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ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
& ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

Λιπαντικά βενζινοκινητήρων 
 
         ….    SYNETON   SAE 0W/30 

….  SYNETON SAE 5W/40 
101 SYNETON   SAE 15W/50 

                    
Περιγραφή 
100% συνθετικό λιπαντικό βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων επιβατικών και ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων  
άριστης ποιότητας και εξαιρετικής απόδοσης. Αναπτύχθηκε ειδικά για κινητήρες νέας τεχνολογίας , που απαιτούν λιπαντικά 
πολύ υψηλών επιδόσεων   και  ειδικά για τους πολυβάλβιδους υψηλής απόδοσης µε υπερσυµπιεστή. Είναι πλήρως 
συµβατό µε τους καταλύτες. Υπερκαλύπτει τις αυστηρότερες προδιαγραφές των κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων. 
Χαρακτηριστικές ιδιότητες 
Παρέχει εξαιρετική αντιτριβική, αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας 
και οδήγησης,  παρουσιάζει πολύ µεγάλη αντίσταση στην οξείδωση, διατηρεί σε µέγιστο βαθµό την εσωτερική καθαρότητα 
του κινητήρα.  Εξασφαλίζει  οικονοµία καυσίµου, µειωµένη εκποµπή αέριων ρύπων και το εύκολο ξεκίνηµα στις χαµηλές 
θερµοκρασίες.  Συνιστάται επίσης η χρησιµοποίησή του και σε αγωνιστικά αυτοκίνητα όπου οι καταπονήσεις των κινητήρων 
είναι πολύ  µεγάλες  και όπου η αξιοπιστία και  απόδοση του λιπαντικού είναι  ιδιαίτερα σηµαντική. 
Προδιαγραφές 
Υπερκαλύπτει  τις προδιαγραφές ACEA A3/B3/B4, API SL/SJ/CF, VW 502.00 /505.00, MERCEDES B ENZ 229.1, 
PORSCHE  
και τις τελευταίες απαιτήσεις των κατασκευαστών: BMW, MERCEDES, LOTUS, FORD, PSA, PORCHE, RENAULT,  
SUZUKI, ROVER, SAAB, κ.α.  
 

 

      1041 GTE 1 SAE 10W/40 
      1071 GTE 1 SAE 15W/50 
Περιγραφή 
Ηµισυνθετικά Λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων επιβατικών και ελαφρών  επαγγελµατικών οχηµάτων 
άριστης ποιότητας. Τα άριστα συστατικά τους προσδίδουν στο τελικό λιπαντικό υψηλότερη ποιότητα και απόδοση σε 
σύγκριση µε τα αντίστοιχα ορυκτέλαια. Συνιστάται ανεπιφύλακτα για τη λίπανση  όλων των τύπων κινητήρων 
πολυβάλβιδων µε υπερσυµπιεστή ή συµβατικών. Είναι πλήρως συµβατά µε τους καταλύτες και υπερκαλύπτουν τις 
απαιτήσεις των κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων.  
Χαρακτηριστικές ιδιότητες 
Προσφέρουν απόλυτη προστασία στον κινητήρα στις πιο ακραίες συνθήκες λειτουργίας, διαθέτουν µεγάλη αντιοξειδωτική 
αντίσταση, διατηρούν σε µέγιστο βαθµό την εσωτερική καθαρότητα των κινητήρων. Εξασφαλίζουν  οικονοµία καυσίµου          
(SAE 10W-40), µειωµένη εκποµπή αέριων ρύπων και το εύκολο ξεκίνηµα στις χαµηλές θερµοκρασίες.  
Προδιαγραφές 
Υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές  ACEA A3/B3, API SL/SJ/CF, VW 501.01 /505.00 MB 229.1, SU ZUKI, BMW, ROVER 
κ.λ.π 

 
     1060 GTE  EXTRA  15W/40 
     1080 GTE  EXTRA  20W/50 
Περιγραφή 
Πολύτυπα υψηλής ποιότητας λιπαντικά, από πρωτογενή ορυκτέλαια ενισχυµένα µε ένα εξελιγµένο σύστηµα προσθέτων. 
Είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων και  επαγγελµατικών 
οχηµάτων,  παλαιάς ή / και σύγχρονης τεχνολογίας µε ή χωρίς υπερσυµπιεστή , απλούς ή πολυβάλβιδους. Είναι συµβατά 
µε τους καταλύτες και ανταποκρίνονται  πλήρως στις προδιαγραφές των µεγαλύτερων κατασκευαστών. 
Χαρακτηριστικές ιδιότητες 
Προσφέρουν υψηλή προστασία και αποτελεσµατική λίπανση σε όλες τις κλιµατολογικές συνθήκες ακόµα και στις 
υψηλότερες στροφές. Με τα πρόσθετα που περιέχει µειώνει τις φθορές σε όλα τα λιπαινόµενα τµήµατα, κρατάει σταθερή 
συµπίεση και µειώνει την κατανάλωση καυσίµων (SAE 10W/40) αυξάνοντας ταυτόχρονα την απόδοση του κινητήρα.   
Προδιαγραφές 
Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.00 /505.00  
 

 

 

      106 GTE SUPER  SAE 15W/40 
      105 GTE SUPER  SAE 20W/50 
 

Περιγραφή - Χαρακτηριστικά 
Πολύτυπα λιπαντικά από πρωτογενή βασικά ορυκτέλαια. Είναι κατάλληλα για  τετράχρονους κινητήρες αυτοκινήτων κάθε 
τύπου. Προσφέρουν υψηλή προστασία και λίπανση σε όλες τις κλιµατολογικές συνθήκες.   
Προδιαγραφές:  
Υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές ACEA A2/B2, API SG/CD  
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      104 ALL  SEASON  SAE  15W/40 
      103 ALL  SEASON  SAE  20W/50 
 

Περιγραφή - Χαρακτηριστικά 
Πολύτυπα λιπαντικά από πρωτογενή βασικά λάδια και επιλεγµένα πρόσθετα. Κατάλληλα για καταλυτικούς παλαιότερης 
τεχνολογίας  τετράχρονους βενζινοκινητήρες  καθώς και για πετρελαιοκινητήρες  χαµηλού φορτίου. Προσφέρει πολύ καλή 
προστασία από οποιοδήποτε άλλο λάδι της κατηγορίας του.  
Προδιαγραφές:  
Υπερκαλύπτουν την προδιαγραφή API SF/CC 

 
     108 MOTOR  HD  SAE  10W 
     109 MOTOR  HD  SAE  20W/20 
     110 MOTOR  HD  SAE  30 
     111 MOTOR  HD  SAE  40 
 
Ενισχυµένα ορυκτέλαια, κατάλληλα για βενζινοκινητήρες. Προστατεύουν τον κινητήρα από φθορές και διάβρωση. 
API  SC/CC 

 
 

     114 REGULAR GRADE 10 
     115 REGULAR GRADE 20 
     116 REGULAR GRADE 30 
     117 REGULAR GRADE 40 
     118 REGULAR GRADE 50  
  
Αµιγή ορυκτέλαια απλής ρευστότητας,  κατάλληλα για απλές χρήσεις και εξωτερικές λιπάνσεις.   
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Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων 
 
 
 
      361 ELONA SYN 10W/40  
           Fully Synthetic Engine Oil   
 
Περιγραφή 
100 % συνθετικό λιπαντικό υπερύψηλης απόδοσης (ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL). Είναι ειδικά σχεδιασµένο για 
τη λiπανση πετρελαιοκινητήρων υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, που λειτουργούν υπό δυσµενείς συνθήκες  και  ιδανικό 
για τους κινητήρες νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ευρωπαίων  (EURO I, EURO II & EURO III) και αµερικανών 
κατασκευαστών 
Χαρακτηριστικές ιδιότητες 
Έχει πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους (>155) και προστατεύει αποτελεσµατικά τους κινητήρες από τις φθορές κάτω από τις 
πλέον ακραίες και δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας, µεγάλες διαφορές θερµοκρασιών  και πολύ µεγάλα διαστήµατα 
αλλαγών.  Το χαµηλό σηµείο ροής (-40°C) καθιστά εύκολο το ξεκίνηµα στις χαµηλές θερµοκρασίες (cold starting)  
µειώνοντας δραστικά τις φθορές των κρύων εκκινήσεων και το κτύπηµα των βαλβίδων. Επί  πλέον  προσφέρει  εξαιρετική 
αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία και συµβάλλει στη  εξοικονόµηση καυσίµου, στη µείωση των εκποµπών 
αέριων ρύπων καθώς  στην µείωση των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των οχηµάτων.  
Προδιαγραφές 
 Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές  ACEA E7/Ε5/E4,  API CF/CE/CD, και τις τελευταίες απαιτήσεις των µεγαλύτερων 
κατασκευαστών: MERCEDES BENZ 228.5, MAN M 3277/M 3275,  VOLVO VDS III,  M TU TYPE 3, RVI MIDS. 
 
 
 
   ΕLONA PLUS SAE 10W/40  
    Synthetic Based Engine Oil 
Περιγραφή 
Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων υπερυψηλής απόδοσης (SHPDEO) µε νέα εδική 
σύνθεση. Είναι σχεδιασµένο για τη λίπανση πετρελαιοκινητήρων νέας γενιάς  που λειτουργούν κάτω από 
δυσµενείς συνθήκες και κατάλληλο για τους κινητήρες νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ευρωπαίων (EURO I, 
EURO II & EURO III) και αµερικανών κατασκευαστών. 
Χαρακτηριστικές ιδιότητες 
Έχει υψηλό δείκτη ιξώδους και προστατεύει αποτελεσµατικά τους κινητήρες από τις φθορές κάτω από τις πλέον ακραίες 
και δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας, µεγάλες διαφορές θερµοκρασιών  και  µεγάλα διαστήµατα αλλαγών.  Το χαµηλό 
σηµείο ροής καθιστά εύκολο το ξεκίνηµα στις χαµηλές θερµοκρασίες (cold starting)  µειώνοντας δραστικά τις φθορές των 
κρύων εκκινήσεων. Επί  πλέον  προσφέρει  εξαιρετική αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική και συµβάλλει στη  εξοικονόµηση 
καυσίµου, στη µείωση των εκποµπών αέριων ρύπων καθώς  στην µείωση των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των 
κινούµενων µερών του κινητήρα.  
Προδιαγραφές 
 Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές  ACEA E5/B3/B4, API CI-4/CE/CD και τις τελευταίες απαιτήσεις των µεγαλύτερων 
κατασκευαστών: MERCEDES BENZ 228.3, MAN M 3277/M 3275,  VOLVO VDS III,  M TU TYPE 3, RVI MIDS. 
 
