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Tira os beneficios e
vantagens de uma
Grande Marca!
VEEDOL - A LENDA
Desde a sua fundação em 1913, a marca Veedol é conhecida pela sua
excepcional qualidade, alta competência e fiabilidade. A nossa ampla
experiência torna-nos o parceiro ideal quando se trata de lubrificantes
de alta qualidade e soluções profissionais.
De um início humilde, a marca Veedol foi escolhida em
1914 para equipat o primeiro carro produzido em
massa do mundo, o Ford Model-T. Com o passar dos
anos, a aceitação e as aplicações cresceram. Sendo
escolhido para o automóvel, aviação e aplicações
industriais.
História, qualidade superior, profissionalismo e
evolução são algumas das características que
descrevem a marca Veedol. Ao longo do século
passado, a marca foi escolhida pelos principais
fabricantes de OEM devido à qualidade oferecida
pela Veedol. A qualidade do óleos base, pesquisa e
tecnologia combinados com o

O melhor dos aditivos garante que os produtos Veedol
sejam de qualidade superior. A escolha do profissional
no óleo de motor...

SABIA QUE O ÓLEO VEEDOL FOI
UTILIZADO NO MOTOR DO PRIMEIRO
CARRO PRODUZIDO EM SERIE, FORD
MODEL-T!

WWW.VEEDOL.COM
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Atende o mais alto padrão dos principais fabricantes de automóveis do
mundo, com excepcional proteção do motor.

SINTRON V 0W-20
Descrição
Veedol Sintron V 0W-20 é um óleo de motor desenvolvido de
acordo com a tecnologia mais recente, com base em óleos
base sintéticos especialmente selecionados e uma escolha bem
equilibrada de aditivos avançados para obter as seguintes
propriedades:
• Alta economia de combustível
• Índice de viscosidade alto e estável
• Boa resistência contra o cisalhamento
• Arranque a frio muito rápido, mesmo a temperaturas muito
baixas
• Película de lubrificação segura a temperaturas muito elevadas
• Muito bom detergência e poder de dispersão
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma

PRÊMIO
Aplicações
Óleo de motor especialmente preparado para motores a gasolina e diesel de
automóveis Volvo, onde o fabricante
prescreve um produto que atenda a
especificação VCC RBS0-2AE com
viscosidade SAE 0W20. Promove uma
economia de combustível.

Especificações

Aplicações
Veedol Sintron P 0W-30 é
recomendado para uso em motores
modernos de gasolina e diesel, com ou
sem turboalimentação, em carros de
passageiros e carrinhas de
mercadorias. Devido ao baixo teor de
SAPS, este produto pode ser aplicado
em veículos com conversores catalíticos de três vias modernos e filtros de
partículas diesel.

Especificações
ACEA C2-12

Aplicações
Este óleo de motor totalmente
sintético é especialmente desenvolvido
para motores a gasolina e diesel de
automóveis de passageiros VW e
carrinhas de mercadorias com
intervalos prolongados de
mudança de óleo. Este óleo também
é aplicável nesses motores, onde as
especificações indicadas abaixo são
solicitadas
Aviso: Este óleo não é aplicável nesses
casos, onde é solicitada uma norma
VWNorm 503.01.

Especificações
ACEA A1/B1-04,
A5/B5-04

ACEA A1/B1-12

Aprovações
Volvo VCC RBS0-2AE

SINTRON P 0W-30
Descrição
Veedol Sintron P 0W-30 é um óleo de poupança de combustível, especialmente concebido para veículos Peugeot que requerem a especificação de óleo PSA B 71 2312. É uma mistura de
óleos base sintéticos especialmente selecionados com aditivos
avançados, com os seguintes benefícios:
• Arranque a frio muito rápido
• Película de lubrificação segura a altas temperaturas
• Alargados intervalos de mudança de óleo
• Muito bom detergência e dispersão
• Proteção total contra desgaste, corrosão e formação de
espuma

PRÊMIO

Requisitos
PSA B 71 2312

SINTRON V 0W-30
Descrição
Veedol Sintron V 0W-30 é um óleo de motor totalmente
sintético produzido com aditivos avançados de nova tecnologia
para obter as seguintes propriedades:
• Menor consumo de combustível
• Índice de viscosidade muito elevado
• Alta resistência contra cisalhamento
• Arranque a frio muito rápido
• Película de lubrificação segura a altas temperaturas
• Muito bom detergência e dispersão
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formação de
espuma

PRÊMIO

Requisitos
VW 503.00/
506.00/506.01

SINTRON ULTRA 0W-30
Descrição
Veedol Sintron Ultra 0W-30 é um óleo de motor universal de
economia de combustível sofisticado e completamente sintético produzido com óleos base sintéticos de alta qualidade com
um alto índice de viscosidade e uma escolha bem equilibrada
de aditivos avançados para obter as seguintes propriedades:
• Menor consumo de combustível
• Índice de viscosidade alto e muito estável
• Alta resistência contra cisalhamento
• Arranque a frio muito rápido
• Película de lubrificação segura a temperaturas muito elevadas
• Muito bom detergência e dispersão
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma

PRÊMIO
Aplicações
Este óleo de motor sintético de economia de combustível é recomendado
para uso em motores a gasolina e
diesel, com ou sem turbo-carga, em
carros de passageiros e carrinhas de
mercadorias com as especificações
conforme indicado abaixo.

Especificações
API SN/CF
ACEA A3/B4-12
Requisitos
MB 229.3/226.5
VW 502.00/505.00
BMW Longlife-01
Renault RN0700
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SINTRON ULTRA 0W-40
Descrição
Veedol Sintron Ultra 0W-40 é um óleo de motor universal
completamente sintético, produzido com óleos base sintéticos
de alta qualidade e uma escolha bem equilibrada de aditivos
avançados para obter as seguintes propriedades:
• Índice de viscosidade alto e muito estável
• Alta resistência contra cisalhamento
• Arranque a frio muito rápido
• Película de lubrificação segura a temperaturas muito elevadas
• Muito bom detergência e dispersão
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma

PRÊMIO
Aplicações
Este óleo de motor sintético é
recomendado para uso em motores a
gasolina e diesel, com ou sem turbo,
em carros de passageiros e carrinhas
de mercadorias com as especificações
conforme indicado abaixo. Asua baixa
viscosidade permite a utilização deste
óleo de motor em condições extremas.

Especificações
API SN/CF
ACEA A3/B4-12

Aplicações
Veedol Sintron LongLife III 5W-30
é um óleo de motor recomendado para
uso em motores gasolina e diesel, com
ou sem turbo, em carros de passageiros e carrinhas de mercadorias com
intervalos prolongados de mudança
de óleo. Este óleo de motor também
contribui para a extensão da vida útil
dos filtros de partículas. Devido à sua
composição especial, é possível aplicar
este produto para o último VW 504,00
/ 507,00 requisitos, na prática também
chamados óleos VW Longlife III.

Especificações
API SN
ACEA C3-12

Aplicações
Veedol Sintron C3 5W-30 é
desenvolvido especificamente para
motores diesel de injetor bomba de
automóveis de passageiros.
Além disso, este lubrificante é muito
adequado para uso em motores diesel,
com ou sem turbo. Este produto
atende aos requisitos de vários
OEM e, portanto, possui uma ampla
aplicação.

Especificações
API SN
ACEA C3-12

Aplicações
Veedol Sintron C1 5W-30 é
recomendado para uso em motores a
gasolina e diesel, com ou sem turbo,
em automóveis de passageiros e
carrinhas de mercadorias. Devido à sua
composição especial, este produto
pode ser aplicado em veículos com
catalisadores de três vias modernos e
filtros de partículas diesel. Devido ao
baixo teor de SAPS, este óleo do motor
contribui para a extensão da vida útil
dos filtros de partículas para motores
a diesel.

Especificações
ACEA C1-12

Requisitos
MB 229.3/226.5
VW 502.00/505.00
BMW Longlife-01
Renault RN0700/
RN0710
Porsche A40

SINTRON LONGLIFE III 5W-30
Descrição
Veedol Sintron LongLife III 5W-30 óleo de motor universal,
desenvolvido de acordo com a tecnologia mais recente, com
base em óleos base sintéticos especialmente selecionados e
uma escolha bem equilibrada de aditivos avançados para obter
as seguintes propriedades:
• Menor consumo de combustível
• Conteúdo médio SAPS
• Adequado para catalisadores modernos
• Arranque a frio muito rápido
• Película de lubrificação segura a altas temperaturas
• Alagados intervalos de mudança de óleo
• Muito bom detergência e dispersão
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma

PRÊMIO

Aprovações
MB-Approval
229.51
Approved under
VW 504.00/507.00
BMW Longlife-04
Porsche C30

SINTRON C3 5W30
Descrição
Veedol Sintron C3 5W-30 é um óleo de motor sintético
desenvolvido de acordo com a tecnologia mais recente.
Formulado a partir óleos de base sintéticos especialmente
selecionados, com alto índice de viscosidade e uma escolha
bem equilibrada de aditivos avançados. Isso ajuda a alcançar
o seguinte:
• Melhor eficiência de combustível
• Indice de viscosidade estável e de cisalhamento
• Óleo com excelente fluidez a baixa temperatura garantindo
fácil arranque a frio
• Lubrificação efetiva a temperaturas muito elevadas
• Sistema exclusivo de aditivo de detergente / dispersão que
garante uma limpeza elevada do motor
• Formação reduzida de cinzas de combustão
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma

PRÊMIO

Aprovações
MB-Approval
229.51 / 229.52
Approved under
VW 502.00/
505.00/505.01
BMW Longlife-04

SINTRON C1 5W-30
Descrição
Veedol Sintron C1 5W-30 é um óleo de motor desenvolvido
de acordo com a tecnologia mais recente e com base em óleos
base sintéticos especialmente selecionados. Ao aplicar aditivos
avançados, o desempenho excepcional deste baixo óleo de
motor SAPS é acentuado.
• Menor consumo de combustível
• Adequado para catalisadores modernos
• Low SAPS
• Arranque a frio muito rápido
• Película de lubrificação segura a altas temperaturas
• Muito bom detergência e dispersão
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma

PRÊMIO

Aviso: estes óleos têm os limites SAPS
mais baixos e podem não ser adequados
para

WWW.VEEDOL.COM
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SINTRON C4 5W-30

PRÊMIO

Descrição
Veedol Sintron C4 5W-30 é um óleo de motor, desenvolvido
de acordo com a tecnologia mais recente, com base em óleos
base sintéticos especialmente selecionados. Ao aplicar aditivos
avançados, o desempenho excepcional deste baixo óleo de
motor SAPS é acentuado.
• Menor consumo de combustível
• Adequado para catalisadores modernos
• Low SAPS
• Arranque a frio muito rápido
• Película de lubrificação segura a altas temperaturas
• Muito bom detergência e dispersão
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma

Aplicações
Veedol Sintron C4 5W-30 é recomendado para uso em motores a
gasolina e diesel, com ou sem turbo,
em carros de passageiros e carrinhas
de meradorias. Devido à sua composição especial, este produto pode ser
aplicado em veículos para os quais é
solicitada a especificação RN0720 da
Renault e equipadas com catalíticos
modernos de três vias e filtros de
partículas diesel. Devido ao baixo teor
de SAPS, este óleo de motor contribui
para a extensão da vida útil dos filtros
de partículas para motores diesel.

Especificações
ACEA C4-12
Approval
Renault RN0720
Requisitos
MBl 226.51

Aviso: estes óleos têm os limites SAPS
mais baixos e podem não ser adequados
para uso em alguns motores.

SINTRON F 5W-30

PRÊMIO

Descrição
Veedol Sintron F 5W-30 é um óleo de motor sintético moderno
produzido com óleos base sintéticos seleccionados especiais e
uma escolha bem equilibrada de aditivos avançados para obter
as seguintes propriedades:
• Menor consumo de combustível
• Índice de viscosidade alto e estável
• Alta resistência contra cisalhamento
• Arranque a frio muito rápido
• Resistência muito forte contra a oxidação
• Película de lubrificação segura a altas temperaturas
• Muito bom detergência e poder de dispersão
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma

PROFISSIONAL
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Aplicações
Veedol Sintron F 5W-30 é
recomendado para uso em motores de
gasolina e diesel, com ou sem turbo,
em carros de passageiros e carrinhas
de mercadorias com as especificações
abaixo. Este óleo móvel é
especialmente desenvolvido para
aqueles carros que pedem óleos de
motor que atendam aos requisitos
recentes dos OEMs. Este óleo é
totalmente compatível com Ford M2C
913-A, B e C.

Especificações
API SL/CF
ACEA A1/B1-12,
A5/B5-12
Requisitos
Ford WSSM2C913-D
Renault RN0700
Jaguar Land Rover
STJR.03.5003

Atende as mais recentes especificações internacionais,
com a melhor proteção do motor.

POWERTRON F 5W-20
Descrição
Veedol Powertron F 5W-20 é um óleo de motor sintético
especialmente desenvolvido para atender aos requisitos dos mais
recentes motores de gasolina Ford Eco-boost. É desenvolvido
usando a tecnologia aditiva mais recente em combinação com
óleos base sintéticos especialmente selecionados com alto índice
de viscosidade natural. Isso resultou em um óleo de motor bem
equilibrado se as seguintes propriedades foram obtidas:
• Menor consumo de combustível
• Índice de viscosidade alto e muito estável
• Alta resistência contra cisalhamento
• Arranque a frio muito rápido
• Película de lubrificação segura a temperaturas muito elevadas
• Formação reduzida de cinzas de combustão
• Muito bom detergência e dispersão
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formação de
espuma

PROFISSIONAL
Aplicações
Veedol Powertron F 5W-20 é
baseado em óleos base sintéticos
especialmente desenvolvidos para os
motores a gasolina Ford Ecoboost.
Este óleo do motor também pode
ser usado se um produto ACEA A1 /
B1 ou API SN for recomendado pelo
fabricante do carro.

Especificações
API SN
ACEA A1/B1-12
Requisitos
Ford WSSM2C948-B
Jaguar Land Rover
STJR.03.5004

POWERTRON C3 5W-30
Descrição
Veedol Powertron C3 5W-30 é um óleo de motor sintético
com base nos aditivos oficialmente aprovados e óleos de base
de alta qualidade para obter as seguintes propriedades:
• Muito bom detergência e dispersão
• Poderosa ação contra desgaste, corrosão e formação de
espuma
• Menor consumo de combustível
• Boa resistência à oxidação
• Compatível com DPF

PROFISSIONAL
Aplicações

Este óleo de motor sintético universal
API SN é adequado para uso em motores a ACEA C312 gasolina e diesel,
com ou sem turbo. Além disso, este
lubrificante também é Requisitos
muito adequado para motores diesel
MB 229.51/229.52 de automóveis
de passageiros com VW 502.00 /
uma bomba-injetor-bomba. Este
505.00/505.01 produto é compatível
com filtro de Dexos 2 partículas diesel
e atende aos BMW Longlife-04

Especificações
API SN
ACEA C3-12
Requisitos
MB 229.51/229.52
VW 502.00/
505.00/505.01
Dexos 2
BMW Longlife-04
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POWERTRON C2 5W-30
Descrição
Veedol Powertron C2 5W-30 é um óleodesenvolvido de
acordo com a tecnologia mais recente, com base em óleos
base sintéticos especialmente selecionados aos quais aditivos
avançados são adicionados para obter as seguintes
propriedades:
• Menor consumo de combustível
• Adequado para catalisadores modernos
• Arranque a frio muito rápido
• Película de lubrificação segura a altas temperaturas
• Alargados intervalos de mudança de óleo
• Muito bom detergência e dispersão
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma

PROFISSIONAL
Aplicações
Veedol Powertron C2 5W-30 é
recomendado para uso em motores a
gasolina e diesel, com ou sem turbo,
em carros de passageiros e carrinhas
de mercadorias com intervalos prolongados de mudança de óleo. Devido
ao baixo teor de SAPS, este produto
pode ser aplicado em veículos com
catalisadores de três vias modernos e
filtros de partículas diesel.

Especificações
API SN/CF
ACEA C2-12
Requisitos
Renault RN0700
Fiat 9.55535-S1

POWERTRON ULTRA 5W-40
Descrição
Veedol Powertron Ultra 5W-40 O óleo de motor é desenvolvido de acordo com a tecnologia mais recente e com base em
óleos de base especialmente selecionados com alto índice de
viscosidade natural. Com a adição de uma escolha bem
equilibrada de aditivos avançados são obtidas as seguintes
propriedades:
• Alta resistência contra cisalhamento
• Arranque a frio muito rápido
• Película de lubrificação segura a temperaturas muito
elevadas
• Formação reduzida de cinzas de combustão
• Muito bom detergência e dispersão
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma

PROFISSIONAL
Aplicações
Veedol Powertron Ultra 5W-40
O óleo de motor é especialmente
desenvolvido para motores diesel
com injetor-bomba. Além disso, este
lubrificante é muito adequado para uso
em motores a gasolina e diesel, com
ou sem turbo. Este produto atende aos
requisitos de vários OEMs e, portanto,
possui uma ampla aplicação.

Especificações
API SN/CF
ACEA C3-12

Aprovações
MB-Approval 229.51
Approved under VW
502.00/505.00/505.01
BMW Longlife-04

Requisitos
MB 229.31/226.5
Ford M2C917-A
Porsche A40
Renault RN0700/
RN0710; Dexos 2
Fiat 9.55535-S2

POWERTRON P 5W-30
Descrição
Veedol Powertron P 5W-30 é um óleo de motor totalmente
sintético, desenvolvido de acordo com a tecnologia mais
recente. É especialmente concebido para dar:
• Menor consumo de combustível
• Arranque a frio muito rápido
• Película de lubrificação segura a altas temperaturas
• Extendido intervalos de drenagem de óleo
• Muito bom detergência e dispersão
• Excelente proteção contra desgaste, corrosão e formação de
espuma

PROFISSIONAL
Aplicações
Veedol Powertron P 5W-30 é
recomendado para uso em motores a
gasolina e diesel, com ou sem turbo,
em carros de passageiros e carrinhas
de mercadorias. Devido ao menor
conteúdo SAPS, este produto pode ser
aplicado em veículos com catalisadores de três vias modernos e filtros de
partículas diesel. Especialmente concebido para Veículos Peugeot que exigem
especificações de óleo PSA B 71 2290

Especificações
ACEA C2-12,
A5/B5-12
API SN

Aplicações
Veedol Powertron Plus 5W-40 é
recomendado para uso em gasolina e
motores a diesel, com ou sem turbo,
em carros de passageiros e carrinhas
de mercadorias para as quais mais são
necessárias especificações modernas.

Especificações

Requisitos
PSA B71 2290

POWERTRON PLUS 5W-40
Descrição
Veedol Powertron Plus 5W-40 é um óleos sintético, baseado
em produtos sintéticos especialmente selecionados. Óleos de
base com alto índice de viscosidade e choque bem equilibrado
de aditivos avançados para obter as seguintes propriedades:
• High and very stable viscosity index
• High resistance against shearing
• Fast cold start
• Very strong resistance against oxidation
• Safe lubrication film at very high temperatures
• Very good detergency and dispersion
• Very strong protection against wear, corrosion and foaming

PROFISSIONAL
API SN/CF
ACEA A3/B4-12

Aprovações
MB-Approval 229.3
Approved under VW
502.00/505.00

Requisitos
Renault RN0700/
RN0710
Fiat 9.55535-M2
Porsche A40
BMW Longlife-01
GM LL-B-025
MB 226.5

WWW.VEEDOL.COM
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POWERTRON M 5W-30
Descrição
Veedol Powertron M é especialmente desenvolvido para
proteger peças críticas do motor em veículos com maior
quilometragem (com mais de 120.000 km de uso).
A composição deste óleo de motor baseia-se em óleos de base
especiais com agentes protetores de vedação e aditivos que
prolongam a vida útil, reduzem as lamas e evitam depósitos no
motor. Com base nesta composição especial, o óleo tem os
seguintes benefícios:
• Adequado para veículos com motores movidos a mais de
120.000 km
• Desacelera o processo de envelhecimento do motor
• Proteção de desgaste melhorada
• Alta resistência à oxidação
• Muito bom poder de limpeza
• Boas propriedades de início frio
• Melhor condição de vedação e proteção contra fugas

PROFISSIONAL
Aplicações
Recomendado para motores a gasolina
de automóveis de passageiros e
veículos ligeiros comerciais com mais
de 120000 km. Possui agentes
especiais de óleos básicos e protetores
de vedação para evitar vazamentos
em motores mais antigos e mantê-los
limpos -mesmo nas condições de
condução mais difíceis.
Reduz o consumo de óleo enquanto
protege o motor.

