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Moottoriöljyt autolle
Motoroils for personal cars
Mootoriõlid sõiduautole

CRYPTO 5W-30
3

NON DETERGENT 30 / 50

Täyssynteettinen moottoriöljy, jossa on aivan ensiluokkainen lisäainepaketti 
takaamaan öljyn suorituskyvyn säilymisen täydellisenä sekä kuumissa että 
kylmissä olosuhteissa ja LongLife huoltoväleillä. Tämä teknologisesti kehit-
tynyt öljy sopii erityisesti käytettäväksi Volkswagen Groupin autoissa (VW, 
Audi, SEAT ja Skoda). Crypto3 5W-30  tarjoaa erinomaisen puhtauden moot-
torille, erityisen matalan öljyn kulumisen ja matalat päästöt. Low SAPS tekno-
logia vähentää karstaa ja pitää Diesel Partikkelisuodattimet  (DPF) puhtaina. 
Öljyllä on erittäin vahva HTHS-arvo (High Temperature – High Shear) jonka 
ansiosta se kestää leikkaantumatta kuumimmissakin olosuhteissa.

Fully synthetic motor oil with unique chemical additives. This technologically, 
advanced and especially for Volkswagen Group (VW, Audi, SEAT and Skoda) 
developed Longlife engine oil provides superior high and low temperature 
protection, excellent engine cleanliness, reduced oil consumption and 
emissions. The low SAPS Technology reduces deposits, resulting 
in cleanliness of Diesel Particle Filtres (DPF). It resists viscosity breakdown 
due to excellent high temperature / high shear viscosity characteristics.

Ainulaadsete keemiliste lisanditega täissünteetiline mootoriõli. Tehnoloogiliselt 
kõrgtasemel ja spetsiaalselt Volkswagen Group ì (VW, Audi, SEAT ja Skoda) 
jaoks välja töötatud Longlife mootoriõli pakub suurepärast kaitset nii kõrgetel 
kui madalatel temperatuuridel, tagab ideaalse mootori puhtuse ning vähendab 
õlitarvet ning heitgaase. Low SAPS tehnoloogia vähendab sadestumist ning 
hoiab sellega Diesel Particle filtrid (DPF) puhtana. Õlil on väga tugev HTHS-
näitaja (High Temperature-High Shear) ehk on väga hea vastupidavusega 
kõrgetel temperatuuridel.

Korkealuokkainen mineraalinen moottoriöljy, joka 
on tarkoitettu kohteisiin joissa vaaditaan pesemätön 
(non detergent) öljy. Se on suunniteltu autojen ja 
moottoripyörien bensiini- ja dieselmoottoreille, jotka 
on rakennettu ennen vuotta 1960. Niissä käytetään  
Non Detergent-moottoriöljyä.

A high quality motor oil recommended for use in all 
applications that specify a non detergent oil. It is 
designed specifically for gasoline and diesel engines 
in cars and motorcycles built before 1960 that do 
require non detergent engine oils.

Kõrgkvaliteetne mootoriõli, mis on loodud spetsiaal-
selt bensiini -ja diiselmootoritele, mis on ehitatud 
enne 1960 ning vajavad mittepestavat mootoriõli.

Luokitukset | Specifications | Specifikatsioonid
ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • FIAT 9.55535-G1 • 
FORD M2C917-A • GM/OPEL dexos 2 MB Approval 229.51 • 
PORSCHE C30 • Renault RN0700 • VW 504 00/507 00

Luokitukset | Specifications | Specifikatsioonid
ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • FIAT 9.55535-
G1 • FORD M2C917-A • GM/OPEL dexos 2 MB 
Approval 229.51 • PORSCHE C30 • Renault RN0700 • 
VW 504 00/507 00



PERFORMANCE 20W-50 SYNQRON 5W-50 / 10W-60
Mineraalinen kilpamoottoriöljy, joka tarjoaa maksimaalisen 
suojan korkeatehoisille moottoreille normaaleissa sekä kaik-
kein kovimmissakin kisaolosuhteissa. Tämä teknisesti edis-
tyksellinen suoritusky-kyinen öljy pystyy tuottamaan vahvan 
voitelun erittäin korkeissakin lämpötiloissa ja pitää moottorin 
puhtaana ja vastustaa tehokkaasti öljyn kulumista.

High performance racing motor oil to provide maximum pro-
tection for high output engines under normal as well as un-
der the toughest racing conditions. This technologically ad-
vanced, high performance motor oil provides superior high 
temperature engine protection, excellent engine cleanliness, 
and reduced oil consumption.

Suure jõudlusega võidusõidu mootoriõli tagab suure võimsu-
sega mootorite maksimaalse kaitse nii tavatingimustes kui ka 
raskemates võidusõidutingimsutes.Suure jõudlusega tehno-
loogiliselt kõrgtasemel mootoriõli pakub suurepärast kaitset 
kõrgetel temperatuuridel, tagab ideaalse mootori puhtuse 
ning vähendab õlitarvet.

Täyssynteettinen kilpamoottoriöljy joka on suunniteltu
toimimaan kaikkein kovimmissa kisaolosuhteissa, mutta 
sitä voidaan käyttää myös normaaliajossa. Tämä edis-
tyksellinen racing-hyväksytty suorituskykyinen öljy tar-
joaa erinomaiset suorituskykyominaisuudet kaikissa 
kisaolosuhteissa lajista riippumatta.

Fully synthetic racing motor oil to fulfill the requirements 
under normal as well as under the toughest racing con-
ditions. This technologically advanced racing approved 
high performance engine oil provides outstanding perfor-
mance under the extremest conditions in 
all racing categories.

Täissünteetiline mootoriõli, mis sobib nii tavatingimustes
kui ka nõudlikumates võidusõidu tingimustes kasutami-
seks. Võidusõitjate poolt tunnustatud, tehnoloogiliselt 
kõrgtasemel mootoriõli tagab silmapaistva jõudluse ka 
kõige ekstreemsemates eritüüpi võidusõidu tingimustes.

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • FIAT 9.55535-G1 • 
FORD M2C917-A • GM/OPEL dexos 2 MB Approval 229.51 • 
PORSCHE C30 • Renault RN0700 • VW 504 00/507 00

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • FIAT 9.55535-G1 • 
FORD M2C917-A • GM/OPEL dexos 2 MB Approval 229.51 • 
PORSCHE C30 • Renault RN0700 • VW 504 00/507 00



MOTORCYCLE 2-CYCLEMOTORCYCLE 40 / 50

Moottoriöljyt moottoripyörille
Motoroils for motorcycles
Mootoriõlid mootorratastele

Yksiasteinen moottoriöljy, joka sopii ilma- ja vesijäähdyt-
teisiin 4-tahtimoottoreihin. Perustuu korkealaatuisiin mine-
raalisiin perusöljyihin ja tarkasti harkittuihin lisäaineisiin. 
Öljy tarjoaa vahvat, sekä hyvin tarttuvat öljykalvot ja pitää 
moottorin puhtaana vaihtelevissa olosuhteissa. Suositellaan 
käytettäväksi vanhojen moottoripyörien moottoreissa (mm. 
vanhat brittipyörät), joissa suositellaan yksiasteisten 
öljyjen käyttöä.

Single grade engines oil designed for motorcycle 4-cycle 
engine where monograde oils are specified. Keeps the 
engine clean even under severe conditions.

Üheastmeline mootoriõli on mõeldud 4-taktilisele mootorile, 
mis vajab eelistatult üheastmelist mootoriõli. Motorcycle 40 
hoiab mootori puhtana ka kõige rängemates tingimustes.

Syntetic Blend 2-tahtiöljy, joka sisältää ns. Low Ash – lisäaineistuk-
sen synteettisiä Low-Smoke perusöljyjä. Öljy takaa lähes savutto-
man palamistapahtuman ja hyvän lämpötasapainon, sekä on eri-
tyisen tarttuvaa kaikille pinnoille. Tämä on erityisen tärkeää korkea-
kierroksisissa 2-tahtimoottoreissa ja kovissa olosuhteissa. Tarjoaa 
erinomaiset voitelukalvot ja suojaa mäntää ja männänrenkaita ja 
laakereita kulumiselta ja korroosiolta Suositellaan sekä vesi- että 
ilmajäähdytteisille moottoreille seos- ja tuorevoiteluun. 
Jähmepiste -36˚C.

Employs state-of-the-art low ash additives and special synthetic 
low-smoke base stocks to provide a high quality 2-cycle oil that 
has been thoroughly tested for performance and smoke reduction. 
It exceeds JASO, API and ISO performance specifications and 
has been extensively tested in 2-cycle engines with outstanding 
results. Provides axceptional lubricity and protection against 
piston scuffing, ring and bearing wear, rust and corrosion.

Kaasaegne põhjalikult testitud kõrgkvaliteetne mootoriõli, mille 
koostises olevad lisandid vähendavad tahma-ja suitsu teket. 
Kahetaktilistele mootoritele mõeldud õli on laialdaselt testitud 
ning ületab suurepäraste testitulemustega JASO, API ja ISO 
jõudluse nõuded. Õli tagab mootoris suurepärase määrdekihi, 
vähendab oluliselt kolvide ja laagrite kulumist ning korrosiooni teket.

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
API SG/CF

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
JASO FD • API TC+ • ISO-L-EGD



MOTORCYCLE 10W-40SYNQRON 2-CYCLE
Syntetic Blend 4-tahtimoottoriöljy moottoripyöriin ja 
skoottereihin. Valikoidut lisäaineet ja synteettiset perus-
öljyt takaavat moottorin luotettavan toiminnan moottori-
pyöräolosuhteissa. Öljy sisältää märkäkytkimen vaatiman 
kitkalisäaineistuksen.

Specially formulated to fulfill the unique requirements of 4-
cycle motorcycle and scooter engines. Selected additives 
and synthetic base stocks have been blended to assure de-
pendable performance in motorcycle operation.

Spetsiaalselt 4-taktiliste mootorratta ja skuutri mootoritele 
loodud mootoriõli. Hoolikalt valitud lisandid ning sünteetili-
sed baasõlid tagavad mootori jõudluse ning töökindluse.

Täyssynteettinen Low-Smoke 2-tahtiöljy, jossa on korkeimmat 
mahdolliset suorituskykyominaisuudet monenlaisiin vaatimuk-
siin, kuten moottoripyörät, moottorikelkat, mopot ja skootterit, 
moottorisahat sekä erilaiset vaativatkin kisakäytöt. Ehkäisee 
uudelleensyttymistaipumusta sytytystulpassa sekä suojelee 
palotilaa ja pakoaukkoa karstoittumiselta. Mahdollistaa pala-
mistapahtuman käytännössä savuttomasti. Tarjoaa erinomai-
set voitelukalvot ja suojaa mäntää ja männänrenkaita ja laake-
reita kulumiselta ja korroosiolta. Suositellaan sekä vesi- että 
ilmajäähdytteisille moottoreille seos- ja tuorevoiteluun. 
Jähmepiste -51˚C.