 
     229 ELONA ULTRA SAE 15W/40 
     228 ELONA ULTRA SAE 20W/50  
 
Περιγραφή 
Υπερενισχυµένα λιπαντικά νέας γενιάς υπερυψηλής απόδοσης (SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL),  για 
πετρελαιοκινητήρες  λεωφορείων, φορτηγών, βαρέων οχηµάτων τεχνικών έργων και αγροτικών µηχανηµάτων. Η 
πρωτοποριακή του σύνθεση προσδίδει στα λιπαντικά ELONA ULTRA τις πλέον ενισχυµένες ιδιότητες προστασίας των 
πετρελαιοκινητήρων  της σηµερινής αλλά και της παλαιότερης τεχνολογίας και αποτελούν την πλέον αξιόπιστη και 
οικονοµική επιλογή για κάθε επαγγελµατία.  Αποτελούν ιδανική λύση στις περιπτώσεις µικτού στόλου οχηµάτων  σε 
εργοτάξια, τεχνικές εταιρείες, ορυχεία κλπ. 
Χαρακτηριστικές ιδιότητες 
Αντιτριβική προστασία και αντιοξειδωτική αντοχή, διατήρηση εσωτερικής καθαρότητας κινητήρα, αντισκωριακή και 
αντιδιαβρωτική προστασία, προστασία και απόδοση  σε δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας. Στα βασικά του πλεονεκτήµατα 
περιλαµβάνονται ,  η οικονοµία καυσίµου (15W/40) ,  ο περιορισµός της συνολικής εκποµπής αέριων ρύπων και η µεγάλη 
αύξηση του κύκλου ζωής και απόδοσης των κινητήρων. 
Προδιαγραφές 
Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές  ACEA Α3/B3/B4/Ε5/E3/E2, API CG-4/SH και τις  τελευταίες απαιτήσεις των µεγαλυτέρων 
κατασκευαστών: MERCEDES BENZ 228.3,  VOLVO VDS-2,  MACK EO-K/2, EO-L, VW 505 .00, RVI D5R, CUMMINS, 
MTU TYPE 2, ALLISON C4.  
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     206 ELONA SUPER SAE 15W/40 
     205 ELONA SUPER SAE 20W/50  
 
Περιγραφή - Χαρακτηριστικά 
Άριστης ποιότητας πολλαπλής ρευστότητας λιπαντικά,  για πετρελαιοκινητήρες, συµβατικούς  & TURBO κατάλληλο για όλες 
τις εποχές. Είναι ένα προϊόν, ειδικής συνθέσεως που καλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων σύγχρονης και παλαιότερης 
τεχνολογίας. Η ειδική δοµή του εξασφαλίζει την  λίπανση και λειτουργία σε όλες τις κλιµατολογικές και µηχανικές συνθήκες. 
Προδιαγραφές 
Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: ACEA A2/Β3/B2/E3/E2,   API CG-4/CF-4/CF/CE/CD/SJ/SH,  MIL-L-2104 F 
και τις  απαιτήσεις των µεγαλύτερων κατασκευαστών  MERCEDES BENZ 228.1/229.1, MAN 271, VOLVO VDS, VW 
501.00 /505.00, MACK EO-K/2, ALLISON C-4, CATERPILLAR SER IES 3 TO-2,  FORD, CUMMINS, PERKINS, ZF-TE-ML 
03, KOMATSU, HINO, ISUZU κα 
 

 

     211 ELONA SD SAE 15W/40 
     210 ELONA SD SAE 20W/40 
     212 ELONA SD SAE 20W/50 
 
Ενισχυµένα ορυκτέλαια πετρελαιοκινητήρων πολλαπλής ρευστότητας κατάλληλα  για  δυσµενείς  συνθήκες λειτουργίας. 
Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές ACEA E1/E2, API CF/CD/SF, MERCEDES BENZ 227.1, MAN 270,  AL LISON C4 
CATERPILLAR SERIES 3 TO-2, MIL-L-2104 E.  

 
     215 ELONA S-3 SAE 10W 
     216 ELONA S-3 SAE 20W/20 
     217 ELONA S-3 SAE 30 
     218 ELONA S-3 SAE 40 
     219 ELONA S-3 SAE 50 
 
Ενισχυµένα λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων παλαιότερης τεχνολογίας κατάλληλα για πολύ δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας, 
ιδανικά για κινητήρες TURBO.  
Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: API CF/CD/SF, MIL-L-2104E   
και τις  απαιτήσεις των κατασκευαστών: MERCEDES BENZ 228.00, CATERPILLAR SERIES 3 TO-2, MAN 270, VOLVO  
VDS, FORD ESE M2C-121A, KOMATSU 
 
     220 DIESEL HD SAE 10W 
     221 DIESEL HD SAE 20W/20 
     222 DIESEL HD SAE 30  
     223 DIESEL HD SAE 40  
 
Ενισχυµένα ορυκτέλαια, κατάλληλα για πετρελαιοκινητήρες παλαιάς τεχνολογίας που λειτουργούν κάτω από ήπιες 
συνθήκες. Προστατεύουν τον κινητήρα από τις φθορές και τη διάβρωση. API CC/SC 
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Λιπαντικά µηχανικών κιβώτιων ταχυτήτων & διαφορικών (βαλβολίνες)   
 
     305 GEAR OIL R - 80W 
     306 GEAR OIL R - 90 
     307 GEAR OIL R - 140 
     308 GEAR OIL R - 250   
 
Απλές βαλβολίνες από υψηλής ποιότητας πρωτογενή ορυκτέλαια, κατάλληλες για κιβώτια οχηµάτων που δεν απαιτούν 
λιπαντικά ενισχυµένα µε πρόσθετα υψηλής πίεσης. Περιέχουν αντιαφριστικά, αντιοξειδωτικά και αντισκωριακά πρόσθετα. 
Χρησιµοποιούνται κατόπιν σύστασης του κατασκευαστή. 
Προδιαγραφές API GL-1 
 

 
 
 

     316 GEAR OIL XP - 80W 
        ... GEAR OIL XP - 80W/90 
    317 GEAR OIL XP - 90 
    318 GEAR OIL XP - 140  
 
Ενισχυµένες  άριστης ποιότητας βαλβολίνες που παράγονται  από πρωτογενή  βασικά λάδια υψηλής ποιότητας. Περιέχουν 
αντιτριβικά, αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά πρόσθετα καθώς και πρόσθετα υψηλής πίεσης  
Είναι κατάλληλες  για µηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά αυτοκινήτων και οχηµάτων κάθε κατηγορίας που απαιτούν 
λιπαντικά αυτής της ποιοτικής στάθµης  και σύµφωνα µε τις συστάσεις των κατασκευαστών 
Προδιαγραφές: API GL-4 , MIL-L-2105D, MAN 341, MERCEDES BENZ  235.1,  ZF TE-ML 01 , 02. 
 
 
  310 GEAR OIL  EP - 80W    
  311 GEAR OIL  EP - 80W/90 
  312 GEAR OIL  EP - 85W/140  
 
Υπερενισχυµένες άριστης ποιότητας  βαλβολίνες που παράγονται από πρωτογενή βασικά λάδια. Περιέχουν αντιτριβικά, 
αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά πρόσθετα καθώς και  πρόσθετα υψηλής πίεσης (ΕΡ).  ∆ιακρίνονται για την υψηλή τους 
αντοχή και την άριστη  λιπαντική τους ικανότητα, καθώς και  για τη µοναδική τους σταθερότητα κατά τη λειτουργία. Είναι 
κατάλληλες για διαφορικά, πλαϊνά κιβώτια, τελικές κινήσεις, συνδέσµους, τιµόνια και µηχανικά κιβώτια ταχυτήτων  
αυτοκινήτων και οχηµάτων κάθε κατηγορίας που λειτουργούν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Χρησιµοποιούνται 
σύµφωνα µε τις συστάσεις των κατασκευαστών. 
Προδιαγραφές: API GL-5, MIL-L-2105D, VOLVO 97310, MAN 342N, ZF TE- ML 05,  MERCEDES BENZ 235.0.  
 
 313 GEAR  OIL  EP  90 
 
Υπερενισχυµένη βαλβολίνη µε πρόσθετα υψηλής πίεσης (ΕΡ) εξαιρετικής ποιότητας. ∆ιακρίνεται για την υψηλή της αντοχή 
και την άριστη  λιπαντική ικανότητα, καθώς και  για τη µοναδική σταθερότητα κατά τη λειτουργία. Είναι κατάλληλη για  
διαφορικά µε υποειδείς οδοντωτούς τροχούς, κιβώτια ταχυτήτων και συστήµατα µετάδοσης κίνησης σύµφωνα µε τις 
συστάσεις των κατασκευαστών. 
Προδιαγραφές: API GL-5, MIL-L-2105D, VOLVO 97310, MAN 342N, ZF TE- ML 05,  MERCEDES BENZ 235.0.  
 
 
 
...GEAR PLUS    75W – 80 
Περιγραφή – Εφαρµογές 
Υπερενισχυµένη  βαλβολίνη συνθετικής τεχνολογίας µε εξαιρετική  αντοχή και διατήρηση λιπαντικής µεµβράνης, υψηλό 
δείκτη ιξώδους, χαµηλού σηµείου ροής, συµβατότητα µε τα µέταλλα και τα ελαστοµερή µε εξαιρετική θερµική και 
αντιοξειδωτική σταθερότητα. 
Περιέχουν αντιτριβικά, αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά πρόσθετα καθώς και  πρόσθετα υψηλής πίεσης (ΕΡ).   
Είναι κατάλληλη για διαφορικά µε υποειδείς οδοντωτούς τροχούς και κλειστά συστήµατα οδοντωτών τροχών, MHXANIK;A 
κιβώτια ταχυτήτων και συστήµατα µετάδοσης κίνησης σύµφωνα µε τις συστάσεις των κατασκευαστών. 
Προδιαγραφές: API GL-5, PEUGEOT, CITROEN, RENAULT, CHEVROLET.   
 
