platný od 1.11.2013

Ceny sú konečné , vrátane všetkých poplatkov a dopravy po celom území SR.
Tovar doručíme do 24 hodín po celom území Slovenske republiky.
Firma Landigas spol.s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien.
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Motocyklové oleje pre štvortaktné motory
REPSOL MOTO RACING 4T 5W40 & 10W50
Ideálna voľba pre vysokootáčkové 4-taktné motory. Jeho plne syntetické
zloženie zabezpečuje maximálnu ochranu všetkých častí motora, s najväčším
dôrazom na spojku a prevodovku. Jeho efektívnosť sa odráža v znížení trenia
motorových súčastí, v dôsledku čoho zachováva neustále maximálny výkon.
Výsledky boli potvrdené v najvyšších štandardoch na národných, ako aj
medzinárodných pretekoch, v extrémnych podmienkach, s použitím
štandardných motocyklov, ako aj fabrických špeciálov. Vhodný na offroad,
cestu, ako aj závodný okruh. Index 5W40 je navrhnutý pre najnovšie motory
použité hlavne v superšportoch, ako napríklad BMW S 1000RR a podobne.

REPSOL MOTO RACING HMEOC 10W30
Plne syntetický olej, navrhnutý aby pomohol splniť požiadavky palivovej
úspory, ktorú si žiada väčšina nových technológií v 4-taktnom moto priemysle.
Optimálny výkon motora a vyhovujúce trenie mokrej spojky. Zabezpečuje dlhú
životnosť motora a prevodovky.

REPSOL MOTO SINTETICO 10W40
Najvhodnejší plne syntetický olej pre moderné 4-taktné motory. Zabezpečuje
maximálnu ochranu pre jedno, dvoj, troj, alebo štvorvalcové motory so
stredným, až vysokým objemom. Poskytuje ochranu všetkým jeho častiam
a riadne mazanie mokrej spojky motocykla. Exkluzívne oleje na syntetickej
báze zaručujú najnižšie trenie, čím zvyšujú výkon a zlepšujú odozvu motoru
pri akcelerácii.

REPSOL MOTO OFF ROAD 4T 10W40
Plne syntetickým olej pre vysoko-výkonné 4-taktné motory, vhodný hlave pre
offroad motocykle vo všetkých disciplínach, zahrňujúc trial, enduro
a motocross. Poskytuje maximálnu ochranu motora v extrémnych
podmienkach, keď sú časti motora vystavené najvyšším teplotám, záťaži
a dlhým prevádzkovým intervalom. Zabezpečuje maximálny výkon počas, ako
aj mimo pretekov, vďaka svojej vlastnosti zníženého odparovania
a špeciálneho zloženia, ktoré poskytuje predĺženie životnosti motora.

Špecifikácia: 5W40 / 10W50 API SJ, JASO T903:2006 MA & MA2
10W50

REP 20-1 RC 4T
REP 20-4 RC 4T

12x1lit.
5x4lit.

15,00 €
58,00 €

12x1lit.
5x4lit.

16,00 €
60,00 €

5W40

REP 20-1 RC 5W40
REP 20-4 RC 5W40

Špecifikácia: 10W30 API SJ, JASO T903:2006 MA2, HMEOC

REP 20-1 RC 10W30

12x1lit.
5x4lit.

16,00 €
60,00 €

Špecifikácia: 10W40 API SJ, JASO T903:2006 MA2

REP 22-1 ST 4T
REP 22-4 ST 4T
REP 22-20 ST 4T
REP 22-60 ST 4T

12x1lit.
5x4lit.
20lit.
60lit.

10,00 €
36,50 €
172,00 €
516,00 €

Špecifikácia: 10W40 API SJ, JASO T903:2006 MA2

REP 22-1 ROAD

12x1lit.

12,00 €
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Motocyklové oleje pre štvortaktné motory
REPSOL MOTO ATV 4T 10W40

Špecifikácia: 10W40 API SJ, JASO T903:2006 MA & MA2

Je najvhodnejším plne syntetickým olejom pre všetky druhy štvorkoliek a ATV.
Bol testovaný v najextrémnejších podmienkach, až za hranice limitov motora.
Navyše popri iných výhodách, taktiež zaručuje skvelú tepelnú stabilitu a
odolnosť voči opotrebeniu motorov s mokrou spojkou.

REPSOL MOTO SCOOTER 5W40

REP 22-1 ATV

REPSOL MOTO SPORT 4T 10W40

REPSOL MOTO RIDER 4T 15W50
Olej určený pre malé, stredné, ako aj vysoké objemy 4-taktných motorov.
Vďaka svojmu zloženiu, Repsol Moto Rider je hlavne vhodný pre jazdu na
dlhé vzdialenosti bez obáv o stratu výkonu, alebo nadmerné opotrebenie častí
motora, počas najrôznejších podmienok. Je teda ideálnou voľbou (okrem
iného) na dlhé cesty, kde vďaka svojej viskozite odpadá nutnosť často
kontrolovať jeho spotrebu.

