
Sortiment KROON OIL - oleje

Objednací číslo Název produktu Popis produktu MOC bez DPH

34451
1 L bottle KROON OIL 
Torsynth 5W-30

Torsynth 5W-30 je univerzální motorový olej šetřící palivo, vhodný pro 

všechny benzínové a dieselové motory, a to jak s turbodmychadly, tak i 

bez nich, v automobilech a dodávkách.
195

02222
1 L bottle KROON OIL 
Emperol 10W-40

Emperol 10W-40 je ultra moderní, úsporný, univerzální motorový olej na 

bázi minerálních a syntetických základových olejů, které mají přirozeně 

vysoký viskozitní index
151

02219
1 L bottle KROON OIL 
Emperol 5W-40

Emperol 5W-40 je univerzální syntetický motorový olej šetřící 

palivo. Výrobek je vhodný pro všechny zážehové a vznětové motory, a to 

jak s turbodmychadly, tak i bez nich, v automobilech a dodávkách.
189

34468
1 L bottle KROON OIL 
Emperol Diesel 10W-40

Emperol Diesel 10W-40 je specifický naftový motorový olej, vhodný pro 

všechny dieselové motory, a to jak s turbodmychadly, tak bez nich.
151

02205
1 L bottle KROON OIL 
Syngear 75W-90

Systém SynGear 75W-90 byl vyvinut speciálně pro převodovky vystavené 

velkému zatížení a ve všech převodovkách, v nichž oleje „Extreme

Pressure“ způsobují problémy. Tento olej je vhodný zejména pro 

převodovky, u kterých může být řazení převodů problematické.

340

02335
5 L can KROON OIL 
Emperol 10W-40

Emperol 10W-40 je ultra moderní, úsporný, univerzální motorový olej na 

bázi minerálních a syntetických základových olejů, které mají přirozeně 

vysoký viskozitní index.
592

02334
5 L can KROON OIL 
Emperol 5W-40

Emperol 5W-40 je univerzální syntetický motorový olej šetřící 

palivo. Výrobek je vhodný pro všechny zážehové a vznětové motory, a to 

jak s turbodmychadly, tak i bez nich, v automobilech a dodávkách.
748

31328
5 L can KROON OIL 
Emperol Diesel 10W-40

Emperol Diesel 10W-40 je specifický naftový motorový olej, vhodný pro 

všechny dieselové motory, a to jak s turbodmychadly, tak bez nich.
595

34454
60 L drum KROON OIL 
Torsynth 5W-30

Torsynth 5W-30 je univerzální motorový olej šetřící palivo, vhodný pro 

všechny benzínové a dieselové motory, a to jak s turbodmychadly, tak i 

bez nich, v automobilech a dodávkách.
6754

12163
60 L drum KROON OIL 
Emperol 5W-40

Emperol 5W-40 je univerzální syntetický motorový olej šetřící 

palivo. Výrobek je vhodný pro všechny zážehové a vznětové motory, a to 

jak s turbodmychadly, tak i bez nich, v automobilech a dodávkách.
7488

34202
1 L bottle KROON OIL 
Duranza LSP 5W-30

Duranza LSP 5W-30 je syntetický motorový olej šetřící palivo pro 

nejnovější generace automobilů s filtrem částic a / nebo 

katalyzátorem. Výrobek je také velmi vhodný pro nejnovější generace 

vozů Ford a dodávek vybavených moderními třícestnými katalyzátory a 

filtry částic.

260

34203
5 L can KROON OIL 
Duranza LSP 5W-30

Duranza LSP 5W-30 je syntetický motorový olej šetřící palivo pro 

nejnovější generace automobilů s filtrem částic a / nebo 

katalyzátorem. Výrobek je také velmi vhodný pro nejnovější generace 

vozů Ford a dodávek vybavených moderními třícestnými katalyzátory a 

filtry částic.

1010

01210
1 L bottle KROON OIL 
Gearlube RPC 
75W/80W

Gearlube RPC 75W-80 byl vyvinut speciálně pro použití v řadě ručních 

převodovek ve francouzských automobilech, jako jsou Renault, Peugeot a 

Citroën. Lze použít v případech, kdy je vyžadována specifikace API API GL-

5 Renault nebo API GL-5 PSA. Lze jej použít také tehdy, když výrobce 

doporučuje převodový olej s nízkou viskozitou.

308



Sortiment KROON OIL – chemie a autokosmetika

Objednací číslo Název produktu Popis produktu MOC bez DPH

40016
300 ml pump spray 
KROON OIL PTO MOS2

PTO MoS2 je vysoce pronikající kapalina, která uvolňuje korozi, která 

proniká pod oxidovou vrstvu kovových součástí, které se zachytily v 

důsledku koroze. PTO MoS2 obsahuje aditiva, včetně proslulého suchého 

maziva disulfidu molybdenu (MoS2) a koloidního grafitu, který zajišťuje, 

že produkt účinně maže a poskytuje mimořádnou ochranu proti korozi a 

opotřebení.

135

40017
300 ml pump spray
KROON OIL Silicone
Spray

Silikonový sprej je prémiový prostředek, který chrání proti korozi, 

nečistotám a vlhkosti. Výrobek má účinné mazací vlastnosti a může být 

velmi široce používán jako konzervační a ochranný prostředek pro celou 

řadu použití, jako jsou panty a zámky, elektroinstalace, pryž, plast, chrom 

a kůže.

135

35395
100 g tube KROON OIL 
Copper+Plus

Copper + Plus je tepelně odolná, bezolovnatá montážní pasta. Chrání 

kovové sloučeniny vystavené vysokým teplotám, vodě nebo chemikáliím 

proti korozi a opotřebení. Při použití Copper + Plus při montáži kovových 

součástí se komponenty snadno rozebírají i po uplynutí několika 

let. Copper + Plus aplikovaný mezi vodicí desku brzdového pístu a 

brzdové destičky zabraňuje rušivému hluku.

189

34073
600 g pot KROON OIL 
Ceramic Grease

Keramické mazivo je prvotřídní montážní pasta, vhodná zejména pro 

montáž / demontáž: součástí systému ABS a ASR, částí brzd, zapalovacích 

svíček (žhavicích svíček), čidel lambda, výfukových částí, (šroubových) 

spojů, spojů různých kovů (např. ocel / hliník), řada spojů a přírub v 

průmyslu a pecích. Výrobek je dále vhodný také pro komponenty a 

aplikace vystavené velmi vysokým teplotám nebo vysokým tlakům.

607

39018
300 ml pump spray 
KROON OIL 
Cockpitspray

Cockpit Spray je čisticí prostředek pro vnitřní i venkovní použití. Je vhodný 

pro čištění neporézních povrchů, např. Palubní desky a vinylových 

povlaků v automobilech nebo jiných vozidlech. Cockpit Spray je dodáván 

ve speciálním balení s rozprašovačem bez hnacího plynu.

134

33105
20 g tube KROON OIL 
Copper+Plus

Copper + Plus je tepelně odolná, bezolovnatá montážní pasta. Chrání 

kovové sloučeniny vystavené vysokým teplotám, vodě nebo chemikáliím 

proti korozi a opotřebení. Při použití Copper + Plus při montáži kovových 

součástí se komponenty snadno rozebírají i po uplynutí několika 

let. Copper + Plus aplikovaný mezi vodicí desku brzdového pístu a 

brzdové destičky zabraňuje rušivému hluku.

60