 
 
 
 

νέο 
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    303 GEAR SYN 75W/90 
 
100% συνθετική βαλβολίνη πολλαπλής ρευστότητας εξαιρετικής  ποιότητας και υπερυψηλής απόδοσης. Έχει υψηλό δείκτη 
ιξώδους, πολύ χαµηλό σηµείο ροής, και είναι συµβατή  µε τα µέταλλα και τα ελαστοµερή µε εξαιρετική θερµική και 
αντιοξειδωτική σταθερότητα.  Περιέχει αντιτριβικά, αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά πρόσθετα καθώς και  πρόσθετα 
υψηλής πίεσης (ΕΡ).   Είναι κατάλληλη για όλα τα κιβώτια ταχυτήτων και ειδικά για αυτά που λειτουργούν σε πολύ βαριές 
συνθήκες φόρτισης σύµφωνα µε τις συστάσεις των κατασκευαστών. Ιδανικό λιπαντικό κιβωτίων σε πολύ χαµηλές 
θερµοκρασίες. 
Προδιαγραφές: API GL-5, ΜΒ 235.6, VOLVO 1273.10, ΜΑΝ 342 Ν / ML, IVECO, EATON,  MIL-L-2105D, ZF TE-ML 01, 
02, 05, 07,08 και τις απαιτήσεις άλλων κατασκευαστών. 
 
  325 GEAR OIL  LS  90 
 
Εξαιρετικής ποιότητας Βαλβολίνη. Ειδικά σχεδιασµένη για χρήση σε µπλοκέ διαφορικά. (Limited Slip Differentials). 
Κατάλληλη για χρήση   σε οχήµατα πόλεων και  εκτός δρόµου. 
Προδιαγραφές: API GL-5, MIL-L 2105D, ZF-TE-ML 05/C  

   

     
     321 MOLYGEAR EP - 80W/90 
     322 MOLYGEAR EP - 85W/140  
 
Ειδικές βαλβολίνες διαφορικών πολλαπλής ρευστότητας, υψηλής ποιοτικής στάθµης, ενισχυµένες µε διθειούχο 
µολυβδαίνιο. Χρησιµοποιούνται εκεί όπου  η λίπανση πρέπει να ανταποκρίνεται σε πολύ βαριές συνθήκες φόρτισης και να 
παρέχει εξαιρετική προστασία. Ελαττώνουν σηµαντικά τις τριβές, τις φθορές και το επίπεδο του θορύβου των κιβωτίων και 
εξοµαλύνουν τις τυχόν επιφανειακές ανωµαλίες και εξελκώσεις των οδοντωτών τροχών.   
Προδιαγραφές: API  GL-5, MIL-L-2105D  

 

 

Υγρά αυτόµατων κιβωτίων ταχυτήτων 
  
  
     ...ELDON’S ATF  D3 
 
Περιγραφή-Εφαρµογές 
Προηγµένης τεχνολογίας υγρό αυτόµατων κιβωτίων και συστηµάτων µετάδοσης. Χρησιµοποιείται  και σε υδραυλικά τιµόνια 
ορισµένων οχηµάτων ανάλογα µε τη σύσταση των κατασκευαστών ως προς τον τύπο των υγρών (χρώµα κόκκινο). 
Προδιαγραφές: DEXRON III , ALLISON C4, VOITH, MERCEDES BENZ 236.6, CATERPILL AR TO-2, ZF TE-ML 14.  
 
 505 ELDON’S ATF  MP   
Περιγραφή- Εφαρµογές 
Υγρό συστηµάτων αυτοµάτων µεταδόσεων, πολλαπλής  χρήσεως. Χρησιµοποιείται και σε υδραυλικά τιµόνια πολλών 
κατασκευαστών κατόπιν συστάσεως ως προς το τύπο των υγρών.  [Χρώµα κόκκινο. 
Προδιαγραφές:   
DEXRON IID, ALLISON C4, MERCEDES BENZ 236.7, RENK MAN 339-E, ZF TE-ML 14, VOITH, CAT T0 - 2 
 

 

506 ELDON’S  ATF TR  
Πολλαπλών χρήσεων λάδι συστηµάτων αυτοµάτων µεταδόσεων και τιµονιών. Ικανοποιεί τις προδιαγραφές TYPE Α, 
SUFFIX A, ALLISON C3.   

 

Λιπαντικά µετάδοσης κίνησης και υδραυλικών συστηµάτων 
 
Μηχανηµάτων τεχνικών έργων 
 
 507 ELDON’S CAT - TO - 4 SAE 10W 
 508 ELDON’S CAT - TO - 4 SAE 30 
 509 ELDON’S CAT - TO - 4 SAE 50 
 
Υψηλής απόδοσης λιπαντικά σχεδιασµένα για τη χρήση στα συστήµατα µετάδοσης , τελικές κινήσεις και υδραυλικά 
συστήµατα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις   ΤΟ-4 της Caterpillar και Allison 4 για τα µηχανήµατα τεχνικών 
έργων. Κατασκευάζονται από υψηλής διύλισης βασικά λάδια, µε καθαριστικά, διασκορπιστικά πρόσθετα, αναστολείς 
οξείδωσης και διάβρωσης, καταστολείς αφρισµού καθώς και πρόσθετα αντιφθοράς και υψηλής πίεσης. Συνιστώνται για τη 
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λίπανση των συστηµάτων µετάδοσης ισχύος, τελικών κινήσεων, µετατροπείς ροπών, υγρών φρένων και υδραυλικών 
συστηµάτων που απαιτούν υγρά λιπαντικά προδιαγραφών CAT TO-4  και Allison 4. 

Τα SAE 10W χρησιµοποιούνται στα υδραυλικά συστήµατα και µετατροπείς ροπών. 
Τα SAE 30 χρησιµοποιούνται στα κιβώτια µετάδοσης και τα SAE 50 στα διαφορικά και τις τελικές κινήσεις. 
Προδιαγραφές:  Caterpillar TO-4 , Allison C4 ,  Vickers 35VQ25 Pump Test.   
 
Αγροτικών µηχανηµάτων 
 
 983 ELTRAN  D - 8  [SAE 20W/30] 
Περιγραφή - Εφαρµογές 
Λιπαντικό κατάλληλο για τη λίπανση των συστηµάτων µετάδοσης κίνησης, συµπλεκτών, εµβαπτιζόµενων φρένων, 
µετατροπέων ροπών  και συστηµάτων υδραυλικής µετάδοσης  αγροτικών µηχανηµάτων.  
Προδιαγραφές κατασκευαστών:  MASSEY-FERGUSON M 1135, FORD M2C 53A & M2C-86B/C, FIAT AF 87A, 
CATERPILLAR TO-2, RENAULT [RA 180596], ALLISON C3. 
 

 982 ELTRAN  D - 9 [SAE 10W/30] 
Περιγραφή - Εφαρµογές 
Λιπαντικό για συστήµατα µετάδοσης κίνησης και υδραυλικά, εµβαπτιζόµενα φρένα, συµπλέκτες και µετατροπείς ροπών 
αγροτικών µηχανηµάτων.  
Προδιαγραφές κατασκευαστών: MASSEY-FERGUSON M 1127/1129A & 1141/ 1135/1143,   IH B-6 , JDM J20C/D, 
FORD: ESN M2C 134-A/B/C/D,  M2C86-B/C, M2C41-B, M2C48-B, M2C53A,  JI CASE MS 1204/1205/1206/1207/1210/B6 
NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00 (formerly M2C134-D), WHITE FARM Q-1826/1705/1766/1802, DETROIT DIESEL 
ALLISON C-3/C-4, CAT TO-2, STEYR 397.88.0001 E1/F1, 397.88.0001 H (ISO VG 46). 
 
 230 SUPER TRACTOR UNIVERSAL OIL SAE 20W/40  
 
Περιγραφή – Εφαρµογές  
Λιπαντικό πολλαπλών αποστολών αγροτικών µηχανηµάτων κάθε κατηγορίας. Ένα καλοσχεδιασµένο προϊόν για  
εφαρµογές όπως, κιβώτια ταχυτήτων, µετατροπείς ροπών, µεταδόσεις κινήσεων, υδραυλικά συστήµατα, τελικές κινήσεις, 
υγρά φρένα, κιβώτια εξωτερικής µετάδοσης. Παρέχει εξαιρετική προστασία έναντι φθορών, κατάλληλο για όλες τις εποχές 
και στα βασικά πλεονεκτήµατα του περιλαµβάνεται η απλοποίηση της λίπανσης και η µείωση των αποθεµάτων. 
Προδιαγραφές:  
Κινητήρας: API CF-4/SF, ACEA E2  
Κιβώτια/∆ιαφορικά: API GL-4,  MIL-L-2105 , ZF TE-ML, 06A/B, 07B 
Υδραυλικά:  DIN 51524 part III  HVLP. 
Κατασκευστών:  ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2 FORD M2C 159 B/C, NEW HOLLAND 82009201/2/3 ,  
MF CMS M1144/1139 
 
975 AGROLA - 10 
977 AGROLA - 20  
Ειδικό ορυκτέλαιο για τη γενική λίπανση βαµβακοσυλλεκτικών µηχανών. 
 
Γράσο βαµβακοσυλλεκτικών συγκροτηµάτων 
  

980 ELDON’S GREASE  JD-O 
Λιπαντικό βαµβακοσυλλεκτικών JOHN DEERE & INTERNATIONAL HARVESTER. Βάσεως Λιθίου, υπερκαλύπτει την 
προδιαγραφή 201/2000  του Γενικού  Χηµείου του Κράτους. 
 

Λιπαντικά µοτοσικλετών ……    
 
     121 ELDON’S  GT- 4 SAE 20W/50 
Πολύτυπο λιπαντικό ειδικά κατασκευασµένο για τετράχρονους κινητήρες µοτοσικλετών. Η σύνθεση του εξασφαλίζει 
απόλυτη προστασία και τέλεια λίπανση κάτω από όλες τις κλιµατολογικές συνθήκες και στις υψηλότερες στροφές. 
Συνιστάται για όλες τις τετράχρονες µηχανές  ανεξαρτήτως κυβισµού, όπως π.χ. YAMAHA, KAWASAKI, HONDA, BMW, 
SUZUKI, κ.α. 
Προδιαγραφές:  API  SG 
 

   123  STS – LS 
Άριστης ποιότητας συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης  κατάλληλο για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου. 
Καλύπτει εκτός των άλλων και τις αυστηρότερες Ιαπωνικές προδιαγραφές JASO προσφέροντας µειωµένα επίπεδα καπνού 
εξάτµισης και έλεγχο των καταλοίπων καύσης.  
Προδιαγραφές: JASO FC,    ISO - GLOBAL  E-GD 
 

   122 STS - 2 
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Ορυκτέλαιο δίχρονων κινητήρων µοτοσικλετών αρίστης ποιότητος, ενισχυµένο µε ειδικά πρόσθετα που µειώνουν στο 
ελάχιστο τα κατάλοιπα στο θάλαµο καύσεως. Κατάλληλο για όλους τους δίχρονους κινητήρες  µε συστήµατα PRE-MIX & 
INJECTION. 
API TA/TB, ASTM TSC-1/2, JASO FA/FB 
 
     120 SUPER TWO STROKE  [MIX] 
Αρίστης ποιότητας ορυκτέλαια για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου.  Μη προδιαλυµµένο. Συνήθης αναλογία: 5% 
API TA/TB 
 

Λιπαντικά  εξωλέµβιων κινητήρων & κιβωτίων σκαφών  
 

132 ELDON’S OUTBOARD  [O/B]  
Προδιαλυµένο ορυκτέλαιο υψηλής αποδόσεως, ειδικά παρασκευασµένο για δίχρονους εξωλέµβιους κινητήρες µε σύστηµα 
PRE-MIX.  Μειώνει στο ελάχιστο τα κατάλοιπα στο θάλαµο καύσεως. Προδιαγραφές: NMMA TC-W3. 

