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PREMIUM QUALITY

PREMIUM QUALITY jsou oleje prémiové  
kvality vyrobené z pečlivě vybraných  

surovin, které prošly přísnými 
laboratorními i provozními testy
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Řada olejů „Premium Quality“ se vyznačuje extrémně dlouhodobou stabilitou užitných vlastností.

Řada olejů „Premium Quality“ se vyznačuje extrémně dlouhodobou stabilitou užitných vlastností.

Art. Nr. Objem EAN

33.524 1l 8591522335241

33.525 4l 8591522335258

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH PD SAE 5W-40 je nízko popoľnatý (low ash) plne syntetický motorový olej 
splňujúci požiadavky mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur), ktorý bol špeciálne navrhnutý, aby splňoval 
najvyššie špecifikácie VW (VW 505.01) pre dieslové motory.

CARLSON® MILLENIUM SYNTH PD SAE 5W-40 je špeciálne vytvorený pre mazanie všetkých TDI motorov so 
vstrekovacími čerpadlami. Tento olej poskytuje vďaka najnovšej technológii výnimočný výkon v najnovších TDI motoroch 
so vstrekovacími čerpadlami a vysokú ochranu katalyzátora výfukových plynov.

► obsahuje zmes dôkladne vybraných syntetických základových olejov a zušľachťujicích prísad
► zodpovedá špecifikácii  SAE 5W-40
► zodpovedá normám ACEA C3-10, API SN/CF, BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, GM Dexos 2, 
 MB 229.31/226.5, Renault RN 0700/0710, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH PD SAE 5W-40 je nízko popelnatý (low ash) plně syntetický motorový olej 
splňující požadavky mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur), který byl speciálně navržen, aby splňoval 
nejvyšší specifikace VW (VW 505.01) pro dieselové motory.
Carlson® Millenium Synth PD SAE 5W-40 je speciálně vytvořen pro mazání všech TDI motorů se vstřikovacími čerpadly. 
Tento olej poskytuje díky nejnovější technologii výjimečný výkon v nejnovějších TDI motorech se vstřikovacími čerpadly 
a vysokou ochranu katalyzátoru výfukových plynů.

► obsahuje směs pečlivě vybraných syntetických základových olejů a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 5W-40
► odpovídá normám ACEA C3-10, API SN/CF, BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, GM Dexos 2, MB 229.31/226.5,  
 Renault RN 0700/0710, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40

vysoce kvalitní celoroční 100% syntetický motorový olej
určený zejména pro motory Volkswagen AG PD čerpadlo - tryska

Millenium SYNTH PD
5W-40

Art. Nr. Objem EAN

33.518 1l 8591522335180

33.519 4l 8591522335197

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH SAE 5W-40 je vysoce výkonný plně syntetický motorový olej nejnovější 
generace, speciálně navržený tak, aby splňoval náročné požadavky výrobců. Skládá se z nekonvenčních základových 
olejů a vysoce kvalitních aditiv. Díky tomu má vynikající tekutost při nízkých teplotách, velmi nízký odpor při startu, 
mimořádný index viskozity a velmi vysokou teplotní stabilitu.
CARLSON® MILLENIUM SYNTH SAE 5W-40 je určený k mazání moderních benzínových a naftových (i přeplňovaných) 
motorů osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel s mimořádnými požadavky na výkonnost oleje.

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH SAE 5W-40 je vysoko výkonný plne syntetický motorový olej najnovšej 
generácie, špeciálne navrhnutý tak, aby splňoval náročné požiadavky výrobcov. Skladá sa z nekonvenčných 
základových olejov a vysoko kvalitných aditív. Vďaka tomu má vynikajúcu tekutosť pri nízkych teplotách, veľmi nízky 
odpor pri štarte, mimoriadny index viskozity a veľmi vysokú teplotnú stabilitu.
CARLSON® MILLENIUM SYNTH SAE 5W-40 je určený k mazaniu moderných benzínových a naftových 
(i preplňovaných) motorov osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel s mimoriadnymi požiadavkami 
na výkonnosť oleja. 

►	obsahuje směs pečlivě vybraných syntetických základových olejů a zušlechťujících přísad
►	odpovídá specifikaci SAE 5W-40
►	odpovídá normám API SN/CF, ACEA A3-/B4-08, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, MB 229.3/226.5, 
 OPEL GM-LL-B-025, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710/0700

►	obsahuje zmes dôkladne vybraných syntetických základových olejov a zušľachťujúcich prísad
►	zodpovedá špecifikácii SAE 5W-40
►	zodpovedá normám API SN/CF, ACEA A3-/B4-08, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, MB 229.3/226.5, 
 OPEL GM-LL-B-025, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710/0700 

vysoce kvalitní celoroční 100% syntetický motorový olej
Millenium SYNTH
5W-40
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Art. Nr. Objem EAN

33.520 1I 8591522335203

33.521 4I 8591522335210

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 je 100% syntetický motorový olej najnovšej 
generácie „mid SAPS“ šetriaci spotrebu paliva, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre splnenie požiadavku „Long Life III“ 
výrobcov automobilov Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. Tento olej nahradzuje všetky predchádzajúce špecifikácie VW 
502.00 / 503.00 / 503.01 / 505.00 / 506.00 a 506.01. Je zpätne kompatibilný s BMW LL-01/-98. 
CARLSON® MILLENIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 je vhodný i pre hliníkové motory R 5k a V10 TDI modelov 
vyrábaných cca od roku 2007 MKB:BNZ, BPC, BPE(R 5k TDI) a AJS, AYH, BLE, BWF (V10 TDI) s výnimkou V10 TDI 
a 5-valcových motorov 2,5 TDI vyrobených pred rokom 2007, kde musí byť použitá špecifikácia 506.01. 

► vysoko výkonný 100% syntetický motorový olej pre motory s predĺženým intervalom výmeny
► obsahuje zmes dôkladne vybraných syntetických základových olejov a zušľachťujúcich prísad
► zodpovedá špecifikácii 5W-30
► zodpovedá normám API SM/CF, ACEA A3/B4-04/C3, BMW LL-04, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00/507.00

vysoce výkonný celoroční 100% syntetický motorový olej
pro motory s prodlouženým intervalem výměny

Millenium SYNTH LONGLIFE III
5W-30

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 je 100% syntetický motorový olej nejnovější 
generace „mid SAPS“ šetřící spotřebu paliva, který byl speciálně vyvinut pro splnění požadavku „Long Life III“ výrobců 
automobilů Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. Tento olej nahrazuje všechny předchozí specifikace VW 502.00 / 503.00 / 
503.01 / 505.00 / 506.00 a 506.01. Je zpětně kompatibilní s BMW LL-01/-98.
CARLSON® MILLENIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 je vhodný i pro hliníkové motory R 5k a V10 TDI modelů 
vyráběných cca od roku 2007 MKB:BNZ, BPC, BPE(R 5k TDI) a AJS, AYH, BLE, BWF (V10 TDI) s výjimkou V10 TDI 
a 5-válcových motorů 2,5 TDI vyrobených před rokem 2007, kdy musí být použita specifikace 506.01.

► vysoce výkonný 100% syntetický motorový olej pro motory s prodlouženým intervalem výměny
► obsahuje směs pečlivě vybraných syntetických základových olejů a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci 5W-30
► odpovídá normám API SN/CF, ACEA A3/B4-04/C3, BMW LL-04, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00/507.00

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 je velmi kvalitní motorový olej splňující nejpřísnější 
specifikace Ford WSS-M2C-913-D. Charakteristické jsou lepší mazací vlastnosti a úspora paliva (Fuel Economy) 
(> 3%). Tento olej je plně kompatibilní se všemi předchozími specifikacemi a nahrazuje specifikace M2C-913-A/B/C. 
CARLSON® MILLENIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 je motorový olej speciálně určený pro zážehové a vznětové motory Ford. 
Od roku 2009 je tento typ oleje povinný pro všechny modely Ford (benzínové a dieselové, i s filtrem pevných částic), s výjimkou 
modelů, které jsou vybaveny vstřikovacím čerpadlem (Galaxy I a II) a Ford Ka (dieselové a benzínové od roku 2009).

► vysoce výkonný motorový olej do benzinových i dieselových motorů
► obsahuje směs pečlivě vybraných syntetických základových olejů a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 5W-30
► odpovídá normám ACEA A1/B1; A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-3/-4, Ford WSS-M2C913-D, Renault RN 0700

vysoce výkonný celoroční 100% syntetický motorový olej
speciálně určený pro motory Ford

Milenium SYNTH Ford
5W-30

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 je veľmi kvalitný motorový olej splňujúci najprísnejšie 
špecifikácie Ford WSS-M2C-913-D. Charakteristické sú lepšie mazacie vlastnosti a úspora paliva (Fuel Economy) 
(> 3%). Tento olej je plne kompatibilný so všetkými predchádzajúcimi špecifikáciami a nahradzuje špecifikácie M2C-913-A/B/C.
CARLSON® MILLENIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 je motorový olej špeciálne určený pre zážihové a vznetové motory 
Ford. Od roku 2009 je tento typ oleja povinný pre všetky modely Ford (benzínové a dieslové, aj s filtrom pevných častíc), 
s výnimkou modelov, ktoré sú vybavené vstrekovacím čerpadlom (Galaxy I a II) a Ford Ka (dieslové a benzínové od roku 2009).

► vysoko výkonný motorový olej do benzínových a dieslových motorov
► obsahuje zmes dôkladne vybraných syntetických základových olejov a zušľachťujúcich prísad
► zodpovedá špecifikácii SAE 5W-30
► zodpovedá normám ACEA A1/B1; A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-3/-4, Ford WSS-M2C913-D, Renault RN 0700 

Art. Nr. Objem EAN

33.522 1l 8591522335227

33.523 4l 8591522335234

Řada olejů „Premium Quality“ se vyznačuje extrémně dlouhodobou stabilitou užitných vlastností.