REPSOL MOTO V-TWIN 20W50
Veľký 4-taktný vodou, alebo vzduchom chladený V-Twin motor, bude
považovať tento olej za ideálnu voľbu, ako skombinovať skvelý výkon a
najnižšie opotrebenie. Poskytuje optimálny výkon v najrôznejších
podmienkach a ľahko zvláda vysoké teploty, ktoré sú charakteristické pre
tento druh motorov.

13,00 €

Špecifikácia: 5W40 API SJ, JASO T903:2006 MA

Plne syntetický olej, ktorý Repsol navrhol obzvlášť pre 4-taktné skútre. Jeho
charakteristika zahŕňa skvelú ochranu motora. Zachováva si maximálny výkon
počas širokej škály teplôt, ako aj počas rôznych podmienok jazdy. Napríklad,
pre mesto typická a neustála štart-stop jazda, alebo konštantná akcelerácia pri
stredných rýchlostiach.

Je skvelým polo syntetickým olejom pre 4-taktné motory. Poskytuje vysokú
tepelnú stabilitu a jeho hodnota viskozity uľahčuje štartovanie v rôznych
teplotách okolia. Repsol Moto Sport je skvelý pre motocykle, ktoré často
parkujú vonku aj v noci, alebo ktoré jazdia v miestach s veľmi kolísavým
počasím. Samozrejme garantuje optimálne mazanie rôznych častí motora a
znižuje ich opotrebenie.

12x1lit.

REP 21-1 SC 4T

12x1lit.

11,20 €

Špecifikácia: 10W40 API SJ, JASO T903:2006 MA

REP 22-1 MS 10W40
REP 22-4 MS 10W40

12x1lit.
5x4lit.

10,00 €
36,50 €

Špecifikácia: 15W50 API SJ, JASO T903:2006 MA

REP 23-1 RIDER
REP 23-4 RIDER

12x1lit.
5x4lit.

8,40 €
28,20 €

Špecifikácia: 20W50 API SJ, JASO T903:2006 MA

REP 23-1 TWIN

12x1lit.

9,50 €
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Motocyklové oleje pre dvojtaktné motory
REPSOL MOTO RACING 2T
Záruka úspechu pre vysoko výkonné 2-taktné motory – To je plne syntetický
olej Repsol Moto Racing. Navrhnutý pre preteky, zaručuje skvelý výkon pri
maximálnych otáčkach. Má skvelú schopnosť odolávať veľmi vysokým
teplotám, zaručuje optimálne spaľovanie a vplýva tak na celkový potenciál
motora. Je rovnako vhodný aj pre motokáry, avšak musí byť priamo
namiešaný do paliva. Nie je vhodný pre motory s automatickým miešaním
zmesi (olejový injektor).

REPSOL MOTO COMPETICION 2T

Špecifikácia: Overené výsledky u závodných strojov tímov Repsol

REP 25-1 RACING 2T

Plne syntetický olej pre vysokovýkonné 2-taktné motory, s dôrazom na
špičkové offroad motocykle. Tento produkt bol navrhnutý cielene tak, aby
zabezpečil maximálnu ochranu motora voči opotrebeniu počas extrémnych
podmienok, v ktorých sú tieto motocykle jazdené. Je vhodný pre motocykle
s ručnou prípravou zmesi, ako aj s automatickým miešaním zmesi (olejový
injektor).

REPSOL MOTO SCOOTER 2T

18,26 €

Špecifikácia: JASO M345 FD (Code 034RYL001), ISO-L-EGD, API TC, TISI,

Aprilia DFI
Vhodný na preteky, ako aj bežné využitie, Repsol Moto Competición 2T je
plne syntetický olej, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytol úplnú ochranu motoru
a okamžitú akceleráciu. Navyše je obzvlášť vhodný pre motory s nízkymi
REP 24-1
hodnotami emisií, jeho zloženie totiž zabraňuje zoskupovaniu usadenín vo
výfukovom systéme a tak pozitívne vplýva na jeho životnosť. Je vhodný pre
motocykle s ručnou prípravou zmesi, ako aj s automatickým miešaním zmesi
(olejový injektor).

REPSOL MOTO OFF ROAD 2T

12x1lit.

COMP 2T

12x1lit.

14,00 €

Špecifikácia: JASO M345 FD (Code 034RYL002) , ISO-L-EGD, API TC, TISI,
Aprilia DFI

REP 25-1 ROAD 2T

12x1lit.