 
133 MARINE GEARLUBE EP - 90 
Βαλβολίνη για κιβώτια µετάδοσης και ρεβέρσες σκαφών. Παρασκευάζεται µε ειδικά πρόσθετα που προστατεύουν από την 
φθορά, την οξείδωση και την υγρασία.  Προδιαγραφές: API GL-5, MIL-L-2105 D. 
 
134 MARINE  MP – GREASE    
Γράσο πολλαπλών χρήσεων, βάσης λιθίου-ασβεστίου  µε µεγάλη αντοχή στην απόπλυση. Ενισχυµένο µε πρόσθετα που 
προστατεύουν από την οξείδωση και τις φθορές. Κατάλληλο για όλα τα µέρη του σκάφους [προπέλα, βίντσια, ρουλεµάν, 
έδρανα άξονα έλικας κλπ.]. 
 
Γράσα  οχηµάτων, µηχανηµάτων  
 
401 GREASE L - 0 
403 GREASE L - 1 
405 GREASE L - 2 
404 GREASE L - 3   
Γενικής χρήσης γράσα λιθίου, εξαιρετικής ποιότητος,  µε µεγάλη αντοχή στην οξείδωση και αντιδιαβρωτική προστασία. 
Παρουσιάζουν αντίσταση στην απόπλυση µε νερό και συνιστώνται για χρήση σε επιβατικά αυτοκίνητα φορτηγά και 
αγροτικά µηχανήµατα. Εφαρµόζονται σε κεντρικά συστήµατα λίπανσης, κουζινέτα και ρουλεµάν τροχών. Θερµοκρασίες 
εφαρµογής  -20 oC έως +130 oC.  Προδιαγραφές: ASTM D- 4950 LB/GB 
 
452 GREASE PLEX No. 2 
Γράσο βάσεως Ασβεστίου, γενικής λιπάνσεως ινώδους υφής. Κατάλληλο για τη λίπανση του σασί του αυτοκινήτου 
διακρίνεται για την µεγάλη του ανοχή στο νερό. Θερµοκρασία Λειτουργίας -20oC  έως +70oC.  
Προδιαγραφές: ASTM D- 4950 LA/GA 

 
402 GREASE LR1 M 
418  GREASE LR2 M  
Υψηλής απόδοσης και εξαιρετικής ποιότητος γράσα βάσεως λιθίου ενισχυµένα µε διθειούχο  µολυβδαίνιο [MOS2]. Είναι 
σχεδιασµένα να παρέχουν εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς, της σκουριάς και της διάβρωσης. Είναι λιπαντικά   
πολλαπλών εφαρµογών και συνιστώνται για τη  λίπανση του συστήµατος διευθύνσεως, αµορτισέρ, σούστες, σασί, 
ατέρµονες, συνδέσµους, εξωτερικά σηµεία λίπανσης κλπ.  φορτηγών αυτοκινήτων, αγροτικών µηχανηµάτων,  σταθερών και 
κινητών  µηχανηµάτων τεχνικών έργων και ορυχείων κλπ.  [Χρώµα µαύρο]  
Θερµοκρασία Λειτουργίας-30οC έως + 130oC. Προδιαγραφές: ASTM D- 4950 LB/GB. 
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Ειδικά προϊόντα οχηµάτων 
 
 
510 BRAKE & CLUTCH  FLUID 
Υδραυλικά υγρά υδραυλικών φρένων. Καλύπτουν τις προδιαγραφές SAE J1703/185 &  FMVSS No 116 [DOT 3] [Χρώµα 
Μπλε]. 
 
 551 BRAKE &  CLUTCH  FLUID 
Υδραυλικό υγρό  φρένων. Καλύπτει τις προδιαγραφές SAE  J 1703/85 &  FMVSS,    No 116 [DOT 3] [άχρωµο]. 
 

 

512 SUPER BRAKE & CLUTCH    FLUID  
Υπερενισχυµένο υδραυλικό υγρό  φρένων. Καλύπτει  τις προδιαγραφές SAE J1703/85 & FMVSS No 116 [DOT 4] 
[άχρωµο]. 

 
535 HYDRAULIC FLUID LHM PLUS  
Ειδικό υδραυλικό υγρό για τα συστήµατα αναρτήσεων  των αυτοκινήτων CITROEN. κατασκευής µετά το 1966. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν επιτρέπεται η  ανάµιξή τους µε διαφορετικά έστω και της ίδιας κατηγορίας προϊόντα. 
 

 
 

 520 ANTIFREEZE /COOLANT  
Αντιψυκτικό υγρό εξαιρετικής ποιοτικής στάθµης, βάσεως αιθυλενογλυκόλης, xωρίς vιτρικά, µε άριστες αvτιoξειδωτικές και 
αvτισκωριακές ιδιότητες. Είναι αδιάλυτο και θέλει αραίωση µε απιονισµένο νερό. Συνιστάται για χρήση όλες τις εποχές. 
Καλύπτει την προδιαγραφή 925/81 του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 
 
525 PERMAFLU  
Έτοιµο προς χρήσης αντιψυκτικό /αντιθερµικό υγρό για το σύστηµα ψύξεως του αυτοκινήτου κατάλληλο  για όλο το χρόνο. 
Παρέχει αντισκωριακή προστασία.  Εφαρµογή  από -17 oC έως +105 oC. 
 
530 ELDON’S OIL TREATMENT 
Ενισχυτικό λαδιού. Περιέχει ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν το ιξώδες και την λιπαντική ικανότητα του λαδιού. Βελτιώνει τη 
λειτουργία της µηχανής και αυξάνει τη διάρκεια της ζωής του λιπαντικού. 

 
 

 

526 KEROFLOW 
Αντιπαγωτικό πρόσθετο για το πετρέλαιο DIESEL . 
Χαµηλώνει το σηµείο ροής του πετρελαίου ώστε να µην παγώνει στις χαµηλές θερµοκρασίες. 
Αναλογία  Αναµίξεως: 1:1000 
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
 
Λιπαντικά  Υδραυλικών Συστηµάτων 

 
 598 TELMO 05 
 599 TELMO 10 
 600 TELMO 15 
 601 TELMO 22 
 602 TELMO 32 
 603 TELMO 37 
 604 TELMO 46 
 605 TELMO 68 
 606 TELMO 100 
 607 TELMO 150 
 608 TELMO 220   
 609 TELMO 320 
 

Υψηλής ποιοτικής στάθµης ενισχυµένα λιπαντικά υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστηµάτων. Είναι σχεδιασµένα να 
λειτουργούν σε συστήµατα χαµηλών και υψηλών πιέσεων που απαιτούν αποτελεσµατική προστασία από φθορά και 
µηχανική διάβρωση.  
Προδιαγραφές:  DIN 51524 PART II HLP,  ISO 6743/4 HM, MIL-H-24459, DENISON HF-0 / HF-2, Vickers I-286-S 
(35VQ25),  AFNOR NF-E-48603. 
 
595 TELMO F 46 
594 TELMO F 68 
 

Υψηλής ποιοτικής στάθµης ενισχυµένα λιπαντικά υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστηµάτων µε άριστες αντιτριβικές 
ιδιότητες και αντοχή σε υψηλά φορτία. ∆εν περιέχουν  ψευδάργυρο. 
Ικανοποιούν τις προδιαγραφές DIN 51524 HLP PART II,  ISO 6743/4 HM,  MIL-H-24459, DENISON HF-0, HF-2, Vickers I-
286-S (35VQ25), AFNOR NF-E-48603. 
 

 

612 TELMO H 15 
611 TELMO H 22 
613 TELMO H 32 
614 TELMO H 46 
610 TELMO H 68 
615 TELMO H 100 
 

Υψηλής ποιοτικής στάθµης ενισχυµένα λιπαντικά υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστηµάτων υψηλού δείκτου ιξώδους 
κατάλληλα για ακραίες συνθήκες λειτουργίας  ∆ιαθέτουν άριστες αντιτριβικές ιδιότητες και αντοχή σε πολύ υψηλά φορτία.  
Έχουν πολύ µεγάλη αντοχή σε διάτµηση και διατηρούν το ιξώδες τους για πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Έχουν 
εξαιρετική συµπεριφορά  στις µεγάλες µεταβολές της θερµοκρασίας. 
Ικανοποιούν τις προδιαγραφές DIN 51524 PART III, HVLP, ISO 6743/4 HV,  VICKERS M-2952-S,  I-286-S, DENISON HF-
0, 1, 2, LUCAS, FRANK MOHN, FORD [M-6 C32], MIL-H-24459. 
 
617 TELMO  P 
 

Υδραυλικό ορυκτέλαιο για µηχανήµατα POCLAIN. 
Ικανοποιεί  την  προδιαγραφή:  DIN 51524 Part 3  HVLP, και τις  σχετικές απαιτήσεις της POCLAIN για τα υδραυλικά 
συστήµατα του εξοπλισµού της.   [Χρώµα Μπλε] . 
 