Řada olejů „Premium Quality“ se vyznačuje extrémně dlouhodobou stabilitou užitných vlastností.
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Art. Nr. Objem EAN

33.516 1I 8591522335166

33.517 4I 8591522335173

10

PREMIUM - Polosyntetické 
motorové oleje pro osobní automobily

  CARLSON® MILLENIUM SEMI SAE 10W-40 je pokročilý polosyntetický motorový olej určený pro mazání 
čtyřdobých benzinových a dieselových motorů. Použití vysoce  kvalitních komponentů zajišťuje skvělou tekutost oleje 
i při nízkých teplotách a stabilní viskozitu při vysokých teplotách. Nízký obsah popela se snoubí s vysokou odolností 
proti stárnutí. Díky svému indexu viskozity může být používán celoročně.
CARLSON® MILLENIUM SEMI SAE 10W-40 se používá pro většinu atmosferických i přeplňovaných benzinových 
a dieselových motorů včetně dieselových motorů s přímým vstřikováním Common Rail, HDI, CDI, atd. Je zvláště vhodný 
pro přímé vstřikování dieselových motorů.

  CARLSON® MILLENIUM SEMI SAE 10W-40 je pokročilý polosyntetický motorový olej určený pre mazanie 
štvordobých benzínových a dieslových motorov. Použitím vysoko  kvalitných komponentov zaisťuje skvelú tekutosť oleja 
aj pri nízkych teplotách a stabilnú viskozitu pri vysokých teplotách. Nízky obsah popola sa snúbi s vysokou odolnosťou 
proti starnutiu. Vďaka svojmu indexu viskozity môže byť používaný celoročne.
CARLSON® MILLENIUM SEMI SAE 10W-40 sa používa pre väčšinu atmosferických i preplňovaných benzínových 
a dieslových motorov vrátane dieslových motorov s priamym vstrekovaním Common Rail, HDI, CDI, atď. Je zvlášť 
vhodný pre priame vstrekovanie dieslových motorov.

► obsahuje směs pečlivě vybraných syntetických a polosyntetických základových olejů a zušlechťujících přísad
► vysoce kvalitní celoroční polosyntentický motorový olej
► odpovídá specifikaci SAE 10W-40
► odpovídá normám API SL/CF, ACEA A3/B3-10/B4-08, MB 229.1, VW 501.01/505.00

► obsahuje zmes dôkladne vybraných syntetických a polosyntetických základových olejov a zušľachťujúcich prísad
► vysoko kvalitný celoročný polosyntentický motorový olej
► zodpovedá špecifikácii SAE 10W-40
► zodpovedá normám API SL/CF, ACEA A3/B3-10/B4-08, MB 229.1, VW 501.01/505.00

vysoce kvalitní celoroční polosyntetický motorový olej
Millenium SEMI
10W-40
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Řada olejů „Premium Quality“ se vyznačuje extrémně dlouhodobou stabilitou užitných vlastností.
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PREMIUM - Minerální 
motorové oleje pro osobní automobily

Art. Nr. Objem EAN

33.514 1l 8591522335142

33.515 4l 8591522335159

Art. Nr. Objem EAN

33.526 1l 8591522335265

33.527 4l 8591522335272

  CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 je celoroční motorový olej určený především pro moderní benzínové 
a vysoce přeplňované naftové motory s nejvyšším tepelným zatížením. Je rovněž vhodný pro zvlášť náročné podmínky 
provozu běžných osobních automobilů vybavených čtyřdobými benzínovými nebo naftovými motory. Tento olej zajišťuje 
nízké opotřebení motoru a v zimě dobré startovací podmínky.
CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 je určený k celoročnímu mazání namáhaných přeplňovaných i nepřeplňovaných 
naftových motorů s nejvyšším tepelným zatížením. Rovněž je vhodný pro zvlášť náročné podmínky provozu běžných 
osobních automobilů vybavených čtyřdobými benzinovými a naftovými motory.

  CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 je celoročný motorový olej určený predovšetkým, pre moderné benzínové 
a vysoko preplňované naftové motory s najvyšším tepelným zaťažením. Je rovnako vhodný pre zvlášť náročné 
podmienky prevádzky bežných osobných automobilov vybavených štvordobými benzínovými alebo naftovými motormi. 
Tento olej zaisťuje nízke opotrebovanie motoru a v zime dobré štartovacie podmienky.
CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 je určený k celoročnému mazaniu namáhaných preplňovaných i nepreplňovaných 
naftových motorov s najvyšším tepelným zaťažením. Rovnako je vhodný pre zvlášť náročné podmienky prevádzky 
bežných osobných automobilov vybavených štvordobými benzínovými a naftovými motormi.

► vysoce kvalitní celoroční minerální motorový olej
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 15W-40
► odpovídá normám API CF-4/SG, MB 227.1, TP-2002/PO-426

► vysoko kvalitný celoročný minerálny motorový olej
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušľachťujúcich prísad
► odpovídá specifikaci SAE 15W-40
► zodpovedá normám API CF-4/SG, MB 227.1, TP-2002/PO-426

vysoce kvalitní celoroční minerální motorový olej
Super GX
15W-40

  CARLSON® EXTRA M6AD SAE 30 je jednostupňový motorový olej určený zejména k mazání starších typů 
benzínových a nepřeplňovaných naftových motorů, které mají nízké až střední požadavky na užitné vlastnosti maziva. 
Je vhodný především pro letní provoz.

► kvalitní jednostupňový motorový olej zejména pro starší motory
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 30
► odpovídá normě API SC/CB

kvalitní jednostupňový motorový olej zejména pro starší motory
Extra M6AD
SAE 30

  CARLSON® EXTRA M6AD SAE 30 je jednostupňový motorový olej určený predovšetkým k mazaniu starších 
typov benzínových a nepreplňovaných naftových motorov, ktoré majú nízke až stredné požiadavky na úžitkové vlastnosti 
maziva. Je vhodný predovšetkým pre letnú prevádzku.

► kvalitný jednostupňový motorový olej predovšetkým pre staršie motory
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušľachťujúcich prísad
► zodpovedá normám SAE 30
► zodpovedá norme API SC/CB 
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Řada olejů „Premium Quality“ se vyznačuje extrémně dlouhodobou stabilitou užitných vlastností.

Řada olejů „Premium Quality“ se vyznačuje extrémně dlouhodobou stabilitou užitných vlastností.
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Art. Nr. Objem EAN

33.171 1l 8591522331717

33.214 4l 8591522332141

33.172 5l 8591522331724

33.197 60I 8591522331977

33.190 200I 8591522331908

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH PD SAE 5W-40 je nízko popoľnatý (low ash) plne syntetický motorový olej 
splňujúci požiadavky mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur), ktorý bol špeciálne navrhnutý, aby splňoval 
najvyššie špecifikácie VW (VW 505.01) pre dieslové motory.

CARLSON® MILLENIUM SYNTH PD SAE 5W-40 je špeciálne vytvorený pre mazanie všetkých TDI motorov so 
vstrekovacími čerpadlami. Tento olej poskytuje vďaka najnovšej technológii výnimočný výkon v najnovších TDI motoroch 
so vstrekovacími čerpadlami a vysokú ochranu katalyzátora výfukových plynov.

►  obsahuje zmes syntetických základových olejov a zušľachťujúcich prísad
► zodpovedá špecifikácii SAE 5W-40
► zodpovedá normám ACEA C3-10, API SN/CF, BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, GM Dexos 2, MB   
 229.31/226.5, Renault RN 0700/0710, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH PD SAE 5W-40 je nízko popelnatý (low ash) plně syntetický motorový olej 
splňující požadavky mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur), který byl speciálně navržen, aby splňoval 
nejvyšší specifikace VW (VW 505.01) pro dieselové motory.
CARLSON® MILLENIUM SYNTH PD SAE 5W-40 je speciálně vytvořen pro mazání všech TDI motorů se vstřikovacími 
čerpadly. Tento olej poskytuje díky nejnovější technologii výjimečný výkon v nejnovějších TDI motorech se vstřikovacími 
čerpadly a vysokou ochranu katalyzátoru výfukových plynů.

► obsahuje směs syntetických základových olejů a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 5W-40
► odpovídá normám ACEA C3-10, API SN/CF, BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, GM Dexos 2, MB 229.31/226.5,  
 Renault RN 0700/0710, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40

vysoce kvalitní celoroční 100% syntetický motorový olej
určený zejména pro motory Volkswagen AG PD čerpadlo - tryska

Millenium SYNTH PD
5W-40

Art. Nr. Objem EAN

33.130 1l 8591522331304

33.209 4l 8591522332097

33.131 5l 8591522331311

33.553 10l 8591522335531

33.132 60l 8591522331328

33.286 200l 8591522332868

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH SAE 5W-40 je vysoko výkonný plne syntetický motorový olej najnovšej 
generácie, špeciálne navrhnutý tak, aby splňoval náročné požiadavky výrobcov. Skladá sa z nekonvenčných 
základových olejov a vysoko kvalitných aditív. Vďaka tomu má vynikajúcu tekutosť pri nízkych teplotách, veľmi nízky 
odpor pri štarte, mimoriadny index viskozity a veľmi vysokú teplotnú stabilitu.
CARLSON® MILLENIUM SYNTH SAE 5W-40 je určený k mazaniu moderných benzínových a naftových 
(i zušľachťujúcich) motorov osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel s mimoriadnymi požiadavkami 
na výkonnosť oleja. 

►	obsahuje zmes syntetických základových olejov a zušľachťujúcich prísad
►	zodpovedá špecifikácii SAE 5W-40
►	zodpovedá normám API SN/CF, ACEA A3-/B4-08, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, MB 229.3/226.5, 
 OPEL GM-LL-B-025, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710/0700 

vysoce kvalitní celoroční 100% syntetický motorový olej
Millenium SYNTH
5W-40

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH SAE 5W-40 je vysoce výkonný plně syntetický motorový olej nejnovější 
generace, speciálně navržený tak, aby splňoval náročné požadavky výrobců. Skládá se z nekonvenčních základových 
olejů a vysoce kvalitních aditiv. Díky tomu má vynikající tekutost při nízkých teplotách, velmi nízký odpor při startu, 
mimořádný index viskozity a velmi vysokou teplotní stabilitu.
CARLSON® MILLENIUM SYNTH SAE 5W-40 je určený k mazání moderních benzínových a naftových (i přeplňovaných) 
motorů osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel s mimořádnými požadavky na výkonnost oleje.