13,50 €

Špecifikácia: JASO M345 FD (Code 034RYL003), ISO-L-EGD, API TC, TISI,

Je ideálnym plne syntetickým olejom pre 2-taktné motory skútrov, keďže bol Aprilia DFI
navrhnutý pre neustály štart-stop mestský štýl jazdy. Poskytuje skvelú
ochranu proti opotrebeniu a minimalizuje emisie. Navyše ukážkovo zvláda
REP
vysoké teploty motora a zabraňuje tvorbe usadenín uhlíka v spaľovacom
priestore a výfukovom systéme. Je vhodný pre motocykle s ručnou prípravou
zmesi, ako aj s automatickým miešaním zmesi (olejový injektor).

25-1 SC 2T

12x1lit.

11,00 €
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Motocyklové oleje pre dvojtaktné motory
REPSOL MOTO SINTETICO 2T
Polo syntetický olej navrhnutý pre vysoko výkonné 2-taktné motory
s nízkym objemom. Jeho zloženie chráni motor proti formovaniu usadenín
vo výfukovom systéme a tým pôsobí preventívne proti znehodnoteniu
motorových komponentov. Je vhodný pre motocykle s ručnou prípravou
zmesi, ako aj s automatickým miešaním zmesi (olejový injektor). Svoje
uplatnenie nájde u všetkých 2-taktných motocyklov, určených pre rôzne
disciplíny.

REPSOL MOTO TOWN 2T

Špecifikácia: JASO M345 FD (Code 034RYL004), ISO-L-EGD, API TC, TISI,
Aprilia DFI

REP 26-1 ST 2T

12x1lit.

10,00 €

Špecifikácia: JASO M345 FB, ISO-L-EGD, API TC

Olej na bežné využitie pre 2-taktné motory. Je vhodný pre širokú radu
motocyklov a všeobecne odporúčaný pre bežné použitie v meste. Jedná sa
o čistý olej, ktorý chráni motor a udržuje výfukové potrubie čisté. Navyše
zvláda vysoké teploty, ktorým sú motocykle v meste vystavené, alebo ktoré
vznikajú pri motocykloch s nízkym objemom za jazdy so spolujazdcom.

REP 27-1 TOWN 2T

12x1lit.

8,00 €

REP 28-1 JETSKI 2T

12x1lit.

12,50 €

REP 28-4 JETSKI 2T

5x4lit.

46,00 €

12x1lit.

17,50 €

12x1lit.

17,50 €

Oleje pre vodné skútre a lodné motory
REPSOL NAUTICO OUTBOARD & JET SKI
Olej pre vysoko výkonné 2-taktné závesné motory. Je veľmi čistý
a špeciálne aditíva poskytujú najvyšší výkon pre vodné skútre a člny, popri
zabezpečení najlepšej ochrany proti korózii a vlhkosti. Jeho vynikajúca
kvalita zodpovedá NMMA TC-W3 .

Špecifikácia: NMMA TC-W3

Oleje pre snežné skútre
REPSOL MOTO SNOW 4T 0W30
Plne syntetický olej pre snežné stroje poháňané 4-taktnými motormi, so
splnenými nárokmi najväčších výrobcov. Preukazuje skvelé vlastnosti pri
nízkych teplotách vďaka jeho nízkej viskozite, dovoľuje motoru dosahovať
maximálny výkon počas mrazov a v snehu. Zabezpečuje mazanie rôznych
častí motora aj v extrémnych podmienkach.

REPSOL MOTO SNOW 2T
Plne syntetický olej pre 2-taktné snežné skútre. Navrhnutý na uľahčenie
studených štartov a na zlepšené premiešanie sa s palivom pri nízkych
teplotách. Bez akýchkoľvek sporov je to najlepšia možnosť ako dosiahnuť
najlepší výkon a zabezpečiť pritom skvelú ochranu motora aj počas tých
najtvrdších poveternostných podmienok.

REP 28-1 SNOW 0W30

Špecifikácia: API TC

REP 28-1 SNOW 2T

platný od 1.11.2013
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12x1lit.

10,50 €

Prevodové oleje pre motocykle a štvorkolky
REPSOL MOTO TRANSMISIONES 80W90
Mazací olej vyvinutý na mazacie manuálnych prevodoviek motocyklov a iných
mechanizmov, požadujúcich kvalitatívnu normu API GL-4. Vďaka svojej
nosnej kapacite a aditívam proti opotrebeniu, chráni a predlžuje život
ozubeným súkolesiam a okolitým systémom. Plne znášanlivý s materiálmi
použitými v prevodovkách všetkých typov motocyklov.