232 LIFT  T 32 
     LIFT T 40 
231 LIFT T 46 
224 LIFT T 68 
Ορυκτέλαια αρίστης ποιότητος για τα υδραυλικά συστήµατα ανελκυστήρων  µε ειδικά πρόσθετα anti stick-slip. 
Ικανοποιούν την  προδιαγραφή:  DIN 51524  Part 2 
 

590 TELMO SHF - C  

 Άφλεκτο υδραυλικό υγρό νερού-γλυκόλης, µε εξαιρετικές υδραυλικές ιδιότητες. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις DIN 51515 
Part 2  και ISO 6743/4  HFC για άφλεκτα υγρά. 
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Κυκλοφοριακών συστηµάτων & στροβίλων 

 

619 CYCLORA  22 
620 CYCLORA 32 
621 CYCLORA 46 
622 CYCLORA 68 
623 CYCLORA 100 
624 CYCLORA 150 
625 CYCLORA 220 
626 CYCLORA 320 
627 CYCLORA  460  

Ορυκτέλαια αρίστης ποιότητας για γενική λίπανση καθώς και για χρήση σε κεντρικά κυκλοφοριακά και απλά υδραυλικά 
συστήµατα.  Ικανοποιούν τις προδιαγραφές: DIN  51506 VC, DIN 51517 part I. 
 

650 TURBO  32 
651 TURBO  46 
652 TURBO  68 
653 TURBO  77 
654 TURBO 100 

Σειρά λιπαντικών που έχει αναπτυχθεί για τα κυκλοφοριακά συστήµατα λίπανσης στροβίλων και στροβιλοσυµπιεστών.  
∆ιαθέτουν άριστες αντιοξειδωτικές και αντιαφριστικές ιδιότητες. Πληρούν τις προδιαγραφές DIN 51515 PART I, G.M. LTD-
SM 50031 AEI, AGMA  R & O. 
 
Λιπαντικά βιοµηχανικών µειωτήρων  
 

350 GELOMA  XP - 68 
351 GELOMA  XP - 100 
352 GELOMA  XP - 150 
353 GELOMA  XP - 220 
354 GELOMA  XP - 320 
355 GELOMA  XP - 460 
356 GELOMA  XP - 680 
357 GELOMA  XP - 1000 

 

Εξαιρετικής ποιότητας ενισχυµένα λιπαντικά βιοµηχανικών µειωτήρων και µεικτών συστηµάτων µε άριστες ιδιότητες 
λιπαντότητας και αντοχής σε υψηλά φορτία. Περιέχουν πρόσθετα υψηλής πίεσης και πολύ καλές αντιαφριστικές ιδιότητες. 
Πληρούν τις προδιαγραφές: DIN 51517 part III, FZG 12+, U.S. STEEL 224, AGMA 250.04, DAVID BROWN ET 33/80. 
 
 

341 GELOMA SHC ISO  32 
342 GELOMA SHC ISO  68 
343 GELOMA SHC ISO  150 
344 GELOMA SHC ISO  220 
345 GELOMA SHC ISO  320 
346 GELOMA SHC ISO  460 
347 GELOMA SHC ISO  1000 

 

Συνθετικά λιπαντικά υψηλής τεχνολογίας βάσης συνθετικών υδρογονανθράκων (ΡΑΟ) ενισχυµένα µε  ειδικά αντιτριβικά 
πρόσθετα και πρόσθετα υψηλής πίεσης. ∆ιαθέτουν πολύ µεγάλο κύκλο ζωής σε σύγκριση µε τα ορυκτέλαια (σχεδόν 5-
λάσιο) και είναι κατάλληλα  για την λίπανση κλειστών κιβωτίων οδοντωτών τροχών τσιµεντοβιοµηχανίας, χαλυβουργίας, 
µεταλλουργίας, χαρτοβιοµηχανίας κλπ. που λειτουργούν σε   ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες και δεν επιτρέπουν τη χρήση 
συµβατικών λιπαντικών, ιδιαίτερα σε υψηλές θερµοκρασίες (αύξηση του θερµικού βαθµού απόδοσης) ή χαµηλές (εύκολες 
εκκινήσεις). Υπερκαλύπτουν όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν για οδοντωτούς τροχούς: DIN 51515 CLP  Part III, FZG 
Stage 12+, AGMA 250.04 και τις απαιτήσεις των κατασκευαστών DAVID BROWN, FARREL, BOSTON GEAR, FALK, κλπ. 
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628 GELOMA  SG  220 
630 GELOMA   SG  460 

  

Συνθετικά λιπαντικά βάσεως πολυγλυκόλης πολύ µεγάλου κύκλου ζωής σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα ορυκτέλαια (5-
πλάσιο) µε αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα µεγάλη λιπαντικής ικανότητας. Κατάλληλα για τη  λίπανση 
οδοντωτών τροχών, εδράνων ολίσθησης και  όπου υπάρχουν ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας και υψηλά φορτία. 
Συνιστώνται  ιδιαίτερα για κιβώτια ατέρµονος κοχλία / κορώνας µε άριστα αποτελέσµατα προστασίας και εξοικονόµησης 
ενέργειας. ∆εν αναµιγνύονται µε ορυκτέλαια και δεν είναι συµβατά µε όλα τα ελαστοµερή και χρώµατα. Συµβατά 
ελαστοµερή NBR, FVMQ, VQM και τα πολυεστερικά χρώµατα.  
 
 ….   GELOMA MO  220 
      …. GELOMA MO 320 
 …. GELOMA MO 460 
Περιγραφή-Εφαρµογές 
Ειδικές βαλβολίνες διαφορικών πολλαπλής ρευστότητας, υψηλής ποιοτικής στάθµης, ενισχυµένες µε διθειούχο µολυβδαίνιο. 
Χρησιµοποιούνται εκεί όπου  η λίπανση πρέπει να ανταποκρίνεται σε πολύ βαριές συνθήκες φόρτισης και να παρέχει 
εξαιρετική προστασία. Ελαττώνουν σηµαντικά τις τριβές, τις φθορές και το επίπεδο του θορύβου των κιβωτίων και 
εξοµαλύνουν τις τυχόν επιφανειακές ανωµαλίες και εξελκώσεις των οδοντωτών τροχών.  Ικανοποιούν την προδιαγραφή ISO 
6743 CKE class. 
 
Λιπαντικά για ανοικτά γρανάζια 

 

712 BLACK Ν1 
Ειδικό ασφαλτούχο λιπαντικό ανοιχτών οδοντωτών τροχών και συρµατόσχοινων ενισχυµένο  µε ειδικά 
πρόσθετα που προσφέρουν εξαιρετική προστασία από  οξείδωση και φθορά. Μετά την επάλειψη σχηµατίζει 
ισχυρή λιπαντική µεµβράνη  που προστατεύει τις επιφάνειες από τη σκόνη και τη φθορά. ∆εν περιέχει διαλύτη 

710 BLACK  N2 
Ειδικό ασφαλτούχο πολύ παχύρρευστο λιπαντικό ανοιχτών οδοντωτών τροχών και συρµατόσχοινων 
ενισχυµένο µε ειδικά πρόσθετα που προσφέρουν εξαιρετική προστασία από  οξείδωση και φθορά. Μετά την 
επάλειψη σχηµατίζει ισχυρή λιπαντική µεµβράνη  που προστατεύει τις επιφάνειες από τη σκόνη και τη φθορά. 
∆εν περιέχει διαλύτη. Μπορεί να απαιτηθεί προθέρµανση του προϊόντος. 

711 BLACK  N710 
Ειδικό ασφαλτούχο λιπαντικό ανοιχτών οδοντωτών τροχών και συρµατόσχοινων, προδιαλυµένο σε οργανικό 
(µη τοξικό) διαλύτη για εύκολη τοποθέτηση, µε ιδιαίτερη αντοχή στην απόπλυση και εξαιρετικές αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες. Μετά τη εξάτµιση του διαλύτη παραµένει µια λιπαντική µεµβράνη  που προστατεύει τις επιφάνειες 
από τη σκόνη και τη φθορά. Κατάλληλο για χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες. Προσοχή: δεν χρειάζεται 
προθέρµανση. 
 
.  

Λιπαντικά  αεροσυµπιεστών και εργαλείων  αέρος 
 

Αεροσυµπιεστές 
 

870 ARCOM - S  32 
871 ARCOM - S  46 
872 ARCOM - S  68 
873 ARCOM - S  100 

Συνθετικά λιπαντικά  αεροσυµπιεστών υψηλής ποιότητας, κατάλληλα για βαριές συνθήκες λειτουργίας και µεγάλο κύκλο 
ζωής (4.000 έως 8.000 ώρες). Ικανοποιούν τις προδιαγραφές  ISO-L-DAB & ISO-L-DAH. Κατάλληλα για κοχλιοφόρους, 
εµβολοφόρους και πτερυγιοφόρους αεροσυµπιεστές. Ικανοποιούν επί πλέον και τις απαιτήσεις  των κατασκευαστών 
αεροσυµπιεστών και κυρίως   της ATLAS COPCO για τους τύπους GA, GR, XR και XRH.  

 
880 ARCOM - RC  32 
875 ARCOM - RC  46 
876 ARCOM - RC  68 
877 ARCOM - RC 100 

Πολύ καλής ποιότητας λιπαντικά τα οποία παράγονται από υψηλής ποιότητας βασικά ορυκτέλαια, ενισχυµένα µε 
αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Συνιστώνται για τη λίπανση εµβολοφόρων αεροσυµπιεστών και σε 
περιπτώσεις υψηλών θερµοκρασιών εξόδου αέρα έως 220 °C. ∆ιατηρούν τη σύσταση τους σταθερή για µεγάλα διαστήµατα 
αλλαγών (4.000 ώρες) και  δε σχηµατίζουν κατάλοιπα. Ικανοποιούν την προδιαγραφή DIN 51506 VD-L.  
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874 ARCOM - ROT 46 
881 ARCOM - ROT 68 

Ειδικά λιπαντικά  που παρασκευάζονται από βασικά λάδια υψηλού βαθµού διύλισης και περιέχουν πρόσθετα που 
ελαχιστοποιούν την οξείδωση, τον σχηµατισµό αποθέσεων, τον αφρισµό και τη φραγή των φίλτρων των ελαιοδιαχωριστών. 
Κατάλληλα για τη λίπανση περιστροφικών αεροσυµπιεστών, ιδιαίτερα των κοχλιοφόρων και για θερµοκρασίες  εξαγωγής 
αέρος µέχρι +220oC. 
Υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές ISO DP 6521 για λιπαντικά αεροσυµπιεστών βάσης ορυκτελαίων  τις  ISO L-DAH,         
L-DAG για περιστροφικούς καθώς και την  DIN 51506 κατηγορία  VD-L. 
 
 

860 COMPA 68 
861 COMPA 100 
862 COMPA 150 
863 COMPA  220 
864 COMPA  320 

Ειδικά ορυκτέλαια για τη λίπανση παλινδροµικών αεροσυµπιεστών. Ικανοποιούν την προδιαγραφή DIN 51506. 
 
