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Środki do czyszczenia

Środek do czyszczenia 
tarcz hamulcowych

Pojemność: 500 ml

TEXTAR

Oczyszczacz hamulcowy Textar 
doskonale usuwa oleje, smary i 
zabrudzenia, nie pozostawiając 
żadnych śladów.

Środek do czyszczenia 
tarcz i klocków hamul-
cowych

Pojemność: 200 ml

MAXGEAR

Środek oczyszczający po-
wierzchnie z takich substancji 
jak: smoła, smar, żywica itp.

98504-000136-0079

Środek do czyszczenia 
klimatyzacji

Pojemność: 200 ml

MAXGEAR

Dociera do każdego miejsca 
układu wentylacyjnego. 
Oczyszcza z pleśni, bakterii i 
grzybów. Pozostawia cytryno-
wy zapach.

Środek do czyszczenia 
klimatyzacji CleanAir

Pojemność: 150 ml

MOJE AUTO

Skuteczny preparat odświeża-
jący i oczyszczający nawiewy
oraz system wentylacji w po-
jazdach. Usuwa nieprzyjemne 
zapachy spowodowane zalega-
niem zanieczyszczeń i wilgocią, 
zapewniając świeży zapach we 
wnętrzu samochodu.

Zmywacz do 
hamulców i sprzęgieł 
ZHS

Pojemność: 750 ml

WESCO

Doskonale czyści i odtłuszcza 
elementy układu hamulcowego 
i sprzęgła. Usuwa zanieczysz
czenia z płynu hamulcowego, 
olejów i smarów, pozostawiając 
czystą i suchą powierzchnię. 
Zapobiega powstawaniu  
pisków podczas ha mowania. 
Obojętny dla lakieru samocho-
dowego.

36-0080 AMT19-092/8

010108D

Środek do czyszczenia 
hamulców

Pojemność: 536 ml

PERMATEX

Szybkoschnący środek do od-
tłuszczania tarcz hamulcowych, 
sprzęgłowych oraz innych 
metalowych części. Skutecznie 
usuwa smar, olej, płyn hamulco-
wy oraz inne zanieczyszczenia 
z powierzchni metalowych. 
Szybko odparowuje, nie pozo-
stawiając nalotów.

Lakier akrylowy
do zacisków
hamulcowych

Pojemność: 400 ml

WESCO

Lakier akrylowy do zacisków 
i bębnów hamulcowych, 
odporny na działanie wysokich 
temperatur i zewnętrzne 
warunki atmosferyczne. 

AMT60-090

131001E - żółty
131002E - czerwony
131003E - niebieski
131004E - czarny
131005E - miedziany
131006E - złoty
131007E - srebrny
131008E - zielony
131009E - FLAT BLACK
131010E - czerwony mat

Środek do czyszczenia 
hamulców

Pojemność: 600 ml

MA PROFESSIONAL

Szybkoschnący środek do od-
tłuszczania tarcz hamulcowych 
oraz innych metalowych części.

Środek do czyszczenia 
hamulców

Pojemność: 500 ml

RAVENOL

Czyści i odtłuszcza układ 
hamulcowy.

AMT20-A26RAV/SPRAY/HAMULEC
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Środek do czyszczenia 
klimatyzacji

Pojemność: 300 ml

PULSAR

Bardzo dobrze rozprowadza się 
po kanałach wentylacyjnych, 
starannie oczyszcza, zabija 
wszelkiego rodzaju mikroorga-
nizmy i pozostawia delikatny, 
przyjemny cytrynowy zapach.

Spray do czyszczenia 
gaźnika

Pojemność: 354 g

GUNK

Natychmiastowo czyści dysze, 
przepustnice, regulatory wtry-
sku, gaźnika i inne. Trawi osady 
z ołowiu, węgla, wszelkie plamy 
z olejów i smarów. Rozpuszcza
i usuwa nagary, szlamy, skrzepy 
i plamy oleju.

KAACF300 GUM48-14

Środek smarujący 
pompę wtryskową
w silniku Diesla

Pojemność: 150 ml

LIQUI MOLY

Chroni rozdzielacze pompy 
paliwowej przed zużyciem.
Wystarcza na 80 l paliwa (ON).

LM5122

Dodatek do paliwa do 
ochrony filtra DPF

Pojemność: 250 ml

LIQUI MOLY

Dodatek do ochrony filtra 
DPF zapobiega powstawaniu 
sadzy, wydłuża żywotność filtra 
cząstek stałych. Wystarcza na 
5070 l paliwa.

LM2650

Formuła do czysz-
czenia wtryskiwaczy 
Diesla

Pojemność: 200 ml

STP

Czyści zabrudzone wtryski-
wacze. Przywraca wydajność 
i skuteczność silnika. Pomaga 
wyrównać obroty biegu jało-
wego. Wystarcza na 
5060 l, stosować co 4800 km.

AMT30-039

Spray do czyszczenia 
gaźnika

Pojemność: 500 ml

STP

Przeznaczony do szybkiego 
i skutecznego mycia zewnętrz-
nego gaźnika i złączy napędu. 
Usuwa z przewodów ssących, 
gardzieli i przepustnic osady 
żywiczne i laki powstałe w 
czasie eksploatacji.

