
SYNTURO MISTRAL 5W30
VW 504.00/VW 507.00; ACEA C3/A3/B4; BMW LL-04 & MB 229.51
Plně syntetický motorový olej s pokročilou formulací. Long Life. Fuel ekonomy. Poskytu-
je výjimečně vysokou úroveň výkonu ochrany proti opotřebení a čistotu provozu. Udržu-
je výkonnost emisního systému na vysoké úrovni a to jak u naftových tak u benzinových
motorů. Určen pro všechny typy moderních motorů osobních automobilů.

SYNTURO CRYSTAL C1 5W30
API SM/CF; ACEA C1&A5/B5-04
Plně syntetický motorový olej šetřící palivo, speciálně vyvinut k dlouhodobé ochraně emis-
ního systému moderních automobilů a k udržení výkonnosti systémů s katalytickou re-
dukcí spalin. Zvláště doporučen pro modely automobilů Mazda. 

SYNTURO CRYSTAL C2 5W30
API SM/CF; ACEA C2&A5/B5-04
Plně syntetický motorový olej šetřící palivo, speciálně vyvinut k dlouhodobé ochraně emis-
ního systému moderních automobilů (Hyundai, Kia, Peugeot, Citroën). 

SYNTURO CRYSTAL C4 5W30
ACEA C4&A3/B4; Renault RN0720
Plně syntetický motorový olej. Fuel economy. Speciálně vyvinut k dlouhodobé ochraně emis-
ního systému moderních vozidel a k udržení výkonnosti tohoto systému, při udržení vy-
soké účinnosti mazání. Doporučen pro moderní typy benzinových, LPG a naftových mo-
torů, s přeplňováním i bez, pro nejnovější generace osobních automobilů vybavených jak
systémem DPF (částicový filtr), tak systém SCR (selektivní katalytická redukce).

SYNTURO XENON 5W30
API SM/CF; ACEA C3&A3/B4; MB229.51 & BMW LL-04
Plně syntetický motorový olej, který byl speciálně vyvinut k dlouhodobé ochraně emisního
systému moderních osobních a užitkových automobilů, pro které je předepsán motorový
olej ACEA C3 a SAE 5W30 a k udržení výkonnosti systémů s katalytickou redukcí spalin. 

SYNTURO XENON 5W40
API SM/CF; ACEA C3&A3/B4; VW 505.01/502.00 a 505.00 (=Ford WSS-M2C917A) 
MB 229.51 & BMW LL-04 & Porsche
Plně syntetický motorový olej, kde je předepsaná norma VW 505.01 (v motorech typu PD).
Prakticky pro všechny moderní benzínové, LPG a dieselové motory, jež mají výbavu DPF
(částicové filtry naftových motorů) nebo SCR (selektivní katalytická redukce), kde je pře-
depsán motorový olej ACEA C3 a SAE 5W40. 

SYNTURO CROWN 5W20
API SM; ILSAC GF-4 FORD WSS-M2C930-A
Plně syntetický motorový olej, speciálně vyvinutý pro mazací potřeby amerických a vý-
chodoasijských osobních a dodávkových automobilů. Doporučen pro moderní typy auto-
mobilů poháněných benzinem a LPG, kde je doporučeno API SM a ILSAC GF-4. Použitel-
ný je rovněž v případě doporučení ISLAC GF-3 a API SJ/SL. Je navržen pro velký počet
modelů východoasijských a amerických automobilů s výše uvedenými specifikacemi.

OLEJE PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY
STANDARD MONO 30
API CF/CF-2/CD/SH; ACEA E2
Minerální motorový olej SAE 30. 

STANDARD PUNCH 15W50
API SG/CF-4/CE
Multigrádní minerální motorový olej 15W50 pro smíšený vozový park. 

STANDARD REGULAR 10, 20, 30, 40, 50 & 20W50
Neaditivovaný monográdní motorový olej.

STANDARD UNIVERSAL 15W50
API SF/CC
Multigrádní motorový olej API SF pro zážehové motory. 