REPSOL MOTO TRANSMISIONES 10W40
Mazací olej špeciálne vyvinutý pre motocyklové prevodovky. Jeho vylepšené
zloženie poskytuje výbornú odolnosť voči prerušeniu klznej vrstvy a zaručuje
funkčnosť spojky ponorenej v oleji s kontrolou nad preklzávaním počas
extrémnych prevádzkových podmienok. Spĺňa náročné požiadavky klznosti
MA2, podľa povolenia JAS T903: 2006.

Špecifikácia: API GL-4

REP 30-1 TRANS

Špecifikácia: JASO T-903:2006 MA2 (Code M034RYL007)

REP 30-1 TR 10W40

12x1lit.

10,50 €

12x1lit.
12x1lit.

11,00 €
11,00 €

Tlmičové oleje
REPSOL MOTO FORK OIL 5W & 10W
Hydraulický olej pre motocyklové vidlice a tlmiče. Má skvelú odolnosť voči
pretrhnutiu klznej vrstvy a je vhodný pre športové, ako aj mestské využitie.
Poskytuje výbornú antioxidačnú a antikoróznu schopnosť. Taktiež chráni proti
nadmernému opotrebeniu klzných častí. Uvoľňuje nahromadené vzduchové
bublinky vznikajúce v tlmičoch, vďaka svojmu hladkému chovaniu v širokej
škále teplôt.

Špecifikácia: DIN 51524 Part 2

REP 29-1 FORK
REP 29-1 FORK 10W

Chladiace kvapaliny
MOTO COOLANT & ANTIFREEZE

Špecifikácia: UNE 26-361-88, ASTM D 3306, BS 6580

Chladiaca kvapalina navrhnutá pre chladiace systémy motocyklov. Zabraňuje
mechanickým zlyhaniam, zapríčinených vysokou teplotou pri nedostatočnom
odvádzaní tepla, alebo naopak pri nízkych teplotách zamŕzaním chladiacej
zmesi. Preto obsahuje špeciálne aditíva, ktoré zabraňujú tvorbe usadenín
v chladiacom systéme, vzniku korózie a vydrží do teploty až -40°C. Vysoký
bod varu: až 165°C Zabraňuje peneniu. Skvelá vodivosť tepla. Nenarúša
tesnenia a tak zamedzuje strate kvapaliny.

REPSOL ANTIFREEZE
Chladiaca kvapalina odporúčaná pre všetky druhy chladiacich systémov,
vrátane hliníkových zliatin. Zabraňuje mechanickým zlyhaniam, zapríčinených
vysokou teplotou pri nedostatočnom odvádzaní tepla, alebo naopak pri
nízkych teplotách zamŕzaním chladiacej zmesi. Preto obsahuje špeciálne
aditíva, ktoré zabraňujú tvorbe usadenín v chladiacom systéme, vzniku
korózie a vydrží do teploty až -36°C.

12x1lit.

13,00 €

Špecifikácia: UNE 26-361-88, ASTM D 3306, BS 6580

REP 50-1 ANTIFREEZE

12x1lit.

7,00 €

Chladiaca kvapalina odporúčaná pre všetky druhy chladiacich systémov,
vrátane hliníkových zliatin. Zabraňuje mechanickým zlyhaniam, zapríčinených
vysokou teplotou pri nedostatočnom odvádzaní tepla, alebo naopak pri
nízkych teplotách zamŕzaním chladiacej zmesi. Preto obsahuje špeciálne
aditíva, ktoré zabraňujú tvorbe usadenín v chladiacom systéme, vzniku
korózie a vydrží do teploty až -36°C.
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REP 50-400 CHAIN

12x400ml

9,15 €

REP 50-400 BRAKE

12x400ml

6,00 €

REP 50-400 CLEANER

12x400ml

6,00 €

REP 50-400 ENGINE

12x400ml

6,00 €

REP 50-400 SILICONE

12x400ml

8,00 €

NÁZOV VÝROBKU A POPIS

€ / SK

Mazivá v spreji
REPSOL MOTO CHAIN
Mazivo vo forme aerosólu udrží reťaz a sekundárny prevod v perfektnom
stave. Ľahko sa aplikuje a priľne skvele k povrchu reťaze, tým minimalizuje
straty a udržuje zadné koleso a ráfik čistý. Je vode odolné a schopné plniť si
svoju úlohu aj vo vysokých teplotách a v najrozličnejších podmienkach
prevádzky.

REPSOL MOTO BRAKE PARTS & CONTACT CLEANER
Čistič brzdových kotúčov, brzdičov a obloženia. Naviac aj odstraňuje olej,
mastnotu, špinu, brzdovú kvapalinu a iné prostriedky z ľubovoľnej časti
motocykla, zanechávajúc povrch čistý a suchý. Účinkuje extrémne rýchlo na
ošetrenom mieste, ľahko sa odparuje a nezanecháva stopy.