Środek do czyszczenia 
klimatyzacji

Pojemność: 400 ml

WESCO

Skuteczny i trwały preparat do 
utrzymania higieny układów 
wentylacyjnych, do stosowa nia 
we wszystkich typach i mode-
lach aut oraz wszelkich innych 
urządzeniach klimatyzacyj
nych. Zapobiega powstawaniu 
nieprzyjemnych zapachów. 

AMT30-013

010322E

Środek do czyszczenia 
EGR i Turbo

Pojemność: 400 ml

MA PROFESSIONAL

Dzięki unikalnej mieszance roz-
puszczalników bardzo szybko 
i skutecznie usuwa nagroma-
dzone na powierzchni 
i we wnętrzu czyszczonych 
elementów nagary i naloty, 
zapewniając przy tym prawi-
dłowy przepływ mieszanki 
paliwowopowietrznej.

Środek do czyszczenia 
gaźnika

Pojemność: 400 ml

MA  PROFESSIONAL

Środek czyszczący i odtłuszcza-
jący gaźniki w samochodach.

AMT20-A22
AMT20-A05
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Środek do czyszczenia 
chłodnic

Pojemność: 300 ml

LIQUI MOLY

Oczyszcza cały układ chłodze-
nia i ogrzewania pojazdu.
Zabezpiecza przed korozją. 
Wystarcza na 10 l płynu 
chłodniczego.

Płyn  do mycia
silników (atomizer)

Pojemność: 1 L

MAXGEAR

Wydajny preparat do odtłusz-
czania i mycia silników. Nie 
pozostawia nalotów i osadów.

Środek do płukania 
układu chłodzenia

Pojemność: 325 ml

GUNK

Środek do płukania układu 
chłodniczego. Może być stoso-
wany do wszystkich rodzajów 
chłodnic i wszystkich płynów 
chłodzących.

LM2699 36-0067GUC14-12

Środek do uszczelnia-
nia chłodnic

Pojemność: 400 ml

MOJE AUTO  PROFESSIONAL

Środek do likwidacji wycieków 
w układzie chłodzenia oraz 
nagrzewnicy.

Odkamieniacz 
chłodnicy

Pojemność: 400 ml

MA PROFESSIONAL

Szybko oczyszcza układ chło-
dzenia. Zapobiega przegrzaniu 
silnika. Wystarczający do ukła-
dów chłodzenia o pojemności 
do 20 litrów.

AMT20-A41 AMT20-A31

Środek do czyszczenia 
filtra DPF

Pojemność: 400 ml

BOLL

Bezinwazyjnie czyści oraz 
regeneruje filtr cząstek stałych 
DPF.

00140198

Środek do mycia 
silników

Pojemność: 5 L

MAXGEAR

Preparat do odtłuszczania i 
mycia silników w ekonomicz-
nym opakowaniu. 

36-0069

Środek do mycia silnie 
zanieczyszczonych 
powierzchni

Pojemność: 5 L

MAXGEAR

Skutecznie czyści zaolejone 
powierzchnie gładkie i chro-
powate – glazurę, lamperię, 
kostkę brukową itp.

36-0068
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Środki do konserwacji

Smar
miedziany

Pojemność: 500 g

MA  PROFESSIONAL

Odporny na temp. 1100°C 
smar na bazie miedzi chroniący 
metalowe części pracujące pod 
dużym obciążeniem.

Środek penetrujący
(odrdzewiacz) L-1

Pojemność: 311 g

GUNK

Odrdzewiacz penetrujący do 
wszechstronnego zastoso-
wania. Trwale zabezpiecza 
antykorozyjnie. Jest mocną 
mieszaniną szybko działających 
substancji rozpuszczających 
zanieczyszczenia.

Środek do konserwa-
cji podwozia (UBS) 
kolor czarny

Pojemność: 1 l

BOLL

Środek na bazie bitumiczno-
kauczukowej chroniący pod-
wozie samochodu przed solą, 
kamieniami i wodą. Środek do 
nanoszenia pistoletem.

Smar miedziany 
1000°C

Pojemność: 400 ml

MA  PROFESSIONAL

Smar na bazie miedzi do 
zastosowań wysokotempe-
raturowych. Zabezpiecza 
łożyska oraz inne metalowe 
części pracujące w wysokiej 
temperaturze przed korozją i 
zapieczeniem.

Odrdzewiacz
z MoS

2

Pojemność: 400 ml

MA PROFESSIONAL

Preparat do usuwania tlenków 
powstających na powierzchni 
metalu. Ułatwia odkręcenie 
zardzewiałych śrub, nakrętek 
i świec zapłonowych. Dodatek 
MoS

2
 powoduje, że powierzch-

nia metalu jest nasmarowana 
i trwale zabezpieczona.

Środek do konserwa-
cji podwozia i progów 
Baranek

Pojemność: 600 ml

MA PROFESSIONAL

Zabezpiecza przed przenika-
niem wody i soli, zapobiega 
powstawaniu korozji. Chroni 
progi samochodów przed 
uszkodzeniami w wyniku 
uderzenia kamieniami. 
Produkt w sprayu.

Smar wysokotemp. 
na bazie miedzi

Pojemność: 400 ml

PULSAR

Zalecany jako pasta montażo-
wa w celu zabezpieczenia przed 
zakleszczeniem i zapieczeniem 
elementów łączących, np. przy 
montażu samochodowych 
układów wydechowych, świec 
zapłonowych, elementów 
układu hamulcowego itp.