Fully synthetic 2-cycle „low smoke“ engine oil blended with 
premium additives and synthetic base stocks to provide a 
high quality 2-cycle oil that has been thoroughly tested for 
performance and smoke reduction. It exceeds JASO, API and 
ISO performance specifications and has been extensively 
tested in 2-cycle engines with outstanding results. Provides 
axceptional lubricity and protection against piston scuffing, 
ring and bearing wear, rust and corrosion.

Täissünteetiline ”Low smoke” mootoriõli, milles segatud kvali-
teetsed lisandid ja sünteetilised baasõlid tagavad hea jõudluse 
ning vähendavad suitsuteket. Kahetaktilistele mootoritele mõel-
dud õli on laialdaselt testitud ning ületab suurepäraste testi-
tulemustega JASO, API ja ISO jõudluse nõuded. Õli tagab moo-
toris suurepärase määrdekihi, vähendab oluliselt kolvide ja 
laagrite kulumist ning korrosiooni teket.

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • FIAT 9.55535-G1 • 
FORD M2C917-A • GM/OPEL dexos 2 MB Approval 229.51 • 
PORSCHE C30 • Renault RN0700 • VW 504 00/507 00

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
JASO FD • API TC+ • ISO-L-EGD



Moottoriöljyt moottoripyörille
Motoroils for motorcycles
Mootoriõlid mootorratastele

MOTORCYCLE 20W-50 MOTORCYCLE 10W-50
Mineraalinen 4-tahtimoottoriöljy moottoripyöriin ja skoot-
tereihin kisaolosuhteisiin ja tavallisiin normaalikäyttöihin. 
Käytetään tavanomaisten käyttöjen lisäksi mm. dragster-
käytöissä, legends-luokan autoissa jne. Öljy sisältää mär-
käkytkimen vaatiman kitkalisäaineistuksen.

Specially formulated to fulfill the unique requirements of 
4-cycle motorcycle and scooter engines. Select additives 
have been blended to assure dependable performance in 
motorcycle operation.

Spetsiaalselt 4-taktiliste mootorratta ja skuutri mootoritele 
loodud mootoriõli. Hoolikalt valitud lisandid õlis, tagavad 
mootori jõudluse ning töökindluse.

Fully Syntetic 4-tahtimoottoriöljy moottoripyöriin ja skootte-
reihin. Öljy sopii myös tavalliseen katukäyttöön, mutta erityi-
sesti se toimii kovissa kisaolosuhteissa, joissa vaaditaan 
erityisen kovaa lämpötasapainoa ja kovan luokan tarttuvuut-
ta sekä vahvoja voitelukalvoja. Öljy sisältää märkäkytkimen 
vaatiman kitkalisäaineistuksen.

Fully Syntetic Motorcycle Oil specially formulated to fulfill 
the unique requirements of 4-cycle motorcycle and scooter 
engines. Select additives and fully synthetic base stocks 
have been blended to assure dependable performance in 
motorcycle operation.

Spetsiaalselt 4-taktiliste mootorratta ja skuutri mootoritele 
loodud mootoriõli. Hoolikalt valitud lisandid ning sünteetili-
sed baasõlid tagavad mootori jõudluse ning töökindluse.

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
API SM/SL/SJ/SH/SG/SF • JASO MA2

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
API SM/SL/SJ/SH/SG/SF • JASO MA2



PERMATYPE FORK OIL LIGHT/
FORK OIL X-TRA LIGHT/

FORK OIL MEDIUM
Valmiiksi sekoitettu, etyleeniglykolipohjainen käyttövalmis 
jäähdytinneste. Se on huoltovapaa helppo käyttää ja antaa 
pitävän suojan jäätymistä, kiehumista ja korroosiota vastaan 
nykyaikaisissa jäähdytysjärjestelmissä. Jäähdytysnesteen 
pidennetty elinikä, usein jopa koko ajoneuvon tai moottorin 
elinikä, mahdollistuu erityisten korroosionsuoja-aineiden 
(inhibitors) ansiosta. Amiini-, nitriitti-, fosfaatti- & 
silikaattivapaa.

Prediluted Antifreeze is an ethylene glycol based ready for 
use fluid that provides maintenance-free protection against 
freezing, boiling and corrosion of modern cooling systems. 
Extended coolant life, often for the whole life of the engine 
or vehicle, is obtained through the use of high quality 
corrosion inhibitors.

Etüleenglükooli põhine, eelnevalt lahjendatud ning lisamis-
valmis antifriis, mis tagab hooldusvaba kaitse külmumise, 
keemise ja korrosiooni tekke eest jahutussüsteemides. 
Pikendab masina jahutuse eluiga, sageli  mootori või sõiduki 
eluea lõpuni. Tulemus on saavutatud tänu kõrge kvalitee-
diga korrosiooni inhibiitoritele.

Midland Fork Oils 5W, 5W-20 ja 10W-30 ovat korkealaatuisia 
hydrauliikkanesteitä etu- ja takaiskunvaimentimiin – moottori-
pyöriin, skoottereihin ja kilpailu-käyttöön. Kehittyneet mine-
raaliöljyt ja lisäaineet vähentävät kitkaa, suojaavat kulumiselta 
sekä vaahtoutumiselta. Toimivat häiriöttömästi erittäin 
laajalla lämpötila-alueella.

FORK OIL X-TRA LIGHT HiVis 5W,  HiVis 5W-20 and HiVis 
10W-30 performance suspension fluids for superior stable 
viscosity range. Advanced base oils and additives reduce 
friction, protects against scuffing and wear, resists from 
foaming and maintain proper suspension at a wide 
temperature range.

FORK OIL X-TRA LIGHT HiVis 5W,  HiVis 5W-20 ja  HiVis 10W-30
Kvaliteetsed hüdraulikavedelikud esi-ja tagavedrustusele. 
Hoolikalt valitud koostis vähendab hõõrdumist ja kulumist, 
aitab vältida vahutamist ning säilitada hüdraulika töötamise 
erinevatel temepratuuridel.

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
PORSCHE/AUDI/VW/SEAT/SKODA TL 774F/G12+ • Daimler
Chrysler 325.3 • HONDA HES D 2009-75 • OPEL/GM/SAAB 
GM 6277M (+B040 1065) • FORD/JAGUAR WSS-M97B44-D/
CMR 8229 • MAZDA 121ZQ/MEZ MN 121D • Standard 
Française NFR15-601 • FIAT/IVECO 9,55523/18-1830 • 
JASO/JIS M325 LLC/K2234 LLC • SAE J1034 • VOLVO 128 
6083/002 / MACK 014GS17009 • MAN/STEYR 324 Typ SNF • 
MTU MTL5048 • DAF DW03245403 • RENAULT RVI 41-01-
001/--S Type D • SCANIA TB1451/TI2-980813TB • JOHN 
DEERE JDMH5 • Komatsu 07.892 (2001) • PSA B 71 5110



SUPER DIESEL 10W-40 MAXTRA SAE 10W-40

Moottoriöljyt raskaalle kalustolle
Motoroils for commercial vehicles
Mootoriõlid veokitele/raskeveokitele

Uudenaikainen Syntetic Blend dieselmoottoriöljy, joka on 
erityisesti suunniteltu raskaasti kuormitettuihin turboahdet-
tuihin ja ahtamattomiin diesel-moottoreihin pakokaasun 
jälkikäsittelyjärjestelmillä ja ilman. Sopii käytettäväksi ras-
kaissa työko-neissa, kuorma-autoissa, pakettiautoissa ja 
henkilöautoissa diesel ja bensiinimoottoreissa, turbolla ja 
ilman. Hyvän leikkaantumislujuutensa ja pai-neenkestoky-
kynsä ansiosta öljy toimii erinomaisesti myös vaativissa 
vaihteisto- ja hydrauliikka-käytöissä. Midland Super Diesel 
10W-40 öljyn huippulaadukkaat perusöljyt ja lisäainetek-
niikka mahdollistavat öljyn käyttämisen myös pidennetyillä 
öljynvaihtoväleillä ja vähentävät öljyn sulfaattituhkan, fos-
forin ja rikin määriä niin, että öljy täyttää EURO 6 päästönor-
min ja lukuisan joukon eri valmistajien uusimpia luokituksia  
kuten esim. Volvo VDS-4.

Synthetic Blend extra high performance engine oil espe-
cially developed for turbo- charged diesel engines with 
exhaust after treatment devices used in heavy duty vehic-
les, light duty trucks and passenger cars. Midland Super 
Diesel 10W-40 allows increased oil drain intervals and is 
a mid SAPS oil: Specific base oils and additives with redu-
ced sulphated ash, phosphorus and sulphur are used. 
Midland Super Diesel 10W-40 exceeds the highest stan-
dards for present and future Euro 6 diesel engines and 
meets the latest manufacturer standards like Volvo VDS-4.

Eriti kõrge jõudlusega Synthetic Blend mootoriõli, mis on 
mõeldud turboga laetud ning heitgaasi järeltöötlusseadmega 
varustatud erinevate veokite diiselmootoritele. Midland Super 
Diesel 10W-40 lubab tihedamat õli äravoolu ning on keskmise 
SAPS näitajaga õli: koosneb kindlatest baasõlidest ning vähen-
datud fosfori, väävli ning väävlituha sisaldusega lisanditest. 
Midland Super Diesel 10W-40 ületab praegused ja tulevased 
kõrgeimad Euro 6 diiselmootorite standardid ning vastab prae-
gustele autotootja standarditele nagu Volvo VDS-4.

Uudenaikainen täyssynteettinen ”fuel economy oil” moot-
toriöljy, joka on erityisesti suunniteltu raskaasti kuormitet-
tuihin dieselmoottoreihin pakokaasun jälkikäsittelyjärjestel-
millä. Midland Maxtra 10W-40 öljy on Low SAPS –öljy, jonka  
huippulaadukkaat perusöljyt ja lisäainetekniikka mahdollis-
tavat erittäin alhaiset sulfaattituhkan, fosforin ja rikin määrät. 
Midland Maxtra täyttää viimeisimmät  EURO 5 ja EURO 6 stan-
dardien vaatimukset myös hyötyajoneuvoissa ja busseissa, 
joiden voimanlähteenä on CNG/LPG käyttöiset moottorit.

Fully synthetic fuel economy motor oil especially developed 
for diesel engines of heavy duty vehicles with exhaust after-
treatment devices. In order to keep these systems fully-
functioning, Midland Maxtra 10W-40 is a low SAPS oil: 
specific base oils and additives with reduced sulphated ash, 
phosphorus and sulphur are used. Midland Maxtra exceeds 
the highest standards for Euro 5 and Euro 6 Diesel engines 
and meets the latest manufacturer standards for utility vehic-
les and buses which can be powered by CNG/LPG.

Täissünteetiline ”fuel economy” mootoriõli on spetsiaalselt 
mõeldud heitgaasi järeltöötlusseadmega raskeveokite diisel-
mootoritele. Hoidmaks süsteemid toimivana on Midland Maxtra 
10W-40 madala SAPS näitajaga õli: tehtud kindlatest baasõli-
dest ning vähendatud väävli, väävlituha ja fosforiga lisanditest. 
Midland Maxtra ületab Euro 5 ja Euro 6 diiselmootorite kõrged 
standardid ning vastab praeguste tarbesõidukite ja busside 
tootjate standarditele, mille jõuallikaks on CNG/LPG mootor.