REPSOL MOTO CLEANER & POLISH
Čistič kovových, textilných a plastových častí motocykla. Odstraňuje špinu,
mastnotu a hmyz bez použitia dodatočnej vody. Vďaka svojmu zloženiu leští a
chráni chróm, lakované a plastikové povrchy, bez hrozby ich poškodenia.
Ľahká manipulácia vo forme spreja zaručuje jednoduchý prístup k akejkoľvek
časti motocykla.

REPSOL MOTO DEGREASER & ENGINE CLEANER
Odmasťovací čistič motocyklových motorov. Jeho silná penetračná schopnosť
zaručuje odstránenie oleja, špiny a mastnoty zo všetkých kovových častí
motora. Okamžité pôsobenie na povrchu dovoľuje jednoduché a rýchle
čistenie po aplikácii.

REPSOL MOTO SILICONE SPRAY
Čistiaci sprej na báze silikónu, ktorý zvýrazňuje lesk gumených a plastových
dielov motocykla. Špeciálne navrhnutý aby pokryl a chránil všetky gumené
povrchy, zmäkčený plast a umelú kožu. Chráni ich pred pôsobením slnka a
dažďa, obnovuje ich prirodzený lesk.

platný od 1.11.2013
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Brzdová kvapalina
MOTO DOT 4 BRAKE FLUID
Špecifikácia: FMVSS 116 - DOT 3 & DOT 4, SAE J-1703/J1704, ISO 4925,
Syntetická brzdová kvapalina navrhnutá pre brzdové sústavy motocyklov,
overené oficiálnym laboratóriom INTA podľa normy UNE 26-109-88
používaných v najtvrdších podmienkach. Kompatibilná s DOT 3 a DOT4
brzdovými sústavami. Zaručuje maximálnu účinnosť a stabilitu brzdovej
15x500ml
pumpy. Vysoký bod varu: nad 260°C. Zabraňuje peneniu. Vysoká odolnosť
voči oxidácii. Nenarúša tesnenia a tak zamedzuje strate kvapaliny. Obsahuje
inhibítory, ktoré zabraňujú korózii kovových súčiastok v brzdovom obvode.
REPSOL LIQUIDO FRENOS DOT- 4

12,00 €

Špecifikácia: DOT-4, INTA UNE 26-109-88, FMVSS 116-DOT 3 & DOT 4,

Špeciálna brzdová kvapalina s poly-ethylen-glykovým základom pre kotúčové SAE J-1703/J-1704, ISO 4925
brzdy. Pre vysoké tepelné zaťaženie. Pre hydraulické brzdy a spojky.
REP 50-1 DOT4
Zlučiteľná so všetkými kvapalinami splňujúcimi SAE normy. Bod varu 265st.C.

REPSOL LIQUIDO FRENOS DOT- 5.1
Vyvinutá pre vozidla s hydraulickým brzdovým systémom pre prácu v
náročných podmienkach. Špeciálne vhodná pre vozidlá a motocykle s ABS a
systémami kontroly stability. Znížená viskozita pri nízkych teplotách jej
umožňuje dobrý prietok cez mikroventily týchto systémov.

15x500ml

8,30 €

Špecifikácia: FMVSS 116 DOT 5.1 y DOT 4.0,SAE J-1703, J-1704, ISO 4925

REP 50-1 DOT 5.1

15x500ml

8,70 €

25x300ml

8,50 €

12x300ml
12x500ml

10,00 €
14,15 €

25x300ml

10,00 €

Doplnky
REPSOL GRASA SPRAY
Vazelína vo forme spreju, vhodná na mazanie reťazí, laniek a tiahel.
Vyznačuje sa skvelou priľnavosťou a vysokou tepelnou odolnosťou.

REPSOL REPARA PINCHAZOS
Sprej na opravu defektov a núdzové dohustenie pneumatiky. Vhodný na
použitie s dušou, ako aj u bezdušových pneumatík.

REPSOL CADENA LIQUIDA
Núdzový sprej, ktorý zlepšuje priľnavosť pneumatík na šmykľavom povrchu.
Tekuté reťaze sú obzvlášť vhodné na zasnežené a zľadovatené výjazdy.
Aplikuje sa priamo na dezén pneumatík hnacej nápravy.

platný od 1.11.2013
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MOTOROVÉ OLEJE PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
Repsol Elite Long life 507.00/504.00 5W30
Plne syntetický olej špeciálne určený pre vozidlá VW-Audi-Seat-Škoda
507.00 a 504.00 pre motory poslednej generácie tohto koncernu pre
predĺžené intervaly výmeny. Špeciálne vyvinuté pre motory s priamym
vstrekovaním a pre dieselové motory s DPF filtrom. Zaručuje stabilný viskózny
stupeň , vysokú tepelnú stabilitu a veľmi nízku spotreba oleja. Perfektné
viskozimetrické reakcie. Skvelé disperzné a detergentné vlastnosti. Motor
udržuje v špičkovom stave s maximálnou ochranou.