Especificações
ACEA A3-98,
B3-98
API SJ/CF

POWERTRON M 10W-40
Descrição
Veedol Powertron M é especialmente desenvolvido para
proteger peças críticas do motor em veículos com maior
qulometragem (com mais de 120.000 km de uso).
A composição deste óleo do motor baseia-se em óleos de base
especiais com agentes protetores de vedação e aditivos que
prolongam a vida útil, reduzem as lamas e evitam depósitos no
motor. Com base nesta composição especial, o óleo tem os
seguintes benefícios:
• Adequado para veículos com motores movidos a mais de
120.000 km
• Desacelera o processo de envelhecimento do motor
• Proteção de desgaste melhorada
• Alta resistência à oxidação
• Muito bom poder de limpeza
• Boas propriedades de início a frio
• Melhor condição de vedação e proteção contra fugas

PROFISSIONAL
Aplicações
Recomendado para motores a gasolina
de automóveis de passageiros e
veículos ligeiros comerciais com mais
de 120000 km. Possui agentes
especiais de óleos básicos e protetores
de vedação para evitar fugas em
motores mais antigos e mantê-los
limpos -mesmo nas condições de
condução mais difíceis.
Reduz o consumo de óleo enquanto
protege o motor.

Especificações

Aplicações
Veedol Powertron Racing 10W-60 é
um óleo de motor sintético,
recomendado para uso em motores
a gasolina e diesel de alta potência,
com ou sem turbo, em automóveis de
passageiros. É excelente para motores
de alta carga e corrida.

Especificações
API SN/CF
ACEA A3/B4-12

ACEA A3-98,
B3-98
API SJ/CF

POWERTRON RACING 10W-60
Descrição
Veedol Powertron Racing 10W-60 é um óleo de motor 100%
sintético, produzido com óleos base sintéticos de alta
qualidade e uma escolha bem equilibrada de aditivos
avançados para obter as seguintes propriedades:
• Índice de viscosidade alto e muito estável
• Boa resistência contra cisalhamento
• Arranque a frio muito rápido
• Película de lubrificação segura a temperaturas muito elevadas
• Muito bom detergência e poder de dispersão
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma
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Veedol
Catálogo de Produtos

DESEMPENHO

Atende às principais especificações com uma excelente relação
preço- qualidade, com alta proteção contra desgaste do motor.

MULTIGRADE SUPER 10W-40
Descrição
Veedol Multigrade Super 10W-40 O óleo de motor é baseado
em uma combinação de óleos de base minerais e sintéticos
refinados de alta qualidade. Ao adicionar uma escolha bem
equilibrada de aditivos, são obtidas as seguintes propriedades:
• Índice de viscosidade alto e estável
• Arranque a frio muito rápido
• Forte resistência contra a oxidação
• Boa detergência e dispersão
• Película de lubrificação segura a altas temperaturas
• Proteção forte contra desgaste, corrosão e formação de
espuma

DESEMPENHO
Aplicações
Veedol Multigrade Super 10W-40 é
recomendado para uso em motores a
gasolina e diesel, com ou sem turbo,
em carros de passageiros e carrinhas
de mercadorias.

Especificações
API SL/CF
ACEA A3/B4-12
Aprovações
MB-Approval 229.1
Requisitos
VW 502.00/505.00

MULTIGRADE PLUS 15W-40
Descrição
Veedol Multigrade Plus 15W-40 é um óleo de motor
multifuncional moderno, produzido com óleos de base
refinados com solventes de alta qualidade e aditivos modernos
para obter as seguintes propriedades:
• Força forte de detergência e poder de dispersão
• Forte resistência contra a oxidação
• Proteção forte contra o desgaste
• Proteção forte contra corrosão e formação de espuma
• Índice de viscosidade alto e estável
• Baixa tendência à evaporação

DESEMPENHO
Aplicações
Veedol Multigrade Plus 15W-40 é
recomendado para uso em motores
a gasolina, diesel e GLP, com ou sem
turbo-carga, em carros de passageiros
e vans de entrega.

Especificações
API SL/CF
ACEA A3/B4-12

Aplicações
Veedol Multigrade Special 10W-40
Este óleo de motor é recomendado
para uso em motores a gasolina e
diesel, com ou sem turbo, em carros
de passageiros e carrinhas de
mercadorias.

Especificações
API SL/CF
ACEA A3/B4-12

Aprovações
MB-Approval 229.1

MULTIGRADE SPECIAL 10W-40
Descrição
Veedol Multigrade Special 10W-40 é um óleo de motor
baseado em óleos minerais e sintéticos de alta qualidade. Ao
adicionar um escolha bem equilibrada de aditivos são obtidas
as seguintes propriedades:
• Índice de viscosidade alto e estável
• Alta resistência contra oxidação
• Arranque a frio muito rápido
• Película de lubrificação segura a altas temperaturas
• Boa detergência e dispersão
• Proteção forte contra desgaste, corrosão e formação de
espuma

DESEMPENHO

Requisitos
MB 229.1
VW 502.00/505.00

ESTES ÓLEOS DE MOTOR CUMPREM
OS REQUISITOS DOS MOTORES MODERNOS
WWW.VEEDOL.COM

A Escolha dos Profissionais
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NOSSA ÚLTIMA GERAÇÃO DE ÓLEOS DE MOTOR
DE ALTO DESEMPENHO ENCONTRA AS DEMANDAS
MAIS ALTAS E REQUISITOS
PRÊMIO

Atende o mais alto padrão dos principais fabricantes de automóveis do
mundo, com excepcional proteção do motor.

MARATRON ULTRA LSP 5W-30
Descrição
Veedol Maratron Ultra LSP 5W-30 é um óleo de motor diesel
de alta qualidade baseado na mais recente tecnologia aditiva
combinada com óleos base muito especiais. Este óleo do
motor possui as seguintes propriedades:
• A detergência muito poderosa impede depósitos no motor
• Dispersão muito forte que evita a precipitação e a formação
de lodo
• Poderosa atividade contra desgaste, corrosão e formação
de espuma
• Índice de viscosidade alto e estável
• Baixo número de cinzas sulfatadas
• Intervalos prolongados de mudança de óleo
• Menor consumo de combustível

PRÊMIO
Aplicações
Este óleo de motor com
economia de combustível foi
desenvolvido principalmente
para motores diesel pesados,
mesmo nas condições operacionais mais difíceis e todo o ano.
Este produto é muito adequado
para motores Euro 4, Euro 5 e
Euro 6 em combinação com
combustível diesel com baixo
teor de enxofre. Este óleo do
motor também é adequado para
aplicação em motores com ou
sem filtros de partículas e catalisadores de escape. Este óleo
de motor é um dos lubrificantes
do grupo “Low SAPS”.

Especificações
API CJ-4/SN
ACEA E6-12, E7-12, E9-12
Aprovações
MB-Approval 228.51
MAN M 3677/M 3477/M
3271-1
Volvo VDS-4/VDS-3
Mack EO-O Premium
Plus/EO-N
Renault VI RLD-3/RLD-2
Requisitos
MTU Type 3.1
Renault VI RXD/RGD
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20081
Cat ECF-3
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
Detroit Diesel 93K218
Scania Low Ash
MB 228.31

MARATRON EXTRA LSP 10W-40
Descrição
Veedol Maratron Extra LSP 10W-40 é um óleo de motor
diesel de alta qualidade baseado na mais recente tecnologia
aditiva combinada com óleos base muito especiais. Este óleo
do motor possui as seguintes propriedades:
• A detergência muito poderosa impede depósitos no motor
• Dispersão muito forte que impede a precipitação e lodo
• Tendência reduzida para formar partículas, aumentando
assim a vida útil dos filtros de partículas
• Poderosa atividade contra corrosão e espuma
• Índice de viscosidade alto e estável
• Baixo teor de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre (Low
SAPS)
• Poderosa atividade contra o desgaste, resultando em
desgaste fortemente reduzido de anéis de pistão e forros de
cilindros
• Custos de manutenção reduzidos

PRÊMIO
Aplicações
Este lubrificante foi
desenvolvido principalmente
para motores diesel pesados,
mesmo nas condições de
operação mais difíceis e para
uso durante todo o ano. Este
produto é muito adequado para
motores Euro 4, Euro 5 e Euro 6
em combinação com o gasóleo
com baixo teor de enxofre.
Este óleo do motor também é
adequado para aplicação em
motores com ou sem filtros de
partículas e catalisadores de
escape. Este óleo de motor é
um dos grupo de lubrificantes
“Low SAPS”.

Especificações
API CI-4
ACEA E6-12, E7-12
Aprovações
MB-Approval 228.51
MAN M 3477/M 3271-1
Volvo VDS-3
Mack EO-N
Renault VI RLD-2
Requisitos
DAF Long Drain
MB 226.9
Renault VI RXD
MTU Type 3.1
Deutz DQC III-10 LA
JASO DH-2
Cummins CES
20076/20077
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MAX-PRO ULTRA 5W-30

PRÊMIO

Descrição
Veedol Max-Pro Ultra 5W-30 é um óleo de motor diesel de
economia de combustível avançado com base na mais recente
tecnologia aditiva, combinada com óleos de base muito especiais. Este óleo do motor possui as seguintes propriedades:
• A detergência muito poderosa impede depósitos no motor
• Dispersão muito forte que impede a precipitação e lodo
• Poderosa atividade contra corrosão e formação de espuma
• Índice de viscosidade natural elevado e estável
• Alto número de cinzas sulfatadas
• Poderosa atividade contra o desgaste, resultando em
desgaste fortemente reduzido de anéis de pistão e cilindros
• Menor consumo de combustível

Aplicações
Este lubrificante com economia
de combustível foi desenvolvido
principalmente para motores
diesel pesados, mesmo nas
condições de operação mais
difíceis e durante todo o ano.
Este produto é muito adequado
para motores Euro 3, 4 e 5 em
combinação com combustível
diesel com um teor de enxofre
relativamente baixo. Este óleo
do motor também é desenvolvido para permitir (de acordo com
os padrões oficiais) intervalos
prolongados de mudança de
óleo.

Especificações
API CI-4
ACEA E4-12, E7-12
Aprovações
MB-Approval 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Mack EO-N
Renault VI RLD-2
Requisitos
DAF HP1/HP2
Cat ECF-2
Cummins 20076/20078
Deutz DQC IV-10
Mack EO-M Plus
MTU Type 3
Renault VI RXD
Global DHD-1
JASO DH-1
Scania LDF
MAN M 3377

NOSSA ÚLTIMA GERAÇÃO DE ÓLEOS DE MOTOR
DE ALTO DESEMPENHO ENCONTRA AS DEMANDAS
MAIS ALTAS E REQUISITOS
PROFISSIONAL

Atende o mais alto padrão dos principais fabricantes de
automóveis do mundo, com excepcional proteção do motor.

MAX-PRO EXTRA 10W-40
Descrição
Veedol Max-Pro Extra 10W-40 um óleo de motor diesel
moderno baseado em tecnologia aditiva avançada combinada
com óleos base sintéticos especiais. Isso resulta nas seguintes
propriedades para este óleo do motor:
• Detergência muito poderosa que evita depósitos no motor
• Dispersão muito forte que evita precipitação e formação de
lodo
• Poderosa ação contra corrosão e formação de espuma
• Alto índice de viscosidade
• Alto número de cinzas sulfatadas
• Poderosa atividade contra desgaste, resultando em desgaste
fortemente reduzido de anéis de pistão e forros de cilindros
• Intervalos de mudança de óleo mais longos

PROFISSIONAL
Aplicações
Este lubrificante foi desenvolvido principalmente para motores
a diesel pesados, mesmo nas
condições de operação mais
difíceis e para uso durante todo
o ano. Este produto é muito
adequado para motores Euro
2 a Euro 6 em combinação
com diferentes qualidades de
combustível diesel. Este óleo do
motor também é adequado para
aplicação em motores com ou
sem catalisadores de escape.

WWW.VEEDOL.COM

Especificações
API CF
ACEA E4-12, E7-12
MAN M 3277
Aprovações
MB-Approval 228.5
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Renault VI RLD-2
Mack EO-N
Requisitos
Renault VI RXD

Veedol
Catálogo de Produtos

A Escolha dos Profissionais

MAX-PRO PLUS 10W-40
Descrição
Veedol Max-Pro Plus 10W-40 é um óleo de motor diesel de
alta qualidade baseado na mais recente tecnologia aditiva
combinada com óleos base muito especiais. Este óleo do
motor possui as seguintes propriedades:
• A detergência muito poderosa impede depósitos no motor
• Dispersão muito forte que evita a precipitação e a formação
de lodo
• Poderosa atividade contra desgaste, corrosão e formação
de espuma
• Índice de viscosidade alto e estável
• Baixo número de cinzas sulfatadas
• Intervalos prolongados de mudança de óleo

PROFISSIONAL
Aplicações
Este lubrificante foi desenvolvido para motores diesel pesados
sob as condições de operação
mais difíceis e para uso durante
todo o ano. Este produto é
muito adequado para Euro 4
e Euro 5 motores sem filtros
de partículas e para a maioria
dos motores com sistemas de
emissão de gases de escape.
Este óleo do motor também é
desenvolvido para (de acordo
com os padrões oficiais) permitir
intervalos de mudança de óleo
prolongados muito longos e
evitar o “furto”.

Especificações
API CI-4
ACEA E4-12, E7-12
Aprovações
MB-Approval 228.5
MAN M 3377/M 3277
Requisitos
Volvo VDS-3
Renault VI RLD-2, RXD
Mack EO-N
MTU Type 3
Deutz IV-10
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20078
Global DHD-1
Detroit Diesel 93K215

MAX-PRO SPECIAL LSP 10W-40
Descrição
Veedol Max-Pro Special LSP 10W-40 é um óleo de motor de
serviço pesado formulado com aditivos de alto desempenho
únicos em combinação com óleos base selecionados
especiais. Este óleo de motor multigrado cumpre os requisitos
mais recentes de OEM para uso em motores diesel de quatro
tempos de alta velocidade dos modelos mais recentes e possui as seguintes propriedades:
• Atende ou excede o requisito dos padrões de emissão de
hoje em dia
• Excelentes propriedades de arranque a frio
• Estabilidade de cisalhamento muito boa
• Resistência melhorada à oxidação
• Dispersão muito forte, portanto, os depósitos e lodos são
restritos a um mínimo
• Propriedades excelentes contra desgaste, corrosão e
formação de espuma

PROFISSIONAL
Aplicações
Este óleo do motor Heavy
Duty é adequado para uso em
aplicações tanto na estrada
quanto fora da estrada. Este
óleo do motor contribui para
a baixa emissão de gases de
escape e níveis de partículas que aumentam a vida útil
dos sistemas de controle de
emissão. Este produto cumpre
e excede os requisitos da API
CJ-4. Ao atender aos requisitos
dos OEM na Europa e América
do Norte, este produto possui
uma ampla escolha de possibilidades de aplicação. Este
produto pode ser aplicado em
motores Euro 5 e Euro 6 com
sistema de exaustão SCR e em
motores Euro 3 e Euro 4 quando
indicado pelo fabricante.

Especificações
API CJ-4/SM
ACEA E7-12, E9-12

Aplicações
Este óleo do motor Heavy
Duty é adequado para uso em
aplicações tanto na estrada
quanto fora da estrada. Este
óleo do motor contribui para
reduzir a emissão de gases de
escape e os níveis de partículas,
melhorando a vida útil do
controle de emissões sistemas.
Este produto cumpre e excede
os requisitos da API CJ-4. Ao
atender aos requisitos dos OEM
na Europa e América do Norte,
este produto possui uma ampla
escolha de possibilidades de
aplicação. Este produto pode
ser aplicado em motores Euro
5 com sistema de gases de
escape SCR e em motores Euro
3 e Euro 4 quando indicado pelo
fabricante.

Especificações
API CJ-4/SM
ACEA E7-12, E9-12

Requisitos
MB 228.31
MAN M 3575
Cat ECF-2/ECF-3
Cummins CES 20081
Detroit Diesel 93K218
MTU Type 2.1
Deutz DQC III-10 LA
Volvo VDS-4
Renault VI RLD-3
Global DHD-1
JASO DH-2
Mack EO-O Premium Plus

MAX-PRO SPECIAL LSP 15W-40
Descrição
Veedol Max-Pro Special LSP 15W-40 é um óleo de motor de
serviço pesado formulado com aditivos de alto desempenho
únicos em combinação com óleos base selecionados especiais. Este óleo de motor multigrado cumpre os requisitos mais
recentes de OEM para uso em motores diesel de quatro
tempos de alta velocidade dos modelos mais recentes e
possui as seguintes propriedades:
• Atende ou excede o requisito das normas de emissão mais
baixas atuais
• Excelentes propriedades de arranque a frio
• Estabilidade de cisalhamento muito boa
• Resistência melhorada à oxidação
• Dispersão muito forte, portanto, os depósitos e lodos são
restritos a um mínimo
• Propriedades excelentes contra desgaste, corrosão e
formação de espuma
• Menor consumo de óleo

17

PROFISSIONAL

Aprovações
Volvo VDS-4
Renault VI RLD-3
Mack EO-O Premium Plus
Requisitos
MB 228.31
MAN M 3575
Cat ECF-2/ECF-3
Cummins CES 20081
Detroit Diesel 93K218
JASO DH-2
Global DHD-1
MTU Type 2.1
Deutz DQC III-10 LA
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DESEMPENHO

Atende o mais alto padrão dos principais fabricantes de automóveis
do mundo, com excepcional proteção do motor.

DIESEL STAR ULTRA 10W-40
Descrição
Veedol Diesel Star Ultra 10W-40 é um óleo de motor diesel,
formulado com óleos base sintéticos e uma escolha bem
equilibrada de aditivos. Este óleo do motor possui as seguintes
propriedades:
• Medição de detergência muito poderosa, minimizando
depósitos na zona quente do motor
• Dispersão muito forte que restringe os depósitos e lodo frio
ao mínimo
• Proteção poderosa contra corrosão e formação de espuma
• Índice de viscosidade alto e estável
• Baixo número de cinzas sulfatadas
• Poderosa atividade contra o desgaste, resultando em
desgaste fortemente reduzido de anéis de pistão e cilindros

DESEMPENHO
Aplicações
Este lubrificante do motor é
aplicável aos motores a gasolina
e a diesel (normais ou turboaspersíveis), mesmo nas condições de operação mais difíceis
e durante todo o ano. Este óleo
de motor tem um sistema aditivo
especial e, portanto, pode ser
usado, quando os combustíveis
com conteúdo de enxofre relativamente alto estão envolvidos.
Este óleo de motor de qualidade
especial é desenvolvido principalmente para permitir intervalos
prolongados de drenagem de
óleo e para evitar o “escoamento
do furo” (= desgaste do cilindro)
em motores a diesel. Este
produto também é adequado
para aplicação em motores Euro
4 e Euro 5.

Especificações
API CI-4/SL
ACEA A3/B4-12, E7-12
Requisitos
MB 228.3/229.1
MAN M 3275
Volvo VDS-3
Renault VI RLD/RLD-2
MTU Type 2
Cummins CES
20076/20077/20078
Mack EO-N/EO-M Plus
Global DHD-1
Cat ECF-1-a/ECF-2
Deutz DQC III-10
ZF TE-ML 07C
Detroit Diesel 93K215

DIESEL STAR EXTRA 15W-40
Descrição
Veedol Diesel Star Extra 15W-40é um óleo de motor de
gasolina e diesel de nova geração, formulado com óleos
especialmente selecionados e uma escolha bem equilibrada
de aditivos. Este óleo do motor possui as seguintes
propriedades:
• Detergência muito poderosa que protege depósitos no motor
• Dispersão muito forte que protege contra precipitação e lodo
• Poderosa atividade contra corrosão e formação de espuma
• Índice de viscosidade alto e estável
• Baixo número de cinzas sulfatadas
• Poderosa atividade contra o desgaste, resultando em
desgaste fortemente reduzido de anéis de pistão e cilindros

DESEMPENHO
Aplicações
Este lubrificante do motor é
aplicável aos motores a gasolina
e diesel (normalmente ou com
turbo-aspirado), mesmo nas condições de operação mais difíceis
e durante todo o ano. Este óleo
do motor possui um sistema aditivo especial e, portanto, pode ser
usado com combustíveis com um
teor de enxofre relativamente alto.
Esta qualidade especial de óleo
do motor é desenvolvida principalmente para permitir intervalos
prolongados de drenagem de
óleo e para evitar o “escoamento
do furo” (= desgaste do cilindro)
em motores a diesel.
Este produto é adequado para
aplicação em Euro 4 e Euro 5
motores.