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
ACEA E4/E6/E7/E9 • API CJ-4/CI-4+/CI-4 • Caterpillar ECF-3 • 
Cummins CES 20081 • DAF HP2 Detroit Diesel 93K218 • Deutz 
DQC IV-10-LA • IVECO 18-1804 TLS E9/18-1809 NG1, NG2 • 
JASO DH-2 Mack EO-O Premium Plus • MAN M 3271-1/M 3477/
M 3575 • MB Approval 228.51 • MTU Type 3.1 Renault RVI RGD/
RLD-3/RXD • VOLVO VDS-4

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
ACEA E7/E9 • API CJ-4/SN • Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a • 
Cummins CES 20081 • Detroit Diesel DDC 93K218 Deutz DQC III-
10LA • IVECO 18-1804 TLS E9 • Mack EO-O Premium Plus • 
MAN M 3575 • MB Approval 228.31 MTU Type 2.1 • RVI RLD-3 • 
Volvo VDS-4



MONOGRADE 30
Yksiasteinen mineraalipohjainen moottoriöljy joka on tarkoi-
tettu 4-tahtisiin diesel- ja bensiinimoottoreihin, joissa ensi-
sijaisesti suositellaan käytettäväksi yksiasteista öljyä. Pitää 
moottorin puhtaana monenlaisissa vaihtelevissa olosuhteissa.

Single grade engine oil for use in 4-cycle diesel and gasoline 
engines where monograde oils are specified. Keeps the 
engine clean even under severe conditions.

Üheastmeline mootoriõli on mõeldud 4-taktilisele diisel-ja 
bensiinimootorile, mis vajab eelistatult üheastmelist mootoriõli. 
Monograde 30 hoiab mootori puhtana ka kõige 
rängemates tingimustes.

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
API CF/SG • ACEA E2 • Allison C4 • ZF TE-ML 04B



SYNQRON 75W-90 SUPER M5 80W-90 

Vaihteistoöljyt
Gearoils
Ajamimäärded

Täyssynteettinen API GL-4/5 vaihteistoöljy, soveltuu lämpötasa-
painonsa ja EP –lisäaineistuksensa (Extreme Pressure) ansiosta 
käytettäväksi perinteisissä tasauspyörästöissä, manuaalivaih-
teistoissa taka-akseleissa sekä hypoidikuormituksissa että nor-
maalitapauksissa. Täyssynteettinen perusöljy takaa öljylle erit-
täin hyvät kylmä-ominaisuudet ja vahvan voitelukalvon myös 
kuumissa olosuhteissa. Öljy ei sisällä lisäaineita jotka vahingoit-
tavat keltametalleja (messinki yms).

Fully synthetic gear lubricant is a thermally stable multi-purpose 
extreme pressure lubricant formulated with synthetic base oils 
and premium performance gear oil additives. Due to use of synt-
hetic base stocks, the gear oil provides excellent low tempera-
ture fluidity for safe lubrication during very low temperature 
start-up and maintains a thicker to protective oil film during 
extremely hot operation conditions.

Täissünteetiline mitmeotstarbeline kõrgsurve ajamimääre, mis 
koosneb sünteetilistest põhikoostisosadest ning kõrge kvalitee-
diga lisanditest.  SYNQRON 75W-90 kindlustab suurepärase voo-
lavuse madalatel temperatuuridel (käivitus mdalatel tempera-
tuuridel) ning säilitab paksema konsistentsiga kaitsekihi ka väga 
kõrgetel temperatuuridel. Ei sisalda kahjulikke lisaaineid, mis 
kahjustavad kollaseid metalle (messing jt).

Moniasteinen API GEAR GL-4/5 vaihteisto- ja akseliöljy, joka 
koostuu korkelaatuisista perusöljyistä ja valikoiduista lisä-
aineista. Öljyllä on hyvä lämpötasapaino ja kulumissuoja, sekä 
korroosiosuoja. Lisäksi erinomainen vaahtoamissuoja ja hapet-
tumissuoja takaavat öljyn toimivuuden kovissa käyttöolosuh-
teissa. Öljy ei sisällä lisäaineita, jotka vahingoittavat kelta-
metalleja (messinki yms).

Multi-purpose extreme pressure gear and rear axle lubricant. 
Only selected base stocks and approved additives are used 
to meet the high quality standards of several gear and 
axle manufacturers.

Mitmeotstarbeline kõrgsurve ajami ning tagatelje määre. 
SUPER M5 80W-90 koosneb vaid hoolikalt valitud baasõlidest 
ning heaks kiidetud lisanditest, et olla vastavuses ajami ja 
telje tootjate kõrgete standarditega. Määrdel on hea tempe-
ratuuri-, kulumis-, vahutamis- oksüdatsioonikindlus. 
Ei sisalda kahjulikke lisaaineid, mis kahjustavad kollaseid 
metalle (messing jt).

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
API GL-4/5 • MIL-L- 2105/2105D

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
API GL-4/5, MT-1 • DAF • IVECO • Mack GO-J • MAN 341 Type E2, 
341 Type Z2, 342 Type M2 • MB 235.0 MIL-PRF-2105E • Renault • 
SAE J2360 • SCANIA STO 1:0 ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12L, 
12M, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A
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Täyssynteettinen API GL-4/5 vaihteistoöljy, soveltuu lämpötasa-
painonsa ja EP –lisäaineistuksensa (Extreme Pressure) ansiosta 
käytettäväksi perinteisissä tasauspyörästöissä, manuaalivaih-
teistoissa taka-akseleissa sekä hypoidikuormituksissa että nor-
maalitapauksissa. Täyssynteettinen perusöljy takaa öljylle erit-
täin hyvät kylmä-ominaisuudet ja vahvan voitelukalvon myös 
kuumissa olosuhteissa. Öljy ei sisällä lisäaineita jotka vahingoit-
tavat keltametalleja (messinki yms).

Fully synthetic gear lubricant is a thermally stable multi-purpose 
extreme pressure lubricant formulated with synthetic base oils 
and premium performance gear oil additives. Due to use of synt-
hetic base stocks, the gear oil provides excellent low tempera-
ture fluidity for safe lubrication during very low temperature 
start-up and maintains a thicker to protective oil film during 
extremely hot operation conditions.

Täissünteetiline mitmeotstarbeline kõrgsurve ajamimääre, mis 
koosneb sünteetilistest põhikoostisosadest ning kõrge kvalitee-
diga lisanditest.  SYNQRON 75W-90 kindlustab suurepärase voo-
lavuse madalatel temperatuuridel (käivitus mdalatel tempera-
tuuridel) ning säilitab paksema konsistentsiga kaitsekihi ka väga 
kõrgetel temperatuuridel. Ei sisalda kahjulikke lisaaineid, mis 
kahjustavad kollaseid metalle (messing jt).

SYNQROGEAR 80W-140

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
API GL-4/GL-5, MT-1, MIL-PRF-2105E
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Vaihteistoöljyt
Gearoils
Ajamimäärded

Monikäyttöinen mineraalinen ATF-öljy 
(Automatic Transmission Fluid), joka 
sopii käytettäväksi todella monissa eril-
laisissa kohteissa kuten mm. GM, Ford, 
Chrysler –vaihteistot jne ja lisäksi öljy 
sopii moniin eurooppalaisiin ja japani-
laisiin vaihteistoihin myös. Tarkista val-
mistajan voitelusuosituksista vaadittu 
luokitus. Vaihteistokäyttöjen lisäksi ATF 
M3 PLUS -öljy soveltuu käytettävksi 
ohjaustehostimissa, hydrostaattisissa 
voimansiirroissa, nostimissa, jne

Universal mineral based ATF-oil to meet 
the latest specifications and performance 
requirements of various automatic trans-
mission manufacturers. Only the best qua-
lity base stocks in connection with perfor-
mance tested additives are used to blend 
this high-quality automatic transmission 
fluid with impressive properties 
and advantages.

Universaalne automaat käigukasti vedelik 
(ATF), mis sobib kasutamiseks paljudes eri-
nevate tootjate (GM, Ford, Chrysler jt.) käigu-
kastides. Parimad baassegud ning põhjali-
kult testitud lisandid annavad ATF M3 PLUS 
kvaliteetsele käigukastivedelikule muljet-
avaldavad omadused.

Syntetic Blend ATF-öljy, joka on valmis-
tettu laadukkaista syntetic-blend -perus-
öljyistä ja nykyaikaisista lisäaineista, täyt-
tämään laajan joukon vaihteistovalmis-
tajien uusimpia vaatimuksia. Tarkista 
käyttöohjeesta tarkemmin valmistajan 
vaatima luokitus.

OMNIMATIC is manufactured with pre-
mium quality synthetic blend base oils 
and additives designed to meet todays 
specifications of most global automotive 
manufacturers. The synthetic blend for-
mulation provides better thermal stability 
and low temperature properties than con-
ventional automatic transmission fluids.

OMNIMATIC  automaat käigukastiõli on 
toodetud tippkvaliteediga sünteetilistest 
baassegudest ning lisanditest, et olla 
kooskõlas tänapäeva masinatootjate 
nõuetega. Võrreldes laiatarbe automaat-
kastiõlidega on tänu OMNIMATIC sün-
teetilisele koostisele tagatud parem 
kuumakindlus ning head madaltempera-
tuuri omadused.

Korkealaatuinen suorituskykyinen 
täyssynteettinen ja matalaviskositeet-
tinen Automatic Transmission Fluid 
(ATF). Parhaista synteettisistä perus-
öljyistä ja nykyaikaisista lisäaineista 
sekoitettu öljy vastaa luokituksiltaan 
uusimpia vaihteistovalmistajien vaati-
muksia ja tarjoaa paremman lämpö-
tasapainon laajalla alueella, kuin perin-
teiset automaattivaihteistoöljyt. Ominai-
suudet korostuvat erityisesti kylmissä 
olosuhteissa.

High performance fully synthetic low 
viscosity Automatic Transmission Fluid 
(ATF). Premium quality synthetic base 
oils and modern additives provides en-
hanced performance. Designed to meet 
todays specifications of modern trans-
missions. Provides better thermal 
stability and low temperature properties 
than conventional automatic transmis-
sion fluids.

Täissünteetiline suure jõudluse ja 
madala viskoossusega automaatkäigu-
kastiõli. Kvaliteetsed sünteetilised baas-
segud ning tänapäevased lisandid taga-
vad suurema jõudluse, parema tempera-
tuurikindluse ning madaltemperatuuri 
omadused. Sobib hästi kasutamiseks 
kõigis tänapäevastes automaatkäigu-
kastides.