Repsol Elite Cosmos F Fuel Economy 5W30
Plne syntetický olej pre najmodernejšie benzínové a ľahké dieselové motory.
Preukazuje sa zlepšením palivovej ekonómie. Navrhnutý prevažne pre motory
Ford. Spĺňa najnovšiu špecifikáciu WSS-M2C913C. Zabezpečuje viskozitu a
mazanie aj pri studených štartoch, minimalizuje opotrebenie súčiastok.
Výborná odolnosť na oxidáciu a vysoká termálna stabilita zaručuje vnútornú
čistotu motora. Vhodné pre použitie s pevným filtrom častíc DPF.

Repsol Elite Evolution Fuel Economy 5W30
Plne syntetický olej najvyššej triedy, špeciálne navrhnutý pre vozidlá so
systémom úpravy výfukových plynov a tým pádom spĺňajúci normu ACEA C2.
Vylepšené zloženie redukuje tvorbu popolčeka a je tak vhodný pre najnovšie
vozidlá s filtrom pevných častíc DPF. Navyše jeho viskozita zaručuje úsporu
paliva počas bežnej prevádzky, zároveň redukuje CO2 emisie a tvorbu
pevných častíc. Vhodný pre benzínové, ako aj dieselové motory s, ako aj bez
turba. Long-life produkt, zaručujúci predĺžené intervaly výmen, bez zníženia
vnútornej čistoty motora. Výborná viskozita aj v nízkych teplotách zlepšuje
studené štarty a redukuje opotrebenie súčiastok motora.

Repsol Elite Carrera 5W50 a 10W60
Plne syntetický vysokovýkonný motorový olej extra triedy určený pre športové
účely. Výnimočné vlastnosti proti opotrebeniu pri extrémne nízkych a
vysokých teplotách. Pri studenom štarte počas najnižších teplôt zaručuje
optimálne mazanie spojené s úsporou paliva. Zabraňuje vzniku usadenín a
dlhodobo chráni motor. Môže byť použitý do automobilov s benzínovými ale aj
dieselovými motormi. Používajú automobiloví pretekári vo WRC.

Špecifikácia: VW 507.00/504.00, ACEA A3/B4-04,C3, MB 229.51

REP 12-1 TL507
REP 12-4 TL507
REP 12-60 TL507

12x1lit.
5x4lit.
60lit.

13,00 €
49,00 €
-

Špecifikácia: ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-C

REP 12-1 COSMOS 5W30
REP 12-4 COSMOS 5W30

12x1lit.
5x4lit.

13,00 €
49,00 €

Špecifikácia: API SN/CF, ACEA A5/B5, ACEA C2

REP 12-1 EVO 5W30
REP 12-4 EVO 5W30

12x1lit.
5x4lit.

13,00 €
49,00 €

12x1lit.
5x4lit.
12x1lit.
5x4lit.

17,00 €
65,00 €
17,00 €
65,00 €

Špecifikácia: API SM

REP 14-1 FTR
REP 14-4 FTR
REP 14-1 CAR
REP 14-4 CAR

platný od 1.11.2013
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MOTOROVÉ OLEJE PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
Repsol Elite Evolution 5W40

Špecifikácia: API SN/CF, ACEA(C3,A3/B4-04,A3/B3-04), RN0700, RN0710, MB 229.31,

Plne syntetické mazivo vyrobené hlavne pre najnovšie normy vozidiel BMW a VW 502.00/505.00/505.01, FORD WSS-M2C907-A, BMW LL-04, PORSCHE A40
Mercedes Benz vyžadujúce normu EURO 4.Vďaka použitej najnovšej
technológií pri výrobe tohto oleja (bez popolovín) významne redukuje obsah
REP 13-1 EVO
12x1lit.
13,00
emisií. Olej obsahuje špeciálne aditíva ktoré významne znižujú trenie
jednotlivých častí motora a je doporučený pre motory s veľkým výkonom. Je
REP 13-4 EVO
5x4lit.
49,00
vhodný na predĺžené intervaly výmeny, znižuje spotrebu paliva a zaručuje
vynikajúcu čistotu motora. Skvelé disperzné a detergentné vlastnosti , vhodný
pre použitie u motorov s pevným filtrom častíc DPF.

