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MOTOR OILS / MOTOROVÉ OLEJE

MOTOR OILS FOR PASSENGER CARS

MOTOROVÉ OLEJE PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

MOTOROVÉ OLEJE PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY

Dexoll 5W-30 LL III   
Dexoll 5W-30 Long Life III synthetic, high-performance motor oil for  car 
engines the latest technology. This oil provides excellent lubricating 
properties at cold start. It retains its properties even under extreme loads of 
high temperatures.

Dexoll 5W - 30 Long Life III je syntetický, vysoce výkonný lehkoběžný 
motorový olej určený pro motory osobních vozidel nejnovější technologie. 
Tento olej nabízí excelentní mazací vlastnosti při studených startech. Své 
vlastnosti si uchovává i při extrémním zatížení a vysokých teplotách. Dexoll 
5W - 30 LONGFLIFE III byl vyvinut speciálně pro motory koncernu VW s 
prodlouženým intervalem výměny oleje ( WIV ) a to s intervalem výměny až 
30.000 km, resp. 2 roky používání. Může být použit také v ostatních motorech 
VW, stejně tak jako v motorech vozidel Mercedes - Benz a motorech vozidel 
BMW. Splňuje požadavky vozidel s nejmodernějšími systémy úprav 
výfukových plynů včetně DPF.

Dexoll 5W-30 Long Life III je syntetický, vysoko výkonný ľahko bežný 
motorový olej určený pre motory osobných vozidiel najnovšej technológie. 
Tento olej ponúka excelentné mazacie vlastnosti pri studených štartoch. 
Svoje vlastnosti si uchováva i pri extrémnom zaťažení a vysokých teplotách. 
Dexoll 5W-30 LONGFLIFE III bol vyvinutý špeciálne pre motory koncernu VW 
s predĺženým intervalom výmeny oleja (WIV) a to s intervalom výmeny až 
30.000 km, resp. 2 roky používania. Môže byť použitý tiež v ostatných 
motoroch VW, rovnako tak ako v motoroch vozidiel Mercedes-Benz a 
motoroch vozidiel BMW. Spĺňa požiadavky vozidiel s najmodernejšími 
systémami úprav výfukových plynov vrátane DPF.

SAE 5W-30; 
ACEA C3; 
VW 504 00/ 507 00; 
BMW Longlife-04; 
MB-Approval 29.31/229.51

4L1L 20L 200L58L
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PACKING / BALENÍ / BALENIE

Dexoll 5W-30  C3   

Dexoll 5W-30  C3 is synthetic, high-performance fuel economy motor oil. It is 
for gasoline and diesel passenger cars. It guarantees energetic effective 
using and lubrication in difficult conditions too. It meets the demands of 
vehicles with the most modern systems of exhaust gases -  including the DPF.

Dexoll 5W-30  C3 syntetický, vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej 
určený pro benzinové a dieselové motory osobních vozidel nejnovější 
technologie, zaručuje energeticky úsporné použití a efektivní mazání i v 
náročných podmínkách. Splňuje požadavky vozidel s nejmodernějšími 
systémy úprav výfukových plynů včetně DPF .

Dexoll 5W-30  C3 je syntetický, vysoko výkonný ľahko bežný motorový olej 
určený pre benzínové a dieselové motory osobných vozidiel najnovšej 
technológie, zaručuje energeticky úsporné použitie a efektívne mazanie aj v 
náročných podmienkach. Spĺňa požiadavky vozidiel s najmodernejšími 
systémami úprav výfukových plynov vrátane DPF.

ACEA C3;
ACEA A3/B4-04 , 
API SN/CF 
VW 505.01, 
BMW LL-04; 
MB 229.31/ 229.51; 
GM Dexos 2

4L1L 20L 200L58L

PACKING / BALENÍ / BALENIE



MOTOR OILS / MOTOROVÉ OLEJE

Dexoll 5W-40  A3/B4      Dexoll SAE 5W- 40 is an all-year fully synthetic motor oil of the highest 
efficiency. It is designed for the lubrication of fuel and diesel car engines, light 
commercial vehicles with extreme performance requirements of oil. It is also 
suitable for engines using LPG and for engines with catalytic converters. 
Their feature exceeds the performance requirements of the usual 
classifications. Very effective is its application in engines working at extremely 
low temperatures and where the fuel economy is preferred. 
Contents: a mixture of petroleum and synthetic oils and additives.