ATF M3 PLUS OMNIMATIC SENSOMATIC

Luokitukset|Specifications|Spetsifikatsioonid
Allison C-4, TES-295 • Caterpillar TO-2 • 
Chrysler MS7176 (ATF+3) • DEXRON III-H • 
Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-II MAN 339 
Type V1, 339 Type Z1, 339 Type Z11 • 
MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 
236.11 MERCON • Voith 55.6335.3x (G607) • 
ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 14B, 16L, 17C, 20B

Luokitukset|Specifications|Spetsifikatsioonid
DEXRON III-H • MERCON, MERCON SP, 
MERCON V • Allison C-4, TES-295 • AW-1 • 
Caterpillar TO-2 Chrysler MS 7176 (ATF+3), 
MS 9602 (ATF+4) • Ford M2C924-A • Hyundai/
KIA/Mitsubishi SP-II, SP-III • Honda ATF-Z1 
Idemitsu K17 • Isuzu Genuine • JASO 1A • 
MAN 339 V1, 339 Z1, 339 Z2 • Mazda M-III, 
M-V • MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 
236.9, 236.10, 236.11 • Nissan Matic D, Matic J, 
Matic K • Saab 93 165 147 Subaru K0410Y0700 • 
Toyota T-II, T-III, T-IV (JWS 3309) • 
Voith 55.6335.3x (G607) • Volvo 1161540 VW/
Audi G 052 162, G 052 990, G 055 005, G 055 025 • 
ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 14B, 16L, 17C

Luokitukset|Specifications|Spetsifikatsioonid
AW-1 • Dexron VI (GM) • Honda ATF DW-1, 
ATF Z-1 • Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-IV • 
JASO 1A • Mazda ATF-FZ Mercon LV/Mercon 
SP (Ford) • MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41 • 
Nissan Matic J, Matic S Toyota WS 
(JWS 3324/NWS 9638) • VW G 055 005, 
G 055 162, G 055 540, VW G 060 162
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Monikäyttöinen täyssynteettinen  UTTO (Universal Tractor 
Transmission Oil) hydrauliikka- ja vaihteistoöljy, joka sopii 
useimpien traktorien vaihteistoihin, perä– ja napavaihteisiin, 
sekä nostolaitehydrauliikka-käyttöihin. Näissä se takaa häiriöt-
tömän toiminnan, niin vaihteisto- kuin hydrauliikkaöljynäkin. 
Öljy on tarkoitettu toimimaan yhdessä märkäjarrujen, kitkaluk-
kojen ja hydrostaattisten ohjausten kanssa ja sen ominaisuudet 
riittävät mainiosti myös raskaissa kuormituksissa olevien suur-
ten työkoneiden akseleissa, tasauspyörästöissä ja planeetta-
vaihteissa. MIDLAND UTTO LV 0W-30 Tractor Hydraulic Fluid –
öljy kattaa ISO-luokitukset alueella ISO15, 22, 32, 46, 68 ja 100. 
Lisäksi vaihteistoöljynä se vastaa SAE Gear 75W-85W –öljyjä.
huom! MIDLAND UTTO LV Tractor Hydraulic Fluid –öljyä ei 
voi käyttää moottoreissa!

Multi-functional fully synthetic UTTO (Universal Tractor Trans-
mission Oil) developed for use in farm and industrial tractors. 
The ideal fluid for common use in transmissions, hydraulic 
systems and wet brakes.

Mitmeotstarbeline täissünteetiline UTTO (Universal Tractor 
Transmission Oil) on hüdraulika ja käigukasti õli, mis sobib 
enamike traktorite ülekannetele, haagistele ja rummudele, 
samuti tõsteseadeldiste hüdraulikale. UTTO tagab nii käigu-
kasti kui ka hüdraulika tõrgeteta töö. MIDLAND UTTO 
LV 0W-30 TRACTOR HYDRAULIC FLUID vastab ISO-standar-
ditele ISO15, 22, 32, 46, 68 ja 100 ning SAE 75W-85W 
nõudmistele.
NB! MIDLAND UTTO LV TRACTOR HYDRAULIC FLUID 
õli ei saa kasutada mootoriõlina!

Moniasteinen TDTO / TO-4M–öljy (Transmission Drive Train Oil) 
raskaiden koneiden vaihteistoihin, kytkimiin, märkäjarruihin, 
hydrauliikkoihin, tasauspyörästöihin, planeettavaihteistoihin ja 
akseleihin. Öljy on valmistettu korkealuokkaisesta gr-III -luokan 
perusöljystä. Tätä luokitusta edellyttävät erityisesti seuraavat 
valmistajat: Caterpillar, Komatsu ja monet muut työkonevalmis-
tajat, sekä myös muutamat maatalouskone- ja kaivoskoneiden 
valmistajat. Midland TO-4M vaihteistoöljyllä voidaan korvata 
aiemmat yksiasteiset TO-4 öljyt SAE 10W ja SAE 30 ja jopa 
SAE 50. TO-4M öljyä voidaan käyttää myös vanhempien koneiden 
voitelukohteissa, joissa suositellaan alunperin vanhempia 
TO-luokituksia, kuten Caterpillar TO-2/API CD öljyjä.

Multigrade TDTO / TO-4M product (Transmission Drive Train Oil). 
Oil is recommended to use for transmissions, clutch and wet 
brakes, hydraulic systems, final drives, planet drives, and axles 
in heavy vehicles. Made of High Quality (grIII) baseoil. Recom-
mended by Caterpillar, Komatsu and many other construction, 
agricultural and mining vehicles. Midland TO-4M SAE 10W-40 o
il can replace traditional single grade TO-4 products as SAE 10W, 
SAE 30 and even SAE 50. Midland TO-4M also fits to be used in 
other heavy duty construction-, mining– and agricultural mac-
hines, where originally is recommended to use Caterpillar older  
TO-classifications like TO-2/API CD oil.

Multigrade TDTO / TO-4M õli on mõeldud kasutuseks rasketeh-
nika käigukastides, hüdraulikas, sidurites, märgades pidurites, 
erinevates ülekannetes, teljeajamites. Multigrade TDTO / 
TO-4M on tehtud kõrgkvaliteetsest (grIII) baasõlist ning seda 
soovitavad Caterpillar, Komatsu ja paljud teised ehitus-, põllu-
töö- ja kaevandusmasinate tootjad. Multigrade TDTO / TO-4M 
õli võib kasutada ka vanemas rasketehnikas, milles soovita-
takse kasutada Caterpillari vanemat tüüpi õli nagu  TO-2/API CD.

TO-4M 10W-40UTTO LV

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
AGCO Powerfluid 821XL • Allison C-4 • API GL-4 • Caterpillar TO-2 • 
CASE MS 1205, MS 1206 (HyTran/IH-B6), MS 1207 (Hy-Tran Plus), 
MS 1209 (Hy-Tran Ultra), MS 1210 • Case New Holland CNH MAT3505, 
MAT3509, MAT3525 • Claas • Fendt • Ford New Holland FNHA-2-C-
200.00, 2-C-201.00 • Ford ESNM2C86B/C, M2C134-D • John Deere 
JDM J20C, J20D • Kubota UDT Fluid • Massey Ferguson CMS M1135, 
M1141, M1143, M1145 • Renault • Valtra G2-08 • Volvo VCE WB 101 • 
ZF TE-ML-03E, 05F, 06E, 06F, 06K, 17E, 21F

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
Caterpillar TO-4; TO4-M, Allison C4 Komatsu
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MV-AW (Multi Viscosity=moniasteinen - Anti Wear=kulumis-
suoja) hydrauliikkaöljy on moniasteinen öljy ja suunniteltu kor-
keapaineisiin järjestelmiin suojaamaan pumppuja ja kompo-
nentteja kovissakin kuormituksissa ja lämpötila-olosuhteissa. 
Öljy sisältää korkeasti jalostettuja mineraalisia group II-perus-
öljyjä ja leikkaantumislujan viskositeetti-indeksin parantajan 
sekä sinkkivapaan ja tuhkattoman  AW (Anti Wear) kulumis-
suojalisäaineistuksen tarjoten hyvän kulumissuojan ja lämpö-
tasapainon.

High performance multi viscosity hydraulic oil with increased 
viscosity index. Formulated with premium quality oxidation and 
thermally stable API group II base stocks, shear stable viscosity 
modifier, non-zinc and ashless anti-wear addtives.

Suure jõudlusega ja kõrgema viskoossusindeksiga hüdraulika 
õli. Koosneb kõrgkvaliteetsetest oksüdatsiooni- ja termilisus-
kindlusega API II grupi baassegudest nihketaluvusega modifi-
kaatorist ning tsingi ja tuha vabadest lisanditest.

Monikäyttöinen yksiasteinen teollisuusvaihteistoöljy heavy 
duty käyttöön teollisuuden erilaisissa kohteissa, joissa suo-
sitellaan käytettäväksi muita, kuin API Gear-luokiteltuja vaih-
teistoöljyjä. Ei sisällä viskositeetti-indeksin muokkaajia, eikä 
keltametalleille vaarallisia rikki ja fosfori-yhdisteitä. Sisältää 
vettä emulgoivan lisäaineistuksen. Käyttökohteita ovat mm. 
murskainten, sahalaitteiden ja teollisuuden kiertovoitelujär-
jestelmät, voimanjakovaihteistot, tärykoneikot, komperssorit, 
anti wear-hydraulijärjestelmät, alipainepumput, laivojen 
akselivoitelu, jne.

High performance multi purpose industrial lubricant with EP-
additives. It can be used in all cases where appropriate requi-
rements are specified. Thanks to a good viscosity index all lub-
rication points are well protected, even at high temperatures. 
Midland Valesta is an economical lubricant which meets a 
wide range of industrial applications.

Mitmeotstarbeline üheastmeline tööstuslik käigukasti õli 
kasutamiseks raskeveokites, erinevates rakendustes, kus 
soovitatakse kasutada API Gear klassifitseeritud käigukasti 
õlisid. Ei sisalda viskoossusindeks modifikaatoreid ning kol-
lastele metallidele kahjulikke väävli ja fosfori ühendeid. 
Sisaldab vett emulgeerivat lisandit. Rakendused hõlmavad: 
purustajad, saeveski seadmed, tööstuslikud ja ringlevad 
õlitussüsteemides, agregaatide vibratsiooni, kompressorid, 
kulumisvastased hüdraulilised süsteemid, vaakumpumbad, 
laeva võllide määrimine jms.