Preparat wielozada-
niowy WS-50

Pojemność: 150 ml

Dostępny także 
w pojemnościach: 400 ml

WESCO

Poluzowuje zapieczone i 
skorodowane połączenia 
śrubowe, zamki, linki, zawiasy, 
mechanizmy precyzyjne, 
jednocześnie smarując je i 
zabezpieczając przed korozją. 
Poprawia kontakt elektryczny. 
Usuwa wodę z zawilgoconych 
instalacji elektrycznych, 
eliminuje zwarcia. Idealny do 
instalacji zapłonowych.

AMT20-A58

GUL1-12

001007

AMT20-A10

AMT20-A07

AMT20-A09

KAASMWT400

010201C

Środek do konserwa-
cji podwozia

Pojemność: 1 kg

BOLL

Środek dający silną elastyczną 
powłokę odporną na uszko-
dzenia mechaniczne i działanie 
związków chemicznych 
występujących na drodze. 
Posiada doskonałe właściwości 
wygłuszające. Do nakładania za 
pomocą pędzla.

001032
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Kleje do śrub

Odrdzewiacz
z MoS

2

Pojemność: 300 ml

LIQUI MOLY

Środek ma doskonałe właści-
wości penetrujące i smarujące. 
Umożliwia odkręcanie 
skorodowanych połączeń 
gwintowych.

PTFE-S
suchy smar

Pojemność: 400 ml

WESCO

Suchy smar z PTFE nie zawiera 
silikonu. Zalecany do smaro-
wania narzędzi do obróbki 
materiałów plastikowych, złącz 
gwintowych, zawiasów drzwi 
samochodowych, uszczelek i 
części poddanych działaniu wy-
sokiego ciśnienia i temperatury.

Odrdzewiacz 
Rust Shock Spray 

Pojemność: 400 ml

BOLL

Służy usuwaniu tlenków 
powstających na powierzchni 
metalu. Umożliwia odkręcenie 
zardzewiałych śrub, nakrętek
i świec zapłonowych.

Preparat
do styków STYK 05

Pojemność: 400 ml

WESCO

Preparat przeznaczony do 
czyszczenia i ochrony przed 
korozją styków i elementów 
elektromechanicznych. 
Rozpuszcza nalot z tlenków i 
siarczków oraz zapobiega ich 
powstawaniu. Ma zastoso-
wanie  w telekomunikacji, 
elektryce i elektronice samo-
chodowej,  sprzęcie biurowym, 
automatyce przemysłowej, 
technice wojskowej.

Klej do śrub silny 
czerwony MA262

Pojemność: 10 ml

MOJE AUTO  PROFESSIONAL

Preparat do zabezpieczania 
gwintów przed niepożądanym 
poluzowaniem, osiągający 
dużą wytrzymałość. Zapobiega 
luzowaniu się części podda-
wanym drganiom, takim jak: 
śruby mocujące pomp, silników, 
skrzyń biegów itp.

LM2694

010110E

0010266

010203E

AMT20-A15

Odrdzewiacz
z MoS

2

Pojemność: 400 ml

WESCO

Rozpuszcza rdzę i pozostałości 
smarów, luzuje skorodowane 
połączenia śrubowe, likwiduje 
piski, usuwa smołę i inne 
zabrudzenia.

Klej do śrub średni 
niebieski  MA243

Pojemność: 10 ml

MOJE AUTO  PROFESSIONAL

Preparat do zabezpieczania 
gwintów przed niepożądanym 
poluzowaniem, osiągający 
średnią wytrzymałość. 
Zapobiega luzowaniu się części 
poddawanym drganiom, takim 
jak: śruby mocujące pomp, silni-
ków, skrzyń biegów itp.

010107E

AMT20-A14

Silikon uszczelniający 
czarny

Pojemność: 20 ml

PULSAR

Silikon wysokotemperaturo-
wy odporny na wodę, oleje i 
chemikalia w temp. od 60°C do 
+320°C. Nadaje się do wszel-
kich napraw i uszczelnień.

Silikon uszczelniający 
czarny

Pojemność: 80 g

PRO SEAL

Produkt przeznaczony głównie 
dla przemysłu samochodo-
wego. Doskonale zastępuje 
wszelkiego rodzaju uszczelki 
i uszczelniacze. Trwały i ela-
styczny w temperaturach 
od 62°C do +260°C.

KPSIL020CZAMT10-043

Silikony uszczelniające

Oferta warsztatowa8  



Mycie i ochrona rąk

Pasta
do mycia rąk

Pojemność: 10 l

MAXGEAR

Skutecznie czyści i pielęgnuje 
dłonie. Przyjemny zapach. 
Nieszkodliwy dla środowiska.

Pasta
do mycia rąk

Pojemność: 500 ml

MAXGEAR

Skutecznie czyści i pielęgnuje 
dłonie. Przyjemny zapach. 
Nieszkodliwy dla środowiska.

Pasta
do mycia rąk

Pojemność: 12,5 l

LIQUI MOLY

Skuteczna i bardzo wydajna 
pasta do mycia rąk.

Pasta
do mycia rąk

Pojemność: 5 l

MAXGEAR

Skutecznie czyści i pielęgnuje 
dłonie. Nieszkodliwy dla 
środowiska.

Żel
do mycia rąk

Pojemność: 5 l

MAXGEAR

Skutecznie czyści i pielęgnuje 
dłonie. Konsystencja żelu. 
Przyjemny zapach. Nieszkodli-
wy dla środowiska.