Dexoll 5W-40 je celoroční plné syntetický motorový olej nejvyšší kvality. Je 
určený na mazaní benzínových a vznětových motoru osobních automobilu a 
lehkých užitkových vozidel s mimořádnými požadavky na výkonnost oleje. Je 
vhodný také pro motory na LPG a pro motory s katalyzátorem. Svými 
užitkovými vlastnostmi překračuje požadavky obvyklých výkonnostních 
klasifikací. Velmi efektivně je jeho aplikace v motorech pracujících při 
extrémně nízkých teplotách a tam, kde je žádaná úspora paliva. Obsah: směs 
ropného a syntetického oleje a zušlechťujících přísad.

Dexoll SAE 5W-40 je celoročný plne syntetický motorový olej najvyššej 
výkonnosti. Je určený na mazanie benzínových a vznetových motorov 
osobných automobilová ľahkých úžitkových vozidiel s mimoriadnou 
požiadavkou na výkonnosť oleja. Je vhodný aj pre motory používajúce palivo 
LPG a pre motory s katalyzátorom výfukových plynov. Svojimi úžitkovými 
vlastnosťami prekračuje požiadavky obvyklých výkonnostných klasifikácií. 
Veľmi efektívna je jeho aplikácia v motoroch pracujúcich pri extrémne nízkych 
teplotách a tam, kde je žiadaná úspora paliva Obsah: zmes ropného a 
syntetického oleja a zušľachťujúcich prísad. 

ACEA A3/B4-08; 
API SN/CF; 
BMW Longlife-01; 
MB- approval 229.3; 
Porsche A40; 
PSA B71 2296; 
Renault RN 0700/0710; 
VW 502 00/505 00

4L1L 20L 200L58L

PACKING / BALENÍ / BALENIE

Dexoll 5W-40 Diesel  

DPF  C3  
Dexoll 5W-40 Diesel  DPF  C3 is yearly  fully synthetic engine oil of the highest 
efficiency. It is suitable for the lubrication of gas and diesel car engines, also 
for light commercial vehicles with special requirements for performance of oil. 
It meets the demands of vehicles with the most modern systems of exhaust 
gases, such as a  diesel particulate filter and catalyst. His application is very 
effective  in engines working at extremely low temperatures and where is 
needed economy of fuel.

Dexoll 5W - 40 Diesel DPF C3 je celoroční plně syntetický motorový olej 
nejvyšší výkonnosti. Je určen k mazání benzinových a vznětových motorů 
osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel s mimořádným 
požadavkem na výkonnost oleje. Splňuje požadavky pro vozidla s 
nejmodernějšími systémy úpravy výfukových plynů, jako je filtr pevných 
částic či katalyzátor. Velmi efektivní je jeho aplikace v motorech pracujících při 
extrémně nízkých teplotách a tam, kde je žádaná úspora paliva.

Dexoll 5W-40 Diesel  DPF  C3 je celoročný plne syntetický motorový olej 
najvyššej výkonnosti. Je určený na mazanie benzínových a vznetových 
motorov osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel s mimoriadnou 
požiadavkou na výkonnosť oleja. Spĺňa požiadavky pre vozidlá s 
najmodernejšími systémami úpravy výfukových plynov, ako je filter pevných 
častíc či katalyzátor. Veľmi efektívna je jeho aplikácia v motoroch pracujúcich 
pri extrémne nízkych teplotách a tam, kde je žiadaná úspora paliva.