Teolliset öljyt
Industrial oils
Tööstuslikud õlid

MV-AW 22 VALESTA

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
AFNOR NF E 48-603 (HM) • Cincinnati P-68 • Denison HF-0, 
HF-1, HF-2 • DIN 51524-3 (HVLP) Eaton Vickers I-286-S, 
M2950-S • ISO 6743-4 (HV), ISO 11158 (HV) • US Steel 136, 137

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
Gears of industrial machines, compressors, vacuum pumps, 
open lubrication systems, hydraulic systems, where DIN 51524 
(HL und HLP), turbin oils EP and R & O, gear lubricants DIN 51517 
(CLP), vacuum pump and compressor lubricants DIN 51506 -VBL, 
VCL, VDL ISO 32 - 150 are required.
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Midland XHD 0W-20 Hydraulic Oil on korkealaatuisesta HC (Hydrocracked) gr-III PLUS -perusöljystä valmistettu moottoriöljytyyppinen monias-
teinen hydrauliikkaöljy. Öljy tehtiin alun perin asiakkaiden tilauksesta korvaamaan yksiasteiset 10W –öljyt hydrauliikkakäytössä. Ne olivat olleet 
liian paksuja talvikäytössä ja liian notkeita kesäkäytössä. Hienojen ominaisuuksiensa ansiosta XHD 0W-20 öljystä on muodostunut monikäyttöi-
nen menestystuote. Se on luonnostaan moniasteinen tuote jonka VI perustuu korkealuokkaisen perusöljyn ominaisuuksiin. XHD 0W-20 toimii 
perinteisiä hydrauliikkaöljyjä huomattavasti laajemmalla lämpötila-alueella ja tarjoaa vahvan ja väsymättömän leikkaantumissuojan, sekä kilpai-
lijoitaan huomattavasti paremman hyötysuhdearvon (Vickers 20VQ-5 –testi 82%). Tästä seuraa tuntuvia polttoainesäästöjä. XHD 0W-20 tarjoaa 
lisäksi myös erityisen hyvät voiteluominaisuudet, joka vähentää tehokkaasti komponenttien kulumista ja XHD 0W-20 vastaa Caterpillarin vaati-
muksia sinkin käytöstä hydrauliikassa. XHD 0W-20 sisältää sinkkiä 1019 ppm (Caterpillarin vaatimus 900 ppm). XHD 0W-20 täyttää DIN 51524 
standardin vaahtoamisen osalta. Oikeastaan öljy todettiin tetissä kokonaan vaahtoamattomaksi öljyksi. XHD 0W-20 soveltuu käytettäväksi kai-
kissa sellaisissa koneissa ja kohteissa, joissa suositellaan käytettäväksi SAE 10W öljyä. XHD 0W-20 –öljy kattaa laajan alueen ISO-luokiteltuja 
hydrauliikkaöljyjä, kuten ISO 15, 22, 32, 46 ja 68. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. materiaalinkäsittelykoneet, pitkäpuomiset purkukoneet 
ja hydraulisilla lisälaitteilla varustetut erikoiskoneet, joissa hydrauliikkaöljyn on oltava hyvin voitelevaa erityisen kestävää leikkaantumista vas-
taan ja toimia laajalla lämpötila-alueella. Öljy toimii luonnollisesti myös tavallisten koneiden hydrauliikoissa erinomaisesti. 
Sekä lisäksi vaihteistokäytöissä ja ruuvikompressoreissa, joissa voidaan käyttää SAE 10W tai SAE 20 -öljyjä.

MIDLAND XHD 0W-20 Hydraulic Oil is made from high quality HC (Hydrocracked) gr-III PLUS base oil and  it is motor oil type hydraulic oil. The 
oil was initially created by customer demands to replace the 10W-monograde oils in hydraulic use. They had been too thick at winter use and 
too thin at summer use. XHD 0W-20 has much wider temperature range and it is providing a strong and tireless shear stability as well as signi-
ficantly better volumetric efficient factor (Vickers 20VQ-5 test 82%), than conventional hydraulic oils do. The consequense which follows from 
that, is substantial fuel savings. XHD 0W-20 provides ultimate lubricity characteristics which effectively reduce component wear and service 
costnings. XHD 0W-20 have also a particularly long life time due to it’s very high oxidation stability and it is matching particularly Caterpillar's 
requirements for the use of zinc in the hydraulic systems. XHD 0W-20 contains 1019 ppm of zinc from 900 ppm of Caterpillar's requirement. 
XHD 0W-20 - fullfills DIN 51524 standard (ASTM D-982) for foaming. Actually, it is a "non foaming oil". XHD 0W-20 is suitable for use in all appli-
cations where is recommended to use SAE 10W oil. XHD 0W-20 oil can also be replace wide range of standard ISO classified hydraulic oils 
(ISO 15, 22, 32, 46 and 68). Typical applications for Midland XHD 0W-20 Hydraulic Oil are heavy material handling equipments, long reach de-
molition equipment, forestry machinery and a assortment of machines using specialty hydraulic attachments where hydraulic oil must be par-
ticularly strong against sharing and have high lubricity properties and temperature range. Midland XHD 0W-20 is also a perfect match for use 
in all ordinary hydraulic systems as well as in transmissions and screw compressors replacing SAE 10W and SAE 20 oils.

MIDLAND XHD 0W-20 Hydraulic Oil on tehtud kõrgkvaliteetsest HC (Hydrocracked) gr-III PLUS baasõlist ning see on mootoriõli tüüpi hüdrau-
likaõli. Algselt loodi õli klientide nõudmisel asendada 10W- üheastmelised õlid hüdraulikale.  Õlid olid talvel liiga paksud ja suvel liiga vedelad. 
XHD 0W-20 õlil on palju laiem temperatuurikindlushas ning tugev nihketaluvus ja hea mahufaktor (Vickers 20VQ-5 test 82%).  Nende omaduste 
tulemusena väheneb kütusekulu. XHD 0W-20 on ka suurepärased libestatavusomadused, mis vähendavad osade kulumist ja teeninduskulusid. 
Lisaks on õli küllaltki kauakestev tänu kõrgele oksüdatsiooni stabiilsusele ning vastab Caterpillari nõuetele tänu tsingi kasutusele hüdraulilistes 
süteemides. XHD 0W-20 sisaldab 1019 ppm (parts-per-million) tsinki,  kui näiteks Caterpillari nõudmised on 900 ppm.  XHD 0W-20 vastab vahuta-
vuses DIN 51524 standardile (ASTM D-982), tegelikkuses on see ”mittevahutav” õli. XHD 0W-20 sobib kasutamiseks kõikides aplikatsioonides, 
kus on soovitatud kasutada SAE 10W õli. XHD 0W-20 õli võib asendada ka paljusid ISO standardile vastavaid hüdraulika õlisid (ISO 15, 22, 32, 46 
ja 68).  Põhilised masinad, kus XHD 0W-20 Hydraulic Oil õli kasutatakse on: raskeid materjale käsitsevad masinad, pika haardega lammutusteh-
nika, metsatöömasinad ning tehnika, kus kasutataval õlil peab olema eriti hea temperatuuri-, kulumiskindlus ning väga head määrdeomadused. 
Midland XHD 0W-20 õli on samuti ideaalne kasutamiseks tavapärases hüdraulikas, käigukastides ning kruvikompressorites asendamaks 
SAE 10W ja SAE 20 õlisid.

XHD OW 20

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
API CF/SG, Vickers 20VQ-5 – test, DIN 51524 -foaming



Lisäaineet
Additives
Lisandid

Fuel Injector Cleaner & Water 
Remover sisältää Lubrizolin 
valmistamaa UltraZol 9522C, 
joka poistaa tehokkaasti kars-
ta- ja lakkamuodostumia poltto-
ainejärjestelmien pinnoilta ml. 
polttoaineventtiilit, ja elementit, 
injektorit sekä suutinkärjet. 
Poistaa kosteutta polttoaine-
säiliöstä, putkista ja suodatti-
mista. Voitelee polttoainejär-
jestelmän osat ja vähentää 
päästöjä, sekä tehostaa moot-
torin toimintaa. Sopii sekä die-
sel-, että bensiinijärjestelmille. 
OEM-valmistajien testaama tuote.

Especially designed fuel-injector 
cleaner & water remover to elimi-
nate harmful fuel system deposits, 
to lubricate and protect critical 
components in the fuel and injec-
tion system and to remove mois-
ture from fuel tanks, pipes and 
filters. The unique formula helps 
to restore an engine’s lost power, 
performance and efficiency.

Spetsiaalselt välja töötatud kütu-
sepihusti puhastaja ja vee eemal-
dajana. See eemaldab kahjuliku 
sette, määrdena kaitseb kriitilisi 
kütuse ja sissepritse süsteemide 
osi ning eemaldab liigse niiskuse 
kütusepaagist, torudest ja filtritest. 
Ainulaadne koostis aitab taastada 
mootori kaotatud võimsuse, 
töökindluse ja efektiivsuse.

PETROL-GAS TREATMENT 
Poistaa karstaa moottorista 
puhdistamalla polttoainejär-
jestelmän. Voitelee järjestel-
män osat ja ehkäisee korroo-
siota, sekä vähentää päästöjä. 
Suojelee bensiiniä vanhenemi-
selta ja ehkäisee pieneliöiden 
kasvamista pitkissä säilytyksis-
sä. Sopii käytettäväksi bensiini-
moottoreille henkilöautoissa, 
maastureissa, pakettiautoissa, 
moottoripyörissä, veneissä, 
ruohonleikkureissa ja 
työkoneissa.

PETROL-GAS TREATMENT 
Especially designed petrol-
gas treatment to reduce harm-
ful engine deposits and to keep 
the engine fuel system clean. 
The unique formula helps to 
restore an engine’s lost power, 
performance and efficiency.

PETROL-GAS TREATMENT on 
spetsiaalselt välja töötatud 
vedelik bensiinimootori hoolda-
miseks. See vähendab kahjulike 
setete teket mootoris ja hoiab 
mootori toitesüsteemi puhtana. 
Ainulaadne koostis aitab taas-
tada mootori kaotatud võim-
sust, töökindlust ja efektiivsust.

DIESEL FUEL TREATMENT 
voitelee polttoainepumpun ja 
suuttimet / injektorit. Poistaa 
karstaa moottorista puhdista-
malla polttoainejärjestelmän, 
voitelee osat ja ehkäisee kor-
roosiota, sekä vähentää pääs-
töjä. Sopii käytettäväksi diesel-
moottoreille DPF -hiukkassuo-
dattimen kanssa ja ilman. Voi-
daan käyttää henkilöautoissa, 
kuorma-autoissa, veneissä, 
raskaissa työkoneissa ja pai-
kallismoottoreissa.

DIESEL FUEL TREATMENT 
Especially designed diesel fuel 
treatment to reduce harmful 
engine deposits and to keep 
the engine fuel system clean 
(including DPF and/or catalytic 
converters). The unique formula 
helps to restore an engine’s lost 
power, performance 
and efficiency.

DIESEL FUEL TREATMENT on 
spetsiaalselt välja töötatud ve-
delik diiselmootori hooldami-
seks. See vähendab kahjulike 
setete teket mootoris ja hoiab 
mootori toitesüsteemi puhtana 
(sh DPF ja / või Katalüüsneutra-
lisaatorite). Ainulaadne koostis 
aitab taastada mootori kaotatud 
võimsust, töökindlust ja 
efektiivsust.

FUEL-INJECTOR 
CLEANER / 

WATER REMOVER 

PETROL-GAS
TREATMENT

DIESEL FUEL
TREATMENT

Vähentää kulumista ja kitkaa 
bensiini- ja dieselmoottoreissa 
vaikuttamalla moottoriöljyn 
viskositeettiin. Muodostaa eri-
koiskalvon metallipinnoille jo 
parantaa voitelutapahtumaa 
ja moottorin suojaa.