36-0063

36-0061

LM2187

36-0062

36-0066

Żel
do mycia rąk

Pojemność: 500 ml

MAXGEAR

Skutecznie czyści i pielęgnuje 
dłonie. Konsystencja żelu. 
Przyjemny zapach. Nieszkodli-
wy dla środowiska.

36-0064

Nitrylowe rękawiczki 
robocze

Ilość: 100 sztuk

BEROGLOVE

Wytrzymałe, odporne na dzia-
łanie olei rękawiczki nitrylowe.

000400 – rozmiar S
000500 – rozmiar M
001000 – rozmiar L
002000 – rozmiar XL

Silikon uszczelniający 
szary

Pojemność: 85 g

MA PROFESSIONAL

Odporny na temp. od 54°C do 
+399°C, na stężenie, wpływy 
atmosferyczne oraz działanie 
oleju. 

AMT20-A13
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Środki do mycia, czyszczenia i konserwacji

Zapachy samochodowe

Zapach samochodowy 
- choinka

WUNDER-BAUM

Utrzymujący się do ośmiu 
tygodni aromat, skutecznie 
neutralizujący nieprzyjemne 
zapachy np. dymu tytoniowego 
oraz wilgoci.

AMT23-015 – Czarna klasyka
AMT23-006 – Nowy samochód
AMT23-013 – Wanilia
AMT23-137 – Arctic White
AMT23-002 – Zielone jabłuszko
AMT23-010 – Cytryna
AMT23-007 – Kokos
AMT23-055 – Skóra
AMT23-054 – Jabłko/cynamon
AMT23-008 – Sport
AMT23-005 – Świeży
AMT23-012 – Truskawka

AMT23-145 – Wanilia
AMT23-146 – Sport
AMT23-147 – Nowy samochód
AMT23-148 – Zielona dolina

Zapach samochodowy 
- Invisi

WUNDER-BAUM

Składa się ze specjalnie zapro-
jektowanych powłok, które 
regulują tempo uwalniania 
zapachu.

Szampon z woskiem 
Zip Wax

Pojemność: 500 ml

TURTLE WAX

Zip Wax jest najpopularniej-
szym na świecie szamponem 
samochodowym z woskiem. 
Jego unikalna szybkodziałająca 
formuła jednocześnie usuwa 
głęboko zalegający brud, na-
błyszcza i woskuje powierzch-
nię, nadając lakierowi połysk.

Spray do kokpitu  
Cockpit Perfect

Pojemność: 600 ml 

WESCO

Wodoodporny środek do czysz-
czenia desek rozdzielczych 
w pojazdach oraz wszelkich 
innych powierzchni plastiko-
wych. Przywraca powierzch-
niom pierwotny wygląd.

Szampon samochodo-
wy z woskiem
 + 30% gratis

Pojemność: 1 l

MOJE AUTO

Promocyjne opakowanie 
szamponu do mycia samochodu 
z woskiem. Efektywnie zmywa 
wszelkie zabrudzenia i osady 
oraz nabłyszcza karoserię 
samochodu.

Piana aktywna inten-
sywnie czyszcząca

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
5 l, 10 l, 20 l

WESCO

Alkaliczny dwufazowy koncen-
trat do profesjonalnego mycia 
nadwozi samochodów, plandek  
samochodów ciężarowych, 
cystern, posadzek w garażach, 
stacjach obsługi, warsztatach 
mechanicznych, maszyn 
budowlanych, przemysłowych, 
urządzeń rolniczych oraz 
innych powierzchni twardych o 
wysokim stopniu zabrudzenia.

Szampon samochodo-
wy z woskiem

WESCO

Doskonale myje i nabłyszcza. 
Utworzona warstwa kon-
serwuje i chroni lakier przed 
warunkami atmosferycznymi.

Spray do kokpitu 
błyszczący
+ 25% Gratis 

Pojemność: 600 ml 

MOJE AUTO

Preparat do czyszczenia 
kokpitu. Czyści i konserwuje 
wszelkie elementy plastikowe 
wewnątrz samochodu. Prepa-
rat antystatyczny, zmniejsza 
możliwość ponownego osadza-
nia się kurzu.

AMT70-082 AMT19-027PROMO

011210G

010805F
010806B
010807L
 

– 400 ml
– 1 l
– 5 l
 

AMT19-009 – Waniliowy
AMT19-010 – Cytrynowy
AMT19-012 – Świeży
AMT19-103 – Jabłko
AMT19-107 – Truskawka
AMT19-113 – Black
AMT19-576 – Arctic

010310Y – połysk sunny
010311Y – połysk escape
010312Y – połysk wanilia
010313Y – połysk kawa
010314Y – mat sunny
010315Y – mat escape
010316Y – mat kawa
010317Y – mat wanilia

Kosmetyki samochodowe 11



Środek do mycia felg 
aluminiowych Alufel

Pojemność: 750 ml

WESCO

Preparat o kwaśnym odczynie 
do usuwania wszelkich zanie-
czyszczeń z felg aluminiowych. 
Przywraca felgom naturalny 
kolor i nadaje połysk.

Płyn
do mycia felg

Pojemność: 600 ml

TURTLE WAX

Niezwykle silny i szybko działa-
jący preparat, który skutecznie 
usuwa brud, kurz, naloty z 
klocków hamulcowych oraz 
oleje i smary. Nieszkodliwy dla 
opon i bezpieczny dla plastiku, 
metalu czy chromu.