►	obsahuje směs syntetických základových olejů a zušlechťujících přísad
►	odpovídá specifikaci SAE 5W-40
►	odpovídá normám API SN/CF, ACEA A3-/B4-08, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, MB 229.3/226.5, 
 OPEL GM-LL-B-025, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710/0700
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Art. Nr. Objem EAN

33.270 1l 8591522332707

33.213 4l 8591522332134

33.271 5l 8591522332714

33.277 10l 8591522332776

33.272 60l 8591522332721

33.273 200l 8591522332738

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 je 100% syntetický motorový olej najnovšej 
generácie „mid SAPS“ šetriaci spotrebu paliva, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre splnenie požiadavku „Long Life III“ 
výrobcov automobilov Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. Tento olej nahradzuje všetky predchádzajúce špecifikácie 
VW 502.00 / 503.00 / 503.01 / 505.00 / 506.00 a 506.01. Je zpätne kompatibilný s BMW LL-01/-98. 
CARLSON® MILLENIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 je vhodný i pre hliníkové motory R 5k a V10 TDI modelov 
vyrábaných cca od roku 2007 MKB:BNZ, BPC, BPE(R 5k TDI) a AJS, AYH, BLE, BWF (V10 TDI) s výnimkou V10 TDI 
a 5-valcových motorov 2,5 TDI vyrobených pred rokom 2007, kde musí byť použitá špecifikácia 506.01. 

► vysoko výkonný 100% syntetický motorový olej pre motory s predĺženým intervalom výmeny
► obsahuje zmes syntetických základových olejov a zušľachťujúcich prísad
► zodpovedá špecifikácii 5W-30
► zodpovedá normám API SN/CF, ACEA A3/B4-04/C3, BMW LL-04, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00/507.00

vysoce výkonný celoroční 100% syntetický motorový olej
pro motory s prodlouženým intervalem výměny

Millenium SYNTH LONGLIFE III
5W-30

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 je 100% syntetický motorový olej nejnovější 
generace „mid SAPS“ šetřící spotřebu paliva, který byl speciálně vyvinut pro splnění požadavku „Long Life III“ výrobců 
automobilů Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. Tento olej nahrazuje všechny předchozí specifikace VW 502.00 / 503.00 / 
503.01 / 505.00 / 506.00 a 506.01. Je zpětně kompatibilní s BMW LL-01/-98. 
CARLSON® MILLENIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 je vhodný i pro hliníkové motory R 5k a V10 TDI modelů 
vyráběných cca od roku 2007 MKB:BNZ, BPC, BPE(R 5k TDI) a AJS, AYH, BLE, BWF (V10 TDI) s výjimkou V10 TDI 
a 5-válcových motorů 2,5 TDI vyrobených před rokem 2007, kdy musí být použita specifikace 506.01.

► vysoce výkonný 100% syntetický motorový olej pro motory s prodlouženým intervalem výměny
► obsahuje směs pečlivě vybraných syntetických základových olejů a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci 5W-30
► odpovídá normám API SN/CF, ACEA A3/B4-04/C3, BMW LL-04, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00/507.00

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 je velmi kvalitní motorový olej splňující nejpřísnější 
specifikace Ford WSS-M2C-913-D. Charakteristické jsou lepší mazací vlastnosti a úspora paliva (Fuel Economy) 
(> 3%). Tento olej je plně kompatibilní se všemi předchozími specifikacemi a nahrazuje specifikace M2C-913-A/B/C. 
CARLSON® MILLENIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 je motorový olej speciálně určený pro zážehové a vznětové 
motory Ford. Od roku 2009 je tento typ oleje povinný pro všechny modely Ford (benzínové a dieselové, i s filtrem 
pevných částic), s výjimkou modelů, které jsou vybaveny vstřikovacím čerpadlem (Galaxy I a II) a Ford Ka (dieselové 
a benzínové od roku 2009).

► vysoce výkonný motorový olej do benzinových i dieselových motorů
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 5W-30
► odpovídá normám ACEA A1/B1; A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-3/-4, Ford WSS-M2C913-D, Renault RN 0700

vysoce výkonný celoroční 100% syntetický motorový olej
speciálně určený pro motory Ford

Milenium SYNTH Ford
5W-30

Art. Nr. Objem EAN

33.114 1l 8591522331144

33.115 5l 8591522331151

33.145 60l 8591522331458

33.189 200I 8591522331892

  CARLSON® MILLENIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 je veľmi kvalitný motorový olej splňujúci najprísnejšie 
špecifikácie Ford WSS-M2C-913-D. Charakteristické sú lepšie mazacie vlastnosti a úspora paliva (Fuel Economy) 
(> 3%). Tento olej je plne kompatibilný so všetkými predchádzajúcimi špecifikáciami a nahradzuje špecifikácie M2C-913-A/B/C.

CARLSON® MILLENIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 je motorový olej špeciálne určený pre zážihové a vznetové motory 
Ford. Od roku 2009 je tento typ oleja povinný pre všetky modely Ford (benzínové a dieslové, aj s filtrom pevných častíc), 
s výnimkou modelov, ktoré sú vybavené vstrekovacím čerpadlom (Galaxy I a II) a Ford Ka (dieslové a benzínové od roku 2009).

► vysoko výkonný motorový olej do benzínových a dieslových motorov
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušľachťujúcich prísad
► zodpovedá špecifikácii SAE 5W-30
► zodpovedá normám ACEA A1/B1; A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-3/-4, Ford WSS-M2C913-D, Renault RN 0700 
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Art. Nr. Objem EAN

33.126 1l 8591522331267

33.203 4l 8591522332035

33.127 5l 8591522331274

33.552 10I 8591522335524

33.128 60I 8591522331281

33.129 200l 8591522331298

  CARLSON® MILLENIUM SEMI SAE 10W-40 je pokročilý polosyntetický motorový olej určený pro mazání čtyř-
dobých benzinových a dieselových motorů. Použití vysoce  kvalitních komponentů zajišťuje skvělou tekutost oleje i při 
nízkých teplotách a stabilní viskozitu při vysokých teplotách. Nízký obsah popela se snoubí s vysokou odolností proti 
stárnutí. Díky svému indexu viskozity může být používán celoročně.
CARLSON® MILLENIUM SEMI SAE 10W-40 se používá pro většinu atmosferických i přeplňovaných benzinových 
a dieselových motorů včetně dieselových motorů s přímým vstřikováním Common Rail, HDI, CDI, atd. Je zvláště vhodný 
pro přímé vstřikování dieselových motorů.

  CARLSON® MILLENIUM SEMI SAE 10W-40 je pokročilý polosyntetický motorový olej určený pre mazanie 
štvordobých benzínových a dieslových motorov. Použitie vysoko  kvalitných komponentov zaisťuje skvelú tekutosť oleja 
aj pri nízkych teplotách a stabilnú viskozitu pri vysokých teplotách. Nízky obsah popola sa snúbi s vysokou odolnosťou 
proti starnutiu. Vďaka svojmu indexu viskozity môže byť používaný celoročne.
CARLSON® MILLENIUM SEMI SAE 10W-40 sa používa pre väčšinu atmosferických i preplňovaných benzínových 
a dieslových motorov vrátane dieslových motorov s priamym vstrekovaním Common Rail, HDI, CDI, atď. Je zvlášť 
vhodný pre priame vstrekovanie dieslových motorov.

► obsahuje směs syntetických a polosyntetických základových olejů a zušlechťujících přísad
► vysoce kvalitní celoroční polosyntentický motorový olej
► odpovídá specifikaci SAE 10W-40
► odpovídá normám API SL/CF, ACEA A3/B3-10/B4-08, MB 229.1, VW 501.01/505.00

► obsahuje zmes dôkladne vybraných syntetických základových olejov a spracovateľských prísad
► vysoko kvalitný celoročný polosyntentický motorový olej
► zodpovedá špecifikácii SAE 10W-40
► zodpovedá normám API SL/CF, ACEA A3/B3-10/B4-08, MB 229.1, VW 501.01/505.00

vysoce kvalitní celoroční polosyntetický motorový olej
Millenium SEMI
10W-40

Polosyntetické 
motorové oleje pro osobní automobily
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Art. Nr. Objem EAN

33.121 1l 8591522331212

33.207 4l 8591522332073

33.122 5l 8591522331229

33.123 10I 8591522331236

33.124 60I 8591522331243

33.125 200l 8591522331250

  CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 je celoroční motorový olej určený především pro moderní benzínové 
a vysoce přeplňované naftové motory s nejvyšším tepelným zatížením. Je rovněž vhodný pro zvlášť náročné podmínky 
provozu běžných osobních automobilů vybavených čtyřdobými benzínovými nebo naftovými motory. Tento olej zajišťuje 
nízké opotřebení motoru a v zimě dobré startovací podmínky.
CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 je určený k celoročnímu mazání namáhaných přeplňovaných i nepřeplňovaných 
naftových motorů s nejvyšším tepelným zatížením. Rovněž je vhodný pro zvlášť náročné podmínky provozu běžných 
osobních automobilů vybavených čtyřdobými benzinovými a naftovými motory.

  CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 je celoročný motorový olej určený predovšetkým pre moderné benzínové 
a vysoko preplňované naftové motory s najvyšším tepelným zaťažením. Je rovnako vhodný pre zvlášť náročné 
podmienky prevádzky bežných osobných automobilov vybavených štvordobými benzínovými alebo naftovými motormi. 
Tento olej zaisťuje nízke opotrebenie motoru a v zime dobré štartovacie podmienky.
CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 je určený k celoročnému mazaniu namáhaných preplňovaných i nepreplňovaných 
naftových motorov s najvyšším tepelným zaťažením. Rovnako je vhodný pre zvlášť náročné podmienky prevádzky 
bežných osobných automobilov vybavených štvordobými benzínovými a naftovými motormi.

► vysoce kvalitní celoroční minerální motorový olej
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 15W-40
► odpovídá normám API CF-4/SG, MB 227.1, TP-2002/PO-426

► vysoko kvalitný celoročný minerálny motorový olej
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušľachťujúcich prísad
► zodpovedá špecifikácii SAE 15W-40
► zodpovedá normám API CF-4/SG, MB 227.1, TP-2002/PO-426

vysoce kvalitní celoroční minerální motorový olej
Super GX
15W-40

  CARLSON® EXTRA M2T SAE 40 je motorový olej určený k mazání moderních vysokootáčkových dvoudobých 
benzínových motorů včetně sportovních verzí, např. motocyklů, sněžných skútrů, travních sekaček apod.

► kvalitní motorový olej pro mazání dvoutaktních motorů
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje)  zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 40
► odpovídá normám API TC, JASO FC

kvalitní motorový olej pro mazání dvoutaktních motorů
Extra M2T
SAE 40

Art. Nr. Objem EAN

33.216 100ml 8591522332165

33.217 250ml 8591522332172

33.218 500ml 8591522332189

33.095 1l 8591522330956

  CARLSON® EXTRA M2T SAE 40 je motorový olej určený k mazaniu moderných vysokootáčkových dvojdobých 
benzínových motorov vrátane športových verzií, napr. motocyklov, snežných skútrov, trávových kosačiek a pod.

► kvalitný motorový olej pre mazanie dvojtaktných motorov
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušľachťujúcich prísad
► zodpovedá špecifikácii SAE 40
► zodpovedá normám API TC, JASO FC

Minerální 
motorové oleje pro osobní automobily
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Art. Nr. Objem EAN

33.097 1l 8591522330970

33.098 5l 8591522330987

33.532 10l 8591522335326

33.100 60l 8591522331007

33.101 200l 8591522331014

  CARLSON® EXTRA M6A SAE 30  je jednostupňový neaditivovaný motorový olej určený predovšetkým 
k mazaniu starších typov zážihových motorov, ktoré majú nízke požiadavky na úžitkové vlastnosti maziva. Je vhodný 
predovšetkým pre letnú prevádzku motorov veteránov, kde je požadovaný olej bez detergentných prísad.

► kvalitný jednostupňový motorový olej predovšetkým pre staršie motory a kompresory
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušľachťujúcich prísad
► zodpovedá špecifikácii SAE 30
► zodpovedá norme API SB

kvalitní jednostupňový motorový olej zejména pro starší motory
Extra M6A
SAE 30

  CARLSON® EXTRA M6A SAE 30 je jednostupňový neaditivovaný motorový olej určený zejména k mazání 
starších typů zážehových motorů, které mají nízké požadavky na užitné vlastnosti maziva. Je vhodný především pro 
letní provoz motorů veteránů, kde je požadován olej bez detergentních přísad.

► kvalitní jednostupňový motorový olej zejména pro starší motory a kompresory
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 30
► odpovídá normě API SB

  CARLSON® EXTRA M6AD SAE 30 je jednostupňový motorový olej určený zejména k mazání starších typů 
benzínových a nepřeplňovaných naftových motorů, které mají nízké až střední požadavky na užitné vlastnosti maziva. 
Je vhodný především pro letní provoz.

► kvalitní jednostupňový motorový olej zejména pro starší motory
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 30
► odpovídá normě API SC/CB

kvalitní jednostupňový motorový olej zejména pro starší motory
Extra M6AD
SAE 30

Art. Nr. Objem EAN

33.102 1l 8591522331021

33.201 4l 8591522332011

33.103 5I 8591522331038

33.104 10I 8591522331045

33.105 60l 8591522331052

33.106 200l 8591522331069

  CARLSON® EXTRA M6AD SAE 30 je jednostupňový motorový olej určený predovšetkým k mazaniu starších 
typov benzínových a nepreplňovaných naftových motorov, ktoré majú nízke až stredné požiadavky na úžitkové vlastnosti 
maziva. Je vhodný predovšetkým pre letnú prevádzku.

► kvalitný jednostupňový motorový olej predovšetkým pre staršie motory
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušľachťujúcich prísad
► zodpovedá špecifikácii SAE 30
► zodpovedá norme API SC/CB 
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Art. Nr. Objem EAN

33.148 1l 8591522331489

33.149 5l 8591522331496

33.150 10l 8591522331502

33.151 60l 8591522331519

33.152 200l 8591522331526

  CARLSON® EXTRA M7ADSIII+ 15W-40 je celoročný motorový olej vysokej výkonnosti. Má výborné antioxidačné 
vlastnosti zaručujúce dlhú životnosť oleja, chráni vnútorné časti motora proti korózii, zabraňuje tvorbe vysokoteplotných 
usadenín a nízkoteplotných kalov a udržuje motor v čistote.
CARLSON® EXTRA M7ADSIII+ 15W-40 je určený k celoročnému mazaniu namáhaných preplňovaných  
i nepreplňovaných naftových motorov s najvyšším tepelným zaťažením. Rovnako je vhodný pre zvlášť náročné 
podmienky prevádzky bežných osobných automobilov vybavených štvordobými benzínovými a naftovými motormi.

►	vysoko kvalitný celoročný motorový olej predovšetkým pre vysoko preplňované naftové motory
►	obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušlachťujúcich prísad
►	zodpovedá špecifikácii SAE 15W-40
►	zodpovedá normám API CG-4/SG, MB 227.1, TP-2002/PO-426, Liaz, Zetor,Tatra TDS,AVIA

vysoce kvalitní celoroční motorový olej zejména pro 
vysoce preplňované naftové motory

Extra M7ADSIII+
15W-40

 CARLSON® EXTRA M7ADSIII+ 15W-40 je celoroční motorový olej vysoké výkonnosti. Má výborné antioxidační 
vlastnosti zaručující dlouhou životnost oleje, chrání vnitřní části motoru proti korozi, zabraňuje tvorbě vysokoteplotních 
úsad i nízkoteplotních kalů a udržuje motor v čistotě. 
CARLSON® EXTRA M7ADSIII+ 15W-40 je určený k celoročnímu mazání namáhaných přeplňovaných 
i nepřeplňovaných naftových motorů s nejvyšším tepelným zatížením. Rovněž je vhodný pro zvlášť náročné podmínky 
provozu běžných osobních automobilů vybavených čtyřdobými benzinovými a naftovými motory.

►	vysoce kvalitní celoroční motorový olej zejména pro vysoce přeplňované naftové motory
►	obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad
►	odpovídá specifikaci SAE 15W-40 
►	odpovídá normám API CF-4/SG, MB 227.1, TP-2002/PO-426, Liaz, Zetor,Tatra TDS,AVIA
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Art. Nr. Objem EAN

33.107 1l 8591522331076

33.108 5l 8591522331083

33.109 10l 8591522331090

33.110 60l 8591522331106

  CARLSON® EXTRA M7ADX SAE 15W-40 je celoročný motorový olej určený predovšetkým k mazaniu moderných 
benzínových a nepreplňovaných alebo nízko preplňovaných naftových motorov osobných a ľahkých nákladných 
automobilov.

► vysoko kvalitný celoročný motorový olej pre benzínové, nepreplňované a nízko preplňované naftové motory
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušlachťujícich prísad 
► zodpovedá špecifikácii SAE 15W-40
► zodpovedá norme API SF/CC

  CARLSON® EXTRA M7ADX SAE 15W-40 je celoroční motorový olej určený zejména k mazání moderních 
benzínových a nepřeplňovaných nebo nízce přeplňovaných naftových motorů osobních a lehkých nákladních 
automobilů. 

► vysoce kvalitní celoroční motorový olej pro benzínové, nepřeplňované a nízce přeplňované naftové motory 
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad 
► odpovídá specifikaci SAE 15W-40
► odpovídá normě API SF/CC

vysoce kvalitní celoroční motorový olej pro benzínové, nepreplňované 
a nízce preplňované naftové motory

Extra M7ADX
15W-40

www.carlsonoil.cz
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motorové oleje pro osobní automobily

Art. Nr. Objem EAN

33.111 1l 8591522331113

33.112 5l 8591522331120

33.113 10l 8591522331137

33.435 60l 8591522334350

33.436 200l 8591522334367

  CARLSON® EXTRA M8AD SAE 15W-50 je celoročný minerálny motorový olej určený k mazaniu benzínových 
a nepreplňovaných naftových motorov osobných a ľahkých nákladných automobilov. Viskozitná rezerva zabezpečuje 
jeho použitie pri vyššom teplotnom zaťažení (zvýšených prevádzkových teplotách).

► vysoko kvalitný celoročný minerálny motorový olej pre benzínové a nepreplňované naftové motory 
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušľachťujúcich prísad
► zodpovedá špecifikácii SAE 15W-50
► zodpovedá normám API SE/CB -1964-1970

  CARLSON® EXTRA M8AD SAE 15W-50 je celoroční minerální motorový olej určený k mazání benzínových 
a nepřeplňovaných naftových motorů osobních a lehkých nákladních automobilů. Viskozitní rezerva zabezpečuje jeho 
použití při vyšším teplotním zatížení (zvýšených provozních teplotách).