Especificações
API CI-4/SL
ACEA A3/B4-12, E7-12
Aprovações
MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
Renault VI RLD-2
Mack EO-N
Requisitos
Cat ECF-1-a/ECF-2
MAN M 3275-1
Cummins CES
20076/20077/20078
Deutz DQC III-10
Mack EO-M Plus
MTU Type 2
Renault VI RLD
Global DHD-1
MB 229.1
Detroit Diesel 93K215,
ZF TE-ML 07C

DIESEL STAR PLUS 15W-40
Descrição
Veedol Diesel Star Plus 15W-40 é um óleo de motor multigrado, produzido com óleos de base e aditivos refinados com
solvente especialmente selecionados. Este óleo do motor
possui as seguintes propriedades:

DESEMPENHO
Aplicações
Este óleo lubrificante universal
é adequado para gasolina ou
motores diesel.

• Muito boa detergência que evita depósitos no motor
• Muito boa dispersão que reduz a precipitação e lodo
• Poderosa ação contra desgaste, corrosão e formação de
espuma
• Índice de viscosidade estável
• Adequado para intervalos de mudança prolongados
• Baixos conteúdos de cinzas

Especificações
API CH-4/SJ
ACEA A3/B3-98, E2-96
Aprovações
MB-Approval 228.1
Requisitos
MAN 271
Volvo VDS-2
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20076
Cat ECF-1-a
MTU Type 1
Renault VI RD/RD-2
ZF TE ML 04C/07C

WWW.VEEDOL.COM

Veedol
Catálogo de Produtos

A Escolha dos Profissionais

DIESEL STAR SPECIAL 15W-40
Descrição
Veedol Diesel Star Special 15W-40 baseia-se nas fórmulas
oficialmente aprovadas, utilizando os mesmos aditivos de alta
qualidade, mas com óleos base alternativos equivalentes.
É, portanto, um produto equivalente em termos de qualidade,
com um nível de desempenho correspondente aos produtos
originalmente aprovados.

DESEMPENHO
Aplicações
Este óleo lubrificante universal
é adequado para gasolina ou
motores diesel.

Especificações
API CH-4/SJ
ACEA A3/B3-98, E2-96
Requisitos
MB 228.1
MAN 271
Volvo VDS-2
Mack EO-M Plus
Cummins CES
20071/20076
Cat ECF-1-a
MTU Type 1
ZF TE ML 04C/07C
Renault VI RD/RD-2

DIESEL STAR FLEET 15W-40
Descrição
Veedol Diesel Star Fleet 15W-40 baseia-se nas fórmulas
oficialmente aprovadas, utilizando os mesmos aditivos de alta
qualidade, mas com óleos base alternativos equivalentes.
É, portanto, um produto equivalente em termos de qualidade,
com um nível de desempenho correspondente aos produtos
originalmente aprovados.

DESEMPENHO
Aplicações
Este lubrificante do motor é
usado para motores a gasolina e diesel (normalmente ou
turboaspiração), mesmo nas
condições de operação mais
difíceis e todos os durante todo
o ano. Este óleo do motor tem
um sistema aditivo especial e,
portanto, pode ser usado
quando combustíveis com
conteúdo de enxofre relativamente alto estão envolvidos.
Esta qualidade especial de
óleo do motor é desenvolvida
principalmente para permitir
intervalos prolongados de
mudança de óleo e para evitar
o “escoamento do furo” (= desgaste do cilindro) nos motores
a diesel. Também este produto
é adequado para aplicação em
Euro 4 e Euro 5 motores.

Especificações
API CI-4/SL
ACEA A3/B4-12, E7-12
Requisitos
MB 228.3/229.1
Volvo VDS-3, RVI RLD/
RLD-2
Mack EO-N/EO-M Plus
Cummins CES
20076/20077/20078
MAN M 3275
Cat ECF-1-a/ECF-2
Deutz DQC III-10
MTU Type 2
Detroit Diesel 93K215
Global DHD-1
ZF TE-ML 07C

DIESEL STAR FLEET HS 10W-40
Descrição
Veedol Diesel Star HS Fleet 10W-40 baseia-se nas fórmulas
oficialmente aprovadas, utilizando os mesmos aditivos de alta
qualidade, mas com óleos base alternativos equivalentes.
É, portanto, um produto equivalente em termos de qualidade,
com um nível de desempenho correspondente aos produtos
originalmente aprovados.
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DESEMPENHO
Aplicações
Este lubrificante do motor é
usado para motores a gasolina
e diesel (normalmente ou turboaspiração), mesmo sob as
condições de operação mais
difíceis e todos os durante todo
o ano. Este óleo do motor tem
um sistema aditivo especial e,
portanto, pode ser usado quando combustíveis com conteúdo
de enxofre relativamente alto
estão envolvidos. Esta qualidade especial de óleo de motor
é desenvolvido principalmente
para permitir intervalos prolongados de mudança de óleo
e para evitar o “escoamento do
furo” (= desgaste do cilindro) em
motores a diesel. Este produto
é adequado para aplicação em
Euro 4 e Euro 5 motores.

Especificações
API CI-4/SL
ACEA A3/B4-12, E7-12
Requisitos
MB 228.3/229.1
MAN M 3275, Volvo
VDS-3
Renault VI RLD/RLD-2,
MTU Type 2
Cummins CES
20076/20077/20078
Mack EO-N/EO-M Plus
Global DHD-1
Cat ECF-1-a/ECF-2
Deutz DQC III-10
Detroit Diesel 93K215
ZF TE-ML 07C
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Veedol
Catálogo de Produtos

DIESEL STAR SUPERIOR MOTOR OIL 20W-50
Descrição
Veedol Diesel Star Superior Motor Oil 20W-50 é um óleo de
motor multifuncional, produzido com óleos de base de alta
qualidade e aditivos para obter as seguintes propriedades:
• Força forte de detergência e poder de dispersão
• Forte resistência contra a oxidação
• Proteção forte contra o desgaste
• Boa proteção contra corrosão e formação de espuma
• Índice de viscosidade alto e estável
• Nenhum efeito negativo sobre o catalisador de gases de
escape

Aplicações
Um óleo de motor multifuncional, recomendado para uso
em motores a gasolina, GLP
e diesel, com ou sem turbo,
em carros de passageiros e
carrinhas de mercadorias. Este
óleo está com as especificações
como indicado.

DESEMPENHO
Especificações
API SG/CD
CCMC G4

DIESEL STAR MOTOR OIL 20W-50
Descrição
Veedol Diesel Star Motor Oil 20W-50 é produzido com óleos
base refinados de alta qualidade e vários aditivos, para obter
as seguintes propriedades:
• Alta detergência e poder de dispersão
• Forte resistência contra a oxidação
• Eficaz na prevenção do desgaste, corrosão e formação de
espuma
• Índice de viscosidade alto e estável

DESEMPENHO
Aplicações
Óleo lubrificante adequado para
motores a gasolina sob
condições de serviço leve.
Também adequado para
motores a diesel de automóveis
de passageiros Não aplicável
para motores diesel com turbo
para os quais é necessário um
óleo de nível mínimo de API CD.

WWW.VEEDOL.COM

Especificações
API SF/CC
CCMC G2/D1

A Escolha dos Profissionais

Veedol
Catálogo de Produtos
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Veedol
Catálogo de Produtos

ÓLEO DE ENGRENAGENS

PRÊMIO

Atende o mais alto padrão dos principais fabricantes de automóveis do
mundo, com excepcional proteção de caixa de velocidades.

TRANSMISSION SYNTHETIC LS 75W-90
Descrição
Veedol Transmission Synthetic LS 75W-90 é um universal
óleo de engrenagem sintética com base em óleos base
sintéticos de alta qualidade e aditivos EP especiais para obter
as seguintes propriedades:
• Excelente atividade contra carga de alta temperatura
• Atividade muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma
• Ponto de escoamento baixo
• Propriedades EP muito altas
• Excelente propriedades “Limited Slip”
• Amplamente utilizável

PRÊMIO
Aplicações
Este óleo de engrenagem é
desenvolvido para transmissões
manuais e diferenciais hipoides
em carros de passageiros,
vans de entrega e caminhões
pesados. Este chamado óleo
“Total Drive Line” é um produto
universal amplamente utilizável.
Este produto também contém
excelentes propriedades “Limited
Slip”.

WWW.VEEDOL.COM

Especificações
API GL-4/GL-5/MT-1
Mil-L-2105D/Mil-PRF2105E, SAE J2360
Requisitos
MAN 3343 Typ S
Scania STO 1:0
Volvo 97310
ZF TE-ML 02B/05C/07A/
12B/16F/17B/19C/21C

Veedol
Catálogo de Produtos

A Escolha dos Profissionais

TRANSMISSION SYNTHETIC LD 75W-90

PRÊMIO

Descrição
Veedol Transmission Synthetic LD 75W-90 é um óleo de
engrenagem universal sintético completo baseado em óleos
base sintéticos de alta qualidade e aditivos EP especiais para
obter as seguintes propriedades:

Especificações
API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1
Mil-L-2105D/Mil-PRF-2105E,
SAE J2360

• Excelente proteção contra cargas de alta temperatura
• Atividade muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma
• Ponto de escoamento baixo
• Propriedades de pressão extrema muito especiais
• Amplamente utilizável

Aprovações
ZF TE-ML 02B/
05B/07A/12L/12N/16F/
17B/19C/21B

Aplicações
Este óleo de engrenagem foi desenvolvido para transmissões
manuais e diferenciais hipoides em carros de passageiros,
carrinhas de mercadorias e caminhões pesados.
Este chamado óleo “Total Drive Line” é amplamente utilizável
como um produto universal.

PROFISSIONAL
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Requisitos
MB 235.8
MAN 341 Typ Z2/E3, 342
Typ M3
MAN 3343 Typ S
DAF
Scania STO 1:0
Volvo 97312
Ford M2C200-B/C
Mack GO-J
Iveco
Eaton Europe
ArvinMeritor 076-N
ZF TE-ML 08

Atende o mais alto padrão dos principais fabricantes de automóveis
do mundo, com excepcional proteção de caixa de velocidades.

GEAR OIL SPECIAL HD 75W-90
Descrição
Veedol Gear Oil Special HD 75W-90 é um óleo lubrificante
semi-sintético para transmissões mecânicas, formulado com
óleos base refinados e sintéticos de alta qualidade e aditivos
EP especiais para obter as seguintes propriedades:
• Excelente resistência contra oxidação
• Muito alta atividade contra desgaste, corrosão e espuma
• Ponto de escoamento baixo
• Propriedades EP muito boas
• Bom desempenho da chave de embreagem a baixas
temperatura
• Economia de combustível

PROFISSIONAL
Aplicações
Este óleo de engrenagem é
usado em caixas de engrenagem
sob condições de trabalho pesado e deve ser usado em caixas
de engrenagens onde os óleos
minerais de engrenagens EP dão
problemas de comutação.

Especificações
API GL-4/5
Mil-L-2105

Aplicações
Este óleo de engrenagem
multifuncional deve ser usado
em diferenciais hipoides, caixas
de velocidades e outrastransmissões para as quais um óleo
de transmissão EP é aconselhado e que dão problemas de
comutação.

Especificações
API GL-4/MT-1

Requisitos
VW 501.50

GEAR OIL SPECIAL MP 75W-90
Descrição
Veedol Gear Oil Special MP 75W-90 é um óleo lubrificante
semi-sintético para transmissões mecânicas, formulado com
óleos base sintéticos refinados de alta qualidade e aditivos EP
especiais para obter as seguintes propriedades:
• Boa resistência contra a oxidação
• Boa prevenção de ferrugem, propriedades anti-corrosão e
inibidor de espuma
• Ponto de derramamento baixo
• Boas propriedades de pressão extrema (EP)
• Bom desempenho da chave de embreagem a baixas
temperaturas
• Economia de combustível

PROFISSIONAL
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Veedol
Catálogo de Produtos

GEAR OIL LD 75W-80
Descrição
Veedol Gear Oil LD 75W-80 é um óleo lubrificante sintético
para transmissões mecânicas, formulado com óleos base
sintéticos de alta qualidade e aditivos EP especiais para obter
as seguintes propriedades:
• Excelente estabilidade térmica
• Muito alta atividade contra desgaste, corrosão e espuma
• Ponto de escoamento baixo
• Propriedades de EP de alta qualidade
• Bom desempenho da chave de embreagem a baixas
temperaturas
• Longa durabilidade
• Economia de combustível

PROFISSIONAL
Aplicações
Este óleo de engrenagem é
especialmente desenvolvido
para caixas de engrenagens
em condições muito pesadas,
juntamente com altas temperaturas. Este óleo também pode
ser usado para intervalos de
mudança prolongados.

Especificações
API GL-4
Mil-L-2105
Aprovações
MAN 341 Typ Z4/E3
ZF TE-ML 01L/02L/16K
Requisitos:
DAF
Volvo 97305
Eaton Europe (extended
drain)
Iveco
Renault

Aplicações
Este óleo de transmissão
especial é usado em caixas de
engrenagens onde é necessário
um bom desempenho de chave
de embreagem. Este óleo de
engrenagem também pode ser
usado onde o fabricante da caixa
de velocidades prescreve um
óleo de engrenagem com baixa
viscosidade.

Especificações
API GL-4*+*
Mil-L-2105

GEAR OIL RPC 75W-80
Descrição
Veedol Gear Oil RPC 75W-80 é um óleo de lubrificação
universal, mineral de várias graus para transmissões mecânicas, com propriedades EP. Devido à adição de óleos de base
refinados de alta qualidade e aditivos especiais, este óleo de
engrenagem possui as seguintes propriedades:
• Muito alta atividade contra desgaste, corrosão e espuma
• Excelente resistência contra oxidação
• Baixa viscosidade a baixas temperaturas
• Propriedades EP muito boa
• Índice de viscosidade alto e estável

PROFISSIONAL

Requisitos
Citroën

TRANSMISSION SPECIAL LD 80W-90
Descrição
Veedol Transmission Special LD 80W-90 O óleo de
engrenagem é um óleo de engrenagem semi-sintética com
base em óleos de base sintética de alta qualidade e aditivos EP
especiais para obter as seguintes propriedades:

PROFISSIONAL
Especificações
API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1
Mil-L-2105A/B/C/D/E,
Mil-PRF-2105E

• Excelente atividade contra cargas de alta temperatura
• Atividade muito forte contra desgaste, corrosão e espuma
• Ponto de escoamento baixo
• Propriedades do EP muito especiais
• Amplamente utilizável
Aplicações
Este é um óleo de engrenagem universal, especial desenvolvido para transações manuais e diferenciais hipoides em
automóveis de passageiros, carrinhas de mercadorias e
caminhões pesados. Este óleo “Total Drive Line” é um produto
universal e amplamente utilizável.

Requisitos
DAF
MAN 341 Typ Z2/E2
Scania STO 1:0
ZF TE-ML
02B/05A/07A/08/12E
ZF TE-ML 16B/16C/16D/
17B/19B/21A
MB 235.0
Mack GO-J
Iveco

TRANSMISSION LS 80W-90
Descrição
Veedol Transmission LS 80W-90 é um óleo de engrenagem
universal baseado em óleos de base refinados de alta
qualidade e aditivos EP especiais para obter as seguintes
propriedades:
• Excelente atividade contra cargas de alta temperatura
• Atividade muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma
• Ponto de escoamento baixo
• Propriedades do EP muito especiais
• Excelente propriedades “Limited Slip”
• Amplamente utilizável

PROFISSIONAL
Aplicações
Este óleo de engrenagem
universal é desenvolvido para
transmissões manuais e diferenciais hipoides em carros de
passageiros, carrinhas de mercadorias e caminhões pesados.
Este chamado óleo “Total Drive
Line” é um produto universal que
é amplamente utilizável.
Este produto também contém
excelentes propriedades “Limited
Slip”.

WWW.VEEDOL.COM

Especificações
API GL-3/GL-4/GL-5/
MT-1
Mil-L-2105A/B/C/D/E,
Mil-PRF-2105E
Requisitos
MAN 341 Typ Z2/E2,
MAN 342 Typ M2
Scania STO 1:0
ZF TE-ML
05C/07A/08/12C/16E

Veedol
Catálogo de Produtos
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HYPOID GEAR OIL LS 80W-90

PROFISSIONAL

Descrição
Veedol Hypoid Gear Oil LS 80W-90 é um óleo lubrificante
mineral para transmissões mecânicas, formulado com alta
qualidade. Óleos de base e aditivos EP especiais, são
adicionados para obter as seguintes propriedades:
• Excelente resistência contra oxidação
• Muito alta atividade contra desgaste, corrosão e formação
de espuma
• Ponto de escoamento baixo
• Propriedades EP muito boa
• Excelente propriedades “Limited Slip”

Aplicações
Este óleo de engrenagem foi
especialmente desenvolvido
para a lubrificação perfeita dos
chamados “Limited Slip “e” autobloqueio “transmissões hipoides.

Especificações
API GL-5
Mil-L-2105D
ZF TE-ML 05C
(suitable for use)

HYPOID GEAR OIL LS 85W-140
Descrição
Veedol Hypoid Gear Oil LS 85W-140 é um óleo mineral lubrificante para transmissões mecânicas, formulado com óleos de
base de alta qualidade e aditivos EP especiais, para obter as
seguintes propriedades:
• Excelente resistência contra oxidação
• Muito alta atividade contra desgaste, corrosão e formação
de espuma
• Ponto de escoamento baixo
• Propriedades EP muito boas

DESEMPENHO
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PROFISSIONAL
Aplicações
Este óleo de engrenagem é
usado em diferenciais hipoides
em condições muito pesadas
e deve ser usado em todas as
transmissões que exigem óleos
de transmissão EP.

Especificações
API GL-5
Mil-L-2105D
Requisitos
ZF TE-ML 07A/21A

Atende as especificações-chave com uma excelente relação preço
desempenho, com alta proteção de desgaste da caixa de velocidades.

EP GEAR OIL 80W
Descrição
Veedol EP GEAR OIL 80W é um óleo lubrificante mineral para
transmissões mecânicas, formulado com óleos de base de
alta qualidade e aditivos EP especiais para obter as seguintes
propriedades:
• Boa resistência contra a oxidação
• Boa prevenção contra a ferrugem, inibição anti-corrosão e
espuma
• Ponto de derramamento baixo
• Boas propriedades de pressão extrema (EP)

DESEMPENHO
Aplicações
Este óleo de engrenagem deve
ser usado em diferenciais
hipoides, caixas de engrenagens
e outras transmissões, para as
quais é recomendado um óleo de
transmissão EP.

Especificações
API GL-4
Mil-L-2105

Aplicações
Este óleo de engrenagens
multiuso deve ser usado em diferenciais hipoides, caixas de velocidades e outras transmissões,
para as quais é recomendado um
óleo de transmissão EP

Especificações
API GL-4
Mil-L-2105

Requisitos
MB 235.1
ZF TE-ML 17A
MAN 341 Typ Z2/E1

EP GEAR OIL 85W-90
Descrição
Veedol EP Gear Oil 85W-90 é um óleo lubrificante mineral
para transmissões mecânicas, formulado com óleos base de
alta qualidade e aditivos EP especiais para obter as seguintes
propriedades:
• Boa resistência contra a oxidação
• Bom propriedades antioxidantes, anti-corrosão e inibidor de
espuma
• Boas propriedades de pressão extrema (EP)

DESEMPENHO

Requisitos
ZF TE-ML 16A/17A/19A
MB 235.1
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EP GEAR OIL 80W-90
Descrição
Veedol Ep Gear Oil 80W-90 é um óleo lubrificante mineral
para transmissões mecânicas, formulado com óleos de base
de alta qualidade e aditivos EP especiais para obter as
seguintes propriedades:
• Boa resistência contra a oxidação
• Boa prevenção de ferrugem, corrosão e inibição de espuma
• Ponto de escoamento baixo
• Boas propriedades de pressão extrema (EP)

DESEMPENHO
Aplicações
Este óleo de engrenagem
multifuncional deve ser usado em
diferenciais hipoides, caixas de
velocidades e outras transmissões para as quais um óleo de
transmissão EP é aconselhado.