STANDARD SUPER 10W40, 15W40 & 20W50
API CD/SE
Multigrádní minerální motorový olej API CE/SF. 

STANDARD TOP 20W50
API SL/CF; ACEA A3/B3
Vysoce kvalitní multigrádní motorový olej 15W40 pro motory osobních automobilů.

STANDARD UFO TDX 15W40
API SG/CF-4/CE; ACEA A2/B2/E1
Multigrádní minerální motorový olej 15W40 pro smíšený vozový park. 

STANDARD ULTRA 10W40
API SL/CF; ACEA A3/B3
Vysoce kvalitní multigrádní motorový olej 10W40 pro motory osobních automobilů. 

STANDARD ULTRA 15W40
API SL/CF; ACEA A3/B3
Vysoce kvalitní minerální motorový olej 15W40 pro motory osobních automobilů. 

STANDARD UNIVERSAL 20W20, 30 & 40
API SE/CC
Monográdní nízko aditivovaný motorový olej pro malou zátěž. 

STANDARD UNIVERSAL 10W30, 20W40 & 20W50
API CD/SE
Multigrádní motorový olej API CD pro vznětové motory.

PREMIUM OIL RANGE SAE 15W50 and 20W60
API SF/CC
Multigrádní motorový olej pro automobily kategorie Veterán a Classic Car. Olej s nízkým
obsahem detergentů a skvělými vlastnostmi proti opotřebení. Redukuje spotřebu oleje. 

MOTOR OIL RANGE SAE 30 and 50
API SA
Neaditivovaný motorový olej pro automobily kategorie Veterán vyrobené před rokem 1935.
Olej s nízkým obsahem uhlíku, dobrými detergenty a mazacími vlastnostmi.

SYNTETICKÉ MOTOROVÉ OLEJE
Low and mid SAPS

OSTATNÍ MOTOROVÉ OLEJE
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TITANIUM DYNAMIC 5W30
API SJ; ACEA A1/B1; FORD M2C 913B
Unikátní, pečlivě seřízený polosyntetický motorový olej “zachovávající energii“ pro ben-
zinové, naftové i LPG motory osobních aut a lehkých užitkových vozů, pro celoroční pou-
žití. Zvláště doporučen pro mnoho typů motorů FORD a pro některé z posledních typů mo-
torů Renault. 

TITANIUM FUTURA 10W40
API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1; VW 500.00/505.00
Celoroční polosyntetický motorový olej, splňující všechny požadavky, které lze od moderního
motorového oleje požadovat. 

TITANIUM MARATHON 10W40
API SL/CF; ACEA A3/B3
Vysoce jakostní moderní motorový olej, který vznikl smíšením klasického se syntetickým
základovým olejem. Olej je vhodný prakticky pro všechny přeplňované a nepřeplňované
motory osobních a lehkých užitkových vozidel, motory zážehové i vznětové. Vhodný i do
motorů pod extrémní zátěží. Doporučen pro automobily s vysokou najetou kilometráží. 

TITANIUM VICTORY 10W40
API SH/CD
Univerzální multigrádní ropný polosyntetický motorový olej splňující veškeré nejnovější
klasifikační požadavky na motorové oleje. Určen jak pro velké naftové motory, tak pro naf-
tové i benzínové motory do osobních automobilů.

ENERGY ENDURO 15W40
API CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL; ACEA A3/B3/B4/B5/E3/E5/E7
Univerzální motorový olej SAE 15W40, vhodný pro prakticky všechny osobní automobily
(včetně soudobých modelů), pro lehké i těžké nákladní automobily a autobusy stejně jako
i pro off-road techniku a stacionární zařízení. Vyhovuje nejnovějším normám API
a ACEA, splňuje emisní třídu Euro 4. 

