26
8972 Top Tec 4200 5W-30  1 l  6 BOOKLET 17;25
8973 Top Tec 4200 5W-30  5 l  4 BOOKLET 17;25
8976 Synthoil Longtime 0W-30  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 16
8977 Synthoil Longtime 0W-30  5 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 16
8978 Longtime High Tech 5W-30  1 l  6 D-NL-F-GR-ARAB 18
8981 Longtime High Tech 5W-30  5 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 18
8983 Special Tec 5W-30  5 l  4 D-NL-F-GR-ARAB 18
8986 Pro-Line Gaz kelebeği temizleyicisi  400 ml  6 D-NL-F-GR-ARAB 76
8998 Leichtlauf Performance 10W-40  4 l  4 BOOKLET 21
9001 Klima sistemi temizleyicisi 2K  5 l  1 D-GB-F-E-P-ARAB-RUS-TR 66
9091 MoS2 Leichtlauf 10W-30  20 l  1 D 21
9095 MoS2 Leichtlauf 10W-30  60 l  1 D 21
9322 Top Tec ATF 1200  4 l  4 D-GB-I-E-P 28
9347 Motorbike kataloğu  1 Adet  50  132
9348 Ekran, katlanabilir  1 Adet  1  127
9500 Leichtlauf 10W-40  1 l  12 D-GB-F-ARAB 22;26
9501 Leichtlauf 10W-40  4 l  4 D-GB-F-ARAB 22;26
9502 Leichtlauf 10W-40  5 l  4 D-GB-F-ARAB 22;26
9503 Super Leichtlauf 10W-40  1 l  12 D-GB-F-ARAB 19
9504 Super Leichtlauf 10W-40  4 l  4 D-GB-F-ARAB 19
9505 Super Leichtlauf 10W-40  5 l  4 D-GB-F-ARAB 19
9506 Longtime High Tech 5W-30  1 l  12 D-GB-F-ARAB 18
9507 Longtime High Tech 5W-30  5 l  4 D-GB-F-ARAB 18
9508 Special Tec 5W-30  1 l  12 D-GB-F-ARAB 18
9509 Special Tec 5W-30  5 l  4 D-GB-F-ARAB 18
9510 Top Tec 4100 5W-40  1 l  6 BOOKLET 17;26
9511 Top Tec 4100 5W-40  5 l  4 BOOKLET 17;26
9512 Synthoil High Tech 5W-40  1 l  12 D-GB-F-ARAB 16
9513 Synthoil High Tech 5W-40  5 l  4 D-GB-F-ARAB 16
9514 Synthoil Energy 0W-40  1 l  12 D-GB-F-ARAB 16
9515 Synthoil Energy 0W-40  5 l  4 D-GB-F-ARAB 16
9516 Formula Super 15W-40  1 l  12 D-GB-F-ARAB 23
9517 Formula Super 15W-40  5 l  4 D-GB-F-ARAB 23
9518 Formula Super 20W-50  1 l  12 D-GB-F-ARAB 23
9519 Formula Super 20W-50  4 l  4 D-GB-F-ARAB 23
9520 Formula Super 20W-50  5 l  4 D-GB-F-ARAB 23
9521 ATF III (sarı)  1 l  6 D-GB-F-ARAB 29
9522 ATF III (sarı)  5 l  4 D-GB-F-ARAB 29
9524 Merkezi hidrolik yaği  1 l  6 D-GB-F-ARAB 32
9525 Hizli temizleyici  500 ml  12 D-GB-F-ARAB 67



İç
in

de
ki

le
r 

n
üm

er
ik

158

Ürün no. Tanım Miktar Paket Bir. Dil Sayfa

İçinDekiler nÜMerik

9526 Formula Super 15W-40  4 l  4 D-GB-F-ARAB 23
9528 Top Tec ATF 1100 G  5 l  4 D-GB-F-ARAB 28
9603 Üst Tegometall raf Motorbike  1 Adet  1  127
9700 Top Tec ATF 1100 G  1 l  6 D-GB-F-ARAB 28
9701 Special Tec AA 0W-20  1 l  12 D-GB-ARAB-RUS-KZ 18
9703 Top Tec ATF 1200 G  1 l  6 D-GB-F-ARAB 29
9704 Top Tec ATF 1800  1 l  6 D-GB-F-ARAB 28
9705 Special Tec AA 0W-20  4 l  4 D-GB-ARAB-RUS-KZ 18
9734 Special Tec AA 0W-20  5 l  4 D-GB-ARAB-RUS-KZ 18
9802 Klima temizlik seti  1 Adet  1  65
9870 Etiket Classic  1 Adet  100  129
9901 Katki tüpü vitrini  1 Adet  1  128
9906 Pro-Line PTFE toz sprey  400 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 76
9907 Pro-Line Seramik macun  400 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 77
9912 Üst Futura-Shop Classic yağları  1 Adet  1  127
9914 Pro-Line Bakim spreyi beyaz  400 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 77
9915 Pro-Line Tutunma spreyi  400 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 77
9916 Pro-Line Silikon sprey  400 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 77
9917 Pro-Line Hizli pas sökücü  400 ml  6 GB-DK-FIN-N-S 77
9930 Motorbike kataloğu  1 Adet  50  132
9950 Tezgah vitrini  1 Adet  1  128
9965 Tezgah vitrini  1 Adet  1  128
9966 Üst Futura Shop Standart  1 Adet  1  127
9969 Tego metal raf  1 Adet  1  127
9979 Son tüketici broşürü Motor yağlari  1 Adet  100  132
9982 Üst Motorenöle/Additive/Autopflege  1 Adet  1  127
9988 Tego metal raf  1 Adet  1  127
9989 Futura Shop  1 Adet  1  127
9993 Son tüketici broşürü Katkilar  1 Adet  100  132
50160 Üst Futura Shop Motorbike  1 Adet  1  127
50163 Bayrak (150 x 360 cm)  1 Adet  1  129
50164 Gergi bandi (400 x 100 cm)  1 Adet  1  129