Especificações
API GL-4
Mil-L-2105
Requisitos
ZF TE-ML 16A/17A/19A

HYPOID GEAR OIL 80W-90
Descrição
Veedol Hypoid Gear Oil 80W-90 é um óleo lubrificante mineral
para transmissões mecânicas, formulado com alta qualidade.
Óleos de base e aditivos EP especiais para obter as seguintes
propriedades:
• Excelente resistência contra oxidação
• Muito alta atividade contra desgaste, corrosão e formação
de espuma
• Ponto de escoamento baixo
• Propriedades EP muito boas

DESEMPENHO
Aplicações
Este óleo de engrenagem é
usado em diferenciais hipoides
em condições muito pesadas
e deve ser usado em todas as
transmissões que requerem
óleos de transmissão EP.

Especificações
API GL-5
Mil-L-2105D
Requisitos
MAN 342 Typ M1
ZF TE-ML 16B/17B/
19B/21A
MB 235.0

HYPOID GEAR OIL 85W-90
Descrição
Veedol Hypoid Gear Oil 85W-90 é um óleo lubrificante mineral
para transmissões mecânicas, formulado com alta qualidade.
Óleos de base e aditivos EP especiais para obter as seguintes
propriedades:
• Excelente resistência contra oxidação
• Muito alta atividade contra desgaste, corrosão e formação
de espuma
• Ponto de escoamento baixo
• Propriedades EP muito boas

DESEMPENHO
Aplicações
Este óleo de engrenagem é
usado em diferenciais hipoides
em condições muito pesadas
e deve ser usado em todas as
transmissões que requerem
óleos de transmissão EP.

Especificações
API GL-5
Mil-L-2105D
MAN 342 Typ M1

Aplicações
Este óleo de engrenagem é
usado em diferenciais hipoides
em condições muito pesadas
e deve ser usado em todas as
transmissões que requerem
óleos de transmissão EP.

Especificações
API GL-5
Mil-L-2105D

Requisitos
ZF TE-ML 07A/16B/17B/
19B/21A
MB 235.0

HYPOID GEAR OIL 85W-140
Descrição
Veedol Hypoid Gear Oil 85W-140 é um óleo lubrificante
mineral para transmissões mecânicas, formulado com óleos de
base de alta qualidade e aditivos EP especiais para obter as
seguintes propriedades:
• Excelente resistência contra oxidação
• Muito alta atividade contra desgaste, corrosão e formação
de espuma
• Ponto de escoamento baixo
• Propriedades EP muito boas

DESEMPENHO

WWW.VEEDOL.COM

Requisitos
ZF TE-ML 07A/21A

A Escolha dos Profissionais
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FLUIDOS DE
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
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PRÊMIO
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Atende o mais alto padrão dos principais fabricantes
de automóveis do mundo.

ATF III-AP
Descrição
Veedol ATF III-AP é um fluido de transmissão automática
sintético, com base em óleos base sintéticos e formulado com
modificadores especiais de fricção para obter as seguintes
propriedades:
• Índice de viscosidade muito alto e estável
• Ponto de escoamento muito baixo
• Excelente estabilidade contra a oxidação
• Propriedades de fricção específicas e conseqüentemente
baixo ruído e troca suave
• Compatível com vedações sintéticas
• Fornecimento rápido de petróleo em condições de início a frio
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma

PRÊMIO
Especificações
MB 236.1/236.6/236.7/
236.8/236.9/236.10
BMW 7045E/8072B
GM Dexron IID/IIE/IIIG/IIIH,
TASA
Allison C4/TES-228
Toyota ATF T-III/T-IV/D-II/WS
Nissan Matic Fluid C/D/J/K
Honda ATF-Z1 (except in
CVT’s)
JASO M 315-2013 Type 1A
Chrysler ATF +3/ATF +4

Mazda ATF M-V
Hyundai/Kia SP-II/SP-III
Suzuki ATF 3314
Subaru ATF/ATF 5AT/ATF
HP/Dexron II
Isuzu Besco ATF II/III
Ford Mercon/M2C
138CJ/166H/922A1/924A
Aisin Warner JWS 3309/3324
VAG G-055-025
Volvo 1161540
ZF TE-ML 09/11A/11B

Aplicações
Este fluido pode ser usado para transmissões automáticas, de
uma ampla gama de carros, incluindo carros japoneses com o
especificações mencionadas abaixo. Recomenda-se seguir as
instruções do fabricante

ATF 8-HP
Descrição
Veedol ATF 8-HP é um fluido de transmissão automática de
muito alto grau baseado em óleos base sintéticos selecionados
especialmente, com um alto índice de viscosidade e vários
aditivos selecionados. Veedol verde ATF 8 HP dá os seguintes
benefícios:
• Excelente lubrificação
• Muito boa resistência à oxidação com uma estabilidade
térmica muito alta
• Características de fricção muito estáveis que permitem
intervalos de substituição de óleo mais longos
• Excelente resistência à formação de espuma
• Excelente proteção contra o desgaste
• Índice de viscosidade muito alto e estável

PRÊMIO
Aplicações
Este produto sintético premium
é especialmente formulado para
a lubrificação de transmissões
ZF 8HP. Este óleo contribui muito
para perceber a economia de
combustível e pode ser usado
entre outros nas transmissões
8HP45, 8HP55, 8HP70 e 8HP90
da ZF 8HP. Pode também podem
ser usados em certas transmissões ZF 6HP, que são usadas em
vários modelos VAG.

Requisitos
VAG G-060-162,
BMW 8322 2152426,
Jaguar 02JDE 26444,
Land Rover LR023288,
Chrysler 68157995AA,
Fiat 9.55550-AV5

ATF CVT FLUID
Descrição
Veedol ATF CVT FLUID é projetado para transmissões
variáveis contínuas modernas. Baseia-se em óleos base
sintéticos e é formulado com aditivos especiais para dar os
seguintes benefícios:
• Índice de viscosidade muito alto e estável
• Ponto de escoamento muito baixo
• Excelente estabilidade contra a oxidação
• Alta resistência ao desgaste, corrosão e espuma
• Desempenho de fricção ideal, tanto para correia CVT quanto
para corrente CVT
• Seal compatibilidade para melhor prevenção de vazamento
• Desempenho superior anti-estremecimento
• Intervalo de serviço prolongado em combinação com uma
vida de transmissão mais longa
Aplicações
Veedol ATF CVT Fluid é um produto sintético premium,
projetado para aplicação em caixas de engrenagens automáticas continuamente variáveis.

PRÊMIO
Requisitos
Toyota CVTF TC/FE,
Nissan NS-1/NS-2/NS-3,
Honda HMMF(without starting clutch)/HCF2),
Mitsubishi SP-III (only in
CVT)/CVTF-J1/J4/J4+,
Subaru ECVT/iCVT/iCVT FG/
Lineartronic High Torque,
Daihatsu Amix CVTF DC/
DFE,

Suzuki CVTF TC/3320/NS-2/
Green 1/Green 2,
Mazda JWS 3320, GM DEXCVT, Mini Cooper EZL799,
Hyundai/Kia CVT-J1,
MB 236.20, Ford WSSM2C928-A,
VW G-052-180/G-052-516,
Chrysler/Dodge/Jeep NS-2/
Mopar CVTF+4
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ATF VI

PRÊMIO

Descrição
Veedol ATF VI é um fluido de transmissão automática de muito
alto grau baseado em óleos base sintéticos selecionados com
um índice de viscosidade alto, juntamente com vários aditivos
selecionados. Este ATF de cor vermelha dá os seguintes
benefícios:
• Dispersão muito forte restringindo o lodo ao mínimo
• Ponto de escoamento muito baixo
• Alta resistência à oxidação e ao estresse térmico
• Alta resistência ao desgaste, corrosão e espuma
• Propriedades de atrito direcionadas
• Compatibilidade perfeita com selos e metais nãoferrosos
• Tempo de vida mais longo do fluido
• Excede as propriedades dos fluidos Dexron III e II
Aplicações
Este fluido pode ser usado para caixas de engrenagens
automáticas, unidades de potência, conversores de torque e
outros equipamentos, para os quais é necessário um ATF que
exceda o Dexron III e o Dexron II. Este produto não pode ser
usado em DCTs e CVTs ou quando um óleo com o Ford Type F
/ G especificação é recomendado.

PROFISSIONAL

Especificações
Dexron VI; Mercon LV
MB 236.1/236.5/236.7/
236.8/236.9/236.41;
VAG G-055-025/ G-052162; Aisin Warner JWS
3309/3324(WS, Allison TES
228 C3/C4; BMW ETL7045
/ 7045E / 8072B / LA2634 /
Mini Cooper T-IV; Chrysler
Dodge Mopar AS68RC (Type
IV); Chrysler Dodge Mopar
ATF+/+2/+3/+4, Fiat Type IV;
Ford Mercon/WSS-M2C138CJ/166-H/922-A1/ 924-A;
GM Dexron IID/IIE/IIIG/IIIH/
TASA; Honda Acura DW-1/
ATF-Z1 (except in CVT);
Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SPIV/SP-IV M/SP-IV RR

Hyundai/Kia JWS 3314 /
9683; Isuzu Besco ATF II /
III, Nissan Matic C/D/J/K/S,
Jaguar ATF 3403 M115/JLM
20238; JASO M315-2013
1A/1A-LV/2A, Mazda ATF
DII/M-III/M-V/FZ/F-1/S1/N-1/3317; Mitsubishi SK/
SP-II / SP-III / SP-IV / AW /
J2 / J3 /ATF PA; Opel, Porsche ATF 3403-M115/Type
IV; Subaru ATF/ ATF 5AT/
ATF HP; Suzuki ATF 3309 /
3314 / 3317 / 2326 / 2384K;
Toyota D-II / D-III / T-II I/ T-IV
/ WS, Voith 55.6335, Volvo
1161540/97340; ZF 5HP
18FL / 19FL / 24A / 30 / 4
HP 20, ZF TE-ML 11A/11B

Atende as mais recentes especificações internacionais.

ATF III-G
Descrição
Veedol ATF III-G é um fluido de transmissão automática de
alta qualidade formulado com óleos base e vários aditivos
selecionados para obter as seguintes propriedades:
• Índice de viscosidade muito alto e estável
• Ponto de escoamento muito baixo
• Muito boa estabilidade contra a oxidação
• Atividade positiva contra desgaste, corrosão e formação de
espuma
• Propriedades de fricção específicas
• Compatibilidade perfeita com selos e metais não-ferrosos
• Vermelho colorido

PROFISSIONAL
Aplicações
Este fluido é usado para caixas
de engrenagens automáticas,
unidades de direção hidráulica,
conversores de torque e outros
equipamentos para os quais é
necessário um fluido ATF Dexron
III-F, III-G e / ou III-H.

Especificações
MB-Approval 236.1
Aprovações
MAN 339 Typ Z1/V1
ZF TE-ML 04D/14A
Requisitos
GM Dexron IIIG
(performance level IIIH)
Allison C4
Ford Mercon
Cat TO-2
ZF TE-ML 02F/03D/
09/11B/17C
Voith 55.6335
Volvo 97341

ATF M-14
Descrição
Veedol ATF M-14 é um fluido de transmissão automática de
muito alto grau, formulado com uma série de óleos de base
especiais e complementos. Este ATF de cor vermelha dá os
seguintes benefícios:
• Alto conforto de mudança
• Ponto de escoamento muito baixo
• Muito boa estabilidade contra a oxidação
• Alta resistência ao desgaste, corrosão e espuma
• Estabilidade constante da fricção ao longo da vida
garantindo uma perfeita operação da embreagem
• Compatibilidade perfeita com selos e metais não-ferrosos
• Forte resistência à “vibração de tremor”

PROFISSIONAL
Especificações
Allison C4, Chrysler
ATF+3, Dexron II / IID /IIE
/ IIIG / IIIH, Ford WSSM2C922-A, Hyundai/
Kia SP-II/SP-III/SP-IV,
Isuzu ATF II/III, Jaguar JLM
20238/20292/21044, JASO
M315 Type 1A, Honda
ATF-Z1 (except in CVT),
Mazda M-III/Type T-IV, JWS
3309, AW-1, MB 236.10 /
236.11 / 236.12 / 236.14;

Aplicações
O fluido de transmissão automotivo de alta qualidade é recomendado para uso nas transmissões automáticas de carros de
uma ampla gama de fabricantes. Com viscometria otimizada,
Contribui significativamente para a eficiência do combustível.
Com propriedades anti shudder, projetadas para mudanças
suaves.

WWW.VEEDOL.COM

MB 236.3 / 236.5 / 236.6
/ 236.7 / 236.8 / 236.9 /
236.91; Mitsubishi SP-II/
SP-III/ ATF J-2; Nissan
Matic D/J/K/S/W; Subaru
ATF/ATF HP, Suzuki ATF
3314/3317; Toyota Type
DII / T / T-III /T-IV; VAG
G-055-025 / G-052-162 /
G-052-990 / G-052-533;
Volvo 1161540, ZF TE-ML
11A/11B.
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Atende especificações-chave com uma excelente relação
preço-desempenho.

ATF II-D
Descrição
Veedol ATF II-D é um fluido de transmissão automática de alta
qualidade formulado com óleos base e vários aditivos
selecionados para obter as seguintes propriedades:
• Índice de viscosidade alto e estável
• Ponto de escoamento muito baixo
• Muito boa estabilidade contra a oxidação
• Atividade positiva contra desgaste, corrosão e formação de
espuma
• Propriedades de fricção específicas
• Compatibilidade perfeita com selos e metais não-ferrosos
• Vermelho colorido

DESEMPENHO
Aplicações
Este fluido é usado para caixas
de mudanças automáticas,
unidades de direção
hidráulica, conversores de torque
e outro equipamento para o
qual é necessário um fluido ATF
Dexron II-D.

Especificações
MB-Approval 236.7
MAN 339 Typ Z1
Requisitos
GM Dexron IID
Allison C4
Ford M2C138-CJ/166-H
Ford SQM-2C9010-A
ZF TE-ML 09/11A/14A
Cat TO-2
Voith 55.6335 (G607)
Renk
MAN 339 Typ V1
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MASSA CONSISTENTE

GREASE EP BLUE
Descrição
Veedol Grease EP Blue é uma massa complexo de lítio e
lubrificante à base de óleo mineral. A massa contém antioxidantes, inibidores de corrosão e aditivos EP / AW. O sabonete
complexo de lítio torna o produto adequado para aplicações
dentro de uma ampla faixa de temperatura e especialmente
aplicações a temperaturas elevadas. A estrutura de sabão
complexa também proporciona ao produto um alto grau de
estabilidade mecânica. Isso aumenta o desempenho em carcaças vibratórias e prolonga os intervalos de re-lubrificação.

Aplicações
Veedol Grease EP Blue é uma configuração de produto de alto desempenho moderna um novo padrão para
uma massa verdadeiramente universal.
É adequado para aplicações industriais e automotivas. As propriedades allround do produto tornam a
escolha principal para vários tipos de
aplicações de rolamentos, incluindo
condições de carga pesada.

Os benefícios incluem:
• Estabilidade mecânica
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Especificações
DIN 51502
ISO 6743
KP2N-30
ISO-L-XCDEB2
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GREASE EPS
Descrição
Veedol Grease EPS é uma massa lubrificante com espessante
lítio à base de óleo mineral. A massa contém antioxidantes,
inibidores de corrosão e aditivos EP / AW.
Este produto é uma massa polivalente multiusos de última
geração que pode ser usada em várias aplicações dentro de
limites de temperatura determinados. Esta massa lubrificante
oferece boa estabilidade mecânica e capacidade de carga,
tornando-se adequado para rolamentos pesados.

Aplicações
Veedol Grease EPS é uma massa
multifuncional de alta qualidade
que pode ser usada em aplicações
industriais e automotivas. A massa é
adequada para uma ampla gama de
rolamentos simples e rolantes.

Especificações
ISO 12924
DIN 51502
L-XC(F)CHB2
KP2K-30

Aplicações
Veedol Grease EP é adequado para
aplicações industriais altamente
carregadas, onde a lavagem com água
é um problema. Este produto também
é adequado para veículos pesados
trabalhando ao ar livre em condições
húmidas e sujas.

Especificações
DIN 51502
ISO 6743
KP2K-20
ISO-L-XBCHB2

Aplicações
Veedol Grease EP-00 tem uma
consistência e especialmente aviscosidade do óleo de base do produto
tornam-no adequado para uso emsistemas de lubrificação centrífuga Willy
Vogel, mas também para lubrificação
de máquinas de colheita de algodão
e engrenagens fechadas levemente
carregadas. Para as aplicações da
caixa de velocidades, recomenda-se
uma massa com uma viscosidade de
óleo de base mais elevada.

Especificações
DIN 51825
ISO 6743-9
KP00 G-50
ISO-L-XEBBB00

Aplicações
Veedol Grease MP é uma massa multifuncional de alta qualidade que pode
ser usada em aplicações industriais e
automotivas. Esta massa é adequada
para uma ampla gama de rolamentos
simples e rolantes.

Especificações
DIN 51502
ISO 6743
K2K-30
ISO-L-XCCEA2

Os benefícios incluem:
• Boas propriedades de pressão extrema
• Ampla gama de aplicações
• Boa proteção contra a corrosão

GREASE EP
Descrição
Veedol Grease EP é uma massa lubrificante com espassante lítio e cálcio com base em óleo mineral. A massa contém
antioxidantes, inibidores de corrosão e aditivos EP / AW. O
espessante, juntamente com o óleo base altamente viscoso,
torna o produto adequado para a lubrificação de rolamentos
lentos e carregados pesadamente.
Os benefícios incluem:
• Excelente resistência à água
• Excelente capacidade de carga
• Resiste a altas cargas de choque

GREASE EP-00
Descrição
Veedol Grease EP-00 é uma massa lubrificante com
espessante lítio à base de óleo mineral. A massa contém
antioxidantes, inibidores corrosivos e aditivos EP / AW.
O produto pode ser usada em várias aplicações dentro de
limites de temperatura determinados. Esta massa lubrificante
oferece boa capacidade de carga e desempenho de baixa
temperatura.
Os benefícios incluem:
• Boa capacidade de carga
• Fácil de bombear em baixas temperaturas

GREASE MP
Descrição
Veedol Grease MP é uma massa de espessante litio com
óleo mineral. Esta massa contém antioxidantes, inibidores de
corrosão e aditivos AW. Este produto é um multiuso multiuso
que pode ser usado em várias aplicações dentro da faixa de
temperatura. Esta lubrificação com massa oferece boa
estabilidade à corrosão e proteção contra corrosão,
adaptando-se à lubrificação de lubrificantes, mesmo em
ambientes húmidos.
Os benefícios incluem:
• Boa estabilidade mecânica
• Boa proteção contra a corrosão
• Ampla gama de aplicações
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ÓLEOS HIDRAÚLICOS

HYDRAULIC OIL 32
Descrição
Veedol Hydraulic Oil 32 é um óleo hidráulico EP de alto grau
com, com aditivos especiais para obter as seguintes propriedades:
• Excelente proteção contra o desgaste
• Muito boa proteção contra ferrugem e corrosão
• Excelente estabilidade contra a oxidação
• Muito boas propriedades de desmistificação
• Muito bom desaireando e propriedades de supressão de
espuma
• Boa compatibilidade com vedações e juntas feitas de
material sintético
• Ponto de escoamento baixo

Aplicações
Este tipo de fluido hidráulico pode ser
usado para equipamentos hidráulicos
de serviço pesado, bem como para
caixas de engrenagens ligeiras e rolamentos. Este óleo hidráulico também
pode ser usado para sistemas de lubrificação, lubrificação geral e bombas
de vácuo (com exclusão das turbinas).
Este fluido não é compatível em
sistemas, contendo peças ou
equipamentos com um revestimento
de prata.
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Requisitos
DIN 51524-2 HLP
AFNOR NF E 48603 HM
ISO 11158 HM
ASTM D 6158 HM
Denison HF-0/
HF-1/HF-2
Cincinnati Machine
P-68
Eaton Brochure
694 for 35VQ25A
GM LS-2
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HYDRAULIC OIL 46
Descrição
Veedol Hydraulic Oil 46 é um óleo hidráulico EP de alto grau
com base em óleos de base selecionados com aditivos especiais para obter as seguintes propriedades:
• Excelente proteção contra o desgaste
• Muito boa proteção contra ferrugem e corrosão
• Excelente estabilidade contra a oxidação
• Boa compatibilidade com vedantes e juntas de material
sintético
• Ponto de escoamento baixo

Aplicações
Este tipo de fluido hidráulico pode ser
usado para equipamentos hidráulicos de serviço pesado, bem como
para caixas de engrenagens ligeiras
e rolamentos. Este óleo hidráulico
também pode ser usado para sistemas
de lubrificação, lubrificação geral e
bombas de vácuo (com excessão das
turbinas).
Este fluido NÃO é compatível em
sistemas que contenham peças ou
equipamentos com um revestimento
de prata.