Εργαλεία και λιπαντήρες αέρος 

932 VAGO RD - 46 
933 VAGO RD – 68 
930 VAGO RD - 100 
931 VAGO RD - 150 

 
Σειρά λιπαντικών  ειδικά σχεδιασµένων για τη λίπανση αεροσφυρών και περιστροφικών / κρουστικών τρυπανιών.  
Κατάλληλα και για λιπαντήρες αέρος. Ικανοποιούν τις προδιαγραφές  MODIFIED ASLE WET CORROSION TEST, 
GARDNER DENVER MODIFIED WEEKS PIN TEST. 
 
 

Λιπαντικά ψυκτικών µηχανών 
 

 

884 FRECO - LTS 46 
885 FRECO - LTS 68 

 
 Συνθετικά λιπαντικά µε ειδικά πρόσθετα ώστε να έχουν µεγάλο κύκλο ζωής και να διατηρούν την εσωτερική καθαρότητα 
µηχανών και συστηµάτων ψύξης σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα συµβατικά, ειδικά όταν το ψυκτικό υγρό είναι αµµωνία ή 
FREON 22. Συνιστώνται για παλινδροµικούς ή κοχλιοφόρους συµπιεστές ψυκτικών συστηµάτων που έχουν χαµηλές 
θερµοκρασίες εξάτµισης. Ικανοποιούν  την προδιαγραφή  DIN 51503 KC. Θερµοκρασία εφαρµογής έως –50°C. 

 
 

950 FRECO – 15 
953 FRECO – 32  
951 FRECO – 46  
952 FRECO – 68  

 

Ειδικά ορυκτέλαια για συµπιεστές ψυκτικών εγκαταστάσεων αµµωνίας. Καλύπτουν την προδιαγραφή  
DIN 51503 KA. Θερµοκρασία εφαρµογής έως –40°C. 
 

Λιπαντικά εργαλειοµηχανών 
 

925 TOOL  OIL  68  
926 TOOL OIL 100 
927 TOOL OIL 150 
928 TOOL OIL 220 

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά εφοδιασµένα µε εδικά πρόσθετα anti- stick/slip κατάλληλα για τη λίπανση γλιστρών και 
οδηγών των σύγχρονων  εργαλειοµηχανών. Τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά πολύ χαµηλής τριβής, η µεγάλη ικανότητα 
πρόσφυσης και η υψηλής αντοχής λιπαντικής µεµβράνης τα καθιστούν κατάλληλα σε συνθήκες υψηλών φορτίων και 
χαµηλών ταχυτήτων ολίσθησης τόσο σε οριζόντιους  οδηγούς όσο και κατακόρυφους. Επί πλέον είναι κατάλληλα για 
συστήµατα µετατόπισης µε κοχλία, για γρανάζια µηχανισµών τροφοδοσίας και αλυσσοκινήσεις. Ικανοποιούν  τις 
προδιαγραφές DIN 51502 CG,  
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901 TORO 32 
903 TORO 46 
911 TORO 68 
904 TORO 100 
898 TORO 150 
899 TORO 220 

Ορυκτέλαια εξωτερικής λιπάνσεως και γενικής χρήσεως. 
 
 

Υγρά  κοπής  και διαµόρφωσης µέταλλων 
 
Υδατοδιαλυτα υγρά κοπής  
 

915 CUTTING  OIL  
Γαλακτοποιούµενο ορυκτέλαιο κατάλληλο για ελαφρές κατεργασίες κοπής µετάλλων,  ενισχυµένο µε βακτηριοκτόνο 
πρόσθετο.  Συνιστώµενη αναλογία: 20:1 έως 50:1. 
 

916 TRANSOL  A  
Ενισχυµένο υδατοδιαλυτό υγρό, κατάλληλο για την κατεργασία  σωλήνων, στραντζαριστών και γενικά σιδηρούχων 
µετάλλων. Με εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης, ψύξης και αντισκωριακής προστασίας. Έχει βιοστατικές ιδιότητες και 
προστατεύει το µίγµα από µύκητες και µικροοργανισµούς. ∆εν περιέχει βακτηριοκτόνα. 
Συνιστώµενη αναλογία: 50:1. 
 
913 TRANSOL  A5    
Ενισχυµένο υδατοδιαλυτό υγρό για βαριές κατεργασίες σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων. Σε αναλογία 50:1 
σχηµατίζει ηµιδιαφανές διάλυµα µε εξαιρετικές λιπαντικές, αντισκωριακές και ψυκτικές ιδιότητες. 
 
914 TRANSOL  A64  
Ενισχυµένο υδατοδιαλυτό ειδικό υγρό για βαριές κατεργασίες σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων. Σε αναλογία 100:1  
σχηµατίζει διαφανές διάλυµα µε εξαιρετικές λιπαντικές αντιδιαβρωτικές και αντισκωριακές  ιδιότητες. 
 
917 TRANSOL  S   
Υδατοδιαλυτό συνθετικό υγρό κοπής  (micro-emulsion) για εξαιρετικά απαιτητικές κατεργασίες σιδηρούχων και µη 
σιδηρούχων µετάλλων όπως π.χ. ρεκτιφιέ κ.α. Οι εξαιρετικές του ιδιότητες εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας απόδοση σε 
λίπανση, ψύξη, αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. ∆ίνει ηµιδιαφανή  διαλύµατα  σε αναλογίες από 50:1 έως 80:1. 
 
918 TRANSOL X   
Ειδικό υγρό γαλακτοποιούµενο κατάλληλο για λίπανση, ψύξη και αντισκωριακή προστασία. Η χρησιµοποίησή του 
συνιστάται σε κατεργασίες αλουµινίου και σε αναλογία από 20:1  έως 50:1. 
 
Αµιγή υγρά κοπής  
 
991 METONA  OIL  22   
943 METONA OIL 32 
942 METONA  OIL  46  
Αρίστης ποιότητος αµιγή υγρά κοπής, κατάλληλο για κατεργασίες σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων. 
 
945 STELMA  OIL  22    
995 STELMA OIL 32 
996 STELMA OIL 46    
Ειδικά αµιγή υγρά κοπής,  κατάλληλα για βαριές κατεργασίες χάλυβα και των κραµάτων του. 

 
 994 MEROL – M   
Υπερενισχυµένο ορυκτέλαιο για κατεργασίες ψυχρής εξέλασης σιδηρούχων κραµάτων. 
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Πάστες 
 
461 ΕXPASTE  
Ειδική πάστα  για κατεργασίες διέλασης εν θερµώ χαλκού, αλουµινίου και κραµάτων αυτών. 

 

922 SOLPASTIN  
Γαλακτοποιούµενη λευκή πάστα για κατεργασία βαθείας εξελάσεως. Ειδική για ανοξείδωτα µέταλλα. Σχηµατίζει κρέµα µε το 
νερό. 
 
Βαφής χαλύβων 
 
920 HARMA – 65  
Ορυκτέλαιο υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για τη βαφή του χάλυβα και για την ταχεία ψύξη των µετάλλων 
 

Λιπαντικά  κλωστοϋφαντουργίας 
 
810 SPINDLE  No  1 
811 SPINDLE No 2   
Εξευγενισµένα λεπτόρρευστα ατρακτέλαια αρίστης ποιότητος, για την εξωτερική λίπανση των υφαντουργικών µηχανών, 
ατράκτων, ραπτοµηχανών κλπ., και για τη λίπανση ινών για κατασκευή σάκων. 
 
819 TAPIRO NC – 68 
820TAPIRO NC - 100 
821 TAPIRO NC - 150 
822 TAPIRO NC - 220 
Εξευγενισµένα ορυκτέλαια για υφαντουργικά µηχανήµατα, όπου απαιτείται λάδι υψηλής ποιότητας µη εκτινασσόµενο. 
 
827 TEXTINIA W.S. 
838 TEXTINIA WHITE - 32 
836 TEXTINIA NTS – 22 
830 TEXTINIA NTS - 32 
831 TEXTINIA NTS - 46 
832 TEXTINIA NTS - 100 
833 TEXTINIA NTS - 150 
Ορυκτέλαια υφαντουργίας υψηλής ποιότητας µη στάζοντα και αποπλενόµενα για καθαρούς χώρους και καθαρά τελικά 
προϊόντα.   
 
840 WOOL OIL EXTRA 
841 WOOL OIL ANTISTATIC  
Γαλακτοποιούµενα χαρµανέλαια επεξεργασίας µαλλιού. Έχουν εξαιρετικές ιδιότητες κατάλληλα και για συνθετικές ίνες. 
 
  850 NISOL  
Αποπλενόµενα ορυκτέλαια εξαιρετικής ποιότητας µε αντιστατικές ιδιότητες κατάλληλα για συνθετικές ίνες. 
 
 
Λιπαντικά  µεταφοράς  θερµότητας 

 
940  TRANS - 200 
Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια, ειδικά για χρήσεις σε συστήµατα µεταφοράς θερµότητας σε θερµοκρασίες µέχρι +315oC. 

 
 

Λιπαντικά  µετασχηµατιστών 
 
935 SELTRA  OIL 
Ειδικό ορυκτέλαιο για ηλεκτρικούς διακόπτες και µετασχηµατιστές. Καλύπτει τις προδιαγραφές IEC 296 class II, BS 148, 
VDE 0370 class A.   
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Παραφινέλαια 
 
970 VITELA - W 
Βιοµηχανικό παραφινέλαιο για τεχνικές εφαρµογές. 
 
972 VITELA - MED 14 
968 VITELA - MED 40 
974 VITELA - MED  70  
Φαρµακευτικά παραφινέλαια για τις βιοµηχανίες παραγωγής φαρµάκων και τροφίµων.  Καλύπτει τις προδιαγραφές  FDA 
178. 3620A 
 

Λιπαντικά  επιφανειακής  προστασίας 
 
998 ARMATEC - 580  
Προστατευτικό λιπαντικό για µεταλλικές επιφάνειες, συρµατόσχοινα και αλυσίδες από υγρασία και σκουριά [GREASE 
TYPE]. 
 