Friction modifier engine oil 
treatment is especially desig-
ned to reduce wear and fric-
tion in petrol an diesel engi-
nes. An extra film on the metal 
surfaces improves the lubrica-
tion and increases the protec-
tion of the engine.

Hõõrdumismodifikaator, mis 
on eelkõige mõeldud kulumi-
se ja hõõrdumise vähenda-
miseks bensiini- ja diisel-
mootorites. Tekkiv lisa kile-
kiht metallpindadel paran-
dab määrimist ning suuren-
dab mootorikaitset.

FRICTION 
MODIFIER



Lisäaine, joka puhdistaa ja varmistaa 
hydraulisten venttiilinostajien häiriöttömän 
toiminnan ja pienentää tehokkaasti nosti-
mien aiheuttamaa melua. Valmistettu 
ohuesta perusöljystä ja puhdistusaineista. 
Sopii käytettäväksi sekä diesel - että 
bensiinimoottoreissa.

Midland hydraulic valve oil conditioner 
engine oil treatment is especially designed
 to clean and restore hydraulic valve lifters 
of petrol an diesel engines.

Midland lisaaine, mis puhastab ning tagab 
bensiini- ja diiselmootori hüdrauliliste 
ventiilitõstjate häirimatu töö.

Lisäaine, joka tehokkaasti pienentää 
korkeaa öljynkulutusta. Aine sisältää VI-
parantajaa, joka parantaa öljyn viskosi-
teettiominaisuuksia ja sen vuoksi paran-
taa lämpötasapainoa josta seuraa 
pienentynyt öljyn kuluminen.

Midland engine oil treatment is espe-
cially designed to upgrade the viscosity 
of an engine oil and to restore an engi-
ne’s lost function, performance 
and efficiency.

Midland mootoriõli ravi on mõeldud eel-
kõige mootoriõli viskoossuse tõstmiseks 
ja kaotatud mootori funktsiooneerimise, 
töökindluse ja efektiivsuse  taastamiseks.

Antaa uuden elämän moottorin tiivisteille 
tukkimalla öljyvuotoja ja samalla vähentäen 
öljyn kulutusta. Sopii henkilöautoihin, paket-
tiautoihin, maastureihin, moottoripyöriin ja 
veneisiin.

Midland oil stop leak is especially designed 
to condition and revitalise seals in lubrica-
tion systems to regain pliability

Midland lekkepeataja on spetsiaalselt disai-
nitud selleks, et hoida töökorras ja taaselus-
tada tihendid õlitussüsteemides ning, et 
tagada nende paindlikkus.

HYDRAULIC VALVE 
OIL CONDITIONER

ENGINE OIL TREATMENT

Midland oil system cleaner puhdistaa moottorin sisäpinnat 
tehokkaasti ennen öljynvaihtoa tehtävällä käsittelyllä. Puh-
distusaine lisättynä öljyn joukkoon puhdistaa tehokkaasti lian 
moottorin pinnoilta Moottori puhdistuu kunnolla eivätkä hai-
talliset partikkelit sekoitu näin uuteen öljyyn, eivätkä jää 
pyörimään järjestelmässä aiheuttaen uutta karstaa ja lakka-
kerrostumien syntymistä. Käytetään juuri ennen öljyn vaihtoa.

Midland oil system cleaner is especially designed to clean the 
oil system and to remove dirt and harmful deposits. It pro-
vides superb lubrication during the flush process, promotes a 
complete drain of the used oil and reduces the contamination 
of the new oil.

Midland õlisüsteemi puhastaja on eelkõige mõeldud õlisüsteemi, 
mustuse ja kahjulike setete eemaldamiseks. See annab loputus-
protsessi ajaks suurepärase määrimise, tagab kasutatud õli 
täieliku äravoolu  ja vähendab uue õli saastumist.

OIL SYSTEM CLEANER

OIL STOP LEAK

ATF Stop Leak antaa uuden elämän automaattivaihteiston ja 
ohjaustehostimen tiivisteille. Parantaa kumitiivisteiden ja 
O-renkaiden elastisuutta ja auttaa näin öljyvuotojen loppumisessa. 

ATF Stop Leak is especially designed to condition and revitalise 
seals in automatic transmissions and power steerings contai-
ning ATF fluids. The unique formula helps to stop leaks and 
prolong the function, performance and efficiency.

ATF STOP LEAK on spetsiaalselt loodud, et ATF vedelikke 
sisaldavate roolivõimendite ja automaatkäigukaistide tihendite 
hooldamiseks ja eluea pikendamiseks. 
Ainulaadne koostis aitab vältida lekkeid ja pikendada funktsio
neerimist, töökindlust ning efektiivsust.

ATF STOP LEAK



MS14 MULTI-SPRAY

K7 SYNTHETIC
CHAIN-SPRAY

HYPRO LV

GS15 GEAR SPRAY

MS 14 Multi Spray on todellinen monikäyttövoiteluaine. 
Se toimii voitelu- ja ruosteenirrotus-öljynä, sekä sähkö-
laitteiden hapettumissuojana. Johtuen probaani- / 
butaaniponneaineesta, siinä on erittäin nopea ja hyvä 
tunkeutumiskyky. Ainutlaatuisten ominaisuuksiensa 
ansiosta se poistaa kosteuden sytytysjärjestelmistä, 
suojaa ruosteelta ja voitelee työkalut ja koneenosat 
tehokkaasti, ja kaiken muun lisäksi vielä tuoksuu hyvältä.

MIDLAND MS-14 MULTI SPRAY MS-14 is a multi pur-
pose aerosol penetrant and lubricant for workshop, office, 
industrial, lawn & garden and recreational applications.

MS 14 Multi-Spray on tõeliselt mitmeotstarbeline määre. 
See toimib määrdeaine ja läbitungiva õlina, samuti oksü-
datsioonikaitsena elektriseadmetes. Tänu oma unikaal-
setele omadustele, eemaldab see 
niiskust süütesüsteemist, kaitseb 
korrosiooni eest ja katab tööriistad 
ja masinaosad tõhusalt määrdega. 
Lisaks kõigele eelnevale ka 
lõhnab hästi.

HYPRO LV on jarruneste, joka on suunniteltu nykyajan vaa-
tiviin jarrujärjestelmiin, kuten ASR, ESP/DSC ja ABS. Nes-
teen matala viskositeetti  (LV) takaa nopean ja miellyttävän 
jarrujen toiminnan.

HYPRO LV Specially designed brake fluid for use in todays 
modern vehicles with ASR, ESP/DSC and ABS. The „Low 
Viscosity“ guarantees fast and smooth functionality of the 
brake system.

HYPRO LV pidurivedelik, mis on spet-
siaalselt loodud kasutamiseks täna-
päeva kaasaegsetes sõidukites, millel 
on ASR, ESP / DSC ja ABS. "Madal vis-
koossus" tagab kiire ja sujuva 
funktsionaalsuse pidurisüsteemis.

GS 15 Gear Spray on Alassca – complex saippualla paksun-
nettu avohammaspyörärasva, jossa on erityisen kova tarttu-
vuus kaikille pinnoille ja hyvä vedenkestokyky. Lisäksi rasvan 
tarkoin valitut laadukkaat EP-lisäaineet takaavat rasvalle 
erinomaisen kuormankantokyvyn. Sopii käytettäväksi erilai-
sissa teollisissa vaativissa kohteissa, kuten avohammaspyörä-
vaihteet, kulmavaihteet, ketju-pyörät ja rattaat, liukupuomit, 
nivelet, jne.

Alassca complex thickened gear spray with outstanding 
extreme pressure performance and excellent water resistance. 
Designed for heavy industry applications like open gears, crown 
gears or chain drives.

Alassca complex paksendatud ajamipihusti, 
millel on kõrge surve taluvus ning hea 
veetakistus. Loodud kasutamiseks 
tööstuslikus rasketehnikas, millel 
on palju erinevaid hammas ja 
kettülekandeid.

Midland K7 Synthetic Chain Spray on täyssynteettinen ketjurasva 
erityisesti moottoripyörien O-rengas ja X-rengas ketjuihin. Se hyl-
kii vettä ja muodostaa lujan voitelukalvon. K7 toimii hyvin kisakäy-
töissä, mutta sitä voidaan käyttää myös tavallisessa ajossa. 
K7 Synthetic Chain Spray toimii erinomaisesti myös kaikenlaisten 
nivelten, saranoiden ja liukukiskojen voitelussa, joissa se antaa 
pitkäaikaisen suojan metalli/metalli kosketuksissa, sekä erinomai-
sen korroosiosuojan.

MIDLAND K7 SYNTHETIC CHAIN-SPRAY K 7 Synthetic ChainSpray 
is a clear chain spray for motorcycles, scooters, bikes and drive 
chains of other power units. The K 7 Synthetic Chain-Spray meets 
the highest quality standards and increases the lifespan of the 
chain in the long-term thanks to its synthetic substances and 
sophisticated additive technology.

MIDLAND K7 Chain-SPRAY K 7 on pihustatav 
ketiõli mootorrattale, motorollerile, jalgrattale 
ja teistele kettajamjõuallikaga vahenditele. 
K7 pihustatav ketiõli vastab kõrgeimatele 
kvaliteedinõuetele ning suurendab pikemas 
perspektiivis keti eluiga  tänu sünteetilisitele 
ainetele ja keerukale lisanditehnoloogia.

Rasvat / voiteluaineet
Greases / sprays
Määrded / pihustid

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
BMW QV 34 001 • FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 • ISO 4925 Class 3, 
Class 4, Class 6 JASO JIS K2233 Class 3, Class 4, Class 6 • 
SAE J1703, J1704 Low Viscosity • VW 501 14, TL 766-Z



JusOil pesuaineet
JusOil washing liquids
JusOil pesuained

JUS PISS

Jus Piss KV on käyttövalmis (-20˚C) isopro-
panoli- ja etanolipohjainen tuulilasinpesu-
neste. Jus Piss KV sisältää optimaalisen 
määrän tarkoin valittuja tensidejä varmis-
tamaan lian irrotus ja suojaamaan lasia 
kulumiselta. Jus Piss KV estää tehokkaasti 
kalvojen muodostumista lasille ja on käy-
tössä edullinen tehokkaan vedenkesto-
kykynsä ansiosta. Jus Piss KV ei sisällä 
voimakkaasti tuoksuvia aineosia. 

JUS PISS KV PAKKAUKSET: 
200 L  varastoohjelmassa   
20 L   toimitetaan tilauksesta 
10 L  varastoohjelmassa
5 L  varastoohjelmassa
1 L   toimitetaan tilauksesta
 

Jus Piss KV on kasutusvalmis (-20˚C) iso-
propanooli ja etanooli baasil klaasipesu-
vedelik. Jus Piss KV sisaldab optimaalse 
koguse hoolikalt valitud pindaktiivseid 
aineid, mis vabastab hõlpsalt mustuse ja 
kaitseb klaasi hõõrdumise eest. Jus Piss 
KV takistab efektiivselt filmide teket klaasile 
ja omab tõhusat veekindlusvõimet. Jus Piss 
KV ei sisalda tugevalõhnalisi koostisosi. 