Requisitos
DIN 51524-2 HLP
AFNOR NF E 48603 HM
ISO 11158 HM
ASTM D 6158 HM
Denison HF-0/
HF-1/HF-2
Cincinnati Machine
P-70
Eaton Brochure
694 for 35VQ25A
GM LS-2

HYDRAULIC OIL 68
Descrição
Veedol Hydraulic Oil 68 é um óleo hidráulico EP de alto grau
com base em óleos de base selecionados e fortificado com
aditivos especiais para obter as seguintes propriedades:
• Excelente proteção contra o desgaste
• Muito boa proteção contra ferrugem e corrosão
• Excelente estabilidade contra a oxidação
• Boa compatibilidade com vedações e juntas feitas de
material sintético
• Ponto de escoamento baixo

Aplicações
Este tipo de fluido hidráulico pode
ser usado para sistemas hidráulicos
pesados. equipamentos, bem como
para caixas de engrenagens ligeiras
e rolamentos. Este óleo hidráulico também pode ser utilizado para sistemas
de lubrificação, lubrificação geral e
bombas de vácuo (com excessão das
turbinas).
Este fluido NÃO é compatível em
sistemas que contenham peças ou
equipamentos com um revestimento
de prata.

Requisitos
DIN 51524-2 HLP
AFNOR NF E 48603 HM
ISO 11158 HM
ASTM D 6158 HM
Denison HF-0/
HF-1/HF-2
Cincinnati Machine
P-69
Eaton Brochure
694 for 35VQ25A
GM LS-2

HYDRAULIC OIL D 46
Descrição
Veedol Hydraulic Oil D 46 é um óleo hidráulico de alta qualidade baseado em óleos de base cuidadosamente selecionados, com boa detergência. Possui aditivos especiais para
obter as seguintes propriedades:
• Propriedades de prevenção de desgaste muito boas
• Muito boa resistência à corrosão
• Excelente estabilidade contra a oxidação
• Muito bom detergência e dispersão
• Boa compatibilidade com vedações e juntas feitas de
material sintético
• Capacidade de absorver pequenas quantidades de água
• Ponto de escoamento baixo

Aplicações
Este óleo hidráulico detergente é de
qualidade customizada para sistemas
hidráulicos pesados, bem como para
accionamentos de engrenagens e
rolamentos em condições de serviço
leves. Também pode ser usado
como lubrificante circulante (não em
turbinas) e para lubrificação geral de
máquinas.

Requisitos
DIN 51524-2 HLPD

Este fluido NÃO é compatível em
sistemas que contenham peças ou
equipamentos com um revestimento
de prata.

HYDRAULIC OIL HV 46
Descrição
Veedol Hydraulic Oil HV 46 é um óleo hidráulico multigrado
EP de alta qualidade com base em óleos de base cuidadosamente selecionados com aditivos especiais para obter as
seguintes propriedades:
• Índice de viscosidade alto e estável
• Excelente propriedades de prevenção do desgaste
• Muito boa atividade contra a corrosão
• Excelente estabilidade contra a oxidação
• Boa compatibilidade com vedações e juntas feitas de
material sintético
• Ponto de escoamento baixo

Aplicações
Este fluido hidráulico é adaptado para
sistemas hidráulicos de serviço pesado de equipamentos de terraplanagem
e para instalações permanentes que
têm que funcionar sob altas pressões
em uma ampla faixa de temperatura.
Este fluido NÃO é compatível em
sistemas que contenham peças ou
equipamentos com um revestimento
de prata.

Requisitos
DIN 51524-3 HVLP
AFNOR NF E 48603 HV
ISO 11158 HV
ASTM D 6158 HV
Denison HF-0/
HF-1/HF-2
Cincinnati Machine
P-70
Eaton Brochure
694 for 35VQ25A
GM LS-2
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FLUIDO DE TRAVÕES

BRAKE FLUID DOT 4
Descrição
Veedol Brake Fluid DOT 4 é um fluido de freio sintético com
as seguintes propriedades:
• Boa resistência contra o envelhecimento
• Muito boa compatibilidade com selos e juntas
• Tendência mínima de corrosão
• Ponto de ebulição elevado
• Viscosidade óptima em baixas temperaturas

Aplicações
Aplicável para todos os sistemas de
travões hidráulico com tambor ou disco de travão que requerem um fluido
de travões sintético e onde um fluido
de travões do tipo DOT 4 é prescrito.
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Especificações
FMVSS 116 DOT 4
SAE J1703, ISO
4925
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ANTICONGELANTES

COOLANT
Descrição
Veedol Coolant é um refrigerante automotivo baseado em
monoetilenoglicol e água desmineralizada com aditivos
especiais para obter as seguintes propriedades:
• Proteção perfeita de todos os tipos de metais que são us
dos em motores e sistemas de refrigeração
• Comportamento neutro para vedações, juntas e mangueiras
• Muito boa resistência à formação de espuma

Aplicações
Este refrigerante pode ser usado
durante todo o ano nos sistemas de
refrigeração de motores a gasolina e
a diesel. Este refrigerante está pronto
para uso e protege contra o congelamento até -26°C.

Requisitos
BS 6580:2010

COOLANT XC
Descrição
Veedol Coolant XC é um refrigerante automotivo de “longa
vida” OAT (Organic Additives Technology) baseado em água
de monoetilenoglicol e desmineralizada com aditivos especiais
para obter as seguintes propriedades:
• Proteção perfeita de todos os tipos de metais que são usados em motores e sistemas de refrigeração
• Comportamento neutro para vedações, juntas e mangueiras
• Muito boa resistência contra a formação de espuma
• Nitrito, amina, fosfato e isento de silicatos
Aplicações
Este refrigerante pode ser usado durante todo o ano nos sistemas de resfriamento de motores a gasolina e a diesel. Este
refrigerante está pronto para uso e protege contra congelamento até -38°C.

Requisitos
Ford WSS-M97B44-D
Volkswagen VW TL 774-F (“G12 Plus”)
MB 326.3
MAN 324 Typ SNF
Detroit Diesel
DAF 74002
GM 6277M
Leyland Trucks LTS 22 AF 10
Renault 41-01-001/-S Type D
Scania TB 1451
Cummins 85T8-2
Chrysler MS 9176
Volvo VCS
Mack 014GS 17004
John Deere H 24 B1 & C1
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RACING PLUS 2T
Descrição
Veedol Racing Plus 2T é um óleo de motor de dois tempos
formulado com óleos base minerais e sintéticos de alta qualidade cuidadosamente selecionados e aditivos especiais de
dois tempos para obter as seguintes propriedades:
• Lubrificação perfeita de todas as peças do motor
• A detergência activa, evitando depósitos na zona de combustão e nos portos de eliminação
• Impede que as velas de ignição doimem, garantindo assim
uma saída óptima do motor
• Proteção muito eficaz contra desgaste e corrosão
• Formação de fumo muito limitada
• Auto-mistura

Aplicações
Este óleo de motor de dois tempos é
recomendado para a lubrificação de
motores de dois tempos a alta
velocidade sob cargas pesadas.
Também pode ser usado para motores
a dois tempos refrigerados a água
(com sistemas de refrigeração tipo
radiador).

Especificações
API TC
JASO FD
ISO-L-EGD
Global GD
Husqvarna 272
2-Stroke DFI

Aplicações
Este óleo é especialmente desenvolvido para a lubrificação de motos de
quatro tempos e evita ativamente o
deslizamento, atrito e / ou a mudança
brusca das placas de embreagem.
Este óleo é desenvolvido e testado em
cooperação com os mais importantes
fabricantes de motocicletas e seu
desempenho foi bem estabelecido no
campo.

Especificações
API SL

Aplicações
Este óleo é especialmente desenvolvido para o lubrificação de motos de
quatro tempos, e evita ativamente
o deslizamento, a aderência e / ou
mudança áspera da embreagem
-pratos. Este óleo é desenvolvido e
testado em cooperação com as mais
impor-fabricantes de motocicletas O
desempenho foi bem estabelecido no
campo.

Especificações
API SL

RACING PLUS 4T 10W-40
Descrição
Veedol Racing Plus 4T 10W-40 é um óleo de motor
semi-sintético de nova geração para motos de quatro tempos
formuladas com óleos base minerais e sintéticos de alta qualidade combinados com aditivos especialmente desenvolvidos
e equilibrados para atingir as seguintes propriedades:
• Índice de viscosidade alto e estável
• Boas propriedades de início frio
• Características óptimas de fricção
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formação
de espuma
• Muito bom detergência e dispersão

Requisitos
JASO MA2
JASO MA

RACING PLUS 4T 20W-50
Descrição
Veedol Racing Plus 4T 20W-50 é uma nova geração semi-
sintético óleo de motor sintético para motos de quatro tempos,
formulado com óleos minerais e sintéticos de alta qualidade
combinados com Aditivos especialmente desenvolvidos e
equilibrados para alcançar as seguintes propriedades:
• Índice de viscosidade alto e estável
• Características óptimas de fricção
• Proteção muito forte contra desgaste, corrosão e formaçã
de espuma
• Muito bom detergência e dispersão

Requisitos
JASO MA2
JASO MA
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ESPECIFICAÇOES GERAIS
LUBRIFICANTES

Os lubrificantes são compostos por um óleo base e um pacote aditivo.

Óleos Base.

O óleo base é feito de óleo bruto ou usado. A escolha do óleo base define o
tipo de lubrificante, mineral, não convencional (semi-sintético) ou sintético.
Os óleos de base são classificados em 5 grupos I, II, III, IV e V.
Os óleos de base do grupo I são cada vez mais substituídos pelos óleos de
base do Grupo II e III. Os óleos de base do grupo IV são utilizados para a
produção de lubrificantes sintéticos. O Grupo V é para todos os óleos base
não incluídos nos Grupos I a IV.
O óleo base do Grupo I a III também pode ser feito de óleos re- refinados e
novos são os óleos de base GTL (Gas To Liquid).

Aditivos.

Os aditivos fornecem ao lubrificante as propriedades e a qualidade necessárias. Os pacotes de aditivos para motores a gasolina e a diesel são
muito diferentes. E também óleos de engrenagem e fluidos de transmissão
automática têm diferentes pacotes de aditivos. Os aditivos bem conhecidos
são melhoradores de VI, modificadores de fricção e anti-desgaste, anti-corrosão / oxidação, anti-espuma e detergentes e aditivos dispersantes.

Óleos de Motor.

Nós não conhecemos apenas óleos minerais, semi-sintéticos ou sintéticos,
mas também:
- Drenagem longa e óleos
- Óleos de baixa e média SAPS
- Óleos de baixa viscosidade (FE = economia de combustível)
- Óleos de conservação de energia (CE) e conservação de recursos
(RC)
- Lubrificantes de marca OEM
A maioria dos óleos acima são sintéticos e tem uma viscosidade
de SAE 0W-30, SAE 5W-30 ou 10W-40 para veículos de passageiros e
vans e SAE 5W-30, 10W-40 ou 15W-40 para veículos comerciais (caminhões e ônibus).
Os dados importantes das especificações do petróleo são, naturalmente,
a viscosidade em várias temperaturas, o índice de viscosidade e o valor
HTHS (High-Tem-perature High-Shear). Os óleos do motor de baixa e
média SAPS são necessários quando o motor está equipado com um filtro
de partículas diesel (DPF).

VISCOSIDADE

As viscosidades do óleo do Motor e Gear são apresentadas pela SAE
(Society of Automotive Engineers).

VISCOSIDADES -ÓLEOS DE MOTOR -SAE J300 -2015

A tabela SAE J300 para as viscosidades do óleo do motor mostra os seguintes graus SAE ‘verão’ e ‘inverno’: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W e
8, 12, 16, 20, 30 40, 50 e 60.
As notas de “inverno” têm o sufixo W. A nota SAE 16 é adicionada em 2014
e as viscosidades muito finas de SAE 8 en 12 em 2015. Qualquer combinação de uma série de “verão” e “inverno” cria um óleo de motor multi-classe de toda a temporada , por exemplo SAE 5W-30 para óleos de economia
de combustível ou SAE 10W-60 para óleos de motor de alto desempenho.

Viscosidades -Óleos de Engrenagens -SAE J306 -2005

A tabela SAE J300 para viscosidades Gear Oil mostra os seguintes graus
SAE ‘summer’ e ‘winter’: SAE 70W, 75W, 80W, 85W e 80, 85, 90, 110, 140,
190 e 250.
As notas de “inverno” têm o sufixo W e os graus 110 e 190 da SAE foram
adicionados em 2005 aplicação de alta carga. Os óleos de engrenagem
SAE 75W / 140 são muitas vezes designados como óleos da linha de
transmissão total.

ESPECIFICAÇÕES EUROPEIAS
CCMC -Comité des Constructeurs d’Automobiles du Marché Commun

Durou até 1982, antes que as primeiras especificações europeias do
lubrificante entrassem no mercado. A iniciativa foi tomada por um grupo de
fabricantes europeus de automóveis de passageiros e comerciais veículos
chamados CCMC, o Comité de Construtores de Automóveis do Mercado
Essas primeiras especificações de óleo do motor foram divididas em 3
grupos, cada um designado por uma carta e um número: G para motores
de gasolina, D para motores diesel de serviço pesado e PD para motores
de automóveis de passageiros. Os números (1-5) indicaram a qualidade,
e. G3, D5 ou PD2.

ACEA -Association des Constructeurs Européens d’Automobiles

A série atual de especificações europeias de lubrificantes remonta a 1996,
quando a ACEA, a Associação dos Construtores Europeus de Automóveis
foi criada. A ACEA é o sucessor do CCMC, os membros ainda são os
mesmos que com o início do CCMC, mas agora são associados aos
fabricantes de fora da Europa (por exemplo, EUA, Japão e Coréia) que
possuem instalações de produção na Europa. De 1996 a 2004, a ACEA
também teve 3 categorias designadas por uma carta e um número: A para
motores a gasolina, B para motores Duty Diesel (Cars & Vans) e E para
motores diesel de serviço pesado. Mais uma vez, um número indica a
qualidade, o novo é a adição da data de emissão, p. Ex. A5-02 ou E4-99
Edição 2.
As especificações da ACEA são revisadas a cada 2 anos e, se necessário,
atualizadas. Em uma revisão drástica foi feita em 2004, quando o A e A
categoria B foi unida à A/B, foi adicionada uma nova categoria C para
motores Duty Diesel com sistema pós-tratamento (PDF = Filtro particulado a diesel) e algumas especificações foram obsoletas. Em 2005, as
especificações foram estendidas com C3, E5 e E6 e em 2007 a categoria
C foi estendida com C4 e E7. A especificação E9 foi adicionada em 2008.
E novamente, algumas especificações foram obsoletas. A introdução das
novas especificações E6 e E9 foi causada pela introdução de sistemas especiais de tratamento posterior (DPF e SCR) e o uso de combustível (ultra)
de baixo teor de enxofre.
A revisão / atualização mais recente das especificações da ACEA é de
dezembro de 2012 devido a óleos de viscosidade mais baixos e ao uso de
Biocombustíveis. A atualização de 2014 atrasou, mas pode ser introduzida
a qualquer momento

Especificações ACEA Desde 2012
Gasolina

Diesel

Diesel - Pesados

A1/B1-12

C1-12

E4-12

A3/B3-12

C2-12

E6-12

A3/B4-12

C3-12

E7-12

A5/B5-12

C4-12

E9-12

Para detalhes completos das especificações da ACEA: veja o Apêndice I

ACEA 2014 e o Futuro das Especificações ACEA

A introdução da nova especificação ACEA 2014 é adiada para o final de
2014 até novo aviso. Existem propostas para uma série de novas especificações para óleos de economia de combustível: C5 para automóveis de
passageiros e F6 e F9 para caminhões e ônibus.

ESPECIFICAÇÕES DO LUBRIFICANTES -USA
API -AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE

Em 1947 API, o American Petroleum Institute, é a primeira organização de
desenvolvimento oficial e publicação de especificações de motor e óleo de
engrenagem. As primeiras especificações do óleo do motor foram: Regular,
Premium e Heavy Duty.
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A primeira atualização seguiu em 1952, quando as primeiras especificações
do Petróleo e do Motor Diesel foram introduzidas. Para motores a gasolina
ML, MM e MS e para motores diesel DG, DM e DS. As especificações da
API atual foram introduzidas em 1970, novas foram as especificações de
óleo do motor de dois ciclos. As especificações para os motores de gasolina começam com um S e para motores Diesel com um C seguido por uma
segunda carta, indicando a qualidade / requisitos e a data de introdução.

Especificações API Desde 2012
Gasolina

Diesel

SJ

CH-4

SL

CI-4, CI-4 Plus

SM, Energy Conserving

CJ-4

SN, Resource Conserving
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Abreviaturas

CCMC
Comité des Constructeurs d’Automobiles du Marché Commun
ACEA
Association des Constructeurs Européens d’Automobiles
API
American Petroleum Institute
SAE
Society of Automotive Engineers
ILSAC
International Lubricants Standardization and Approval Committee
JASO
Japanese Automobile Standards Organisation
EMA
Engine Manufacturers Association
AAM
Alliance of Automobile Manufacturers
JAMA
Japanese Automobile Manufacturers Association
ISO
International Standardization Organization
NMMA (BIA) National Marine Manufacturers Association
(Boating Industry Association)
OEM
Original Equipment Manufacturers

Para uma visão geral completa de todas as abreviações: veja o Apêndice IV

Para detalhes completos das especificações da API: veja o Apêndice II

Especificações API e ILSAC Novas e Futuras

As novas especificações da API ainda estão em desenvolvimento como
PC-11, categoria proposta 11. O rascunho mostra duas categorias PC-11A
(HTHS ≥ 3,5 mPa.s) para os motores diesel “antigos” e PC-11B (HTHS de
2,9 a 3,2 mPa.s) para os modernos óleos de motor diesel de baixa economia de combustível e baixa viscosidade. Os nomes oficiais para as novas
especificações da API ainda estão em discussão, os nomes propostos são
API CK-4 para PC-11-A e FA-4 para PC-11B. A ILSAC segue a mesma
tendência para os óleos de motores a gasolina para automóveis de passageiros com desenvolvimento de GF-6A para óleos xW-20 e mais pesados
(HTHS ≥ 2,6) e GF-6B para óleos 0W-16 e 5W-16 (HTHS 2.3-2.6)

LUBRIFICANTES -ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS
ILSAC (USA)

Gasolina
GF-1, GF -2, GF-3 (tudo obsoleto), GF-5 (2010-)
Para detalhes completos das especificações da ILSAC: veja o Apêndice II

JASO (J)
Diesel - Ligeiros

Diesel - Pesados

DL-1

DH-1 and DH-2

4 Tempos

2 Tempos

MA

FA, FB, FC and FD

MA1, MA2 (embreagem em banho
de óleo)

FA, FB, FC and FD

MB (embreagem seca)

GLOBAL (EU - USA - J) - ACEA + AAM (Alliance) + EMA + JAMA
Diesel - Ligeiros

Diesel - Pesados

DLD-1, DLD-2, DLD-3

DHD-1

ISO (International)

2 Tempos
L-EGB (= JASO FB), L-EGC (= JASO FC)
L-EGD (= JASO FD) and L-EGE

NMMA (BIA) (USA Marine)
4 Tempos

2 Tempos

FC-W

TC-W, TC-WII, TC-W3 and TC-W3R

FC-W Catalyst Compatible

EMA (USA)
Diesel - Pesados LGR-1, LGR-2
MILITAIRY (USA - GB - EU)
USA - MIL-LMIL-L-2104 A, B, C ……G
MIL-L-46152 A, B ……F, MIL-PRF ……
MIL-L-45199 B
Outras especificações militares: DEF-D (Inglaterra) e NATO.