Środek 
do mycia felg

Pojemność: 650 ml

MOJE AUTO

Super silny, kwaśny preparat 
myjący przeznaczony do 
czyszczenia felg samochodo-
wych. Skutecznie usuwa osady 
pochodzące z klocków hamul-
cowych oraz inne zabrudzenia 
drogowe.

010714H AMT70-086 AMT19-047

Środek do konser-
wacji i nabłyszczania 
opon

Pojemność: 400 ml

MOJE AUTO

Preparat do konserwacji opon 
to szybki i skuteczny sposób 
na uzyskanie lśniących opon. 
Przy regularnym stosowaniu 
powierzchnia gumy staje się 
bardziej elastyczna.

Środek do czyszczenia 
tapicerki - pianka Tuff 
Stuff

Pojemność: 500 ml

STP

Preparat idealnie czyści 
różnego rodzaju powierzchnie. 
Penetrujące działanie pianki 
pozwala na głębokie oczyszcze-
nie powierzchni i przywrócenie 
pierwotnego koloru i wyglądu.

Środek do konserwacji 
i nabłyszczania opon

Pojemność: 600 ml

MAXGEAR

Doskonale nabłyszcza i 
konserwuje gumę, długotrwale 
zabezpiecza przed pękaniem i 
wysuszeniem (promienie UV). 
Można stosować na mokrą 
oponę.

Pianka do tapicerki 
Tapko

Pojemność: 750 ml

WESCO

Skutecznie usuwa brud 
z tkanin tapicerek samocho-
dowych. Przywraca pierwotną 
barwę i świeżość.

AMT19-022

AMT30-034

36-0084

010713H

Środek do czyszczenia 
tapicerki + odplamiacz 
2w1

Pojemność: 650 ml

MOJE AUTO

Skutecznie usuwa brud i plamy 
z głębszych warstw tkaniny. 
Zapewnia doskonały efekt 
czyszczenia. Można używać 
jako odplamiacz. Nie używać 
do tapicerki skórzanej.

AMT19-051

Środek do konser-
wacji i nabłyszczania 
opon

Pojemność: 600 ml

WESCO

Środek przeznaczony do na-
błyszczania i konserwacji opon, 
uszczelek i innych elementów 
gumowych.

010701Y

Kosmetyki samochodowe12  



Środki do karoserii

Ściereczki

Środki do usuwania insektów

Środek do usuwania 
insektów

Pojemność: 650 ml

MOJE AUTO

Preparat przeznaczony 
do usuwania trudnych 
zabrudzeń organicznych z 
powierzchni szklanych, a także 
z elementów lakierowanych, 
gumowych i plastikowych. 

AMT19-054

Płyn do usuwania 
insektów i smoły

Pojemność: 500 ml

TURTLE WAX

Usuwa z czyszczonych 
powierzchni pozostałości in-
sektów, smoły, żywicy, tłuszczu, 
oleju i płaskich ekskrementów, 
zabezpieczając je jednocześnie 
woskową warstwą ochronną.

AMT70-087

Ściereczki
do szyb

MOJE AUTO

Nie pozostawia smug, łatwa 
w użyciu.

Wosk koloryzujący 
+ kredka gratis!

Pojemność: 500 ml

TURTLE WAX

Nadają się do każdego rodzaju 
lakieru włącznie z lakierami 
metalicznymi i akrylowymi. 
Maskują drobne rysy i zadra-
pania. Skutecznie czyszczą i 
nadają głęboki połysk powłoce 
lakierniczej.

Ściereczki
do tapicerki i tkanin

MOJE AUTO

Ściereczki do ekspresowe-
go czyszczenia tapicerki. 
Bezpiecznie dla wszystkich 
powierzchni w samochodzie.

Ściereczki 
do kokpitu

Ilość: 24 szt.

MOJE AUTO

Antystatyczne. Wygodne
w użyciu ściereczki do kokpitu. 
Usuwają kurz i pozostawiają 
powłokę ochronną.

Auto Renolak

Pojemność: 150 ml

Dostępny także 
w pojemnościach:  400 ml

WESCO

Ema lie re no wa cyj ne w 
aero zo lu AUTO RENOLAK 
przezna czo ne są do od nawiania 
ele men tów karoserii samo
cho do wych, wykony wa nia 
drobnych za pra wek oraz in nych 
prac la kier ni czych.

Mleczko
nabłyszczające

Pojemność: 250 ml

BOLL

Służy do ostatecznego 
wykończenia i zabezpieczenia 
polerowanej powierzchni.