► vysoce kvalitní celoroční minerální motorový olej pro benzínové a nepřeplňované naftové motory 
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 15W-50
► odpovídá normám API SE/CB -1964-1970

vysoce kvalitní celoroční motorový olej pro benzínové
a nepreplňované naftové motory

Extra M8AD
15W-50

www.carlsonoil.cz



Art. Nr. Objem EAN

33.287 1l 8591522332875

33.196 10l 8591522331960

33.162 60l 8591522331625

33.168 200I 8591522331687

  CARLSON® HYDRAULIC OTHP 3 je speciální hydraulický olej zušlechtěný komplexem účinných přísad určený 
jako pracovní kapalina typu ATF do hydrodynamických i hydrostatických mechanismů stacionárních i mobilních strojů. 
V průmyslových aplikacích se často používá jako hydraulická kapalina výkonnostní třídy HM.
CARLSON® HYDRAULIC OTHP 3 je určen především pro hydraulické mechanismy provozované ve venkovním 
prostředí po celý rok v širokém rozsahu klimatických podmínek. Je vhodný pro méně náročné automatické převodovky 
(např. typ PRAGA), posilovače brzd a řízení, dále pro hydrodynamické soustavy vysokozdvižných vozíků a podobných 
mechanismů, které vyžadují použití oleje odpovídající specifikace.

  CARLSON® HYDRAULIC OTHP 3 je špeciálny hydraulický olej zušlachtený komplexom účinných prísad určený 
ako pracovná kvapalina typu ATF do hydrodynamických i hydrostatických mechanizmov stacionárnych a mobilných 
strojov. V priemyselných aplikáciách sa často používa ako hydraulická kvapalina výkonnostnej triedy HM.
CARLSON® HYDRAULIC OTHP 3 je určený predovšetkým pre hydraulické mechanizmy prevádzkované vo vonkajšom 
prostredí po celý rok v širokom rozsahu klimatických podmienok. Je vhodný pre menej náročné automatické 
prevodovky (napr. typ PRAGA), posilovače bŕzd a riadenia, ďalej pre hydrodynamické sústavy vysokozdvižných vozíkov 
a podobných mechanizmov, ktoré vyžadujú použitie oleja zodpovedajúcej špecifikácie.

► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad
► pracovní kapalina pro hydraulické mechanismy spojek, měničů a převodovek pro nákladní automobily, autobusy,  
 stavební stroje, vysokozdvižné vozíky atd. Je možné jej použít i jako hydraulickou kapalinu výkonnostní třídy HM 
► odpovídá normám ISO VG 32, GMC type C2, třída kvality ISO 6743/4- HM

► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušlachťujúcich prísad
► pracovná kvapalina pre hydraulické mechanizmy spojok, meničov a prevodoviek pre nákladné automobily, autobusy,  
 stavebné stroje, vysokozdvižné vozíky atď. Je možné ho použiť aj ako hydraulickú kvapalinu výkonnostnej triedy HM
► zodpovedá normám ISO VG 32, GMC type C2, trieda kvality ISO 6743/4- HM

vysoce kvalitní vícerozsahový celoroční hydraulický olej
Hydraulic OTHP 3

  CARLSON® HYDRAULIC HM 46 je vysoce kvalitní hydraulický olej určený pro hydrostatické mechanismy 
s vysokým stupněm namáhání.
CARLSON® HYDRAULIC HM 46 je určený k přenosu síly v hydrostatických soustavách a pohonu hydraulických 
zařízení, tj. v hydraulických převodech, řídících a regulačních mechanismech a v jiných zařízeních, která pracují 
v těžkých pracovních podmínkách ve stavebnictví, dopravě, zemědělství atp. 

► hydraulický olej určený pro hydrostatické mechanismy s vysokým stupněm namáhání
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad
► vyznačuje se velkou odolností proti střihovému namáhání 
► odpovídá normě HLP dle DIN 51 524 část 2 

vysoce kvalitní vícerozsahový celoroční hydraulický olej
Hydraulic HM 46

Art. Nr. Objem EAN

33.212 1l 8591522332127

33.195 10l 8591522331953

33.161 60l 8591522331618

33.167 200I 8591522331670

  CARLSON® HYDRAULIC HM 46 je vysoko kvalitný hydraulický olej určený pre hydrostatické mechanizmy 
s vysokým stupňom namáhania.
CARLSON® HYDRAULIC HM 46 je určený k prenosu sily v hydrostatických sústavách a pohonu hydraulických 
zariadení, tj. v hydraulických prevodoch, riadiacich a regulačných mechanizmoch a v iných zariadeniach, ktoré pracujú 
v ťažkých pracovných podmienkach v stavebníctve, doprave, poľnohospodárstve a pod. 

► hydraulický olej určený pre hydrostatické mechanizmy s vysokým stupňom namáhania
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušlachťujúcich prísad
► vyznačuje sa veľkou odolnosťou proti strihovému namáhaniu
► zodpovedá norme HLP podľa DIN 51 524 časť 2 
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Art. Nr. Objem EAN

33.554 1l 8591522335548

33.555 4l 8591522335555

33.144 10l 8591522331441

33.146 60l 8591522331465

33.147 200l 8591522331472

  CARLSON® SAE 10W-40 DIESEL TRUCK je polosyntetický motorový olej nové generace určený pro práci 
v nejvíce zatížených vznětových, ale i benzínových a CNG/LPG motorech. Zaručuje dokonalou ochranu motoru před 
opotřebením, čistotu motoru po celou dobu provozu díky omezené tvorbě sazí, snížení spotřeby paliva i oleje a ochranu 
životního prostředí. CARLSON® SAE 10W-40 DIESEL TRUCK je ideální olej pro smíšené vozové parky. 
CARLSON® SAE 10W-40 DIESEL TRUCK je určený pro práci v nejvíce zatížených vznětových, ale i benzínových 
a CNG/LPG motorech s turbokompresorem i bez, obzvlášť ve velkých nákladních vozech, dodávkách, stavebních 
strojích a autobusech.

  CARLSON® SAE 10W-40 DIESEL TRUCK je polosyntetický motorový olej novej generácie určený pre prácu 
v najviacej zaťažených vznetových, ale i benzínových a CNG/LPG motoroch. Zaručuje dokonalú ochranu motoru pred 
opotrebením, čistotu motoru po celú dobu prevádzky vďaka obmedzenej tvorbe sadzí, sníženie spotreby paliva i oleja 
a ochranu životného prostredia. CARLSON® SAE 10W-40 DIESEL TRUCK je ideálny olej pre zmiešané vozové parky.
 

CARLSON® SAE 10W-40 DIESEL TRUCK je určený pre prácu v najviacej zaťažených vznetových, ale i benzínových 
a CNG/LPG motoroch s turbokompresorom i bez, obzvlášť vo veľkých nákladných vozoch, dodávkach, stavebných 
strojoch a autobusoch.

►	obsahuje směs syntetických a polosyntetických základových olejů a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 10W-40
► odpovídá normám API CI-4/SL, ACEA E7/B4/A3, splňuje požadavky VW 505.00, MB 228.3/229.1, MAN M3275, 
 VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, MTU Type 2, SCANIA LD, MACK EOM-Plus

►	obsahuje zmes dôkladne vybraných syntetických základových olejov a spracovateľských prísad
► zodpovedá špecifikácii SAE 10W-40
► zodpovedá normám API CI-4/SL, ACEA E7/B4/A3, splňuje požiadavky VW 505.00, MB 228.3/229.1, MAN M3275,  
 VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, MTU Type 2, SCANIA LD, MACK EOM-Plus

Art. Nr. Objem EAN

33.556 1l 8591522335562

33.557 4l 8591522335579

33.143 10l 8591522331434

33.158 60l 8591522331588

33.159 200I 8591522331595

  CARLSON® SAE 15W-40 DIESEL TRUCK byl vyvinut s cílem plnit rostoucí požadavky moderních přeplňovaných 
vznětových, zážehových i CNG/LPG motorů s vysokým specifickým výkonem. CARLSON® SAE 15W-40 DIESEL 
TRUCK patří k nejvyšší výkonové třídě motorových olejů. Odpovídá současné americké nejvyšší výkonové třídě CJ-4. 
CARLSON® SAE 15W-40 DIESEL TRUCK je vysoce výkonný vícerozsahový motorový olej pro všechny vznětové, 
zážehové i CNG/LPG motory, s turbokompresorem i bez, obzvlášť ve velkých nákladních vozech, dodávkách, 
stavebních strojích a autobusech. Je ale vhodný i pro lehké užitkové a osobní vozy.

  CARLSON® SAE 15W-40 DIESEL TRUCK bol vyvinutý s cieľom plniť rastúce požiadavky moderných 
preplňovaných vznetových, zážihových i CNG/LPG motorov s vysokým špecifickým výkonom. 
CARLSON® SAE 15W-40 DIESEL TRUCK patrí k najvyššej výkonovej triede motorových olejov. 
Zodpovedá súčasnej americkej najvyššej výkonovej triede CJ-4. 

CARLSON® SAE 15W-40 DIESEL TRUCK je vysoko výkonný viacrozsahový motorový olej pre všetky vznetové, 
zážihové i CNG/LPG motory, s turbokompresorom i bez, obzvlášť vo veľkých nákladných vozoch, dodávkach, 
stavebných strojoch a autobusoch. Je ale vhodný i pre ľahké úžitkové a osobné vozy.