ESPECIFICAÇÕES LUBRIFICANTES -OEM

Um grande número de OEM - Original Equipment Manufacturers, fabricantes de carros, vans, caminhões, ônibus e também componentes como
motores e transmissões emitem suas próprias especificações ou especificações OEM. Essas especificações OEM nem sempre estão relacionadas a
uma especificação ACEA ou API e, portanto, precisam de testes separados
e aprovações.

Especificações -OEM

BMW Longlife 01 FE, Longlife 04 (LL-04), Longlife-14 FE+
Caterpillar ECF 2, ECF-3
DAF HP1, HP2, HP3
Deutz DQ IV-05, DQC IV-10, DQC IV-10 LA
Fiat
9.555.35.DS1, 9.555.35.G1, 9.555.35.GS1, 9.555.35.M2, 9.555.35.S1,
9.555.35.S2

Ford WSS-M2C-913-C/D, WSS-M2C-917-A, WSS-M2C-934-B, WSS-M2C-937-A
GM
Dexos, Dexos2, LL-A-025, LL-B-025
Iveco 18-1804 FE, 18-1804 TFE, 18-1804 T2 E7, 18-1804 TLS E6, 18-1804 TLS E9
MACK EO-N, EO-O Premium Plus
MAN M3277, M3277 CRT, M3377, M3477, M3677
Mercedes Benz MB 226.5/51, 228.31, 228.5/51, 229.31, 229.5/51, 235.0/1, 235.6/8
MTU Type 1, 2, 3/3.1
Porsche A40, C30
PSA - Peugeot Citroën PSA B71 2290/2288, B71 2291/2295, B71 2293/2296,
B71 2300, B 2312

Renault RN 0700, RN 0710, RN 0720
Renault/ RVI RD/RLD-2, RLD-3, RXD
Scania LDF, LDF-2, LDF-3, STO 1:0, 2:0 A/G
Volvo VDS-2, VDS-3, VDS-4
VAG VW 500.00/ 505.00, 505.01, 503/503.01, 504.00/507.00, 506.01, G50, G51
ZF
01, 02, 08, 12, 14, 19, 20
For a complete overview of the major OEM specifications: See Appendix III

NORMAS EUROPEIAS DE EMISSÃO DE GASES
Euro 1 a 6: Carros e Vans e de Euro 2 (1996) também Motocicletas.

As normas europeias de emissão para automóveis de passageiros e vans
(normas para veículos ligeiros) são designadas Euro 1, Euro 2, Euro 3,
Euro 4 e Euro 6. Euro 1 remonta até 1993, o Euro 6 entrou em vigor em
2014. Os padrões são definidos pela distância de condução em g / km. As
normas de emissão da UE são oficialmente publicadas no site da UE.

Euro I a VI: Caminhões e ônibus, incluindo motores OEM usados em equipamentos comerciais.

A série correspondente de padrões para caminhões e ônibus (padrões de
veículos pesados) usa números romanos, em vez de árabes; Euro I, Euro II,
Euro III, Euro IV, Euro V e Euro VI.
O Euro I remonta até 1992, o Euro VI entrou em vigor em 2013 para novas
homologações de tipo e a partir de janeiro de 2014 para todos os novos
registros. Os padrões de emissão Euro VI são comparáveis em rigor ao
padrão dos EUA 2010.
Em contraste com os carros e as vans (Light Duty Vehicle), onde os
padrões de emissões são definidos pela distância de condução em g / km
são os padrões com caminhões e ônibus (padrões de veículos pesados)
definidos pela saída do motor em g / kWh. As normas de emissão da UE
são oficialmente publicadas no site da UE.
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ANEXO 1

CONVERTIDORES CATALÍTICOS E APÓS O TRATAMENTO SISTEMAS

ESPECIFICAÇÕES ACEA 2012

TWC, EGR, SCR, DPF, AD BLUE (UREIA)

Os sistemas de conversão catalítica de três vias (TWC) são usados com
gasolina motores no momento da introdução da gasolina sem chumbo.
EGR, SCR e DPF para motores diesel são relativamente novos e podem
precisar de alguma explicação extra.
EGR

SCR

DPF

Exhaust Gas Recirculation (Diesel)
Uma solução do processo de combustão do motor em que a pequena quantidade dos gases de escape é novamente circulada de volta para o colector de
entrada e misturada com o ar de admissão fresco que arrefece o processo de
combustão e reduzindo assim os óxidos de nitrogênio ( NOx).
Selective Catalytic Reduction (Ad Blue/Urea)
Uma solução de pós-tratamento com um aditivo químico, ureia + água,
injetada nos gases de escape antes de atingir o conversor catalítico. A ureia
é transformada pelo calor dos gases de escape em amônia que reage no
conversor catalítico com óxidos de nitrogênio (NOx) convertendo-os em gás
nitrogênio e vapor de água.
The Diesel Particulate Filter
O filtro de partículas diesel remove a matéria em partículas
(fuligem) dos gases de escape.

LIGEIROS DE PASSAGEIROS E DE MERCADORIAS -ÓLEOS
LOW SAPS COMPATIVEIS*
C1
C2
C3
C4
*

Gasolina & Diesel, Low SAPS, Fuel Economy Oil, HTHS 2.9
Gasolina & Diesel, Mid SAPS, Fuel Economy Oil, HTHS 2.9
Gasolina & Diesel, Mid SAPS Engine Oil, HTHS 3.5
Gasolina & Diesel, Low SAPS Engine Oil, HTHS 3.5
Todas as recomendações ACEA C1, C2, C3 e C4 podem não ser
adequadas para alguns motores. Consulte manual ou manual do
proprietário, se em caso de dúvida..

A/B : Motores diesel e gasolina

A1/B1 Óleo estável e permanente destinado a ser usado em intervalos de drenagem

prolongados em motores a gasolina e motores a diesel de carrinhas e caminhões especiais especificamente projetados para serem capazes de usar óleos
de baixa viscosidade de baixa fricção com alta temperatura / alta viscosidade
de 2,6 mPa * s para xW / 20 e 2,9 a 3,5 mPa.s para todas as outras classes
de viscosidade. Estes óleos não são adequados para uso em alguns motores.
Consulte o manual do proprietário ou manual em caso de dúvida.
A3/B3 Óleo estável e permanente destinado a usar em óleos gasosos de alto desempenho. Os motores de linha e os motores a diesel de carrinhas comerciais
e / ou para intervalos de drenagem prolongados, quando especificados pelo
fabricante do motor e / ou para o uso durante todo o ano de óleos de baixa
viscosidade e / ou para condições de operação severas, conforme definido
pelo fabricante do motor.
A3/B4 Óleo estável e estável destinado a ser utilizado em motores diesel de alta performance e injeção direta, mas também adequado para aplicações descritas
em A3 / B3.
A5/B5 Óleo estável e permanente destinado a uso em intervalos de drenagem
prolongados em motores a gasolina de alto desempenho e engenheiros diesel
de carrinhas e automóveis projetados para ser capazes de usar óleos de baixa
viscosidade de baixa fricção com uma viscosidade de alta temperatura / alta
velocidade de corte (HTHS) de 2,9 a 3,5 mPa.s. Estes óleos não são adequados para uso em alguns motores. Consulte manual ou manual do proprietário
em caso de dúvidas.

C : Óleo Compativel com Catalizadores
C1

TPESADOS - ÓLEOS LOW SAPS COMPATIVEIS**
E4
E6
E7
E9
**

Diesel, longa duração, Euro I, II, III, IV, & V, sem DPF
Diesel, longa duração, Euro I, II, III, IV, V & VI, Low SAPS,
com/sem DPF – todos EGR – todos SCR, HTHS 3.5
Diesel, Euro I, II, III, IV, & V, sem DPF – maioria EGR – maioria SCR, HTHS
3.5
Diesel, Euro I, II, III, IV, V & VI Low SAPS, com/sem DPF – maioria EGR –
maioria SCR, HTHS 3.5
Todas as recomendações da ACEA E4, E6, E7 e E9 podem diferir
entre fabricantes. Consulte os Manuais do Driver e / ou Dealers em caso de
dúvida.

C3

LUBRIFICANTES VEEDOL COM CATEGORIAS ACEA
C1
C2
C3
C4

Veedol Sintron C1 5W-30
Veedol Powertron C2 5W-30
Veedol Sintron C3 5W-30
Veedol Sintron C4 5W-30

E4
E6
E7

Veedol Max-Pro Ultra 5W-30, Max-Pro Extra 10W-40, Max-Pro Plus 10W-40
Veedol Maratron Ultra LSP 5W-30, Maratron Extra LSP 10W-40
Veedol Max-Pro Ultra 5W-30, Max-Pro Extra 10W-40, Max-Pro Plus 10W-40,
Max-Pro Special LSP 10W-40, Maratron Ultra LSP 5W-30, Maratron Extra
LSP 10W-40
Veedol Maratron Ultra LSP 5W-30, Max-Pro Special LSP 10W-40

E9

Abreviaturas
TWC
EGR
SCR
DPF
SAPS
HTHS

Three Way Catalyst (Petrol)
Exhaust Gas Recirculation (Diesel)
Selective Catalytic Reduction (Diesel)
Diesel Particulate Filter (Diesel)
Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur (limits)
High Temperature / High Shear rate viscosity

C2

C4

Óleo estável e permanente destinado a ser utilizado como óleo compatível com
catalisadores em veículos com DPF e TWC em motores de gasolina e gasolina
de motor e de automóveis de alta performance que exigem baixa fricção, baixa
viscosidade, baixa Óleos SAPS com uma viscosidade HTHS mínima de 2,9
mPa.s. Esses óleos aumentarão a vida DPF e TWC e manterão a economia de
combustível dos veículos.Atenção: estes óleos têm os limites SAPS mais baixos
e não são adequados para uso em alguns motores. Consulte manual ou manual
do proprietário em caso de dúvida.
Óleo estável e permanente destinado a ser usado como óleo compatível com
catalisador em veículos com DPF e TWC em motores de alta performance de
carro e vácuo e motores a gasolina projetados para serem capazes de usar
óleos de baixa viscosidade e baixa viscosidade com uma viscosidade HTHS
mínima de 2,9mPa.s. Esses óleos aumentarão a vida DPF e TWC e manterão a
economia de combustível dos veículos. Aviso: estes óleos não são adequados
para uso em alguns motores. Consulte o manual do proprietário ou manual em
caso de dúvida.
Óleo estável e permanente destinado a ser usado como óleo compatível com catalisador em veículos com DPF e TWC em motores a diesel e a gasolina de motor de
alta performance, com uma viscosidade HTHS mínima de 3,5 mPa.s. Esses óleos
aumentarão a vida DPF TWC. Aviso: estes óleos não são adequados para uso em
alguns motores. Consulte o manual do proprietário ou manual em caso de dúvida.
Óleo estável, em estado estacionário, destinado ao uso como óleo compatível
com catalisador em veículos com DPF e TWC em motores diesel e a gasolina
de alto desempenho para automóveis e furgões leves, que requerem baixo óleo
SAPS com uma viscosidade HTHS mínima de 3,5 mPa.s. Estes óleos aumentarão a vida do DPF e do TWC. Atenção: estes óleos são inadequados para uso
em alguns motores. Consulte o manual do proprietário ou o manual em caso de
dúvida.

E : Diesel - Pesados
E4

Para uma visão geral completa de todas as abreviações: veja o Apêndice IV

E6

Óleo estável e permanente que proporciona um excelente controle da limpeza
do pistão, desgaste, manipulação de fuligem e estabilidade do lubrificante. É
recomendado para motores diesel altamente qualificados que satisfaçam os
requisitos de emissão Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV e Euro V e que funcionem
em condições muito severas, p. intervalos de drenagem de óleo significativamente
prolongados de acordo com a recomendações. É adequado para motores sem
filtros de partículas e para alguns motores EGR e alguns motores equipados com
sistemas de redução SCR NOx. No entanto, as recomendações podem diferir
entre os fabricantes de motores, pelo que os manuais do motorista e / ou os
concessionários devem ser consultados em caso de dúvida
Óleo estável e permanente que proporciona um excelente controle da limpeza
do pistão,desgaste, manipulação de fuligem e estabilidade dolubrificante. É recomendado para motores diesel altamente qualificados que satisfaçam os requisitos
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E7

E9

de emissão Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V e Euro VI e que funcionem
em condições muito severas, por exemplo. Intervalos de drenagem de oleo
significativamente prolongados de acordo com as recomendações do fabricante.
É adequado para motores EGR, com ou sem filtros de partículas, e para motores
equipados com sistemas de redução SCR NOx. A qualidade E6 é fortemente
recomendada para motores equipados com filtros de partículas e é projetado para
uso em combinação com combustível diesel de baixo teor de enxofre. No entanto,
as ecomendações podem diferir entre os fabricantes de motores, de modo que
os Manuais do driver e / ou os Comerciantes devem ser consultados em caso de
dúvida.
Óleo estável e permanente que fornece controle efetivo em relação aopistão
limpeza e polimento. Além disso, proporciona excelente controle de desgaste,
manipulação de fuligem e estabilidade de lubrificantes. Recomenda-se que os
motores diesel altamente qualificados satisfaçam os requisitos de emissão Euro
I, Euro II, Euro III, Euro IV e Euro V e funcionem em condições severas, p. Ex.
Estendido intervalos de drenagem de óleo de acordo com as recomendações do
fabricante. É adequado para motores sem filtros de partículas e para a maioria
dos motores EGR e a maioria dos motores equipados com sistemas de redução
de NOV SCR. No entanto, as recomendações podem diferir entre os fabricantes
de motores, de modo que os manuais do motorista e / ou os concessionários
devem ser consultados em caso de dúvida.
Óleo estável e permanente que oferece controle efetivo em relação a limpeza
do pistão e polimento de poça. Além disso, proporciona excelente controle de
desgaste, manipulação de fuligem e estabilidade de lubrificantes. Recomenda-se
que os motores diesel com classificação elevada satisfaçam os requisitos de
emissão Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V e Euro VI e que funcionem em
condições severas, por exemplo, intervalos prolongados de drenagem de óleo de
acordo com as recomendações do fabricante. É adequado para motores com ou
sem filtros de partículas e para a maioria dos motores EGR e para a maioria dos
motores equipados com sistemas de redução SCR NOx. E9 é fortemente recomendado para motores equipados com filtros de partículas e foi projetado para
uso em combinação com combustível diesel de baixo teor de enxofre. No entanto,
as recomendações podem diferir entre os fabricantes de motores, pelo que os
Manuais dos Drivers e / ou os Comerciantes devem ser consultados em caso de
dúvida.

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES API
API’s Marca Certificada e Simbolo de Garatia

Identificar óleos de motor de qualidade para veículos a gasolina e a diesel.
Os óleos que exibem essas marcas atendem aos requisitos de desempenho estabelecidos por EUA e fabricantes internacionais de veículos
e motores e indústria de lubrificantes. Mais de 500 empresas em todo o
mundo participam deste programa voluntário, apoiado por um programa de
amostragem e teste de mercado.

ESPECIFICAÇÕES API PARA MOTORES A GASOLINA
SN

Atual

SM
SL
SJ
SH
SG

Atual
Atual
Atual
Obsoleto
Obsoleto

SF

Obsoleto

SE

Obsoleto

SD

Obsoleto

Introduzido em outubro de 2010, projetado para fornecer proteção
de depósito melhorada de alta temperatura para pistões, controle de
lamas mais rigorosas e compatibilidade de vedação. O API SN com
Resource Conserving combina com o ILSAC GF-5, combinando o
desempenho da API SN com economia de combustível melhorada,
proteção do turbocompressor, compatibilidade do sistema de controle de emissão e proteção de motores que operam em combustíveis
contendo etanol até E85.
Motores até 2010.
Motores até 2004.
Motores até 2001.
OBSOLETO: Para 1996 e mais velhos motores automotivos.
CUIDADO: Não é adequado para uso na maioria dos motores
automotivos movidos a gasolina construídos depois de 1993. Pode
não fornecer proteção adequada contra o acúmulo de lodo do motor,
oxidação ou desgaste.
CUIDADO: Não é adequado para uso na maioria dos motores automotivos movidos a gasolina construídos após 1988. Pode não fornecer
proteção adequada contra o acúmulo de lodo do motor.
CUIDADO: Não é adequado para uso na maioria dos motores
automotivos movidos a gasolina construídos após 1979.
CUIDADO: Não é adequado para uso na maioria dos motores
automotivos movidos a gasolina construídos após 1971. O uso em
motores mais modernos pode causar desempenho insatisfatório ou

SC

SB

SA
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danos ao equipamento.
Obsoleto CUIDADO: Não é adequado para uso na maioria dos motores
automotivos movidos a gasolina construídos após 1967. O uso em
motores mais modernos pode causar desempenho insatisfatório ou
danos ao equipamento.
Obsoleto CUIDADO: Não é adequado para uso na maioria dos motores
automotivos movidos a gasolina construídos após 1951. O uso em
motores mais modernos pode causar desempenho insatisfatório ou
danos ao equipamento.
Obsoleto CUIDADO: Não contém aditivos. Não é adequado para uso na
maioria dos motores automotivos movidos a gasolina construídos
após 1930. O uso em motores modernos pode causar desempenho
insatisfatório ou danos ao equipamento.

Os padrões ILSAC atuais e anteriores e as CATEGORIAS de serviço da
API estão listados aqui. Os proprietários de veículos devem se referir aos
manuais do proprietário antes de consultar esses gráficos. Os óleos podem
ter mais de um nível de desempenho.
Para os motores a gasolina automotivos, o último padrão ILSAC ou categoria de serviço API inclui as propriedades de desempenho de cada categoria
de orelha e pode ser usado para o serviço de motores mais antigos, onde
os óleos de categoria anterior foram recomendados..

ESPECIFICAÇÕES API PARA MOTORES DIESEL
CJ-4

Atual Para motores a diesel de ciclo de quatro tempos de
alta velocidade projetados para atender aos padrões
de emissão de gases de escape não rodoviários do
ano modelo 2010 e aos padrões de emissão de gases
não-rodoviários do nível 4, bem como para os motores
diesel do ano modelo anterior. Esses óleos são
formulados para uso em todas as aplicações com
combustíveis diesel que variam em teor de enxofre até
500 ppm (0,05% em peso). No entanto, o uso destes
óleos com combustível de enxofre superior a 15 ppm
		
(0,0015% em peso) pode impactar o escape após a
		
durabilidade e / ou o intervalo de drenagem do sistema
		
de tratamento. Os óleos CJ-4 são especialmente
		
eficazes para manter a durabilidade do sistema de
		
controle de emissão, onde os filtros de partículas e
		
outros sistemas avançados de pós-tratamento são
		
usados. Proteção ideal para o controle de
		
envenenamento do catalisador, bloqueio de partículas,
		
desgaste do motor, depósitos de pistões, estabilidade
		
de baixa e alta temperatura, propriedades de
		
manipulação de fuligem, espessamento oxidativo,
		
espuma e perda de viscosidade devido a
		
cisalhamento. Os óleos da API CJ-4 excederam os
		
critérios de desempenho da API CI-4 com CI-4 PLUS,
		
CI-4, CH-4, CG-4 e CF-4 e podem efetivamente
		
lubrificar os motores que solicitam essas categorias de
		
serviço da API. Ao usar óleo CJ-4 com combustível de
		
enxofre superior a 15 ppm, consulte o fabricante do
		
motor para o intervalo de serviço.
CI-4
Atual
Introduzido em 2002. Para motores de alta velocidade e quatro
tempos Concebido para cumprir os padrões de emissão de
gases de escape 2004 implementados em 2002. Os óleos CI-4
são formulados para sustentar a durabilidade do motor onde a
recirculação dos gases de escape (EGR) é utilizada e destinada
a ser utilizada com combustíveis diesel teor de enxofre até 0,5%
em peso. Pode ser usado no lugar dos óleos CD, CE, CF-4,
CG-4 CH-4. Alguns óleos CI-4 também podem se qualificar para
a designação CI-4 PLUS.
CH-4 Atual
Introduzido em 1998. Para motores de alta velocidade e quatro
tempos Concebido para cumprir os padrões de emissão de
escape de 1998. Os óleos CH-4 são especificamente compostos
para uso com combustíveis diesel que variam em teor de enxofre
até 0,5% em peso. Pode ser usado no lugar dos óleos CD, CE,
CF-4 e CG-4.
CG-4 Obsoleto
OBSOLETO: Introduzido em 1995. Para motores de quatro
tempos de alta velocidade e alta freqüência usando combustível
com menos de 0,5% de enxofre. Os óleos CG-4 são necessários
para motores que atendam aos padrões de emissões de 1994.