ACEA C3,
ACEA A3/B4-04,
API SN/CF; 
BMW Longlife-04; 
Fiat 9.55535-S2; 
Ford WSS-M2C917-A; 
GM Dexos 2; 
MB- approval 229.31; 
Renault RN 0700/0710; 
VW 502 00/505 00/505 01; 
Porsche A40

4L1L 20L 200L58L

PACKING / BALENÍ / BALENIE
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MOTOR OILS / MOTOROVÉ OLEJE

Dexoll 10W-40  A3/B4       Dexoll 10W-40 is an innovative, high-performance, semi synthetic motor oil 
suitable for all types of gasoline and diesel engines of passenger and light 
commercial vehicles. It meets the requirements for vehicles with the latest 
exhaust gas treatment system, such as. diesel particulate filter and catalyst. 
It is also suitable for engines of older vehicles, regardless of the emission 
class. Thanks to the appropriate viscosity grade SAE 10W- 40 and new 
technology leads to significant fuel savings. Thermal stability and low 
sulphated ash guaranteed, regardless of the fuel used, a great cleanliness of 
the pistons. 

Dexoll 10W-40 je inovativní, vysoce výkonný, polosyntetický motorový olej 
vhodný pro všechny typy zážehových a vznétových motoru osobních a 
lehkých úžitkových vozidel. Splňuje požadavky pro vozidla s nejmodernéjšími 
systémy úpravy výfukových plynú, jako je napríklad filtr pevných částic, či 
katalyzátor. Je vhodný i pro motory starších vozidel, nezávisle na emisní tŕídé. 
Díky vhodné viskozitní tŕídé SAE 10W-40 a nové technologii dochází k 
výrazné úspore paliva. Termická stabilita a nízky obsah sulfátového popela 
zaručuje, bez ohledu na používané palivo, výbornou čistotu pístú. 

Dexoll 10W-40 je inovatívny, vysoko výkonný, polo syntetický motorový olej 
vhodný pre všetky typy zážihových a vznetových motorov osobných a ľahký 
úžitkových vozidiel. Spĺňa požiadavky pre vozidlá s najmodernejšími 
systémami úpravy výfukových plynov, ako je napr. filter pevných častíc či 
katalyzátor. Je vhodný aj pre motory starších vozidiel, nezávisle na emisnej 
triede. Vďaka vhodnej viskozitnej triede SAE 10W-40 a novej technológii 
dochádza k výraznej úspore paliva. Termická stabilita a nízky obsah 
sulfátového popola zaručuje, bez ohľadu na používané palivo, výbornú 
čistotu piestov. 

SAE 10W-40; 
API SL/CF/EC; 
ACEA A3/B3, A3/B4; 
VW501 01/505 00; 
MB-Approval 229.1; 
Meets Fiat 9.55535-D2

4L1L 20L 200L58L

PACKING / BALENÍ / BALENIE

Dexoll 10W-40 A3/B4  

Diesel 

Dexoll 10W-40 is an innovative, high-performance, semi synthetic motor oil 
suitable for all types of  diesel engines of passenger  vehicles. It meets the 
requirements for vehicles with the latest exhaust gas treatment system, such 
as . diesel particulate filter and catalyst . It is also suitable for engines of older 
vehicles, regardless of the emission class. Thanks to the appropriate viscosity 
grade SAE 10W- 40 and new technology leads to significant fuel savings. 
Thermal stability and low sulphated ash guaranteed, regardless of the fuel 
used, a great cleanliness of the pistons. 

Dexoll 10W-40 je inovativní, vysoce výkonný, polosyntetický motorový olej 
vhodný pro všechny typy vznětových motoru osobních  vozidel. Splňuje 
požadavky pro vozidla s nejmodernějšími systémy úpravy výfukových plynu, 
jako je například filtr pevných částic, či katalyzátor. Je vhodný i pro motory 
starších vozidel, nezávisle na emisní třídě. Díky vhodné viskozitní třídě SAE 
10W-40 a nové technologii dochází k výrazné úspoře paliva. Termická 
stabilita a nízky obsah sulfátového popela zaručuje, bez ohledu na používané 
palivo, výbornou čistotu pístů. 

Dexoll 10W-40 je inovatívny, vysoko výkonný, polo syntetický motorový olej 
vhodný pre všetky typy vznetových motorov osobných vozidiel. Spĺňa 
požiadavky pre vozidlá s najmodernejšími systémami úpravy výfukových 
plynov, ako je napr. filter pevných častíc či katalyzátor. Je vhodný aj pre 
motory starších vozidiel, nezávisle na emisnej triede. Vďaka vhodnej 
viskozitnej triede SAE 10W-40 a novej technológii dochádza k výraznej 
úspore paliva. Termická stabilita a nízky obsah sulfátového popola zaručuje, 
bez ohľadu na používané palivo, výbornú čistotu piestov. 