AMT19-069AMT19-057 AMT19-056 – błysk
AMT19-068 – mat

003508 020901C - czarny połysk
020902C - czarny mat

AMT70-035 – czarny
AMT70-036 – granatowy
AMT70-037 – zielony
AMT70-038 – bordowy
AMT70-039 – czerwony
AMT70-040 – srebrny
AMT70-041 – biały

Kosmetyki samochodowe 13
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AKUMULATOR
12V 52Ah/470A S4 L-

Wymiary (DSW):
207x175x190

BOSCH

0092S4002

AKUMULATOR
12V 60Ah/540A S4 L-

Wymiary (DSW):
242x175x175

BOSCH

0092S40040

AKUMULATOR
12V 74Ah/680A L-

Wymiary (DSW):
278x175x190

MAXGEAR

AKUMULATOR
12V 56Ah/480A L-

Wymiary (DSW):
242x175x190

MAXGEAR

AKUMULATOR
12V 60Ah/540A L-

Wymiary (DSW):
242x175x175

MAXGEAR

85-0115 85-0108 85-0112

AKUMULATOR
12V 45Ah/400A L-

Wymiary (DSW):
207x175x190

MAXGEAR

AKUMULATOR
12V 74Ah/680A S4 L-

Wymiary (DSW):
278x175x190

BOSCH

AKUMULATOR
12V 60Ah/540A S4 L-

Wymiary (DSW):
242x175x190

BOSCH

85-0107 0092S40080 0092S40050

Akumulatory

Akumulatory16  



Oferta akumulatorów MaXgear

Indeks

850101

850112

850106

850117

850103

850115

850108

850102

850114

850107

850105

850116

850111

Wymiar (DSW)

187x127x227  

242x175x175

207x175x190

353x175x190

207x175x175

278x175x190

242x175x190

175x175x190

278x175x175

207x175x190

238x129x227  

353x175x175

242x175x190

Nazwa

AKUMULATOR 12V 35AH/300A L+

AKUMULATOR 12V 60AH/540A L

AKUMULATOR 12V 45AH/400A L+

AKUMULATOR 12V 95AH/800A L

AKUMULATOR 12V 41AH/360A L

AKUMULATOR 12V 74AH/680A L

AKUMULATOR 12V 56AH/480A L

AKUMULATOR 12V 40AH/340A L

AKUMULATOR 12V 72AH/680A L

AKUMULATOR 12V 45AH/400A L

AKUMULATOR 12V 45AH/330A L

AKUMULATOR 12V 83AH/720A L

AKUMULATOR 12V 60AH/540A L+

Akumulatory 17



Klema USA minus „-” 
(K001)

Klema Ford +/- KPL 
(K002)

Klema USA plus „+” 
(K000)

1020001100 10200012001020002100

Klema Normal minus 
„-” (Mosiądz) (K017)

Klema Japan / Fiat 
minus „-” (K007)

Klema Quick Power 
minus „-” (K009)

Klema Peugeot 
minus „-” (K011)

1020001900 1020001700

1020002200 1020002400

1020002000 1020001800

1020002300 1020002500

Klema Normal plus
„+” (Mosiądz) (K016)

Klema Japan / Fiat 
plus „+” (K008)

Klema Quick Power 
plus „+” (K010)

Klema Peugeot 
plus „+” (K012)

Klemy

Akumulatory18  



Sposób wyszukiwania produktów
Na przykładzie oleju silnikowego

katalogczesci.pl

1

1

2

3

Wpisz interesującą Cię lepkość oleju i pojemność opakowania.

Strzałki służą wyświetlaniu kolejnych, wysortowanych pozycji.

Możesz skorzystać z drzewa produktów, aby wyszukać wszystkie 
interesujące Cię produkty.

2

3

Sposób wyszukiwania produktów 19



katalog-czesci.com.pl

1

1

2

3

Wpisz interesującą Cię lepkość oleju i pojemność opakowania.

Wybór możesz zawęzić do interesującej Cię marki. 

Wybierz towary aktualnie dostępne.

32

Sposób wyszukiwania produktów20  
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Oleje hydrauliczne
i płyny do układów chłodzenia21



Oleje do układów hydraulicznych

Płyn do układu 
kierowniczego ze 
wspomaganiem

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Power Steering Fluid jest 
specjalnym płynem hydrau-
licznym do mechanizmów 
kierowniczych ze wspomaga-
niem, gwarantuje optymalne 
przenoszenie mocy.

RAV/PSF/HYDR.FLUID1

Olej do układów 
hydraulicznych

Pojemność: 1 l

FEBI

Olej syntetyczny do układów 
hydraulicznych.

6162

Olej do układów 
hydraulicznych

Pojemność: 1 l

FEBI

Olej syntetyczny do układów 
hydraulicznych, wspomagania 
układu kierowniczego i hydrau-
liki centralnej.

6161

Olej do układów 
hydraulicznych

Pojemność: 1 l

MEYLE

Olej do układów hydraulicz-
nych i zawieszenia.

0140206200

Olej do układów 
hydraulicznych

Pojemność: 1 l

MEYLE

Olej do hydrauliki centralnej 
oraz wspomagania układu 
kierowniczego.

0140206100

Olej do układów 
hydraulicznych

Pojemność: 1 l

MEYLE

Olej do automatycznych skrzyń  
biegów oraz wspomagania.

0140206300

Oleje hydrauliczne i płyny do układów chłodzenia22  



Płyn do chłodnic
konc.

Pojemność: 2 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 20 l

MAXGEAR

Koncentrat płynu chłodnicze-
go. Temperatura zamarzania 
po przygotowaniu 35°C. Kolor 
czerwony. Zgodny ze specyfika-
cją VWG12.

Płyn do chłodnic
konc.

Pojemność: 2 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 20 l

MAXGEAR

Koncentrat płynu chłodnicze-
go. Temperatura zamarzania 
po przygotowaniu 35°C. Kolor 
niebieski. Zgodny ze specyfika-
cją VWG11.

36-0050 36-0051

Płyn do chłodnic konc. 
G13 fioletowy

Pojemność: 1 l

MAXGEAR

Koncentrat płynu chłodniczego 
G13.