JUS PISS KV PAKENDID: 
200 L   laos olemas
20 L   ettetellimisel 
10 L   laos olemas
5 L   laos olemas
1 L   ettetellimisel 

Jus Piss KV is high quality windscreen 
washing fluid. It is ready to use mixture 
(-20˚C) and based on isopropanol– and 
ethanol alkohol. Jus Piss KV consists 
the optimal amount of carefully selected 
tensides to ensure the removal of dirt 
and protection of glass and rubber.  Jus 
Piss KV prevent any optical films to occur 
on the screen and works perfect with 
further  water mixtures. Jus Piss KV does 
not contain strongly smelling vapors. 

JUS PISS KV PACKAGES: 
200L in stock   
20 L  pre-order 
10L in stock
5L  in stock
1 L   pre-order

Jus Pesu on Suomessa valmistettu biologi-
sesti hajoava rasvanpoistoaine ja matalava-
ahtoinen pesushampoo ajoneuvojen ja konei-
den päältäpesuun käsin, sekä koneellisesti.   
Päältäpesu: 10% seos sumutetaan auton 
pintaan ja pestään vedellä ja harjalla tai pai-
nepesurilla. Moottorin ja osien pesuun 
15-20 % seos. 
Huom!  Suojattava jäätymiseltä.

JUS PESU PAKKAUKSET:  
200 L   tilaustoimitus 
20 L    tilaustoimitus 
10 L  varastoohjelmassa
5 L    tilaustoimitus 
1 L    tilaustoimitus 

Jus pesu on Soomes valmistatud biolagunev 
rasvaeemaldaja ning vähevahutav pesuaine 
masinate ja autode käsi- ja masinpesuks.  
Pesemine: pihusta 10% segu auto pinnale,
mõne minuti pärast pese vee ja harjaga või
survepesuriga. Suurema mustuse jaoks
kasutada 15-20% segu.
NB! Hoida külmumise eest.

JUS PESU PAKEND:  
200 L   ettetellimisel
20 L    ettetellimisel
10 L  laos olemas
5 L    ettetellimisel
1 L    ettetellimisel

Jus Pesu is  a biodegradable degreaser and 
low foam washings-shampoo for vehicleand 
car handwash or machinewash. Manufactu-
red in Finland. Handwash mixture: use 10% 
mixture by spraying it on the dirty surface, 
wait  couple of minutes and flush and brush 
with plenty of wa-ter. For very dirty engines 
and parts use 15-20 % mixtures.  
Note!  Protect from freezing.

JUS PESU PACKAGES:  
200 L   pre-order
20 L    pre-order
10 L  in stock
5 L    pre-order
1 L    pre-order    
  

Jus AVL on Suomessa valmistettu aromaa-
tivapaa hiilivetypohjainen liuotinpesuaine 
pinttyneen lian, noen ja rasvan poistoon 
ajoneuvokalustossa ja koneissa.
Jus AVL käyttö: Jus AVL liuotin sumutetaan 
puhdistettavalle pinnalle, annetaan vaikut-
taa 5-10 min ja pestään pois runsaalla ve-
dellä tai painepesurilla. Liuotin on veteen 
emulgoituva ja sitä käytetään aina laimen-
tamattomana parhaan tehon saavut-
tamiseksi.

JUS AVL PAKKAUKSET:  
200 L  tilaustoimitus 
20 L   tilaustoimitus 
10 L varastoohjelmassa
5 L   tilaustoimitus 
1 L   tilaustoimitus

Jus AVL on mitte-aromaatsete süsivesinike 
baasil lahusti tugeva mustuse, tahma ja 
rasva eemaldamiseks veokitelt ja sõidu-
autodelt.
Jus AVL kasutus: pihustada Jus AVL 
lahustit puhastatavale pinnale, lasta mõju-
da 5-10 minutit ja pesta rohke veega või 
survepesuriga. Jus AVL lahusti on vesiemul-
geeruv ja seda kasutatakse alati lahjenda-
mata kujul, et saavutada maksimaalne 
tulemus.

JUS AVL PAKEND:  
200 L  ettetellimisel
20 L   ettetellimisel
10 L laos olemas
5 L   ettetellimisel
1 L   ettetellimisel

Jus AVL is non-aromatic hydrocarbon-
based solvent for stubborn dirt, grime and 
grease removal in trucks, passenger cars 
and machines. 
Use of Jus AVL: Jus AVL solvent is sprayed 
onto the surface to be cleaned, allowed to 
react for 5-10 minutes, then wash off with 
plenty of water or pressure washer.
Jus AVL solvent is water emulsifiable and 
it is always used undiluted to achieve 
maximum performance.

JUS AVL PACKAGES:  
200 L  pre-order
20 L   pre-order
10 L in stock
5 L   pre-order
1 L   pre-order 

JUS PESU JUS AVL
förtäring.

Voitelutalo

Liuotinpesuaine

Valmistuttaja:
JusOil OÜ
+358 440665306
jus@jus.fi
Tallinn, Estonia

Www.jus.fi

barn.

ansiktsskydd.

Voitelutalo

Pesushampoo

Valmistuttaja:

Www.jus.fi

seos.

HAITALLINEN  HÄLSOSKADLIG

Helposti syttyvä. Ärsyttää silmiä.
Höyryt voivat aiheuttaa uneliai-
suutta ja huimausta.
Mycket brandfarligt. Irriterar ögonen.
Ångor kan göra att man blir dåsig
och omtöcknad.
Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Eris-
tettävä sytytyslähteistä - tupakointi
kielletty.
Varottava kemikaalin joutumista
iholle ja silmiin. Roiskeet silmistä
huuhdeltava heti runsaalla vedellä
ja mentävä lääkäriin.
Förpackningen bör bevaras väl till-
sluten. Förvaras åtskilt från antänd-
ningskällor - rökning förbjuden.
Undvik kontakt med huden och ögo-
nen. Vid kontakt med ögonen, spola,
genast med mycket vatten och läkare

jus oy
Voitelutalo

Jus PISS
Tuulilasinpesuneste

Jus Oy
Nisintanhua 35
23600  Kalanti
puh 044-0665306
e-mail jus@jus.fi

Valmistuttaja:

Www.jus.fi

1L  5 L  10 L

Sisältää:
- isopropanolia
- etanolia
- tensidejä

Sekoitussuhde / pakkasenkesto:
1:0       100 % -54 ˚C
1:1         50 % liuos       -25 ˚C
1:3         25 % liuos       -12 ˚C
1:5         17 % liuos         -7 ˚C
1:15        6  % liuos         -1 ˚C



Kalsiumsaippuarasva, joka tarjoaa erinomaisen kuormankanto-
kyvyn, vedensietokyvyn ja tarttuvuuden kaikenlaisille pinnoille. 
Suunniteltu erityisesti alustarasvaksi kuorma-autoihin, maara-
kennus- ja metsäkoneisiin, maatalouteen ja marinekäyttöön. 
Sen erittäin hyvät korroosionsuojaominaisuudet ja vedensieto-
kyky tekevät ylivoimaisen kosteissa ja korroosioalttiissa koh-
teissa. Ylivoimainen hitaasti pyörivissä korkeasti kuormite-
tuissa laakereissa (esim. kääntökehät, kardani akselit, 
niveltapit, jne).

Calcium grease with excellent load carrying capacity, water 
resistance and adhesion. It is especially formulated for use as 
a chassis grease for trucks, agricultural and construction 
vehicles as well as for industrial applications. Its excellent 
water and rust resistance makes it an outstanding grease 
where water washout and corrosion are problematic.

Suurepärase kandejõu, veekindluse ja kleepumisvõimega 
kaltsiumseepmääre.See on spetsiaalselt mõeldud kasuta-
miseks šassiimäärdena veoautodele, põllumajandus- ja ehitus-
veokitele ning samuti erinevate tööstuslike rakenduste jaoks. 
Selle suurepärane vee- ja roostekaitse on asendamatuks abiks 
seal, kus veega puhastamine ja korrosioon on problemaatiline.

MIDLAND MULTI COMPLEX NLGI 2 on litiumkompleksi –yleis-
rasva, jossa on korkea tippumispiste ja hyvä kuormankanto-
kyky. Rasva on erityisesti suuniteltu käytettäväksi ajoneuvo-
jen pyöränlaakereissa sekä alustavoitelussa. Siinä on erittäin 
hyvä vedenkestävyys, ja korroosiosuojakyky, jotka tekevät 
rasvasta loistavan yleiskäyttöisen rasvan erittäin kovissakin 
olosuhteissa.

MULTI COMPLEX NLGI 2 Lithium complex grease with a high 
melting point and extreme pressure capabilities. It is espe-
cially formulated for use in wheel bearings of vehicles as 
well as for chassis greasing. Its excellent water and rust 
resistance makes it an outstanding multi purpose grease.

MULTI COMPLEX NLGI 2 on kõrge sulamispiiri ja äärmiselt 
suure surve kindlusega liitium kompleksmääre. Peamiselt 
on see mõeldud kasutamiseks sõidukite rattalaagrites ning 
samuti kere õlitamiseks. Selle suurepärane vee- ja rooste-
kaitse muudab määrde väga mitmeotstarbeliseks.

CALTIMA MULTI COMPLEX

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
NLGI LB • DIN KP2K-20 • ISO-L-XBCIB 2

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid
NLGI GC-LB • DIN KP2N-30 • ISO-L-XCDIB 2



JusOil pakkasnesteet
JusOil antifreezes
JusOil jahutusvedelikud

JUS PPN

Jus PPN KV on nitriitti, amiini ja fosfaat-
tivapaa käyttövalmis jäähdytinneste. 
Se tarjoaa erinomaisen suojan korroo-
siota, ylikuumenemista ja jäätymistä 
vastaan. Jus PPN KV sisältää etyleeni-
glykolia ja korroosiosuojaaineita. Väri 
on kirkas sininen. Jus PPN KV on käyt-
tövalmis 50% liuos ja tilauksesta voim-
me toimittaa sitä myös 100% raakaliuok-
sena. Liukoisuus: Täysin veteen sekoit-
tuva. Voidaan sekoittaa useimpiin 
muihin jäähdytinnesteisiin.