► extrémně kvalitní celoroční motorový olej nejvyšší výkonové třídy pro nákladní automobily
► odpovídá specifikaci SAE 15W-40
► odpovídá normám API CI-4/SL, ACEA E7/B4/A3, splňuje požadavky VW 505.00, MB 228.3/229.1, MAN M3275, 
 VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, MTU Type 2, SCANIA LD

► extrémne kvalitný celoročný motorový olej najvyššej výkonovej triedy pre nákladné automobily
► zodpovedá špecifikácii SAE 15W-40
► zodpovedá normám API CI-4/SL, ACEA E7/B4/A3, splňuje požadavky VW 505.00, MB 228.3/229.1, MAN M3275,  
 VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, MTU Type 2, SCANIA LD
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minerální  olej pro vysoce zatížené vznětové a benzínové motory
Diesel TRUCK
15W-40

polosyntetický olej pro vysoce zatížené vznětové a benzínové motory
Diesel TRUCK
10W-40
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Art. Nr. Objem EAN

33.290 10l 8591522332905

33.155 60l 8591522331557

33.185 200l 8591522331854

  CARLSON® MILLENIUM LONG DRAIN TRUCK SAE 10W-40 je plně syntetické mazivo na bázi pečlivě vybraných 
vysoce kvalitních základových olejů, které splňuje nejpřísnější výkonnostní požadavky pro velká nákladní vozidla.
CARLSON® MILLENIUM LONG DRAIN TRUCK SAE 10W-40 je určený zejména pro motory velkých nákladních vozidel, 
jelikož splňuje normu EURO V a je vhodné pro většinu motorů Euro VI. Dokonale kompatibilní se všemi systémy 
a zařízeními následného zpracování výfukových plynů (EGR, SCR , DPF atd.) v kombinaci s dieselem s nízkým 
obsahem síry (max. 50 ppm). Může být použito i ve starších dieselových motorech (Euro II , III , IV). Vhodné i pro 
některé motory s plynovým pohonem (CN G).

  CARLSON® MILLENIUM LONG DRAIN TRUCK SAE 10W-40 je plne syntetické mazivo na báze starostlivo 
vybraných vysoko kvalitných základových olejov, ktoré spĺňa najprísnejšie výkonnostné požiadavky pre veľké nákladné vozidlá.

CARLSON® MILLENIUM LONG DRAIN TRUCK SAE 10W-40 je určený najmä pre motory veľkých nákladných vozidiel, 
keďže spĺňa normu EURO V a je vhodné pre väčšinu motorov Euro VI. Dokonalo kompatibilné so všetkými systémami 
a zariadeniami dodatočnej úpravy výfukových plynov (EGR, SCR, DPF atď.) v kombinácii s dieselom s nízkym obsahom 
síry (max. 50 ppm). Môže byť použité aj v starších dieselových motoroch (Euro II, III, IV). Vhodné aj pre niektoré motory 
s plynovým pohonom (CN G).

► odpovídá specifikaci SAE 10W-40
► ACEA  E6-12, ACEA E7-12, API CI-4, CUMMINS CES 20076, CUMMINS CES 20077, 
 DAF SPLŇUJE POŽAD., DEUTZ DQC-III-10 LA, JASO DH-2, MACK EO-N, MAN M3477, MAN M3271-1, 
 MB 228.51, MB 226.9, MTU Type 3.1, RENAULT RL D-2, RENAULT RGD, RENAULT RXD, VOLVO VDS-3

► zodpovedá špecifikácii SAE 10W-40
► ACEA E6-12, ACEA E7-12, API CI-4, CUMMINS CES 20076, CUMMINS CES 20077,
 DAF SPĹŇA POŽIAD., DEUTZ DQC-III-10 LA, JASO DH-2, MACK EO-N, MAN M3477, MAN M3271-1, 
 MB 228.51, MB 226.9, MTU Type 3.1, RENAULT RL D-2, RENAULT RGD, RENAULT RXD, VOLVO VDS-3

syntetický špičkový olej pro nákladní automobily
Millenium LONG DRAIN - TRUCK
10W-40
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Art. Nr. Objem EAN

33.138 1l 8591522331380

33.139 5l 8591522331397

33.140 10l 8591522331403

33.141 60l 8591522331410

33.142 200l 8591522331427

  CARLSON® GEAR PP90 SAE 90 je celoroční převodový olej vyrobený z vysoce rafinovaných ropných 
základových olejů a přísad pro zvýšení únosnosti mazacího filmu. 
CARLSON® GEAR PP90 SAE 90 je vhodný pro celoroční používání; výhodná je jeho aplikace za nízkých teplot, 
ale i za teplot běžných nebo zvýšených, kdy je zárukou spolehlivé funkce převodovek. Používá se i pro průmyslové 
převodovky vystavené nízkým okolním teplotám.

  CARLSON® GEAR PP90 SAE 90 je celoročný prevodový olej vyrobený z vysoko rafinovaných ropných 
základových olejov a prísad pre zvýšenie únosnosti mazacieho filmu. 
CARLSON® GEAR PP90 SAE 90 je vhodný pre celoročné používanie; výhodná je jeho aplikácia za nízkych teplôt, ale 
aj za teplôt bežných alebo zvýšených, kedy je zárukou spoľahlivej funkcie prevodoviek. Používa sa aj pre priemyslové 
prevodovky vystavené nízkym okolitým teplotám. 

►	vysoce kvalitní celoroční převodový olej
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad
► zodpovedá špecifikácii SAE 80W-90
► zodpovedá norme API GL-4

►	vysoko kvalitný celoročný prevodový olej
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušľachťujúcich prísad
► odpovídá specifikaci SAE 80W-90
► odpovídá normě API GL-4

Art. Nr. Objem EAN

33.133 1l 8591522331335

33.134 5l 8591522331342

33.135 10l 8591522331359

33.136 60l 8591522331366

33.137 200I 8591522331373

  CARLSON® GEAR PP80 SAE 80W je převodový olej nejvyšší kvality určený k mazání širokého spektra 
mechanických převodů zaručující spolehlivou funkci a nízké opotřebení převodovek obzvláště za nízkých teplot. 
CARLSON® GEAR PP80 SAE 80W je určený k mazání širokého spektra etrémně zatížených mechanických 
převodů - rozvodovek a převodovek s ručním či jiných řazením (s výjimkou hypoidních) moderních osobních, 
dodávkových a nákladních automobilů, stavebních strojů, zemědělské a jiné techniky.

  CARLSON® GEAR PP80 SAE 80W je prevodový olej najvyššej kvality určený k mazaniu širokého spektra 
mechanických prevodov zaručujúcich spoľahlivú funkciu a nízke opotrebenie prevodoviek obzvlášť za nízkych teplôt. 
CARLSON® GEAR PP80 SAE 80W je určený k mazaniu širokého spektra extrémne zaťažených mechanických 
prevodov - rozvodoviek a prevodoviek s ručným či iným radením (s výnimkou hypoidných) moderných osobných, 
dodávkových a nákladných automobilov, stavebných strojov, poľnohospodárskej a inej techniky. 

► vysoce kvalitní celoroční převodový olej
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 80W
► odpovídá normě API GL-4

► vysoko kvalitný celoročný prevodový olej
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušľachťujúcich prísad
► zodpovedá špecifikácii SAE 80W
► zodpovedá norme API GL-4

vysoce kvalitní celoroční prevodový olej
Gear PP80
SAE 80W

vysoce kvalitní celoroční prevodový olej
Gear PP90
SAE 90
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Art. Nr. Objem EAN

33.153 1l 8591522331533

33.194 60l 8591522331946

Art. Nr. Objem EAN

33.169 60l 8591522331694

33.170 200l 8591522331694

  CARLSON® GEAR PP75W-90 SYNTH je plně syntetický vysoce výkonný převodový olej viskozitní třídy 
SAE 75W-90. Mezi jeho hlavní přednosti patří zvláště vysoká oxidační a viskozitní stabilita při vysokých teplotách, 
vysoká odolnost proti tvorbě pěny a velmi dobrá tekutost i při nízkých zimních teplotách, vysoký stupeň ochrany proti 
opotřebení a možnost tlakového zatížení, tlumí provozní hluky a chová se neutrálně vůči těsnícím materiálům, umožňuje 
intervaly pro výměnu oleje až 500.000 km.
CARLSON® GEAR PP75W-90 SYNTH je zvláště vhodný pro vysoce zatěžované pohony náprav moderních osobních 
a nákladních automobilů. Je vhodný pro mnoho synchronizovaných a nesynchronizovaných mechanických převodovek, 
hypoidní a planetové převody zadních náprav atd. za všech provozních podmínek. 

  CARLSON® GEAR PP75W-90 SYNTH je plne syntetický vysoko výkonný prevodový olej viskozitnej triedy 
SAE 75W-90. Medzi jeho hlavné prednosti patrí zvlášť vysoká oxidačná a viskozitná stabilita pri vysokých teplotách, 
vysoká odolnosť proti tvorbe peny a veľmi dobrá tekutosť aj pri nízkych zimných teplotách, vysoký stupeň ochrany proti 
opotrebovaniu a možnosť tlakového zaťaženia, tlmí prevádzkové hluky a chová sa neutrálne voči tesniacim materiálom, 
umožňuje intervaly pre výmenu oleja až 500.000 km. 
CARLSON® GEAR PP75W-90 SYNTH je zvlášť vhodný pre vysoko zaťažované pohony náprav moderných osobných 
a nákladných automobilov. Je vhodný pre mnoho synchronizovaných a nesynchronizovaných mechanických 
prevodoviek, hypoidné a planétové prevody zadných náprav atď. za všetkých prevádzkových podmienok. 

► vysoce kvalitní vícerozsahový celoroční 100% syntetický převodový olej
► obsahuje směs syntetických základových olejů a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 75W-90
► odpovídá normám API GL-5, ZF TE-ML 01/05/07

► vysoko kvalitný viacrozsahový celoročný 100% syntetický prevodový olej
► obsahuje zmes syntetických základových olejov a zušľachťujúcich prísad
► zodpovedá špecifikácii SAE 75W-90
► zodpovedá normám API GL-5, ZF TE-ML 01/05/07

  CARLSON® GEAR PP85W-90 GL-5 LS je převodový olej pro mechanické převody na bázi vysoce kvalitních 
základových olejů. Vyvinut byl speciálně pro použití v diferenciálech s omezením prokluzu (limited slip) a také pro 
samosvorné převodovky a převodovky s hypoidním ozubením, kde zajišťuje bezchybné mazání.
CARLSON® GEAR PP85W-90 GL-5 LS  je vysoce kvalitní univerzální minerální celoroční převodový olej pro diferenciály 
s omezením prokluzu.