36-0054

Płyn do chłodnic kon-
centrat czerwony G12 
Inugel Optimal Ultra

Pojemność: 1 l 

MOTUL

Opracowany dla nowocze-
snych silników benzynowych 
i wysokoprężnych o lekkiej 
konstrukcji aluminiowej. Do 
rozcieńczania wodą destylowa-
ną lub demineralizowaną.

MOTG12/1

Płyn do układów 
chłodzenia

Pojemność: 1,5 l

FEBI

Płyn do układów chłodzenia 
G13, fioletowy.

38200

Płyn 
do chłodnic G13

Pojemność: 1,5 l

MEYLE

Kompatybilny z płynami G11, 

G12, G12+, G12++.

0140169600

Płyn do chłodnic G12 
PLUS (fioletowy)

Pojemność: 1,5 l

MEYLE

Koncentrat. Nie zawiera 
krzemianów, a do tego jest 
kompatybilny ze wszystkimi 
firmowymi płynami do chłodnic 
nie zawierającymi krzemianów 
oraz płynem G11 stosowanym 
w VW.

0140169200

Płyny do układów chłodzenia

Oleje hydrauliczne i płyny do układów chłodzenia 23



Płyn do chłodnic 
koncentrat czerwony 
Glacelf Autosupra G12

Pojemność: 1 l 

TOTAL

Jest przeznaczony do 
układów chłodzenia silników 
spalinowych, miedzy innymi: 
w samochodach osobowych 
i ciężarowych, w sprzęcie 
budowlanym, w maszynach 
rolniczych.

AUTOSUPRAG12

Płyny i koncentraty 
do chłodnic

Pojemność: 30 l, 60 l, 200 l

SPECOL

Gotowe do użycia płyny do 
chłodnic oraz koncentraty.

GLIKOSPEC -35/60
GLIKOSPEC-35/60 G12
GLIKOSPECKONC/60G12
GLIKOSPEC-35/200
GLIKOSPEC-35/200 G12
GLIKOSPECKONC/60
GLIKOSPECKONC/60G11
GLIKOSPECKONC/200G11
GLIKOSPECKONC/200G12

Płyn do chłodnic
koncentrat czerwony

Pojemność: 1 l

GM

Płyn na bazie glikolu 
etylowego.

1940663

Płyn do chłodnic 
niebieski -35°C

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 20 l

MAXGEAR

Gotowy do użycia płyn 
do chłodnic. Temperatura 
zamarzania po przygotowaniu 
35°C. Kolor niebieski. Zgodny 
ze specyfikacją VWG11.

36-0075

Płyn do chłodnic 
różowy -35°C

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 20 l

MAXGEAR

Gotowy do użycia płyn 
do chłodnic. Temperatura 
zamarzania po przygotowaniu 
35°C. Kolor różowy. Zgodny ze 
specyfikacją VWG12.

36-0076

Płyn
do chłodnic

Pojemność: 5 l

MAXGEAR

Płyn do układu chłodzenia, 
o temp. zamarzania 35°C. Ko-
lor zielony. Można go mieszać z 
płynem G11.

36-0053

Oleje hydrauliczne i płyny do układów chłodzenia24  
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Oleje silnikowe
i przekładniowe25



Oleje silnikowe

Olej 10W40
GTX A3/B4

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 60 l, 208 l

CASTROL

Przeznaczony do silników ben-
zynowych i wysokoprężnych 
wymagających spełniania norm 
ACEA A3/B4 lub API SL/CF
w lepkości 10W40.

Olej 5W30 C3
EDGE Titanium

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
4 l, 5 l, 60 l, 208 l

CASTROL

Syntetyczny olej silnikowy 
dedykowany do silników BMW, 
zarówno benzynowych, jak i 
wysokoprężnych z filtrem DPF. 

Olej 10W40 Magnatec 
Diesel A3/B4

Pojemność: l l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 60 l, 208 l

CASTROL

Doskonały wszędzie tam, 
gdzie producenci wymagają 
spełnienia specyfikacji ACEA 
A3/B4 lub API SL/CF o lepkości 
10W40.

C8-GTX10B4-4X4L

CAS 5W30 C3 1L TIT

9001606001959

Olej 5W40 EDGE 
Turbo Diesel Titanium 
FST

Pojemność:  4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 5 l, 60 l, 208 l

CASTROL

Odpowiedni dla silników 
wymagających GM dexos2; 
może być także użyty, gdy 
specyfikacje dopuszczają GM 
LLA025 lub LLB025.

Olej 5W30 LL
EDGE Titanium

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
4 l, 5 l, 60 l, 208 l

CASTROL

Syntetyczny olej silnikowy 
dedykowany do najnowocze-
śniejszych silników z grupy 
VW, zarówno benzynowych 
jak i Diesla.

CASEDGE5W40TD TIT/4

CAS 5W30 LL 1L TIT

Olej 5W40 Evolution 
900 NF

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 5 l, 60 l, 208 l

ELF

Nowoczesny olej silnikowy, 
stworzony w Technologii Syn-
tetycznej Elf. Jest całkowicie 
kompatybilny z najnowszymi 
rozwiązaniami technicznymi 
zastosowanymi w silnikach 
benzynowych i diesla (bez 
DPF, FAP) koncernów MB, VW, 
Porsche (benzynowe).