 JusPPN (100%) tekniset tiedot | tehnilised näitajad | technical data:  
Tiheys, 20 ° C  Tihedus, 20 ° C  Density, 20 ° C  1,110-1,14g/cm3      ASTM D 1122 
Kiehumispiste  Keemispunkt  Boil point   >152 0 C      ASTM D 1120 
Leimahduspiste  Leekpunkt     Flash point   > 110 0 C      DIN ISO 2592
pH   pH   pH   7,1 – 7,3      ASTM D 1287
Alkalivara  Aluselisus      Alkalinity    M/10 HCI > 20 ml      ASTM D 1121
Vesipitoisuus  Veesisaldus   Water content   5 % max.      ASTM D 1123

Pakkaukset | Pakend | Packages:            Luokitukset | Klassifikatsioonid | Classifications: 
200 L 50% varasto-ohjelmassa | laos | in stock         BS 6580/992, AFNOR R 15-601, ASTM D3306, 
200 L  100% tiiviste toim. tilauksesta | tellimisel | pre-order         NC 956-16(CUNA), ÖNORM V 5123 

Jus PPN KV on nitriti, amiini ja fosfaadi-
vaba kasutamisvalmis jahutusvedelik. 
See annab suurepärase kaitse korrosiooni, 
ülekuumenemise ja külmumise vastu. 
Jus PPN KV sisaldab etüleenglükooli ja 
korrosioonitõrjeainet. Vedelik on värvilt 
helesinine. Jus PPN KV on kasutusvalmis 
50% lahus ja soovi korral saame pakkuda 
ka 100% konsentraadina. 
Lahustuvus: Seguneb täielikult veega. 
Võib seguneda enamike üldkasutatavete 
jahutusvedelikega.

Jus PPN KV is free from nitrate, amine 
and fosfate (NAPS) and ready to use 50% 
antifreeze mixture.  It brings excellent 
protection against corrosion, overheating 
and freezing. Jus PPN KV is made of ethy-
leneglykol and consists high quality corro-
sion inhibitors. Colour is  bright blue.
Jus PPN KV ready to use mixture 50% and 
it is possible to supply also 100% concent-
rate. Solubility: Completely water emulsi-
fiable and compatible to mix with most 
other anti-freezes.

JUS LLPN

Jus LLPN KV on nitriitti, amiini ja fosfaatti
vapaa käyttövalmis Long Life jäähdytin-
neste . Se tarjoaa erinomaisen suojan kor-
roosiota, ylikuumenemista ja jäätymistä 
vastaan ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä 
(5 vuotta). Jus LLPN KV sisältää etyleeni-
glykolia ja korroosiosuoja-aineita. 
Väri on punainen/lila. Jus LLPN KV on 
käyttövalmis 50% liuos ja tilauksesta 
voimme toimittaa sitä myös 100% raaka-
liuoksena.  

 JusLLPN (100%) tekniset tiedot | tehnilised näitajad | technical data:  
Tiheys   Tihedus   Density   1,110-1,1145g/cm3  ASTM D 1122 
Kiehumispiste  Keemispunkt  Boil point  180 0 C       ASTM D 1120 
Taitekerroin    Leekpunkt  Flashpoint  1,430      ASTM D 1218 
pH       pH   pH   8,6       ASTM D 1287 
Alkalivara      Aluselisus  Alkality   16       ASTM D 1121 
Vesipitoisuus    Vee sisaldus  Water content   5 % max.     ASTM D 1123

Pakkaukset | Pakend | Packages:             
200 L 50% varasto-ohjelmassa | laos | in stock 
200L 100% tiiviste toim. tilauksesta | ettetellimisel | pre-order

Valmistajien hyväksynnät | Tootjad tunnustavad | Manufacturers approvals:
Cummins, Daimler-Chrysler, Detroit Diesel, Opel-GM,  Saab GM, MAN, 
Porsche,  Ford, Izutsu, Mercedes, Mazda, Suzuki, MTU, Renault, 
Scania, Renault Truck, Audi, Seat, Skoda, VW, IVECO, Perkins 

Jus LLPPN KV on nitriti-, amiini- ja fosfaadi-
vaba  kasu-tusvalmis jahutusvedelik. See 
annab suurepärase kaitsekorrosiooni, üle-
kuumenemise ja külmumise vastu. 
Jus LLPPN KV sisaldab etüleenglükooli ja 
korrosioonitõrjeainet. Värv on punane / lilla. 
Jus LLPN KV on kasutusvalmis 50% lahus ja 
soovi korral saame pakkuda ka100% 
konsentraadina.  

Jus LLPN KV is free from nitrate, amine 
and fosfate (NAPS) and ready to use 50% 
antifreeze mixture.  It brings excellent 
protection against corrosion, overheating 
and freezing. Jus LLPN KV is made of 
ethyleneglykol and consists high quality 
corrosion inhibitors. Colour is  red / purple.  
Jus LLPN KV is ready to use 50% mix and
we can also supply 100% concentrate 
according special order. 



JusOil aito mäntyterva
JusOil genuine pine tar
JusOil ainulaadne männitõrv

JUS TER on aito suomalainen ja taatusti ohenta-maton havupuuterva, joka on monikäyttöinen ja klassinen luonnontuote. Tervan historia 
ulottuu satojen vuosien taakse pohjolan historiaan.  Terva soveltuu monenlaisiin suojaus– ja tiivistystarkoituksiin ja se lyö ominaisuuk-
sillaan laudalta kaikki nykyaiset teolliset aineet  ja on silti puhdas luonnontuote. Terva estää tehokkaasti lahoa, sienikasvustoa ja 
korroosiota, sekä haitallisia bakteerikasvustoja. 

Käyttö mutteritervana 
Toistuvasti avattaville kohteille, vuosihuollettavat teollisuuden koneet ja laitteet, raskaan kaluston huoltoon ja hoitoon. 
Suojaa korroosiolta ja hapettumiselta ja toimii myös ruuvilukitteena. 

Puun suojauksessa 
Terva sivellään sellaisenaan suojattavalle puupinnalle tai mäntytärpätillä ohentamalla imeytymistä tehostamaan. 
Imeytymistä voidaan tehostaa myös tervaa kuumentamalla. 

Metallin suojauksessa 
Terva sivellään mäntytärpätillä sopivasti ohennettuna suoraan karhennetulle tai jopa ruostuneelle pinnalle. 
Huom! Tervan käyttö vaatii nykyaineita enemmän työtä ja ympäristön suojaamista.   

JUS TER on ehe ja naturaalne lahjendamata Soome männitõrv. Toode on mitmeotstarbeline, 100% naturaalne ning sajanditevanuste 
põhjamaade traditsioonidega. Tõrv sobib hästi korrosiooni-ja mädanikukaitseks, samuti hermeetikuks lekete puhul jne.
Tõrv on tänu tugevale looduslikule koostisele oluliselt tõhusam kui tööstuslikud kemikaalid.

Kasutus keermekaitsena
Korduvavatavad objektid nagu veljepoldid, tööstuslikes masinates ja seadmetes, raske-seadmete hooldus jt. 

Kasutamine puidukaitsena
Mõeldud kõigile puitpindadele, mis vajavad kaitset vee ja mädaniku eest. Kasutatakse lahjendatud ja lahjendamata kujul. 
Kuumutamine parandab imendumist. 

Kasutamine metallikaitsena
Tõrv määritakse vanametalli või isegi roostetanud pinnale.  
NB! Tõrva kasutamisel vajavad värvitavad pinnad rohkem tähelepanu ja tööd kui peitsidega.  

JUS TER is genuine and original pine tar which is totally undiluted. It is multipurpose and 100% natural product coming from agient 
history of nordic countries. Tar goes perfect for many different corrosion and rotting protection as well as efficient sealant for 
water leaks etc. Tar still beats all kind of industrial chemicals with its high performance properties by having environment 
friendly character. 

Usage as thread protection 
Regularly reopened threads like all kind of vehicles wheel bolts. Such as trucks, personal cars and other vehicles as well as 
industrial purposes.

Usage as wood rotting protection 
All kind of wood structures which need heavy duty protection against water and bacteries rotting the wood. Tar is used as it 
is undiltued or diluted by pineenterpentine and/or by preheating the fluid before painting to help the penetration 
deeper to the material. 

Usage as metal surface protection 
Tar is painted over the scraped metal surface or even over the rusted surface.  
Note! Usage of Tar needs more protection and attention of painting work than normal paints.  

JUS TER



JusOil rasvat
JusOil greases
JusOil määrded

Jus 0EP on litiumsaippualla paksunnettu mineraaliöljypohjainen yleisrasva
laajalle käyttölämpötilaalueelle keskusvoitelujärjestelmiin. Jus 0EP litiumsaippuan 
rakenne yhdistettynä erittäin korkealaatuiseen perusöljyyn, takaa rasvalle hyvän 
mekaanisen tasapainon ja pumpattavuuden tarjoten jopa tyypillisiä litiumkomplek-
sirasvojakin korkeammat suorituskykyarvot ja lämpötilaominaisuudet.
Jus 0EP sopii käytettäväksi keskusvoitelujärjestelmissä, joissa voidaan käyttää 
nlgi 0-luokan rasvoja. Jus 0EP kattaa tyypillisesti luokkaansa laajemmat lämpötila-
alueet nlgi 00 - nlgi 1.

Jus 0EP on liitiumseebiga paksendatud mineraalõli baasil valmistatud universaalõli,
millel on lai töötemperatuur ning on mõeldud keskmäärdesüsteemidele. Jus 0EP
liitiumseebi sisaldus tagab määrde hea mehhaanilise stabiilsuse ning pumbatavuse,
millel on võrreldes tavalise liitiumkompleksmäärdega tunduvalt paremad sooritus -ja
temperatuurinäitajad. Jus 0EP sobib kasutamiseks rasketööstuse ja põllutöömasinates,
samuti veokite keskmäärdesüsteemides, milles on soovitatud kasutada nlgi 0-klassi 
määrdeid. Jus 0EP hõlmab laiema temperatuuri klassi nlgi 00 ja nlgi 1.

Jus 0EP is a multipurpose mineral oil based lithium grease for a wide range of applications and a wide operating temperature range. 
It is used in central greasingsystems. Jus 0EP lithiumsoap and high quality base oil together guarantee a very good mechanical stability 
and pumpability. In comparement to other lithiumcomplex greases, it has better performance and temperature parametres. Jus 0EP is 
suitable for use in heavy construction and agricultural greasing units, where nlgi 0-class oils are recommended. 
Jus 0EP typically covers a wide temperature class range nlgi 00 and nlgi 1.

JUS 0EP

Tekniset arvot | Tehnilised näitajad |Technical data
Saennin | Sadestaja | Precipitant   Litium saippua | Liitium määre | Lithium grease
Perusöljy | Baasõli | Base oil   Mineraaliöljy | Mineraalõli | Mineral based
Väri | Värv | Color     Tummanruskea | Tumepruun | Dark brown
NLGI      ASTM D217      0
Tippumispiste | Eraldumispunkt | Separationpoint IP 396       185°C
Viskositeetti | Viskoossus | Viscosity   -20°C, PaS      800
Tunkeuma | Hõlvamine | Penetration  mmx10-1       355-385
BOV@  40°C     ISO12058      150 cSt
BOV@100°C     ISO12058      14 cSt
4-kuulakoe | 4-lasutest | 4-shot test   DIN 51350:4      3150 N
Käyttölämpötila | töötemperatuur | operating temp. -35-140°C (max +160°C)
DIN 51502     KP0N-35
ISO 6743      ISO-L-XCDHB0



JUS OIL OÜ
+358 440665306 | jus@jus.fi | www.jus.fi
Tallinn, Estonia
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