SAE 10W-40; 
API SL/CF/EC; 
ACEA A3/B3, A3/B4; 
VW501 01/505 00; 
MB-Approval 229.1; 
Meets Fiat 9.55535-D2

4L1L 20L 200L58L

PACKING / BALENÍ / BALENIE

Dexoll 15W-40  A3/B4    

Dexoll 15W- 40 is a high performance, mineral engine oil suitable for all types 
of gasoline and diesel engines of passenger and light commercial vehicles. It 
is resistant to oxidation and prevents the formation of deposits on the 
turbocharger bearings. 

Dexoll 15W - 40 je vysoce výkonný, minerální motorový olej vhodný pro 
všechny typy zážehových a vznětových motorů osobních, dodávkových a 
malých nákladních vozidel. Je odolný vůči oxidaci a zabraňuje vytváření 
usazenin na ložiscích turbodmychadla. 

Dexoll 15W-40  je vysoko výkonný, minerálny motorový olej vhodný pre 
všetky typy zážihových a vznetových motorov osobných, dodávkových a 
malých nákladných automobilov. Je odolný voči oxidácii a zabraňuje 
vytváraniu usadenín na ložiskách turbodúchadla. 

SAE 15W-40; 
API SL/CF; 
ACEA A3/B3, A3/B4; 
Vw501 01/ 505 00; 
MB-Approval 229.1;  
Meets Fiat 9.55535-D2

4L1L 20L 200L58L

PACKING / BALENÍ / BALENIE
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MOTOR OILS / MOTOROVÉ OLEJE

Dexoll 15W-40 M7 ADS III+ TURBO +     

Dexoll 15W- 40 M7 ADS III + TURBO+  is a yearly universal engine oil for the 
lubrication of almost all types of gas four stroke engines, including diesel four 
stroke engines with a high degree of turbocharged.

Dexoll 15W - 40 M7 ADS III + TURBO + je celoroční univerzální motorový olej 
určený pro mazání téměř všech typů benzínových čtyřtaktních motorů včetně 
naftových čtyřtaktních motorů s vysokým stupněm přeplňování. 

Dexoll 15W-40  M7 ADS III+  TURBO +  je celoročný univerzálny motorový 
olej určený na mazanie takmer všetkých typov benzínových štvortaktných 
motorov, vrátane naftových štvortaktných  motorov s vysokým stupňom 
preplňovania.  

SAE 15W-40;
API CF-4/SG

4L1L 20L 200L60L

PACKING / BALENÍ / BALENIE

Dexoll 20W-40  M7 ADS III  

Dexoll 20W-40  M7 ADS III is an all-year motor oil for lubrication of diesel – 
four stroke engines of trucks and working machines with a high degree of 
supercharging.

Dexoll 20W - 40 M7 ADS III je celoroční motorový olej na mazání naftových 
čtyřtaktních motorů nákladních automobilů a pracovních mechanismů s 
vysokým stupněm přeplňování.

Dexoll 20W-40  M7 ADS III je celoročný motorový olej na mazanie naftových 
štvortaktných motorov nákladných automobilov a pracovných mechanizmov 
s vysokým stupňom preplňovania. 

SAE 20W-40; 
API CF-4/SG

PACKING / BALENÍ / BALENIE

Dexoll 15W-40  M7 ADX  

Dexoll 20W-40  M7 ADS III is an all-year engine oil for almost all types of four-
stroke engines, it can also be used for lubrication of diesel -stroke engines.

Dexoll 15W - 40 M7 ADX je celoroční motorový olej určený téměř do všech 
typů čtyřtaktních motorů, lze jej také použít na mazání naftových čtyřtaktních 
motorů.

Dexoll 15W-40 M7 ADX je celoročný motorový olej určený takmer všetkých 
typov štvortaktných motorov, možno ho tiež používať na mazanie naftových 
štvortaktných motorov.  