  CARLSON® GEAR PP85W-90 GL-5 LS je prevodový olej pre mechanické prevody na báze vysoko kvalitných 
základových olejov. Vyvinutý bol špeciálne pre použitie v diferenciáloch s omedzením prešmyku (limited slip) a taktiež 
pre samosvorné prevodovky a prevodovky s hypoidným ozubením, kde zaisťuje bezchybné mazanie.
CARLSON® GEAR PP85W-90 GL-5 LS je vysoko kvalitný univerzálny minerálny celoročný prevodový olej pre 
diferenciály s omedzením prešmyku.

►	vysoce kvalitní univerzální minerální celoroční převodový olej
►	použití v diferenciálech s omezením prokluzu a také pro samosvorné převodovky
►	odpovídá specifikaci 85W-90
►	odpovídá normám API GL-5, MIL-L-2105D, Autosan S.A.

►	vysoko kvalitný univerzálny minerálny celoročný prevodový olej
►	použitie v diferenciáloch s omedzením prešmyku a taktiež pre samosvorné prevodovky
►	zodpovedá špecifikácii 85W-90  
►	zodpovedá normám API GL-5, MIL-L-2105D, Autosan S.A.

vysoce kvalitní vícerozsahový celoroční 100% syntetický prevodový olej
Gear SYNTH
PP75W-90

vysoce kvalitní univerzální minerální celoroční prevodový olej 
Gear GL-5 LS
PP85W-90
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  CARLSON® GEAR PP 80W-90H je minerální automobilový převodový olej k mazání extrémně zatížených 
převodovek a rozvodovek.  Má velmi dobré mazací, antikorozní a antioxidační vlastnosti, vysokou odolnost při přenášení 
a dobrou odolnost proti pěnění.
CARLSON® GEAR PP 80W-90H je určený k mazání extrémně zatížených převodovek (zejména hypoidních) 
a rozvodovek moderních automobilů a ostatní mobilní techniky pracující v těžkých provozních podmínkách 
(tj. při vysoké rychlosti a nízkém krouticím momentu nebo při nízké rychlosti a vysokém krouticím momentu). 

  CARLSON® GEAR PP 80W-90H je minerálny automobilový prevodový olej k mazaniu extrémne zaťažených 
prevodoviek a rozvodoviek.  Má veľmi dobré mazacie, antikorózne a antioxidačné vlastnosti, vysokú odolnosť pri 
prenášaní a dobrú odolnosť proti peneniu.
CARLSON® GEAR PP 80W-90H je určený k mazaniu extrémne zaťažených prevodoviek (predovšetkým hypoidných) 
a rozvodoviek moderných automobilov a ostatnej mobilnej techniky pracujúcej v ťažkých prevádzkových podmienkach 
(tj. pri vysokej rýchlosti a nízkom krútiacom momente alebo pri nízkej rýchlosti a vysokom krútiacom momente). 

► celoroční převodový olej pro hypoidní převodovky
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 80W-90
► odpovídá normám API GL-5, MIL-L-2105D, Autosan S.A.

► celoročný prevodový olej pre hypoidné prevodovky
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušľachťujúcich prísad
► zodpovedá špecifikácii SAE 80W-90
► zodpovedá normám API GL-5, MIL-L-2105D, Autosan S.A.

Art. Nr. Objem EAN

33.558 1l 8591522335586

33.559 10l 8591522335593

33.560 60l 8591522335609

Převodové 
univerzální oleje
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Art. Nr. Objem EAN

33.154 1l 8591522331540

33.199 10l 8591522331991

  CARLSON® AUTOMATIC IID je částečně syntetický olej určený pro moderní automatické převodovky. Díky svým 
komplexním vlastnostem je použitelný i v manuálních převodovkách osobních vozů a lehkých nákladních automobilů 
a taktéž v posilovačích řízení těchto vozidel. 
CARLSON® AUTOMATIC IID je rovněž je vhodný do hydraulických soustav zemědělských strojů, terénních vozidel 
a dalších zařízení.

  CARLSON® AUTOMATIC IID je čiastočne syntetický olej určený pre moderné automatické prevodovky. Vďaka 
svojim komplexným vlastnostiam je použiteľný aj v manuálnych prevodovkách osobných automobilov a ľahkých 
nákladných automobilov a taktiež v posilňovačoch riadenia týchto vozidiel. 
CARLSON® AUTOMATIC IID je vhodný do hydraulických sústav poľnohospodárskych strojov, terénnych vozidiel a 
ďalších zariadení.

► částečně syntetický olej pro moderní automatické převodovky
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad
► splňuje požadavky GM Dexron II D, Allison C-4
► odpovídá normám ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C, Voith G 607

► čiastočne syntetický olej pre moderné automatické prevodovky
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušľachťujúcich prísad
► splňuje požiadavky GM Dexron II D, Allison C-4
► zodpovedá normám ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C, Voith G 607

PŘEVODOVÉ oleje pro autom
atické převodovky

částečně syntetický olej pro moderní automatické prevodovky
Automatic IID
Dexron IID
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Art. Nr. Objem EAN

33.280 1l 8591522332806

  CARLSON® GARDEN BIO je biologicky odbouratelný olej na bázi rostlinných olejů. Biologická odbouratelnost 
je vyšší než 97% za 21 dnů. Bod tekutosti -30°C. Vyniká velmi dobrou odolností proti oxidaci, vynikající přilnavostí 
a optimální mazací schopností. Chrání před opotřebením a korozí. 
CARLSON® GARDEN BIO obsahuje speciální aditiva, které zajišťují protikorozní a protioděrovou ochranu. Příznivá 
viskozita v různých teplotních podmínkách umožňuje celoroční používání za nízkých i vysokých venkovních teplot. Pro 
všechny řetězy a lišty výkonných motorových pil a extrémní podmínky, jako například řezání tvrdého dřeva. Olej je také 
vhodný pro mazání všech druhů řetězů pracujících ve vlhkém a horkém prostředí.

  CARLSON® GARDEN BIO je biologicky odbúrateľný olej na báze rastlinných olejov. Biologická odbúrateľnosť je 
vyššia než 97% za 21 dní. Bod tekutosti -30°C. Vyniká veľmi dobrou odolnosťou proti oxidácii, vynikajúcou prilnavosťou 
a optimálnou mazacou schopnosťou. Chráni pred opotrebením a koróziou.
CARLSON® GARDEN BIO obsahuje špeciálne aditíva, ktoré zaisťujú protikoróznu a protioderovú ochranu. Priaznivá 
viskozita v rôznych teplotných podmienkach umožňuje celoročné používanie za nízkych i vysokých vonkajších teplôt. 
Pre všetky reťaze a lišty výkonných motorových píl a extrémne podmienky, ako napríklad rezanie tvrdého dreva. Olej je 
taktiež vhodný pre mazanie všetkých druhov reťazí pracujúcich vo vlhkom a horúcom prostredí.

►	vysoce kvalitní biologicky odbouratelný olej pro mazání řetězů a lišt motorových pil
► obsahuje směs speciálních rostlinných olejů a toxicky nezávadných stabilizujících přísad
►	třída vodní nebezpečnosti 0 (látka neohrožující vodstvo)
► splňuje všechna kritéria rozšířených podmínek správního výboru pro lesní techniku od roku 1995

►	vysoko kvalitný biologicky odbúrateľný olej pre mazanie reťazí a líšt motorových píl
► obsahuje zmes špeciálnych rastlinných olejov a toxicky nezávadných stabilizujúcich prísad
► trieda vodnej nebezpečnosti 0 (látka neohrozujúca vodstvo) 
► spĺňa všetky kritériá rozšírených podmienok správného výboru pre lesnú techniku od roku 1995 

Art. Nr. Objem EAN

33.281 100ml 8591522332813

33.279 1l 8591522332790

  CARLSON® GARDEN 2T je vysoce kvalitní polosyntetický motorový olej pro mazání dvoutaktních motorů. 
Zaručuje vysokou ochranu před tvorbou úsad a velmi nízkou kouřivost. Dávkování v poměru s palivem 1:50, pokud 
výrobce motoru neuvádí jiné hodnoty. 
CARLSON® GARDEN 2T je  motorový olej určený k mazání dvoutaktních motorů travních sekaček, sněžných skútrů 
a motocyklů.

  CARLSON® GARDEN 2T je vysoko kvalitný polosyntetický motorový olej pre mazanie dvojtaktných motorov. 
Zaručuje vysokú ochranu pred tvorbou usadenín a veľmi nízku dymivosť. Dávkovanie v pomere s palivom 1:50, pokiaľ 
výrobca motoru neuvádza iné hodnoty. 
CARLSON® GARDEN 2T je  motorový olej určený k mazaniu dvojtaktných motorov trávových kosačiek, snežných 
skútrov a motocyklov.

► vysoce kvalitní polosyntetický motorový olej
► obsahuje směs syntetických a polosyntetických základových olejů a zušlechťujících přísad
► dávkování v poměru s palivem 1:50
► odpovídá normě API TC

► vysoko kvalitný polosyntetický motorový olej
► obsahuje zmes polosyntetických a syntetických základových olejov a prísad
► dávkovanie v pomere s palivom 1:50
► zodpovedá norme API TC

kvalitní polosyntetický motorový olej pro mazání dvoutaktních
motorů travních sekaček, sněžných skútrů a motocyklů

Garden 2T

vysoce kvalitní biologicky odbouratelný olej 
pro mazání retězů a lišt motorových pil

Garden BIO
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Art. Nr. Objem EAN

33.278 1l 8591522332783

  CARLSON® GARDEN 4T SAE 10W-30 je motorový olej, určený k mazání moderních vysokootáčkových 
čtyřdobých benzínových motorů včetně sportovních verzí, např. travních sekaček, malé zahradní a zemědělské techniky 
apod. včetně typů s katalyzátorem.

  CARLSON® GARDEN 4T SAE 10W-30 je motorový olej, určený k mazaniu moderných vysokootáčkových 
štvordobých benzínových motorov vrátane športových verzií, napr. trávových kosačiek, malej záhradnej a 
poľnohospodárskej techniky a pod. vrátane typov s katalyzátorom.