989 ARMATEC - 366  
Προστατευτικό µεταλλικών επιφανειών, στεγανωτικό ταρατσών, τοιχίων, κλπ. 
 
955  PROTECT - M 
Προστατευτικό µεταλλικών επιφανειών. Πληροί την προδιαγραφή MIL-L-3150 C. 
 
985 WIRELUB 
986 WIRELUB – D  
Ειδικό λιπαντικό για εσωτερική προστασία συρµατόσχοινων. 
 
Λιπαντικά  ξυλότυπων και µεταλλικών  καλουπιών 

 
1025  BETOSOL - BS  
Γαλακτοποιούµενο λάδι για την επάλειψη ξυλοτύπων και µεταλλικών καλουπιών. 

 
1030  BETOLUB  NS  
Μη γαλακτοποιούµενο λάδι για την επάλειψη ξυλοτύπων και µεταλλικών καλουπιών. 

 
1031 FORM  OIL 
Ορυκτέλαιο χαµηλών απαιτήσεων για εξωτερικές λιπάνσεις µόνον. 
 

Λιπαντικά  ειδικών  εφαρµογών 
 
1021 MOLYLUBE  
Ορυκτέλαιο µε µεγάλη περιεκτικότητα σε  διθειούχο µολυβδαίνιο [MoS2], κατάλληλο για ξηρή λίπανση σε υψηλές 
θερµοκρασίες. 
 
1020 GRAF  OIL  
Ορυκτέλαιο µε µεγάλη περιεκτικότητα σε γραφίτη κατάλληλο για ξηρή λίπανση σε υψηλές θερµοκρασίες (360°C) .  
 
 1050 AQUATRON   
Λιπαντικό υγρής µορφής για ξηρή λίπανση σε υψηλές θερµοκρασίες. Χρησιµοποιείται για τη λίπανση αλυσίδων, βαγονέτων 
µεταφοράς, ραουλοδρόµων µεταλλοβιοµηχανίας κλπ. και προστατεύει το κατεργαζόµενο µέταλλο από τη δηµιουργία 
στιγµάτων. 
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Ειδικά  προϊόντα 
 
 080 PETROJEL  
Βαζελίνη υψηλού βαθµού καθαρότητας. 
 

1010 WHITE  SPIRIT 
∆ιαλύτης στεγνού καθαρισµού και χρωµάτων. 
 

521 ILIOTHERMINE 
Αυτούσιο  µη τοξικό υγρό βάσεως προπυλενογλυκόλης κατάλληλο για βιοµηχανικά κυκλώµατα ψύξης και  µεταφοράς 
θερµότητας (εδικά και για βιοµηχανίες τροφίµων), συστήµατα κλιµατισµού κτιρίων και για ηλιακούς θερµοσίφωνες . ∆ιάλυµα 
50% µε νερό, παρέχει  προστασία µέχρι τους - 36 οC. 
 

1015  PENETRATING  OIL 
Ειδικό αντισκωριακό λιπαντικό, διεισδύει και διευκολύνει την αποσύνδεση σκουριασµένων εξαρτηµάτων [βίδες κλπ.] και 
συντηρεί κατά την επανασύνδεση. 
 

1035  HANDY  OIL 
Λάδι κατάλληλο για εξωτερικές λιπάνσεις και για οικιακή χρήση σε κουτάκι λαδικό. 

 
340  LAMPOIL 
Ειδικό καύσιµο για λάµπες φωτισµού, σόµπες πετρελαίου. Είναι άκαπνο και  άοσµο. 

 

 

540 METAL  CLEANER 
  Οργανικός διαλύτης για τον  καθαρισµό και απολίπανση µεταλλικών επιφανειών.   
 
515 FLUSHING  OIL 
Ορυκτέλαιο  εσωτερικού καθαρισµού µηχανών εσωτερικής καύσεως, υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστηµάτων. 
 
1027 DESOL - K 
Γαλακτοµατοποιήσιµο υγρό  εξωτερικού καθαρισµού µηχανών και δαπέδων από λάδια και γράσα. 
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ΓΡΑΣΑ 
 
Γράσα  βάσεως  ασβεστίου 
 
 427 GREASE CEGRA  
Γράσο βάσεως Ασβεστίου. Παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στην απόπλυση και είναι κατάλληλο για εξωτερικές λιπάνσεις  και 
πλαίσια οχηµάτων όπου η παρουσία νερού είναι έντονη. Θερµοκρασία Λειτουργίας: έως +70oC. Χρώµα κίτρινο. 
 
.... GREASE C - 1 
425 GREASE C - 2 
426 GREASE C - 3 
Γράσα βάσεως Ασβεστίου, αρίστης ποιότητος. Παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή στην απόπλυση και συνιστώνται για γενικές 
βιοµηχανικές χρήσεις και πλαίσια οχηµάτων και όπου η παρουσία νερού είναι έντονη.  
Θερµοκρασίες Λειτουργίας: από-20oC έως +70oC. 
 

..... GREASE CG-1 
445 GREASE  CG-2 
Γραφιτούχο γράσο βάσεως ασβεστίου για ξηρή λίπανση µετά την αποµάκρυνση του γράσου. 
Θερµοκρασία Λειτουργίας: έως +70oC.  
 
Γράσα  βάσεως  λιθίου 
 
412 GREASE LETONIA LR 000 
413 GREASE LETONIA LR 00 
409 GREASE LETONIA LR 0 
408 GREASE LETONIA LR 1 
407 GREASE LETONIA LR 2 
410 GREASE LETONIA LR 3  
Ενισχυµένα γράσα βάσεως Λιθίου, πολλαπλής χρήσεως, µε εξαιρετικές αντιδιαβρωτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 
Παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση στην απόπλυση. Είναι κατάλληλα για γενική λίπανση και ρουλεµάν οχηµάτων παντός 
τύπου και γενικές  βιοµηχανικές εφαρµογές  [ρουλεµάν, κουζινέτα κλπ]. Θερµοκρασία Λειτουργίας:-30oC έως +130oC. 
Ανταποκρίνονται στην προδιαγραφή DIN 51825 Κ. 
 
…. GREASE LETONIA LR 000 EP  
…. GREASE LETONIA LR 00 EP 
422 GREASE LETONIA LR 0 EP 
421 GREASE LETONIA LR 1 EP 
420 GREASE LETONIA LR 2 EP 
 419 GREASE LETONIA LR 3 EP 
 

Γράσα βάσεως λιθίου, πολλαπλής χρήσεως, ειδικά ενισχυµένα µε πρόσθετα υψηλής πίεσης. Αντέχουν σε υψηλά και 
κρουστικά φορτία, παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή στην απόπλυση και προστατεύουν από την φθορά, τη διάβρωση και την 
οξείδωση. Συνιστώνται για όλες τις βιοµηχανικές χρήσεις (ρουλεµάν, κουζινέτα κλπ.) και κεντρικά συστήµατα  λίπανσης 
πλαισίου οχηµάτων (NLGI 000/00)  κλπ.  Θερµοκρασία Λειτουργίας:-30oC έως +130oC. 
Ανταποκρίνονται  στην προδιαγραφή  DIN 51825 ΚΡ. 
 

448 GREASE SRF   
 

Γράσο βάσεως λιθίου, αρίστης ποιότητας, πολλαπλής χρήσεως, υπερενισχυµένο µε πρόσθετα υψηλής πίεσης µε µεγάλη 
αντοχή στην απόπλυση. Προστατεύει τα µηχανικά µέρη από τις φθορές, τη διάβρωση και την οξείδωση. Κατάλληλο για 
χρήση σε πολύστροφα ρουλεµάν, κουζινέτα, κλπ, τα οποία λειτουργούν σε υψηλά φορτία (NLGI 3). 
Καλύπτει την προδιαγραφή : DIN  51825 KP . 
 

442 GREASE  LRG - 2 
443 GREASE  LRG – 3 
 

Γραφιτούχο γράσο βάσεως Λιθίου, για ξηρή λίπανση µετά την αποµάκρυνση του γράσου. Κατάλληλο για τη βιοµηχανικές 
λιπάνσεις και προστασία ανοιχτών σηµείων και επιφανειών (µε επάλειψη) σε περιβάλλον υψηλών θερµοκρασιών όπως 
είναι οι κορµοί και οι οδηγοί ατµοφρακτών και επιστοµίων,  χειροστρόφαλα κλπ. Θερµοκρασίες λειτουργίας: -30oC έως  
+140oC. 
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415 GREASE MOLYDON (NLGI 2)  
Γράσο βάσεως Λιθίου ενισχυµένο µε διθειούχο µολυβδαίνιο [MoS2] και πρόσθετα υψηλής πίεσης. Περιέχει επίσης 
αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα, ενώ είναι κατάλληλο για πολύ βαριές απαιτήσεις λίπανσης σε υψηλά φορτία, 
πολύ υψηλές θερµοκρασίες λειτουργίας και προστατεύει σε περίπτωση αποµάκρυνσης του γράσου. 
Θερµ. Λειτουργίας: έως + 350 oC. 
 
Γράσα  βάσεως σύµπλοκου λιθίου 

  
..... GREASE LETOPLEX - 00 
..... GREASE LETOPLEX - 0 
436 GREASE LETOPLEX - 1 
437 GREASE LETOPLEX - 2 
438 GREASE LETOPLEX - 3  
 
Αρίστης ποιότητας γράσα βάσης σύµπλοκου λιθίου µε υψηλό σηµείο στάξεως (270°C) και πρόσθετα υψηλής πίεσης και 
αντοχή στην παρουσία νερού. Κατάλληλο για τη λίπανση ρουλεµάν και κουζινέτων σε συνθήκες υψηλών  θερµοκρασιών , 
ισχυρών καταπονήσεων  και υψηλών  ταχυτήτων. Είναι κατάλληλα επίσης για κεντρικά συστήµατα λίπανσης (00/0/1/2),  
γραναζοκιβώτια και ηλεκτροµειωτήρες (NLGI 00/0), ρουλεµάν τροχών και συστήµατα λίπανσης πλαισίου οχηµάτων (API 
Θερµοκρασίες λειτουργίας: από –30°C έως  +160oC.  
Ικανοποιούν την προδιαγραφή  DIN 51825 KP και την ΑΡΙ LB-CG. 
 
423 GREASE  CONTELA (NLGI 2) 
Αρίστης ποιότητας γράσο βάσεως συµπλόκου λιθίου, ειδικής συνθέσεως, κατάλληλο για χρήση όπου απαιτείται ένα γράσο 
µακράς διάρκειας, µε αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες και εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης. Θερµοκρασίες λειτουργίας: έως  
+160oC. 
 