Repsol Elite Competicion 5W40

Špecifikácia: API SN/CF, ACEA(A3/B4,A3/B3), RN0700, RN0710, MB 229.3,

Plne syntetický špičkový vysokovýkonný motorový olej extra triedy určený pre VW 502.00/505.00, BMW LL-01, GM LL-B-025, PORSCHE A40
športové účely. Zaručuje výnimočné mazacie vlastnosti proti opotrebeniu aj pri
REP 13-1 COMP
12x1lit.
extrémne nízkych a vysokých teplotách. Aj pri studenom štarte a počas
REP
13-4
COMP
5x4lit.
najnižších teplôt zaručuje optimálne mazanie spojené s úsporou paliva.
Zabraňuje vzniku usadenín a dlhodobo chráni motor. Môže byť použitý do
REP 13-20 COMP
20lit.
automobilov s benzínovými ale aj dieselovými motormi.

Repsol Elite TDI 50501 5W40
Plne syntetický olej najnovšej technológie vyvinutý v spolupráci s VW. Plne
vyhovuje konštrukčným požiadavkám VW TDI motorom s palivovou sústavou
čerpadlo-tryska. Extra dlhé intervaly výmeny, nízka spotreba oleja, špičková
ochrana. Vynikajúce viskozimetrické reakcie ,skvelý štart motora. Vhodný aj
do benzínových motorov s extra dlhými intervalmi.

Repsol Elite Multivalvulas 10W40
Polo-syntetický vysokovýkonný olej s celoročným použitím, vhodný pre
najnáročnejšie vysokootáčkové benzínové a dieselové motory. Aj pri
studenom štarte a pri veľmi nízkej teplote zabezpečuje okamžité a kvalitné
premazanie. Vynikajúca tepelná stabilita a úspora pohonných hmôt.

€
€

11,00 €
39,00 €
185,00 €

Špecifikácia: ACEA (A3/B4-04,C3), VW505.01/502.00/505.00

REP 13-1 TDI505
REP 13-5 TDI505
REP 13-60 TDI505

12x1lit.
5x5lit.
60lit.

10,00 €
49,00 €
-

Špecifikácia: API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.1, RN0700

REP 15-1 MULT
REP 15-4 MULT
REP 15-20 MULT
REP 15-60 MULT

12x1lit.
5x4lit.
20lit.
60lit.

8,00 €
29,00 €
130,00 €
-

platný od 1.11.2013

strana 10

NÁZOV VÝROBKU A POPIS

objednávací

počet ks

MO predajná cena

kód v sieti

v balení /

za balenie s DPH

ELIT

balenie

€ / SK

MOTOROVÉ OLEJE PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
Repsol Elite Injection 10W40
Polo-syntetický olej s viskozitou SAE 10W40, pre jeho výrobu sa používajú
aditíva najnovšej generácie. Je vhodný pre benzínové motory s moderným
vstrekovaním paliva, s katalyzátorom aj bez neho, rovnako vhodný aj pre
ľahké dieselové motory. Zaručuje vysokú ochranu proti vnútornej korózii a
plnohodnotné kvalitné mazanie aj pri studených štartoch a mestskom cykle.

Repsol Elite Inyección 15W40
Prvotriedny vysoko kvalitný olej vyrobený na minerálnej báze s použitím extra
prísad a aditív. Je vhodný pre benzínové motory s moderným vstrekovaním
paliva, s katalyzátorom aj bez neho. Je rovnako vhodný aj pre ľahké dieselové
motory. Zaručuje vysokú ochranu proti vnútornej korózii a plnohodnotné
kvalitné mazanie aj pri studených štartoch a mestskom cykle.

Špecifikácia: API SL/CF, ACEA (A3/B3,A3/B4), MB 229.1, VW 505.00/501.01

REP 15-1 INC
REP 15-4 INC

12x1lit.
5x4lit.

8,00 €
29,00 €

Špecifikácia: API SL/CF, ACEA A3/B3, VW501.01/505.00 , MB 229.1

REP 16-1 INC
REP 16-4 INC
REP 16-20 INC

12x1lit.
5x4lit.
20lit.