SAE 15W-40;
API CF/CD

PACKING / BALENÍ / BALENIE

10L

4L1L 20L 200L50L10L 60L

4L1L 20L 200L60L10L
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MOTOR OILS / MOTOROVÉ OLEJE

Dexoll 10W-40  M7 AD       

Dexoll 10W - 40 M7 AD is all-yer universal engine oil for the lubrication of 
conventional petrol and diesel four-stroke engines of cars and small 
commercial vehicles in not difficult operating conditions.

Dexoll 10W - 40 M7 AD je univerzální celoroční motorový olej na mazání 
klasických benzinových a naftových čtyřtaktních motorů osobních a malých 
užitkových automobilů v nenáročných provozních podmínkách.

Dexoll 10W-40  M7 AD je univerzálny celoročný motorový olej na mazanie 
klasických benzínových a naftových štvortaktných motorov osobných a 
malých úžitkových automobilov v nenáročných prevádzkových 
podmienkach.  

SAE 10W-40;
API SD /CB

PACKING / BALENÍ / BALENIE

Dexoll 15W-50 M8 AD

Dexoll 15W-50  M8 AD is an all-year engine oil for the lubrication of gasoline 
and diesel four-stroke engine passenger cars with low level of difficulty in 
operating conditions.   

Dexoll 15W - 50 M8 AD je celoroční motorový olej na mazání benzinových a 
naftových čtyřtaktních motorů osobních automobilů v nenáročných 
provozních podmínkách.

Dexoll 15W-50  M8 AD je celoročný motorový olej na mazanie benzínových a 
naftových štvortaktných motorov osobných automobilov v nenáročných 
prevádzkových podmienkach.  

SAE 15W-50;
API SE /CC

PACKING / BALENÍ / BALENIE

Dexoll M 6 ADS II    

Dexoll M 6 ADS II is the engine oil for the lubrication of supercharged four-
stroke diesel engines and stationary diesel engines  in transitional weather 
and also in summer time.

Dexoll M 6 ADS II je motorový olej určený k mazání přeplňovaných 
čtyřtaktních a stacionárních naftových motorů, v přechodném a letním 
období.

Dexoll M 6 ADS II je motorový olej určený na mazanie preplňovaných 
štvortaktných a stacionárnych naftových motorov, v prechodnom a letnom 
období.  

SAE 30; 
API CE/CF-4

PACKING / BALENÍ / BALENIE

4L1L 20L 200L60L10L

4L1L 20L 200L60L10L

20L 200L60L10L
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MOTOR OILS / MOTOROVÉ OLEJE

Dexoll M 6 AD     

Dexoll M6 AD is summer motor oil for the lubrication of gasoline and diesel 
four-stroke engine in less demanding operating conditions.

Dexoll M6 AD je letní motorový olej na mazání benzínových a 
nepřeplňovaných naftových čtyřtaktních motorů v nenáročných provozních 
podmínkách.

Dexoll M6 AD  je letný motorový olej na mazanie benzínových a 
nepreplňovaných naftových štvortaktných motorov v nenáročných 
prevádzkových podmienkach.    SAE 30;

API SC/CB

PACKING / BALENÍ / BALENIE

4L1L 20L 200L50L10L 60L
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GEAR OILS / PŘEVODOVÉ OLEJE / PREVODOVÉ OLEJE

Dexoll  ATF III  D          

Dexoll ATF III D  is oil for automatic transmissions, also it can be used as filling 
into power steerings, differentials, where manufacturer prescribes oil ATF 
Dextron III.

Dexoll ATF III D je převodový olej pro automatické převodovky, který může být 
použit i jako náplň posilovačů řízení, měničích a měničích momentu, kde 
výrobce předepisuje olej ATF Dextron III.

Dexoll  ATF III D je prevodový olej pre automatické prevodovky, ktorý môže 
byť použitý aj ako náplň posilňovačov riadenia, meničoch  a meničoch 
momentu, kde výrobca predpisuje olej ATF Dextron III. 