 
 
....   GREASE LETEX BT 100 (NLGI 1) 
....   GREASE LETEX BT 150 (NLGI 1,5) 
....   GREASE LETEX BT 200 (NLGI 2) 
 

Γράσο σύµπλοκου λιθίου αδιάλυτο στο νερό µε εξαιρετική αντοχή στην απόπλυση και εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης στις 
µεταλλικές επιφάνειες. Παρουσιάζει πολύ µεγάλη µηχανική σταθερότητα και στις πλέον δυσµενείς συνθήκες θερµοκρασίας, 
φορτίων και πιέσεων και σχηµατίζει πολύ ανθεκτικές λιπαντικές µεµβράνες. Έχει άριστη αντλησιµότητα σε συστήµατα 
κεντρικής λίπανσης και είναι κατάλληλο για όλες τις περιπτώσεις λίπανσης εδράνων και ρουλεµάν όπου η λίπανση απαιτεί 
βασικά ορυκτέλαια µεγάλου ιξώδους (ISO 680). Συνιστάται  ειδικά στις χαλυβουργίες, χαρτοποιίες και  ορυχεία και όπου η 
παρουσία νερού είναι αναπόφευκτη. Είναι επίσης κατάλληλο για τη λίπανση ανοικτών σηµείων στοιχείων µηχανών.  
Θερµοκρασίες συνεχούς λειτουργίας –30 °C έως 160 °C. 
 
417 GREASE MOLYPLEX (NLGI 2) 
 

Εξαιρετικής ποιότητας γράσο πολλαπλών χρήσεων, βάσεως συµπλόκου λιθίου ενισχυµένο µε διθειούχο µολυβδαίνιο 
[MoS2], κατάλληλο για χρήση σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες, όπου απαιτείται η χρησιµοποίηση ενός γράσου που να 
αντέχει σε µεγάλα φορτία και πολύ υψηλές θερµοκρασίες [έως  360oC]. 
 
 

Γράσα ανόργανης βάσης 
 

430 GREASE  BNT 2 
431 GREASE BNT 3  
Γράσο βάσεως Μπετονίτου, χωρίς σηµείο στάξεως. Κατάλληλο για αργόστροφα ρουλεµάν και κουζινέτα σε περιβάλλον 
υψηλών θερµοκρασιών.  Μέγιστη θερµοκρασία συνεχούς λειτουργίας:  260oC. 

 
446 GREASE  BENTEX  M2  
Ειδικό γράσο βάσεως Μπεντονίτου, ενισχυµένο µε διθειούχο µολυβδαίνιο για πολύ υψηλές θερµοκρασίες λειτουργίας. 
Κατάλληλο για αργόστροφα ρουλεµάν, κουζινέτα, βαγονέτα φούρνου κλπ. Θερµοκρασία Λειτουργίας : έως + 380 oC. 
 
Γράσα  ειδικών  εφαρµογών 
 
466 GREASE  WPS-2   
Λιπαντικό προστασίας εσωτερικών µεταλλικών επιφανειών σε θαλάµους µε πολύ υψηλές θερµοκρασίες. 

 

νέο 
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416 RED GREASE SPECIAL  
Ηµίρρευστο γράσο (NLGI 0) βάσεως λιθίου   αρίστης ποιότητας για εξειδικευµένες απαιτήσεις λίπανσης.  
 
480 ELDON’S  WAY - COTE – 4                Κατόπιν παραγγελίας 
Ειδικό γράσο, βάσεως Ασβεστίου, κατάλληλο για τη λίπανση γλυστρών ναυπηγικών κλινών. 

    
….  GREASE   SYLET 00 
..... GREASE   SYLET 1       Κατόπιν παραγγελίας 
468 GREASE  SYLET 2 
 
Συνθετικό γράσο βάσης συνθετικών υδρογονανθράκων (ΡΑΟ) µε σάπωνα λιθίου και πρόσθετα ΕΡ κατάλληλο για την 
αντιµετώπιση των δυσµενέστερων συνθηκών φορτίου και θερµοκρασίας, όπου οι απαιτήσεις λίπανσης είναι εξαιρετικά 
µεγάλες. Θερµοκρασίες εφαρµογής –40°C έως 140°C.  

   

460 GREASE  OPG  
Λευκό γράσο ειδικών απαιτήσεων, βάσης λιθίου µε πρόσθετα υψηλής πίεσης (ΕΡ) και  εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης, 
Κατάλληλο για ανοιχτά γρανάζια, συρµατόσχοινα, σασί οχηµάτων κλπ. Θερµοκρασία Λειτουργίας: -30oC έως +120oC. 

 
1008 GREASE  LETAC  
Λευκό κολλώδες γράσο, υψηλής τεχνολογίας, βάσεως λιθίου, µε εξαιρετική αντοχή στην απόπλυση. Κατάλληλο για τη 
λίπανση στυπιοθαλάµων αποφρακτικών οργάνων και επιστοµίων καθώς και ανοιχτές λιπάνσεις  
Θερµοκρασία Λειτουργίας: -30oC έως +130oC. Πληροί την προδιαγραφή  DIN 51825 Κ. 

 
493 GREASE LITHIUM WHITE  (σπρέι) 
Ειδικό γράσο βάσεως λιθίου, πολλαπλής   χρήσεως. ∆ιεισδύει και λιπαίνει σηµεία που η πρόσβαση µε συµβατικό γράσο 
είναι δύσκολη.  
 
449 GREASE  F.G.L.  
 
Γράσο µη τοξικό, κατάλληλο για βιοµηχανίες τροφίµων. Καλύπτει την FDA 178.3570  
 

 
 Ειδικές λιπαντικές και αντισυγκολλητικές αλοιφές (πάστες)  

 
456 GREASE SILIDON (NLGI 2) 
Λιπαντική αλοιφή υφής γράσου, µίγµα  σιλικονούχων υγρών και σκόνης σιλικόνης,  µε εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα 
οξέα και βάσεις,  βιοµηχανικά αέρια, ζεστό και κρύο νερό, ατµό χαµηλής πίεσης κλπ. Χρησιµοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα 
εφαρµογών µε κύριες αποστολές την αποµόνωση και προστασία των µεταλλικών επιφανειών και εξαρτηµάτων από την 
επίδραση διαβρωτικού και υγρού περιβάλλοντος, σαν  λιπαντικό προστασίας και στεγάνωσης ελαστικών δακτυλίων (o-
rings) αποφρακτικών οργάνων και κρουνών νερού και οξέων, γλύστρες µε πλαστική επικάλυψη,  σαν στεγανωτικό και 
µονωτικό υλικό  καλυµµάτων θυρίδων ηλεκτρικών  επαφών και συνδέσεων,  ηλεκτρικών οργάνων καθώς και καλυµµάτων 
φρεατίων υπόγειων καλωδιώσεων από την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
 

2012 ALUDON  
Λιπαντική αλοιφή µε πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε µεταλλικά πρόσθετα αλουµινίου και στερεά λιπαντικά. Χρησιµοποιείται 
βασικά σαν  αντισυγκολλητικό µέσο κοχλιώσεων και συνδέσεων, φλαντζών, συνδέσµων κλπ. Παραµένει πρακτικά 
αµετάβλητη για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και επιτρέπει την εύκολη αποσυναρµολόγηση. Χρησιµοποιείται επίσης σαν 
ξηρό λιπαντικό σε εξειδικευµένες  περιπτώσεις πολύ υψηλών θερµοκρασιών όπου η εφαρµογή συµβατικών λιπαντικών 
είναι αδύνατη. Θερµοκρασίες εφαρµογής µέχρι και +680oC. 
 
 

450 COPPERDON 
Λιπαντική αλοιφή µε πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε µεταλλικά πρόσθετα χαλκού και στερεά λιπαντικά. Χρησιµοποιείται 
βασικά σαν  αντισυγκολλητικό µέσο κοχλιώσεων και συνδέσεων, φλαντζών, συνδέσµων κλπ. Παραµένει πρακτικά 
αµετάβλητη για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και επιτρέπει την εύκολη αποσυναρµολόγηση.  Χρησιµοποιείται επίσης σαν 
ξηρό λιπαντικό σε εξειδικευµένες  περιπτώσεις πολύ υψηλών θερµοκρασιών όπου η εφαρµογή συµβατικών λιπαντικών 
είναι αδύνατη. Θερµοκρασίες εφαρµογής µέχρι και +1200 oC. 
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1.  
2. Λιπαντικά  µηχανών  θαλάσσης 

 

4001 DINA  OIL  30  
Μηχαvέλαιo χαµηλής αλκαλικότητας, για αργόστρoφες µηχαvές, πoυ καίvε GAS OIL χαµηλoύ θείoυ. 
Είναι κατάλληλο επίσης για τη λίπανση στροφαλοθαλάµου (system oil) µεγάλων  ναυτικών µηχανών µε σταυρό 
(crosshead). Περιέχουν αντισκωριακά, αντιδιαβρωτικά και αλκαλικά πρόσθετα (ΤΒΝ 4). 
 
 
4010 RIGEL OIL 20  
4011 RIGEL OIL 30  
4012 RIGEL  OIL  40  
Πρώτης πoιότητας µονότυπα µηχαvέλαια για αργόστρoφες και µεσόστροφες µηχαvές diesel  πoυ καίvε καύσιµο 
χαµηλού θείου (<0.8%). Κατάλληλα και για πoλλές άλλες εφαρµoγές στα πλoία (ΤΒΝ 8). 
 
 
4030 VEGA OIL 30  
4031 VEGA OIL 40  
Μονότυπα ορυκτέλαια κατάλληλα για την λίπανση µηχανών µεσαίων και υψηλών στρoφώv diesel, πoυ καίνε 
καύσιµo GAS OIL και ΜΑRΙΝΕ DIESEL µε περιεκτικότητα σε θείο  < 1.8%. TBN 12. 
 
 
4040 TIBINA OIL T 30 
4041 TIBINA OIL T 40  
Μονότυπα ορυκτέλαια υψηλής ποιότητας, κατάλληλα για τη λίπανση µεσόστροφων µηχαvών  diesel  και καίvε 
ελαφρύ και µεσαίo καύσιµo υψηλού θείου (1.5% έως 1.2%) . ΤΒΝ 20- 24. 
 
 
4050 TABENA OIL S 30  
4051 TABENA OIL S 40  
Μονότυπα ορυκτέλαια απλής ρευστότητας υψηλής ποιότητας, κατάλληλα για µεσόστροφες µηχανές diesel  πoυ 
καίvε βαρύ καύσιµo µε µεγάλη περιεκτικότητα σε θείο. ΤΒΝ 28-32 

 
 
 

 

4060 ALPINA  OIL  50  
Κυλιvδρέλαιo  υψηλής αλκαλικότητας  κατάλληλo για λίπαvση των κυλίνδρων µεγάλων αργόστροφων δίχρονων 
µηχανών πλοίων (crosshead engines) που καίνε βαρύ καύσιµο (residual fuel) µεγάλης περιεκτικότητας σε θείο. 
ΤΒΝ 70. 
 
 
 