ENERGY FORZA 15W40
API CG-4/SL; ACEA A3/B3/E2
Univerzální multigrádní 15W40 (minerální) motorový olej splňující veškeré nejnovější kla-
sifikační požadavky na motorové oleje. Určen jak pro velké naftové motory, tak pro naf-
tové i benzínové motory osobních automobilů. Prodlužuje interval výměny a má excelentní
proti otěrové vlastnosti. Splňuje emisní třídu Euro 2 a normy MB 228.1, MB 229.1, VW
505.00, VOLVO VDS, MAN 271 a ALLISON C-4. 

ENERGY FORZA 20W50
API CG-4/SL; ACEA A3/B4/E2
Univerzální multigrádní 20W50 motorový olej splňující veškeré nejnovější klasifikační po-
žadavky na motorové oleje. Určen jak pro velké naftové motory, tak pro naftové i benzí-
nové motory osobních automobilů. V mnoha případech prodlužuje intervaly výměny. Je
velmi odolný proti vysokým teplotám a má vynikající proti otěrové vlastnosti.

ENERGY TROPHY 10W40
API SG/CF-4/CE
Univerzální multigrádní polosyntetický motorový olej splňující veškeré nejnovější požadavky
na motorové oleje. Určen jak pro velké naftové motory, tak pro naftové i benzínové mo-
tory do osobních automobilů.

ENERGY RACING 20W50
Špičková vysoko viskózní kapalina, určená pro mazání závodních motorů. Redukuje tření a za-
jišťuje perfektní mazání i při nejvyšších otáčkách a zatíženích závodního motoru. Kapalina
je navržena i s ohledem na odolnost vůči agresivním účinkům závodních pohonných hmot.

SYNTURO GOLD 5W40
API SL/CF; ACEA A3/B4
Plně syntetický SAE 5W40 mazací olej turbo motorů, vhodný pro všechny typy benzíno-
vých, LPG a naftových motorů, vyskytujících se v pracovních podmínkách během všech
ročních obdobích. Zvláště vhodný pro použití v chladném podnebí. 

SYNTURO PLATINUM 5W30
API SL/CF; ACEA A3/B4
Plně syntetický mazací olej turbo motorů vhodný především pro stroje pracující v nároč-
ných pracovních i teplotních podmínkách. Obzvlášť vhodný pro práci v oblastech s nízkou
teplotou. 

SYNTURO SAPHIR 5W30
API SL/CF; ACEA A3/B4; GM-LL-025-A/B
Plně syntetický motorový olej s absolutně nejmodernější koncepcí. Vyvinut pro potřeby
nejmodernějších naftových a benzinových motorů osobní automobilové techniky. Univerzální
olej formulovaný za použití nejlepších vysoko indexových základových olejů a nejmoder-
nějších specializovaných aditiv. Z důvodu, že vyhovuje i normám GM-LL-A-025 a GM-LL-
B-025, je tento olej předepisován mimo jiné i pro nejnovější generace vozů Opel.

SYNTURO DIAMOND 0W40
API SJ/CF; ACEA A3/B4; VW 503.01
Plně syntetický motorový olej splňující nejvyšší požadavky během všech ročních období.
Obzvláště vhodný pro použití v chladných klimatických podmínkách, ale také odolný vy-
sokým teplotám. 

SYNTURO RACING 10W60
API SH/CD, CCMC G5/PD2
100% syntetický motorový olej vhodný pro všechny typy benzínových, LPG i naftových
motorů s přeplňováním i bez, v osobních vozech posledních generací včetně více venti-
lových. Zvláště vhodný pro chladnější klimatické podmínky. Použitelný všude tam, kde jsou
doporučeny motorové oleje stejných či nižších klasifikací. 

SYNTURO SPORTIVO 5W50
API SH/CD
Plně syntetický motorový olej splňující nejvyšší požadavky během všech ročních období.
Poskytuje větší ochranu (ve srovnání s SAE 5W40) v případě sportovní jízdy. Extrémně
vhodný do chladných klimatických podmínek.

SYNTETICKÉ MOTOROVÉ OLEJE
Full SAPS

POLOSYNTETICKÉ MOTOROVÉ OLEJE

MINERÁLNÍ MOTOROVÉ OLEJE