Allison C4; 
Allison TES 389; 
Ford Mercon; 
GM Dexron III a IIIG; 
MAN 339 Typ Z1, V1; 
MB-Approval 236.9; 
Voith H55.6335.xx; 
Volvo 97340; 
Volvo 97341; 
ZF TE-ML 04D, 14A, 17C

PACKING / BALENÍ / BALENIE

Dexoll  ATF II D   

Dexoll ATF II D is a oil for automatic transmissions, also it can be used as filling 
into power steerings, where manufacturer prescribes oil ATF Dextron II. 

Dexoll ATF II D je převodový olej pro automatické převodovky, který může být 
použit i jako náplň posilovačů řízení kde výrobce předepisuje olej  ATF 
Dextron II.

Dexoll  ATF II D je prevodový olej pre automatické prevodovky, ktorý môže byť 
použitý aj ako náplň posilňovačov riadenia kde výrobca predpisuje olej ATF 
Dextron II. 

Allison C2/C3; 
GM Dexron IID (GM-6137M78); 
Meets Ford Mercon; 
MAN 339 Typ Z1, V1; 
Caterpillar TO-2; 
MB-Approval 236.5/236.7; Voith 
H55.6335.xx; 
ZF TE-ML 03D,04D,11A,14A,17C.

PACKING / BALENÍ / BALENIE

Dexoll  Synth Gear 75W-90  

DEXOLL SYNTH GEAR 75W-90 – is high performance, universal syntetic 
gear oil, which is suitable for automative transmissions, differentials, axles of 
passenger cars and trucks, where manufacturer requires API GL-4 and also 
GL-5.

Dexoll Synth Gear 75W-90 je vysoce výkonný, univerzální syntetický 
převodový olej, který je vhodný pro použití v automobilových převodovkách, 
diferenciálech, nápravách a koncových převodech osobních, užitkových a 
nákladních vozidel, stavebních strojů, kde výrobce požaduje převodový olej 
specifikace API GL.4 a API GL-5. Obsahuje účinné látky umožňující 
mimořádnou tepelnou stabilitu, usnadňuje plynulé řazení při nízkých 
teplotách. Přísady pro snížení opotřebení v ložiskách a na bocích zubů 
ozubených kol. Speciální přísady zabraňující vzniku rzi a tvorbě pěny.

Dexoll  Synth Gear 75W-90  je vysoko výkonný, univerzálny syntetický 
prevodový olej, ktorý je vhodný na použitie v automobilových prevodovkách, 
diferenciáloch, nápravách a koncových prevodoch osobných, úžitkových a 
nákladných vozidiel, stavebných strojov, kde výrobca požaduje prevodový 
olej špecifikácie API GL.4 a API GL-5. Obsahuje účinné látky umožňujúce 
mimoriadnu tepelnú stabilitu, uľahčuje plynulé radenie pri nízkych teplotách. 
Prísady pre zníženie opotrebenia v ložiskách a na bokoch zubov ozubených 
kolies. Špeciálne prísady zabraňujúce vzniku hrdze a tvorbe peny.

API GL-4/ GL-5/ MT-1; 
SAE J2360; 
MAN M 3343 S; 
MAN 341 E3; 
MB-Approval 235.8;
Scania STO 1:0; 
ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 
17B, 19C, 21B

PACKING / BALENÍ / BALENIE

1L 20L

1L 20L

1L 20L

GEAR OILS 
PŘEVODOVÉ OLEJE 
PREVODOVÉ OLEJE
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Dexoll  PP GL-5 80W-90 H  

Dexoll  PP GL-5 80W-90 H  Especially gear oil for the lubrication of highly 
loaded hypoid manual transmissions for cars and commercial vehicles.

Dexoll  PP GL-5 80W-90 H  Převodový olej především na mazání vysoce 
zatížených hypoidních mechanických převodovek, zejména osobních a 
užitkových vozidel

Dexoll  PP GL-5 80W-90 H  Prevodový olej predovšetkým na mazanie vysoko 
zaťažených hypoidných mechanických prevodoviek, najmä osobných a 
úžitkových vozidielPP GL-5 80W-90 H; 

SAE 80W-90;
API GL-5

1L 20L

PACKING / BALENÍ / BALENIE

Dexoll  PP GL-4  90W    

Dexoll  PP GL-4  90W  full-year oil for the lubrication of mechanical gearboxes 
(except hypoid) of modern cars as recommended by the vehicle 
manufacturer.