► kvalitní motorový olej pro mazání čtyřdobých motorů travních sekaček a zahradní techniky
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (základového oleje) a zušlechťujících přísad
► odpovídá specifikaci SAE 10W-30
► odpovídá normě API SG/CD

► kvalitný motorový olej pre mazanie štvordobých motorov trávových kosačiek a záhradnej techniky
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (základového oleja) a zušľachťujúcich prísad
► zodpovedá špecifikácii SAE 10W-30
► zodpovedá norme API SG/CD
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kvalitní motorový olej pro mazání čtyrdobých motorů
travních sekaček a zahradní techniky

Garden 4T
10W-30
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vysoce kvalitní víceúčelové mazivo na bázi vysoce rafinovaného 
minerálního oleje

Plastické mazivo LV 2-3

  CARLSON® PLASTICKÉ MAZIVO LV 2-3 je poloměkké až středně tuhé víceúčelové mazivo na bázi vysoce 
rafinovaného minerálního oleje zpevněného lithným mýdlem. Má velmi dobrou mechanickou, teplotní a oxidační 
stabilitu. Je voděodolné, lehce čerpatelné, má antikorozní a antioxidační vlastnosti a obsahuje přísady proti oxidaci 
a rezivění.
CARLSON® PLASTICKÉ MAZIVO LV 2-3 je vhodné pro mazání kluzných i valivých ložisek, která nejsou vystavena 
vysokému zatížení, při pracovních teplotách do +130 °C.

  CARLSON® PLASTICKÉ MAZIVO LV 2-3 je polomäkké až stredne tuhé viacúčelové mazivo na báze vysoko 
rafinovaného minerálneho oleja spevneného lítnym mydlom. Má veľmi dobrú mechanickú, teplotnú a oxidačnú stabilitu. 
Je vodeodolné, ľahko čerpateľné, má antikorózne a antioxidačné vlastnosti a obsahuje prísady proti oxidácii 
a hrdzaveniu. 

CARLSON® PLASTICKÉ MAZIVO LV 2-3 je vhodné pre mazanie klzných aj valivých ložísk, ktoré nie sú vystavené 
vysokému zaťaženiu, pri pracovných teplotách do +130 °C.

►	voděodolné, lehce čerpatelné
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (minerálního oleje), mýdel a zušlechťujících přísad
► má velmi dobrou mechanickou, teplotní a oxidační stabilitu
► odpovídá normám: DIN 51 502: K3N-30, ISO 6743-9: L-X CDEB3

►	vodeodolné, ľahko čerpateľné
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (minerálneho oleja), mydiel a zušľachťujúcich prísad
► má veľmi dobrú mechanickú, teplotnú a oxidačnú stabilitu 
► zodpovedá normám: DIN 51 502: K3N-30, ISO 6743-9: L-X CDEB3 

Art. Nr. Obsah EAN

33.562 250g 8591522335623

33.563 8kg 8591522335630

Art. Nr. Obsah EAN

33.564 250g 8591522335647

33.565 8kg 8591522335654

  CARLSON® PLASTICKÉ MAZIVO A 00 LI je polotekuté převodové lithné plastické mazivo na bázi vysoce 
rafinovaného minerálního oleje a přísad zlepšujících přilnavost a antikorozní a antioxidační vlastnosti. 
 
CARLSON® PLASTICKÉ MAZIVO A 00 LI je určeno pro centrální tlakové mazací systémy automobilů, k mazání 
kluzných uložení mobilní techniky a pro některé pomaloběžné převodovky a řetězy, k používání ve středních teplotách 
a při dobrém utěsnění převodovky. Použitelné do teploty +90 °C.

  CARLSON® PLASTICKÉ MAZIVO A 00 LI je polotekuté prevodové lítiové plastické mazivo na báze vysoko 
rafinovaného minerálneho oleja a prísad zlepšujúcich priľnavosť a antikorózne a antioxidačné vlastnosti.
 
CARLSON® PLASTICKÉ MAZIVO A 00 LI je určené pre centrálne tlakové mazacie systémy automobilov, na mazanie 
klzných uložení mobilnej techniky a pre niektoré pomalobežné prevodovky a reťaze, na používanie v stredných 
teplotách a pri dobrom utesnení prevodovky. Použiteľné do teploty +90 °C.

► polotekuté převodové lithné plastické mazivo
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (minerálního oleje), mýdel a zušlechťujících přísad
► obsah přísad zlepšuje přilnavost, antikorozní a antioxidační vlastnosti
► odpovídá normám: DIN 51 502: GP00K-30, ISO 6743-9: L-XCCEB00

► polotekuté prevodové lítiové plastické mazivo
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (minerálneho oleja), mydiel a zušľachťujúcich prísad
► obsah prísad zlepšuje priľnavosť, antikorózne a antioxidačné vlastnosti
► zodpovedá normám: DIN 51 502: GP00K-30, ISO 6743-9: L-XCCEB00

polotekuté prevodové lithné plastické mazivo na bázi vysoce 
rafinovaného minerálního oleje

Plastické mazivo A 00 LI
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Art. Nr. Obsah EAN

33.566 250g 8591522335661

33.567 8kg 8591522335678

  CARLSON® PLASTICKÉ MAZIVO G3 je voděodolné vápenaté plastické mazivo na bázi vysoce rafinovaného 
minerálního oleje a přírodního grafitu. 

CARLSON® PLASTICKÉ MAZIVO G3 je určeno k mazání listových per automobilů, otevřených zubových převodovek, 
šnekových převodů, závitů šroubů vystavených vlivům koroze, na řetězy a jiné třecí uzly pracující při teplotách do +60 °C.

  CARLSON® PLASTICKÉ MAZIVO G3 je vodeodolné vápenaté plastické mazivo na báze vysoko rafinovaného 
minerálneho oleja a prírodného grafitu. 
CARLSON® PLASTICKÉ MAZIVO G3 je určené na mazanie listových pier automobilov, otvorených zubových 
prevodoviek, závitoviek, závitov skrutiek vystavených vplyvom korózie, na reťaze a iné trecie uzly pracujúce pri 
teplotách do +60 °C.

► voděodolné vápenaté plastické mazivo
► obsahuje směs vysoce rafinovaných ropných frakcí (minerálního oleje), mýdel a zušlechťujících přísad
► nedoporučuje se jeho použití k mazání valivých ložisek a některých jemných mechanizmů
► odpovídá normám: DIN 51 502: KF2/3C-20, ISO 6743-9: L-X-BAGB-2/3

► vodeodolné vápenaté plastické mazivo
► obsahuje zmes vysoko rafinovaných ropných frakcií (minerálneho oleja), mydiel a zušľachťujúcich prísad
► neodporúča sa jeho použitie na mazanie valivých ložísk a niektorých jemných mechanizmov
► zodpovedá normám: DIN 51 502: KF2/3C-20, ISO 6743-9: L-X-BAGB-2/3

voděodolné vápenaté plastické mazivo na bázi vysoce rafinovaného 
minerálního oleje a prírodního grafitu

Plastické mazivo G3
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Výpustný kohout 1/2 na sudy

Art. Nr. Obsah EAN

33.165 60L 8591522331656

Art. Nr. Obsah EAN

Kohout OL 60 a 200L -

  CARLSON® TECHNICKÝ BENZÍNOVÝ ČISTIČ je výrobek pro technické účely např. k čištění a odmašťování 
povrchu kovových předmětů, pracovních pomůcek, jako přípravek do benzínových lamp apod.

  CARLSON® VÝPUSTNÝ KOHOUT NA SUDY je určený do plechových sudů o objemu 60 litrů a 200 litrů. 
Kohout je určen pro stáčení kapalin ze sudů v horizontální poloze. 

  CARLSON® PLASTICKÉ MAZIVO A 00 LI je výrobok pre technické účely napr. Na čistenie a odmasťovanie 
povrchu kovových predmetov, pracovných pomôcok, ako prípravok do benzínových lámp apod.

  CARLSON®  VÝPUSTNÝ KOHÚT NA SUDY je je určený do plechových sudov o objeme 60 litrov a 200 litrov.
Kohút je určený pre stáčanie kvapalín zo sudov v horizontálnej polohe.

Technický benzínový čistič
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Kontakty

Obchodní zástupci

výrobce: FILSON s.r.o., 
Františka Diviše 767/68, 

104 00 Praha 10 - Uhříněves, 
výrobní závod: Palhanecká 302/14, 

CZ-747 07 Opava – Jaktař, 
tel.: +420-553 760 330, 

www.carlsonoil.cz

Distribútor pre Slovenskú republiku: 
Filson Slovakia s.r.o., 

919 53 Dechtice 41, Slovensko, 
tel.: +421 (0)33 558 37 34, 

www.carlsonoil.cz

Praha, Středočeský kraj 
telefon: +420 601 317 396

Jihočeský kraj 
telefon: +420 775 213 698

Plzeňský kraj
telefon: +420 601 317 380

Karlovarský kraj, Ústecký kraj 
telefon: +420 777 213 686

Liberecký kraj 
telefon: +420 601 317 368

Královéhradecký kraj, Pardubický kraj 
telefon: +420 601 317 386

kraj Vysočina, Jihomoravský kraj
telefon: +420 601 317 355
telefon: +420 777 213 689

Zlínský kraj
telefon: +420 601 317 372

Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
telefon: +420 601 317 378
telefon: +420 775 213 699

www.carlsonoil.cz





Výrobce:  FILSON s.r.o., 
Slévačská 902, Praha 9, IČ: 47549947, 
výrobní závod: Palhanecká 302/14, 
CZ-747 07 Opava – Jaktař, 
tel.: +420-553 760 330, 
www.carlsonoil.cz

Distribútor pre Slovenskú republiku: 
Filson Slovakia s.r.o., 
919 53 Dechtice 41, Slovensko, 
tel.: +421 (0)33 558 37 34, 
www.carlsonoil.cz
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