7,00 €
26,00 €
100,00 €

PREVODOVÉ OLEJE
Prevodové oleje najvyššej kvality pre automatické prevodovky s funkciou úspory paliva

Repsol Matic III H
Špecifikácia: GM DEXRON III H, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389,
Plne syntetický olej pre automatické prevodovky a posilňovače riadenia
MAN 339 Type (V-2,Z-2), FORD MERCON, VOITH 55.6336 (pred G-1363),
vozidiel vyžadujúce normu Dexron III. Využiteľný v ľahkých vozidlách, ako aj
ZF TE-ML 4D/14B & 16L
ťažkej pracovnej technike. Zaručuje hladký a tichý chod a dlhé intervaly
výmeny. Výborná odolnosť voči oxidácii, zlepšuje výkon a predlžuje životnosť.
Vyznačuje sa nepenivosťou a zlepšeným mazaním. Vhodný pre všetky
REP 32-1 MATIC
12x1lit.
10,00
automatické prevodovky GM s Dextron I, II, III normou, miešateľný
a dolievateľný s olejmi rovnakej špecifikácie.

€

Repsol Matic ATF
Špecifikácia: GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 and V1, ALLISON C4,
Olej špeciálne vyrobený pre automatické prevodovky. Ďalšie použitie pre
VOITH 55.6335 (predchádzajúca G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A & 17C,
hypoidné obvody a prevodovky ako sú tiptronic a variátory. Vysoký viskózny
FORD MERCON
index a dlhá životnosť .Vynikajúca odolnosť proti oxidácií.
REP 31-1 MATIC ATF

Repsol ATF 3
Špeciálny olej vyrobený pre vozidlá s automatickou prevodovkou a riadenie
vozidiel ktoré vyžadujú kvapalinu s normou GM:Dexron III,Ford Mercon. Je
vyrobený z vysoko rafinovaných olejov a zaručujú perfektné vlastnosti.

12x1lit.

10,00 €

Špecifikácia: DEXRON III G., MAN 339 Type Z-1 & V-1, MB 236.1, FORD MERCON,
ZF TE-ML (02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C), VOITH 556335 (bývalá G-607),
ALLISON C-4, VOLVO 97341

REP 33-1 ATF 3

12x1lit.

10,00 €

platný od 1.11.2013
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PREVODOVÉ OLEJE
Vysokokvalitné prevodové a hypoidné oleje pre manuálne prevodovky na predĺžené intervaly výmeny

Repsol Cartago Traccion Integral 75W90
Plne syntetický univerzálny prevodový olej extra triedy s vysokou tepelnou
stabilitou pre závodné nasadenie. Jedno z najlepších prevodových mazív pre
športové účely dostupné na našom trhu. V spojení s jeho L.S.D. vlastnosťami
umožňuje ľahkú synchronizáciu mazaných časti.

Špecifikácia: API GL-5, L.S.D.

REP 34-1 TRACCION

12x1lit.

Cartago Cajas E.P. 75W90
Špecifikácia: API GL-4, MIL-L-2105, DAF prevodovky, IVECO prevodovky,
Syntetický olej pre mechanické prevodovky vyžadujúce API GL-4 špecifikáciu. ZF TE-ML 08/17A
Vyznačuje sa vysokou tepelnou stabilitou a výbornými vlastnosťami aj pri
extrémnom tlaku. Vhodný aj pre ťažkú pracovnú techniku a zmeny prevodov
aj pri nízkej teplote. Odolný voči starnutiu, s výbornými antikoróznymi
5x5lit.
vlastnosťami, zabraňuje tvorbe peny a zaručuje stabilnú viskozitu počas celej
svojej životnosti.
Repsol Cartago Multig. EP 80W90
Minerálny olej pre použitie v diferenciáloch a hypoidných prevodoch, ručne
riadených prevodových skriniach a v mechanizmoch kontroly a riadenia
vozidiel. EP vlastnosti.

16,00 €

47,00 €

Špecifikácia: API GL-5, MB 235.0, MAN 342 M1, VW 727, RENAULT Axles,
ZF TE-ML 05A/07A/08/16B/16C/17B/19B/21A, DAF API GL-5, MIL-L-2105 D

REP 36-1 MULTIG

12x1lit.

8,50 €

400g
5kg

5,70 €
42,00 €

400g
5kg

5,84 €
43,15 €

Plastické mazivá
Repsol Grasa Litica M.P.2

Špecifikácia:DIN 51825 K-2K

Lítiová vazelína s prísadami proti oxidácií, korózií. a extrémnym tlakom.
Rozsah použitia od -25st.do +110st. Vysoká mechanická stabilita, všeobecné
použitie a univerzálne vlastnosti A194.

REP 80-400 GRASA
REP 80-5 GRASA

Repsol Molibgras E.P.2

Špecifikácia: DIN 51825 KPF-2 K

Lítiová vazelína s obsahom sírniku molybdeničného Je odolná proti vode,
vhodná pre rázovo zaťažené klzné uloženie podvozkových častí vozidiel a
pracovných strojov. Perfektná ochrana proti vysokým teplotám a extrémnym
tlakom.

REP 81-400 MOLIGRAS
REP 81-5 MOLIGRAS