Dexoll  PP GL-4  90W   Celoroční olej na mazání mechanických převodovek 
a rozvodovek (kromě hypoidních) moderních automobilů podle doporučení 
výrobce automobilu.

Dexoll  PP GL-4  90W  Celoročný olej na mazanie mechanických 
prevodoviek a rozvodoviek (okrem hypoidných) moderných automobilov 
podľa odporúčania výrobcu automobilu.

PP  90W; 
SAE 90 W; 
API GL-4

PACKING / BALENÍ / BALENIE

Dexoll  PP GL-4  80W    

Dexoll PP GL-4 80W full-year oil for the lubrication of mechanical gearboxes 
(except hypoid) of modern cars as recommended by the vehicle 
manufacturer, also for industrial gearboxes subjected to low temperatures.

Dexoll  PP GL-4  80W   Celoroční olej na mazání mechanických převodovek 
a rozvodovek (kromě hypoidních) moderních automobilů podle doporučení 
výrobce automobilu, také na průmyslové převodovky vystaveny nízkým 
teplotám.

Dexoll  PP GL-4  80W  Celoročný olej na mazanie mechanických 
prevodoviek a rozvodoviek (okrem hypoidných) moderných automobilov 
podľa odporúčania výrobcu automobilu, tiež na priemyselné prevodovky 
vystavené nízkym teplotám. 

PP 80W; 
SAE 80 W; 
API GL-4

PACKING / BALENÍ / BALENIE

10L

4L1L 20L 200L50L10L 60L

GEAR OILS / PŘEVODOVÉ OLEJE / PREVODOVÉ OLEJE

4L1L 20L 200L50L10L 60L
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INDUSTRIAL OILS /  PRŮMYSLOVÉ OLEJE / PRIEMYSELNÉ OLEJE

INDUSTRIAL OILS

PRŮMYSLOVÉ OLEJE

PRIEMYSELNÉ OLEJE

Dexoll OH-HM 46   

Dexoll OH-HM 46 is a full-year hydraulic oil for hydrostatic mechanisms with 
high mechanical and thermal stress and the mechanisms working in an 
unprotected environment.

Dexoll OH-HM 46 je celoroční hydraulický olej určený pro hydrostatické 
mechanismy s vysokým mechanickým i tepelným namáháním a mechanismy 
pracující v nechráněném prostředí.

Dexoll OH-HM 46 je celoročný hydraulický olej určený pre hydrostatické 
mechanizmy s vysokým mechanickým aj tepelným namáhaním a 
mechanizmy pracujúce v nechránenom prostredí. ISO VG 46; 

HLP  (DIN 51524/2); 
HM (ISO-L-HM)

PACKING / BALENÍ / BALENIE

Dexoll OH-HM 68

Dexoll OH-HM 68 is full-year hydraulic oil for hydrostatic mechanisms with 
high mechanical stress ideal for the mechanisms working in an unprotected 
environment.

Dexoll OH-HM 68 je celoroční hydraulický olej určený pro hydrostatické 
mechanismy s vysokým mechanickým namáháním ideální pro mechanismy 
pracující v nechráněném prostředí.

Dexoll OH-HM 68 je celoročný hydraulický olej určený pre hydrostatické 
mechanizmy s vysokým mechanickým namáhaním ideálny pre mechanizmy 
pracujúce v nechránenom prostredí.

ISO VG 68; 
HLP  (DIN 51524/2); 
HM (ISO-L-HM)

200L60L

PACKING / BALENÍ / BALENIE

1L 20L 200L50L10L 60L

10L
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MOTOR OILS / MOTOROVÉ OLEJE

Dexoll OT-HP 32     

Dexoll OT-HP 32 is full-year universal oil for the lubrication of car 
transmissions with type PRAGA, power brakes and steering. It is also for 
hydrodynamic systems of automobiles and construction machineries, forklifts 
and similar mechanisms. 

Dexoll O-THP 32 je celoroční víceúčelový olej určený k mazání 
automobilových převodovek typu PRAGA, posilovačů brzd a řízení. Také je 
vhodný pro hydrodynamické soustavy automobilů a stavebních strojů, 
vysokozdvižných vozíků a podobných mechanismů.