ÓLEO DE MOTOR - LIGEIROS | ÓLEO DE MOTOR - PESADOS | ÓLEO DE ENGRENAGENS | FLUIDOS DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA | MASSA CONSISTENTES | ÓLEOS HIDRAÚLICOS | FLUIDOS DE TRAVÕES | ANTICONGELANTES | ÓLEO DE MOTOR - MOTAS
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CF-4

Obsoleto

CF-2

Obsoleto

CF

Obsoleto

CE

Obsoleto

CD-II

Obsoleto

CD

Obsoleto

CC

Obsoleto

CB

Obsoleto

CA

Obsoleto

Pode ser usado no lugar de óleos CD, CE e CF-4.
OBSOLETO: Introduzido em 1990. Para motores de alta velocidade, a quatro tempos, naturalmente aspirados e turboalimentados. Pode ser usado no lugar de óleos CD e CE.
OBSOLETE: Introduced in 1994. For severe duty, two-stroke-cycle engines. Can be used in place of CD-II oils.
OBSOLETO: Introduzido em 1994. Para motores severos de
ciclo a dois tempos. Pode ser usado no lugar de óleos CD-II.
CUIDADO: Não é adequado para uso na maioria dos motores
automotivos movidos a diesel construídos após 1994.
CUIDADO: Não é adequado para uso na maioria dos motores
automotivos movidos a diesel construídos após 1994.
CCUIDADO: Não é adequado para uso na maioria dos motores
automotivos movidos a diesel construídos após 1994.
CUIDADO: Não é adequado para uso na maioria dos motores
automotivos movidos a diesel construídos após 1990.
CUIDADO: Não é adequado para uso na maioria dos motores
automotivos movidos a diesel construídos após 1961.
CUIDADO: Não é adequado para uso na maioria dos motores
automotivos movidos a diesel construídos após 1959.

em combinação com baixas viscosidades, xW-40. Recomendado apenas para motores
DAF XE de 390 kW (530 HP). O óleo deve ser aprovado pela DAF.

DEUTZ

Deutz DQC I-02: Classe de qualidade de óleo de lubrificante Dutz DQC I, qualidade

BMW High Power Diesel: Óleo de motor para motores a diesel.
Introduzido para o mecanismo N47S após a introdução em 2007.
BMW Longlife-98: Óleo especial para motores de longa duração,
aprovado pela BMW. ACEA A3 / B3, API SJ / CD, EC SAE 5W-40.
BMW Longlife-01: Aprovação especial da BMW para o óleo totalmente sintético de
longa duração. O produto atende a ACEA A3 / B4.
BMW Longlife-01 FE: Aprovação especial da BMW para uma vida longa totalmente sintética óleo. O produto atende a ACEA A5 / B5. SAE 0W-30 ou 5W-30.
BMW Longlife-04: Aprovação especial da BMW para o óleo totalmente sintético de
longa duração. O produto atende a ACEA C3. SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 e 5W-40.
BMW Longlife-14 FE+: Especificação de óleo de motor a gasolina BMW com
baixo HTHS de 2,6 mPa * s. Com base na ACEA A1 / B1-12.

mínima de óleo para uso com intervalos mais curtos. ACEA E2-96 ou API CF / CF-4,
a viscosidade pode incluir uma das seguintes classes SAE: 0W-30, 5W-30, 10W-30,
15W-30 0W-40, 5W-40, 10W-40 15W-40 15W-50, 20W-50.
Deutz DQC II-05: Classe de qualidade do óleo lubrificante Dutz DQC II. ACEA E396 ou ACEA E4-99 ou ACEA E5-02 ou ACEA E6-04 ou ACEA E7-04 ou API CG-4 ou
API CH-4 ou API CI-4 ou API CJ-4 ou DHD-1.
A viscosidade pode incluir uma das seguintes c SAE: 0W-30, 5W-30, 10W-30, 15W-30,
0W-40, 5W-40, 10W- 40, 15W-40 20W-50.
Deutz DQC II-10: Qualidade padrão, geralmente usada em motores abertos
ventilação do cárter. ACEA E3-96, ACEA E4-08 ou ACEA E5-02 ou ACEA E7-08 ou
API CG- API CH-4 ou API CI-4 ou CI-4 Plus ou DHD-1. A viscosidade pode incluir uma
das seguintes SAE: 0W-30, 5W-30, 10W-30, 15W-30 0W-40, 5W-40, 10W-40, 15W-40
15W-50, 20W-50.
Deutz DQC II-10 LA: Óleo de motor diesel de baixa densidade, qualidade padrão.
ACEA E6-08, ACEA E9-08 ou API CJ-4. A viscosidade pode incluir uma das seguintes
classes SAE: 30, 5W-30, 10W-30, 15W-30 0W-40, 5W-40, 10W-40, 15W- 40 15W-50,
20W-50.
Deutz DQC III-05: Deutz classe de qualidade de óleo lubrificante DQC III. Consumo
de lubrificante do motor formando-se para ACEA E7-04. A viscosidade pode ser uma das
seguin classes SAE: SAE 0W-30, 5W-30, 0W-40, 5W-40, 10W-40, 10W-30, 15W-30 e
15W-40.
Deutz DQC III-10: Óleo de motor diesel de alto desempenho, aplicação para
engenharia nes com ventilação fechada do cárter e / ou com altas cargas térmicas. A
viscosidade pode in uma das seguintes classes SAE: 0W-30, 5W-30, 0W-40, 5W-40,
10W-40, 10W-30, 15W-30 e 40.
Deutz DQC III-10 LA: Óleo de motor diesel de alto desempenho de cinzas para
engenhari nes com ventilação fechada do cárter e / ou com altas cargas térmicas. É
necessário o óleo d motor de baixo teor de óleo DQC III-10 LA (baseado em ACEA
E6, ACEA E9 ou API CJ-4) especialmente para motores com filtro de partículas (filtro
de partículas diesel (DPF) ou catalí oxidação de partículas) ou para outros gases de
escape sistemas de pós-tratamento de gás, como SCR e / ou o conversor catalítico de
oxidação a diesel (DOC). A viscosidade pode inclu das seguintes classes SAE: 0W-30,
5W-30, 0W-40, 5W-40, 10W-40, 10W-30, 15W-30 e 15W-40.
Deutz DQC IV-05: Deutz classe de qualidade do óleo lubrificante DQC IV. Lubrificante par motores em conformidade com a ACEA E4-99 / E7-04. A viscosidade pode
ser uma das segu classes SAE: SAE 0W-30, 5W-30, 0W-40, 5W-40 e 10W-40.
Deutz DQC IV-10: Óleo de motor diesel de alta performance para motores com
maior nível de saída com ventilação do cárter fechado e / ou com as cargas térmicas
mais alt viscosidade pode incluir uma das seguintes classes SAE: 0W-30, 5W-30, 0W40, 5W-40 e 10W-40.
Deutz DQC IV-10 LA: Óleo de motor diesel de baixo desempenho de baixa cinza
para motores com maior nível de saída com ventilação do cárter fechado e / ou com as
cargas tér mais altas.

CATERPILLAR

FIAT

ESPECIFICAÇÃO ILSAC
GF-5

Atual

GF-4
GF-3
GF-2
GF-1

Obsolete
Obsolete
Obsolete
Obsolete

Introduzido em outubro de 2010, projetado para
fornecer improvou proteção de depósito de alta
temperatura para pistões e turbocompressores, controle de
lamas mais rigorosas, economia de combustível melhorada,
compatibilidade aprimorada do sistema de controle de emissão,
compatibilidade de vedação e proteção de motores que operam
em combustíveis contendo etanol até E85.
Use GF-5 onde o GF-4 é recomendado
Use GF-5 onde o GF-3 é recomendado
Use GF-5 onde o GF-2 é recomendado
Use GF-5 onde o GF-1 é recomendado

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES OEM BMW

Caterpillar ECF-1: Caterpillar Engine Crankcase Fluid-1. Especificação de óleo do

Fiat 9.55535-CR1: Óleo de motor totalmente sintético, SAE 5W-20, desempenho de

Caterpillar ECF-1-A: Especificação de óleo do motor Caterpiller. Substitui Cater-

Fiat 9.55535-DS1: Especificação de óleo do motor Fiat para motores a diesel. Geral

motor Caterpillar ECF-1.

pilar ECF-1 especificação. API: requisitos de desempenho da categoria de óleo CH-4.
Os óleos de especificação de Cat ECF-2 e ECF-3 são preferidos em óleos de especificação Cat ECF-1-a. Tornou-se efetivo a partir de 1º de março de 2007.
Caterpillar ECF-2: Especificação Caterpillar ECF-2. Substitui a especificação Caterpillar ECF-1. API: requisitos de desempenho da categoria de óleo CI-4 / CI-4 PLUS.
O ECF-2 entrou em vigor a partir de 1º de março de 2007.
Caterpillar ECF-3: Caterpillar ECF-3 (Engine Crankcase Fluid-3)
Especificação, projetado para motores de caminhão fora e on-road nos EUA, com
base na Classificação API CJ-4. Os óleos Caterpillar com especificações ECF-3 são
fortemente recomendados para motores Caterpillar com DPF. O ECF-3 fornece os
requisitos mínimos de desempenho e durabilidade do óleo para os motores a diesel
da Caterpillar da EPA 2007 compatíveis com a emmissão equipados com dispositivos
pós-tratamento. O ECF-3 entrou em vigor a partir de 1º de março de 2007.

DAF

DAF HP1, HP2: Aprovação suplementar especial para o uso de óleo de energia
ACEA E4 com baixas viscosidades. O óleo deve ser aprovado pela DAF.
DAF HP3: Aprovação suplementar especial para a utilização de óleos para motores
ACEA E5 ou E7. Para uso com intervalos de manutenção mais longos, possivelmente

ILSAC GF-5 e API: SN.

desempenho: ACEA C2.

Fiat 9.55535-G1: Lubrificante sintético para motores a gasolina, SAE 5W-30, per-

formance e ACEA A1 / A5 e importantes homologações de fabricantes de automóveis
(FIAT 9.55535-G GM-LL-A 025)
Fiat 9.55535-GH2: Especificação Fiat para motores Turbo 1750. Geral
Nível de desempenho: ACEA C3.
Fiat 9.55535-GS1: Classificação OEM de Fiat para óleo especial ACEA C2 com
viscosidade 0W-30.
Fiat 9.55535-H2: Especificação de óleo do motor Fiat para motores a gasolina,
desempenho ACEA A3-04 / B3-04 e API: SM.
Fiat 9.55535-M2: Especificação de óleo do motor Fiat para motores a gasolina,
atende a ACEA B3-04 / B4-04 e GM-LL-B-025.
Fiat 9.55535-N2: Especificação de óleo do motor Fiat, exigência mínima é ACEA A3
/ B4-04.
Fiat 9.55535-S1: O produto recomendado pelo OEM também é aprovado para ACEA
C2
Fiat 9.55535-S2: Produto recomendado pelo OEM, atende também a ACEA C3-04,
MB 229.51 e SM / CF.
Fiat 9.55535-S3: Especificação de óleo do motor Fiat. Atende API: SM / CF, ACEA
C3.
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Fiat 9.55535-T2: Óleo de motor totalmente sintético que também encontra ACEA

C3.

Fiat 9.55535-Z2: Especificação de óleo do motor Fiat. Introduzido para motores
diesel Twin Turbo. ACEA A3 / B3 / B4.

FORD

Ford ESP-M2C166-H: Ford Especificação ESP-M2C166-H, ATF, modificado por
fricção, a cor é vermelha. Até 1990, a recomendação da Ford era: SQM-2C9010-A,
ESD-M2C138-CJ. (os fluidos podem ser misturados).
Ford M2C33-G: Especificação Ford M2C33-G. Transmissão automática Fluid (ATF)
introduzido em 1972, mantendo o alto requisito de fricção estática do M2C33-F. Este
fluido também não é modificado por fricção.
Ford M2C9001-AA: Especificação de óleo do motor Ford. Desempenho geral nível:
API: SE
Ford M2C912-A1: Óleo de motor, inicialização europeia e preenchimento de serviço, SAE 5W-30, (para não ser usado para design novo, use WSS- M2C913-A). Esta
especificação atende aos requisitos ILSAC GF-2 e ACEA A1-96 e B1-96.
Ford M2C913-A: Óleo de motor, enchimento inicial e de serviço, SAE 5W-30. Esta
especificação atende a ILSAC GF-2 n ACEA A1-98 e B1-98 e requisitos adicionais da
Ford.
Ford M2C913-B: A especificação Ford M2C913-B é lançada na Europa para os
óleos de motor de enchimento inicial utilizados para lubrificação de motores de ignição
com gasolina e motores de ignição por compressão que utilizam combustíveis para
motores a diesel. A especificação também é usada para definir óleos de motor para
a manutenção de motores Ford, quando aplicável. O óleo deve atender a todos os
requisitos da especificação ILSAC GF-2 e GF-3, especificações ACEA A1-98 e B1-98 e
requisitos adicionais da Ford.
Ford M2C913-C: Especificação de óleo do motor Ford para economia de
combustível melhorada.Introduzido em 2009. Totalmente compatível com o Ford
M2C913-A e Forth M2C913-B. Requisitos gerais para M2C913-C: ACEA A5 / B5.
Ford M2C913-D: Especificação de óleo do motor Ford, introduzida no segundo
metade de 2011. Sucessor do Ford M2C913-C.
Ford M2C917-A: Código Ford para a especificação VW 505.01. Óleo de motor SAE
5W-40 para motores diesel de injeção de bomba.
A documentação recentemente da Ford também reivindica ACEA A3 / B4 / C3 como
equivalentes.
Ford M2C931-A: Óleo de motor, SAE 5W-50, totalmente sintético.
Ford M2C950-A: Óleo de motor com viscosidade 0W-30, aplicável para motores
Ford 1.6 Duratorq TDCI Euro 5.
Ford N052145 VX00: Especificação Ford para VW G 052 145. Totalmente sintético.
Produto que atende a API: GL-4, SAE 75W-90.
Ford WSS-M2C200-D2: Especificação especial de fluidos de transmissão de baixa
viscosidade para uso em transmissões de 5 e 6 velocidades e na
transmissão de embreagem dupla de DPS6 PowerShift da Ford. Especificação para
fluidos sintéticos com aditivos.
Ford WSS-M2C921-A: Especificação de óleo do motor Ford para motores a diesel.
Para uso com combustível com alto teor de enxofre (> 350 ppm). API: nível de desempenho CH-4. TBN> 11.
Ford WSS-M2C925-B: Especificação da Ford para óleos de motor de economia de
combustível totalmente sintéticos para motores que exigem óleo de viscosidade HTHS
muito baixo. Este M2C925-B é totalmente compatível com a especificação M2C925-A.
A viscosidade para seguir esta especificação é SAE 5W-20.
Ford WSS-M2C934-B: Especificação da Ford para o óleo do motor SAPS baixo.
Requisito geral ACEA C1.
Ford WSS-M2C937-A: Ford introduzida em 2009. Geralrequisito: ACEA A3 / B4.
Ford WSS-M2C948-B: Óleo de motor 5W-20, substitui Ford M2C913-C. Não é
adequado para Ford Ka, Focus ST e RS. Especialmente desenvolvido para 2012->
motores de geração Ecoboost. Nível de desempenho geral: API: SN.

GENERAL MOTORS

GM 1940182: Óleo de transmissão manual para Opel. Especificação geral: API: GL4. Produto OEM: BOT 402.
GM 4718M: Óleo de motor sintético que cumpre API: SM e ILSAC GF-4, viscosiamarra 0W-30, 5W-30, 10W-30.
GM 6094M: Especificação para motores a gasolina Chevrolet.
GM DEXOS 1: GM / Opel global (exceto Europa para preenchimento de serviços)
especificação de óleo introduzida para motores a gasolina a partir do MY 2011 em diante. Dexos 1 substitui GM-LL-A-025, GM 6094M e GM 4718M. O Dexos 1 baseia-se
no ILSAC GF-4 com alguns requisitos adicionais obtidos da ACEA C3, juntamente com
requisitos específicos da SAE 0W-20, 5W-20, 0W-30 e 5W-30.
GM DEXOS 2: A especificação global de óleo GM / Opel introduzida para veículos a
gasolina e diesel a partir do MY 2010 em diante. O Dexos 2 substitui GM-LL-A-025 e GMLL-B-025. O Dexos 2 é baseado em ACEA C3 com alguns requisitos adicionais obtidos da
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ILSAC GF-4, juntamente com requisitos específicos de GM / Opel. As classificações de
viscosidade para preenchimento de serviço são: SAE 0W-30, 5W-30, 0W-40 e 5W-40.
GM-LL-A-025: Aprovação especial de GM para o óleo de motor de longa vida para a
g motores. A viscosidade é SAE 0W-30. O produto atende a ACEA A3 / B3.
GM-LL-B-025: Aprovação especial de GM para o óleo de motor de longa duração
para motores a diesel. A viscosidade é SAE 5W-40.
O produto atende a ACEA A3 / B3 / B4.

IVECO

Iveco 18-1804 FE: Especificação especial da Iveco adicional à ACEA E4 ou E5 que
permite intervalos de serviço mais longos. TBN é 14.

Iveco 18-1804 T2 E7: Óleo de motor a diesel pesado baseado em mineração, reu-

niã ACEA E7-04. Adequado para motores Euro 4 e 5 com sistemas de emissão SCR e
EGR de 14 ou superior.
Iveco 18-1804 TFE: Padrão de óleo do motor Iveco. Totalmente sintético ACEA E4 /
E7. TBN é 16 ou superior.
Iveco 18-1804 TLS E6: Especificação do óleo do motor Iveco. Requisitos básicos:
ACEA E6, TBN ≤ 13.
Iveco 18-1804 TLS E9: Especificação do óleo do motor Iveco. Requisitos básicos:
ACEA E9 ou API: CJ-4.
Iveco 18-1811 S1: Padrão de óleo do motor Iveco. Os óleos aprovados devem
atender a ACEA B5-02. TBN> 10.
Iveco 18-1811 SC1: Especificação do óleo do motor Iveco. ACEA C2. TBN> 7.

MACK

Mack EO-N: Óleo de motor diesel pesado que excede a API CI-4. Também os testes
de Mack T-10 e T-11 devem ser aprovados. Disponível em múltiplas viscosidades, o
SAE 5W-40 deve ser totalmente sintético.
Mack EO-O Premium Plus: Especificação de óleo do motor Mack, destinada a uso
em motores que cumprem os requisitos de emissões de 2007 (EPA 07) e posteriore Esses
motores são projetados com sistemas de pós-tratamento de gases de escape. Est padrão
de qualidade é baseado na API: especificação de óleo do motor CJ-4. Esta especificação
supera o Mack EO-N Premium Plus e é comparável com o Volvo VDS-4.

MAN

MAN 270: Óleos de motor de categoria única, aprovados de acordo com a especificação

MAN 270.

MAN 271: Óleos de motor multigrado, aprovados de acordo com a especificação MAN
271.