Dexoll OT-HP 32 je celoročný viacúčelový olej určený na mazanie 
automobilových prevodoviek typu PRAGA, posilňovačov bŕzd a riadenia. Tiež 
je vhodný pre hydrodynamické sústavy automobilov a stavebných strojov, 
vysokozdvižných vozíkov a podobných mechanizmov.  

ISO VG 32; 
HLP  (DIN 51524/2)

PACKING / BALENÍ / BALENIE

Dexoll OH-HV 46  

Dexoll OH-HV 46 is full-year hydraulic oil for hydrostatic mechanisms with 
high mechanical and thermal stress and also for mechanisms working in 
unprotected environment.

Dexoll OH-HV 46 je celoroční hydraulický olej určený pro hydrostatické 
mechanismy s vysokým mechanickým i tepelným namáháním a mechanismy 
pracující v nechráněném prostředí.

Dexoll OH-HV 46 je celoročný hydraulický olej určený pre hydrostatické 
mechanizmy s vysokým mechanickým aj tepelným namáhaním a 
mechanizmy pracujúce v nechránenom prostredí. ISO VG 46; 

HVLP  (DIN 51524/3);
HV (ISO-L-HV)

PACKING / BALENÍ / BALENIE

Dexoll OH-HV 32  

Dexoll OH-HV 32 is oil designed for hydraulic mechanisms working in high 
temperatures of the environment, it is used especially for mobile, moving 
mechanisms.

Dexoll OH-HV 32 je olej určený pro hydraulické mechanismy pracující při 
vysokých teplotách okolí, používá se především u mobilních mechanismů.

Dexoll OH-HV 32 je olej určený pre hydraulické mechanizmy pracujúce pri 
vysokých teplotách okolia, používa sa predovšetkým pri mobilných 
mechanizmov.

ISO VG 32; 
HVLP  (DIN 51524/3); 
HV (ISO-L-HV)

PACKING / BALENÍ / BALENIE

200L10L 60L

4L1L 20L 200L50L10L 60L

200L10L 60L
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MOTOR OILS FOR COMMERCIAL VEHICLES 

Dexoll Truck D6 Low Emision 10W-40  

Dexoll Truck D5 Max 10W-40   

Dexoll Truck D4 Multi 15W-40   

ACEA E6/E7; API CI-4; MB 228.51; 
Volvo VDS-3; MAN M 3271-1/M 3477; 
DAF Long Drain; Renault RVI RXD/RLD-2; 
MTU Type 3.1; Mack EO-N; JASO DH-2; 
Cummins 20076/20077; Deutz DQC III-10 LA

ACEA  E3/E5/E7/B4/A3; API CI-4/SL; MB 
228.3/229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3; 
MTU Type 2; Deutz DQC III-10; Mack EO-N, EO-M 
plus; Renault RVI RLD/RLD-2; Cat ECF-2, ECF-1-a; 
Global DHD-1; Cummins CES 20076/77/78

ACEA E3/E5/E7/A3/B4; API CI-4/SL; MB 228.3 / 
229.1; MAN  M 3275; Volvo VDS-3; MTU Type 2; 
Deutz DQC III-10; Mack EO-N; EO-M plus; 
Renault RVI RLD / RLD-2; Cat ECF-2; ECF-1-a; 
Global DHD-1; Cummins CES 20076/77/78

PACKING / BALENÍ / BALENIE

PACKING / BALENÍ / BALENIE

PACKING / BALENÍ / BALENIE

200L

200L

200L

20L

20L

20L

MOTOR OILS FOR COMMERCIAL VEHICLES
MOTOROVÉ OLEJE PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY 
MOTOROVÉ OLEJE PRE NÁKLADNÉ AUTOMOBILY
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NOTES / POZNÁMKY
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MOTOR OILS / MOTOROVÉ OLEJE
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Distribútor pre SK
GrandX, s.r.o. 
Železničná 3214/1 
038 61 Vrútky
Info@grandx.sk

Distributor pre CZ
TENA OIL CZ s.r.o.
Pobrežní 394/12, Karlín
186 00 Praha 8
Info@tenaoil.cz