MAN 3343 M: Óleos de engrenagens de longa duração, baseados em minerais,

de longa distância aprovados pela MAN de acordo com o padrão 3343 tipo M. Esta
especificação é anteriormente conhecida como MAN 3343 ML.
MAN 3343 S: Óleos de engrenagem multidropósito totalmente sintéticos, de longa
distância aprovados pela MAN de acordo com o padrão 3343 tipo S. Esta especificação é anteriormente conhecida como MAN 3343 SL.
MAN 341 Z-1: Óleo de transmissão de alta pressão aprovado pela MAN de acordo
Dança com 341 padrão Z-1. Esta especificação é anteriormente conhecida como MAN
341 N. Desde Juli 2011 341-Z1 tornou-se obsoleto.
MAN 341 Z-2: óleo de transmissão de longa distância mineral de alta pressão
aprovado pela MAN de acordo com o padrão 341 Z-2. Anteriormente conhecido como
MAN 341 ML.
MAN 341 Z-3: Transmissão de longa distância semi-sintética de alta pressão Óleos
aprovados pela MAN de acordo com o padrão 341 Z-3. Anteriormente conhecido como
MAN 341 TL. Desde Juli 2011, o 341-Z3 tornou-se obsoleto.
MAN 341 Z-4: Esta especificação é anteriormente conhecida como MAN 341 SL+.
MAN 341 Z-5: Esta especificação é anteriormente conhecida como MAN 341 SL+.
MAN 341 Z-E: Esta especificação é formalmente conhecida como MAN 341 SL.
Esta especificação possui aprovações ZF limitadas (sem aprovação AS-Tronic).
MAN 342 M-1: Extremamente engrenagens de alta pressão, aprovadas pela MAN
de acordo com o padrão 342 tipo M-1. Esta especificação é anteriormente conhecida
como MAN 342 N
MAN 342 M-2: Óleos de engrenagens minerais, de longa distância, de extrema
pressão,aprovado pela MAN de acordo com o padrão 342 tipo M-2. Esta especificação
é anteriormente conhecida como MAN 342 ML.
MAN 342 M-3: Maior nível de fluidos minerais de acordo com a especificação MAN 342
para diferenciais e caixas de transferência. Esses fluidos podem ser usados em eixos HY /
AP.
MAN 342 S-1: Óleo especial de engrenagem totalmente sintético, para uso a longa
distância. O petróleo tem que estar na lista de aprovação da MAN. Esta especificação é
conhecida anteriormente como MAN 342 SL.
MAN M3271-1: Óleo de motor especial para motores a GNC / GPL, aprovado pela
norma MAN M3271.
MAN M3275: Óleos de motor de alto retorno, aprovados de acordo com a especifi-
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cação MAN M3275.
MAN M3277: Óleos de motor de alto retorno, aprovados de acordo com MAN M3277
especificação.
MAN M3277 CRT: Óleo de motor diesel de alto desempenho especialmente para
motores equipados com filtro de partículas.
MAN M3377: Especificação MAN para óleos de motores de super desempenho
elevado que se destinam a intervalos prolongados de troca de óleo. Estes óleos têm
melhor desempenho em depósitos e limpeza do pistão em comparação com os óleos
do motor MAN M3277. O conteúdo de cinzas de sulfato é limitado a max. 1,8%.
MAN M3477: A especificação MAN M3477 é aplicável a alto desempenho Os óleos
de motor diesel com sede SAE 0W-XX, 5W-XX ou 10W-XX. Um óleo que satisfaça
esta especificação é adequado para os motores diesel MAN equipados com dispositivos de pós-tratamento até e incluindo os que atendem ao padrão de emissões Euro
4. Esta especificação é para óleos SAPS baixos e os óleos aprovados combinam na
maioria dos casos ACEA E6.
MAN M3677: Especificação MAN para óleos de motor de super desempenho
elevado que pode ser usado para intervalos prolongados de drenagem de óleo para
motores Euro VI.

MERCEDES BENZ

MB 226.5: Óleo de motor para motores a gasolina Mercedes-Benz, proveniente da
parceria Mercedes-Benz / Renault-Nissan.
MB 226.51: Especificação do óleo do motor Mercedes-Benz, introduzida em 102012, para tipos específicos de motores diesel (Renault). A aprovação da Renault
RN0720 é o requisito básico para esta especificação.
MB 226.9: Óleo de motor especialmente para motores a GPL e GNV.
MB 228.1: Óleo de motor aprovado pela Mercedes-Benz para motores diesel MB
sem ASSYST. Atende ACEA E2 e demandas de MB adicionais. O óleo deve cumprir os
limites mínimos nos testes OM 602 A e OM 364 determinados pela Mercedes-Benz.
MB 228.31: Óleos de motor multigrado (folha 228.31).
MB 228.51: A especificação de preenchimento do serviço Mercedes Benz 228.51 é
aplicável aos óleos de motor diesel multigrado de alto desempenho. Um óleo que conhece esta especificação é adequado para utilização em motores diesel Daimler/Chrysler
que satisfaçam os padrões de emissões Euro 4. Os óleos de motor aprovados pela
Mercedes Benz 228.51 também podem ser usados em gerações anteriores de motores
diesel DaimlerChrysler (Euro 3, Euro 2 e Euro 1).
MB 229.31: Óleo de motor Multigrade, baixo SPAsh, aconselhado tanto para diesel
como para motores a gasolina da Mercedes Benz, Smart e Chrysler. Apenas os óleos
de motor de baixa viscosidade que podem realizar uma economia de 1,0% no combustível usado no teste de economia de combustível M111 (CEC L- 54-T-96) podem
obter essa aprovação. Neste teste, as economias de combustível são comparadas
com o desempenho do óleo de referência RL 191 (SAE 15W-40).
MB 229.5: Folha de MB para óleos de conservação de energia para certos carros e
caminhões gines. Os óleos aprovados devem atender às especificações ACEA A3, B3
e B4 e algumas demandas adicionais da Daimler Chrysler AG. O óleo deve estar na
lista de aprovação.
MB 229.51: Óleo de motor SAPS Long Life baixo para motores diesel com filtro de
partículas que cumpre as normas de emissão EU-4 ->.
MB 229.52: Especificação Mercedes-Benz para motores BlueTEC OM642.xxx. A
especificação 229.52 é ligeiramente mais apertada do que 229.51
MB 235.0: Óleos de engrenagens hipoides (SAE 90, 85 W-90).
MB 235.1: Óleos de engrenagem (SAE 80, 80W, 80W / 85W, 85W-90).
MB 235.31: Óleo de engrenagem hipoideira Mercedes-Benz para veículos comerciais
MB 235.4: Óleos de engrenagens sintéticas (SAE 75W / 85W)
MB 235.5: Óleos de engrenagem (SAE 80, 80W / 85W).
MB 235.6: Óleos de engrenagens hipoides (SAE 90, 85W-90, folha 235.6).
MB 235.8: Óleos de engrenagens hipoides (SAE 75 W-90).

MTU

MTU Type 1: Categoria de óleo MTU 1: óleo padrão, único e multigrado. Especificações mínimas: API: CG-4 / CH-4 e ACEA E2-96. Os óleos devem atender às
especificações da API e ACEA especificadas. TBN:> 8.
MTU Type 2: Categoria de óleo MTU 2: Óleo de alta qualidade, único e multigrados.
Especificações mínimas: ACEA E5-02 TBN:> 8.
MTU Type 2.1: Categoria de óleo MTU 2.1: Óleos de baixa voltagem SAPS. Especificações mínimas: ACEA E7-04 TBN:> 8.
MTU Type 3: Categoria de óleo MTU 3: óleos multigrado de alta qualidade. Mínimo
especificações: ACEA E4-07 TBN:> 8.
MTU Type 3.1: Categoria de óleo MTU 3.1: Óleos de baixa freqüência SAPS. Especificações mínimas: ACEA E6-04 TBN:> 8.

PORSCHE

Porsche A40: Especificação de óleo do motor introduzida em 2009 para todos os
carros de gasolina Porsche a partir de 1994, exceto para aplicações de drenagem
longa em Cayenne.
Porsche C30: Especificação de óleo do motor para modelos Porsche com engenharia diese nes. O Porsche C30 é o equivalente à especificação VW 504.00 / 507.00.

PSA

PSA B71 2290 / PSA B71 2288: Especificação de óleo do motor Peugeot /
Citroën introduzi 2009. O B71 2290 é um óleo de baixa SAPS destinado a motores
com filtros de partículas di padrões de emissão Euro 5. ACEA C2 ou C3 com testes
adicionais de PSA.
PSA B71 2295 / PSA B71 2291: Padrão de óleo do motor Peugeot / Citroën para
motor antes de MY 1998. Especificação geral: ACEA A2 / B2.
PSA B71 2296 / PSA B71 2293: Especificação de óleo do motor Peugeot / Citroën introduzi 2009. Testes de PSA adicionais ACEA A3 / B4 +.
PSA B71 2300: Especificação de óleo do motor Peugeot / Citroën introduzida em
2010 sucedendo PSA B71 2294 / PSA B71 2292 (testes ACEA A3 / B3 + PSA). ACEA
A3 / B4 co testes adicionais de PSA.
PSA B71 2312: Especificação PSA que cumpra a ACEA C1 / C2 com requisitos
adicionais de PSA. SAE 0W-30.

RENAULT – RVI

Renault RN0700: Especificação do óleo do motor Renault; introduzido em 2007.
ACEA A3 / B ACEA A5 / B5.
Renault RN0710: Especificação de óleo do motor Renault; introduzido em 2007.
ACEA A3 / B4 + exigências adicionais da Renault.
Renault RN0720: Especificação de óleo do motor Renault; introduzido em 2007.
ACEA C4 + exigências adicionais da Renault. O RN0720 foi projetado para uso nos
motores diesel de últim geração equipados com DPF.
Renault RD-2: Especificação de óleo de motor pesado Renault com conformidade
com ACEA E3-96 número 4 + Volvo VDS-2. Especificação descontinuada em 2013;
pode ser substi por RLD-2.
Renault RLD: RLD (Renault Long Drain): Renault V.I. especificação. Me encontra
ACEA E7 + Volvo VDS-3. Especificação interrompida em 2013; pode ser substituído
por RLD.
Renault RLD-2: Especificação de óleo de motor pesado Renault com conformidade
com ACEA E7-02 + Volvo VDS-3.
Renault RLD-3: Especificação de óleo do motor Renault para motores Euro 5.
Requisitos gera esta especificação: ACEA E9-08 + Volvo VDS-4.Renault RXD: RXD
(Renault Extra Long Drain) é uma especificação da Renault V.I., atende a ACEA E4-99
+ ACEA E7-04 + Volvo VDS-3. Especificação desconectada em 20 pode ser substituído por RLD-2 ou ACEA E6.
RVI E2R-96: Especificação Renault especial, com base na ACEA E2-96 especificação.
RVI E2R-98: Especificação Renault especial, com base na especificação ACEA
E2-98.
RVI E3R-96: Especificação especial da Renault V.I., com base na ACEA E3-96
especificação.
RVI E3R-98: Especificação especial da Renault V.I., com base na
especificação ACEA E3-98.

SCANIA

Scania LDF: Óleo de motor que passou pelo teste de campo de drenagem Longo
Scania. Eles são aprovados para intervalos de serviço mais longos
Scania LDF-2: Óleo de motor diesel pesado para Euro 4 -> veículos com intervalos
de serviço prolongados. Excede os requisitos da ACEA E7.
Scania LDF-3: Óleo de motor diesel de longa duração para motores Euro 6 ->
com EGR, SCR e DPF. Veículos com intervalos de serviço prolongados. Excede os
requisitos da ACEA E7.
Scania Low Ash: Especificação de óleos de motor Scania especialmente para Euro
5 eVeículos EEV.
Scania STO 1:0: Scania STO 1: 0 é um óleo de transmissão Scania especial que
atende a API: GL-5, mas com algumas demandas adicionais.
Scania STO 2:0 A: Óleo de engrenagem de alto desempenho para diferenciais.
Totalmente Syn-API: API GL-5 para intervalos de drenagem prolongados (até 360.000
km), utilizados em diferenciais e reduções de cubo.Scania STO 2:0 G: Óleo de
engrenagem de alto desempenho para caixas de engrenagens. Completamente Synthe-API tic: óleo de engrenagem GL-5 para intervalos de drenagem prolongados (até
360.000 km), usados em caixas de câmbio manual.
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A Escolha dos Profissionais
VOLVO

Volvo VDS: Volvo Drain Specification VDS. É necessário um teste de campo em 3

caminhões equipados com motor refrigerado Volvo de 12 litros. O teste de campo é
executado por um mínimo de 300 000 km com intervalos de troca de óleo de 50 000
km. A viscosidade deve ser SAE 10W-30 ou 15W-40. A classificação da API é CD / CE,
atualizada com o campo mencionado.
Volvo VDS-3: Volvo Drain Specification VDS-3. A Volvo desenvolveu o Especificações anteriores do VDS e VDS-2 e as modificou para os motores Euro 3. O VDS-3
também inclui requisitos de qualidade para ACEA E5, que garante requisitos de
desempenho não cobertos pelo teste de campo VDS-3. Consequentemente, o VDS-3
não cobre apenas os ensaios de campo dos motores Volvo D12, mas também abrange
a maioria dos requisitos abrangidos pela especificação de requisitos ACEA E5.
Volvo VDS-4: Especificação de drenagem Volvo VDS-4. Adequado para motores de
nível III usando o escape após o tratamento. Conhece o nível de API: CJ-4.

VOLKSWAGEN - VAG

VW 500.00: Especificação da Volkswagen para óleos de motor multigrado para
motores a gasolina com viscosidade SAE 5W-X / 10W-X.

VW 500.00 + 505.00: O óleo atende às especificações VW 500,00 e VW 505,00.
VW 501.01: Especificação da Volkswagen para óleos de motores para motores a
gasolina.

VW 502.00: Óleo para motores a gasolina. Sucessor da VW 501.01 e VW Especificação de 500,00.

VW 503.00: Óleo do motor a gasolina de longa vida para carros VW com WIV (sis-

tema para intervalos de serviço mais longos). Atende a especificação ACEA A1, SAE
0W-30 ou 5W-30.
VW 503.01: Óleo de motor especial para alguns motores a gasolina VW. Viscosidade
SAE 5W-30.
VW 504.00: Óleo do motor de gasolina de longa vida para carros VW com WIV
(sistema para intervalos de serviço mais longos).
VW 505.00: Volkswagen Specification VW 505.00. Carro de passageiro diesel especificação de óleo do motor, nível mínimo de desempenho CCMC PD-2. Lista as visões
SAE 5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50 e SAE 5W- 30/40, 10W-30/40.
VW 505.01: Óleo de motor especial para motores VW turbodiesel com bomba- injeção-tor-unit e para os motores V8 Commonrail turbodiesel. Atende a especificação
ACEA B4 SAE 5W-40.
VW 506.00: Óleo especial para motores de longa duração para motores turbodiesel
de carros VW com WIV. (sistema para intervalos de serviço mais longos) A viscosidade
é SAE 0W-30.
VW 506.01: Óleo especial de longa vida para motores diesel VW com unidades de
bomba-injetor em carros com WIV. (sistema especial para intervalos de serviço mais
longos).
VW 507.00: Óleo de motor diesel de longa vida para carros VW com WIV (sistema
para intervalos de serviço mais longos).
VW G 50: Óleo de engrenagem sintética especial, GL-4 + SAE 75W-90. Também
conhecido como VW 501.50
VW G 51: Óleo de engrenagem sintética especial, SAE 75W-90

ZF

ZF-01L: Lista de aprovação ZF para lubrificante de engrenagens sintéticas com
viscosidade SAE 75W-80
ZF-02A: Lubrificante ZF classe 02A. Óleos de engrenagem (API: GL-4, MIL-L-2015),
classes de viscosidade SAE: 80W / 80W-85 / 80W-90.
ZF-02B: Lubrificante ZF classe 02B. Óleos de engrenagem de acordo com o Grupo
Standard ZFN 13019. SAE Classe de viscosidade: 80W / 80W-85 / 80W- 90 / 75W-80
/ 75W-85 / 75W-90.
ZF-02C: Lubrificante ZF classe 02C. Óleos de motor Monograde de acordo com
Grupo padrão ZFN 13020. SAE Classe de viscosidade: 30/40.
ZF-02D: Lubrificante ZF classe 02D. Óleos de engrenagens semi-sintéticas e sintéticas, de acordo com a norma de grupo ZFN 13010.
ZF-02E: Lubrificante ZF classe 02E. Óleo de engrenagens de viscosidade: SAE 75W80 (sintético, aplicável para Intarder).
ZF-02F: Lubrificante ZF classe 02F. ATF de acordo com o padrão de grupo ZFN
13015 e requisitos especiais.
ZF-02G: Lubrificante ZF classe 02G. Óleo de engrenagem de acordo com a ordem
ZF especificação ZFB 864 (número ZF 0671 071 010) Classe de viscosidade: SAE
75W (à base de óleo mineral, não aplicável para Intarder)
ZF-02H: Lubrificante ZF classe 02H. Óleo de engrenagem de viscosidade: SAE
80W-90(com base em óleo mineral, aplicável para Intarder)
ZF-02L: Lubrificante ZF classe 02L. Óleo de engrenagem de viscosidade: SAE 75W85 (sintético, aplicável para Intarder)
ZF-08A: Lubrificante ZF classe 08A. Óleos de engrenagem (API: GL-4, MIL-L- 2015).
SAEAulas de viscosidade: 75W-80 / 75W-85 / 75W-90 / 80W / 80W-85 / 80W-90.
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Esta classe também permite o uso de produtos que não são listados apenas se
estiverem em conformidade com as classes de qualidade e viscosidade acima ou API
GL-5 e MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105F de classes de viscosidade 75W-90 / 75W- 140 /
80W-90 / 80W-140 / 85W-90 / 85W-140/90.
ZF-12A:ZF Lubrificante ZF classe 12A. Equipamento à base de óleo mineral e semi-sintético Óleos de acordo com a norma de grupo ZFN 13016. Classe de viscosidade SAE: 75W-90 75W-140 / 80W-90 / 80W-140 / 85W-90 / 85W-140/90.
ZF-12B: Lubrificante ZF classe 12B. Óleos de engrenagens sintéticas de acordo com
Grupo padrão 13016. Classe de viscosidade SAE: 75W-90 / 75W-140.
ZF-12C: Lubrificante ZF classe 12C. Óleos de engrenagem à base de óleo mineral de
aco com o padrão de grupo ZFN 13016 com aditivos de deslizamento limitado.
ZF-12D: Lubrificante ZF classe 12D. Óleos de engrenagens sintéticas de acordo com
o p de grupo ZFN 13016 com aditivos de deslizamento limitado. Classe de viscosidade
SAE: 90 / 75W-140.
ZF-12E: Lubrificante ZF classe 12E. Equipamento à base de óleo mineral e semi-sintético óleo de acordo com o padrão de grupo ZFN 13016 e sujeito a requisitos
intensificados de proteção contra desgaste.
ZF-14F: Óleo especial para temperaturas de óleo muito altas. Produto ZF com este A
especificação é ZF-Ecofluid Life.
ZF-19B: Óleo de engrenagem mineral e semi-sintético que se aplica à lista ZF TE-ML
19B.
ZF-19C: Óleo de engrenagem sintética que cumpre com a lista ZF TE-ML 19C.
ZF-20F: ATF para transmissões ZF EcoLife (2010->), ZF TE-ML 20.110.

APPENDIX IV
ABBREVIATIONS
CCMC
ACEA
API
SAE
ILSAC
JASO
EMA
AAM
JAMA
ISO
OEM

Comité des Constructeurs d’Automobiles du Marché Commun
Association des Constructeurs Européens d’Automobiles
American Petroleum Institute
Society of Automotive Engineers
International Lubricants Standardization and Approval Committee
Japanese Automobile Standards Organisation
Engine Manufacturers Association
Alliance of Automobile Manufacturers
Japanese Automobile Manufacturers Association
International Standardization Organization
(BIA) National Marine Manufacturers Association (Boating Industry
Association)
Original Equipment Manufacturers

EGR
SCR
DPF
NOx
PM
Ad Blue
TWC

Exhaust Gas Recirculation (Diesel)
Selective Catalytic Reduction (Diesel)
Diesel Particulate Filter (Diesel)
Nitrogen Oxides
Particulate Matter
Urea (1/3) and deonised Water (2/3)
Three Way Catalyst (Petrol)

PCMO
HDDEO
PAO
HTHS
SAPS
FE

Passenger Car Motor Oil
Heavy Duty Diesel Engine Oil
PolyAlphaOleofins
High Temperature / High Shear rate viscosity
Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur (limits)
Fuel Economy

CNG
LPG
GTL
BTL
CTL

Compressed Natural Gas
Liquefied Petrol Gas
Gas To Liquids
Biomass To Liquids
Coal To Liquids

DI
FSI
TFSI
OBD
MT
AMT
DCT
AT
(E) CVT

Direct Injection
Fuel Stratified Injection
Turbocharged Fuel Stratified Injector
On Board Diagnosis
Manual Transmission
Automated Manual Transmission
Double Clutch Transmission
Automatic Transmission
(Electronic) Continuous Variable Transmission

NMMA

ÓLEO DE MOTOR - LIGEIROS | ÓLEO DE MOTOR - PESADOS | ÓLEO DE ENGRENAGENS | FLUIDOS DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA | MASSA CONSISTENTES | ÓLEOS HIDRAÚLICOS | FLUIDOS DE TRAVÕES | ANTICONGELANTES | ÓLEO DE MOTOR - MOTAS

Veedol International B.V.
Kabelweg 21
1014 BA Amsterdam
The Netherlands

The Professional's Choice

Tel. +31 (0)20 358 46 07
Fax +31 (0)20 331 32 66

WWW.VEEDOL.COM