ELF MIN5/EX540

Olej 0W30 EDGE 
Titanium FST

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 4 l, 60 l

CASTROL

Olej zapewniający najlepsze 
osiągi dla nowoczesnych 
konstrukcji silników, które 
wymagają olejów o niskiej 
lepkości, zapewniając przy tym 
najwyższy poziom ochrony.

CAS EDG0W30 EDG TIT1

Olej 10W60 EDGE 
Sport Titanium FST

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 1 l

CASTROL

Olej zapewniający najlepsze 
osiągi silników samochodów 
sportowych i wyścigowych, 
zbudowanych z wykorzysta-
niem najnowszych technologii, 
działających w warunkach 
wysokiego ciśnienia, wymaga-
jących olejów o maksymalnej 
wytrzymałości i sprawdzonych, 
najwyższych parametrach.

CAS EDG 10W60 TIT/4

Olej 5W30 Evolution 
900 DID

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
5 l, 60 l, 208 l

ELF

Olej specjalnie opracowany 
dla silników benzynowych i 
wysokoprężnych grupy VOL-
KSWAGEN (VW, AUDI, SEAT, 
SKODA), również wyposażo-
nych w pompowtryskiwacze.

ELF DID1/EX530

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić
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Olej 10w40
Evolution 700 STI

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 5 l, 20 l, 60 l, 208 l

ELF

Zalecany do stosowania 
w silnikach benzynowych 
i wysokoprężnych najnowszej 
konstrukcji.

ELF INT4/STI

Olej 5W30 Evolution 
Full-Tech FE

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 60 l, 208 l

ELF

Ultranowoczesny, paliwo-
oszczędny olej silnikowy typu 
Low SAPS, całkowicie kompaty-
bilny z najnowszymi systemami 
oczyszczania spalin.

ELF 5W30/FE/5

Olej 5W30
Ineo ECS

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 60 l, 208 l

TOTAL

Nowej generacji olej typu Low 
SAP, opracowany na scisłej 
współpracy z PEUGEOT 
i CITROEN. Produkowany 
w najnowszej technologii 
pozwalającej nie tylko na 
zmniejszenie zużycia paliwa, 
ale na stosowanie w pojazdach 
wyposażonych w systemy 
oczyszczania spalin jak DPF.

Olej 10W40
7000

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 60 l, 208 l

TOTAL

Półsyntetyczny olej do silników 
benzynowych, wysokoprężnych 
i zasilanych gazem.

TQINEO5W30/5

TOTAL10W405

Olej 5W50
Peak Life

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
4 l, 60 l, 208 l

MOBIL

W pełni syntetyczny olej 
ograniczający zużycie 
silnika poprzez zapobieganie 
powstawania szlamu i osadu, 
gromadzących się w miarę 
eksploatacji.

MOBIL 812910

Olej 5W40
9000

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 60 l, 208 l

TOTAL

Olej stworzony w technologii 
syntetycznej, całkowicie 
kompatybilny z najnowszymi 
rozwiązaniami technicznymi 
zastosowanymi w silnikach 
benzynowych i diesla większo-
ści producentów silników 
na świecie.

TOTAL5W405

Olej 5W30 9000 
Future NFC

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 4 l

TOTAL

Nowoczesny, paliwooszczędny 
olej, stworzony w Technologii 
Syntetycznej TOTAL. Prze-
znaczony do nowoczesnych 
benzynowych i wysokopręż-
nych silników samochodów 
osobowych.

TOT5W30FU/1

Olej 5W30 
ESP Formula

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 5 l, 60 l, 208 l

MOBIL

Najwyższej jakości olej, posia-
dający wyjątkowe własciwosci 
czyszczące, zapewniający 
ochronę przed zużyciem 
oraz doskonałą sprawność 
pracy.

MOBIL 5W30/4

Olej 10W40
2000 X1

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 5 l, 60 l, 208 l

MOBIL

Półsyntetyczny olej zapewnia-
jący długą trwałość silnika oraz 
ochronę przed osadami 
i zużyciem.

MOBIL 813108
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SHELL 10W40/4

SHELL 5W40/4

Olej Shell Helix
Ultra ECT C3 5W-30 

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 55 l, 209 l

SHELL

Spełnia wymagania nowocze-
snych silników Diesla z DPF i 
benzynowych z trójdrożnym 
katalizatorem. Specyfikacje: 
ACEA C3, API SN; BMW LL04, 
MB 229.51, MB 229.31 GM 
dexos2, Chrysler MS1106.

Shell Helix 
Ultra Diesel 5W-40 

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 L, 55 L, 209 l

SHELL

Syntetyczny olej do silników 
Diesla w samochodach osobo-
wych, zapewnia niezrównane 
parametry eksploatacyjne, tak-
że w ekstremalnych warunkach 
jazdy. ACEA A3/B3, A3/ B4, 
API CF, MB 229.5; MB 226.5; 
BMW LL01, VW 505.00, 
Renault RN 0710, spełnia Fiat 
9.55535Z2.

Olej  Shell Helix 
Ultra Racing 10W-60

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 1 l

SHELL

Syntetyczny olej zapewniający 
najlepszą ochronę i  znakomite 
osiągi silników benzynowych 
i Diesla, wykorzystywanych 
w  najbardziej ekstremalnych 
warunkach jazdy w samocho-
dach rajdowych i wyścigowych. 
API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/
B4; Ferrari; Olej o klasie lep 
kości SAE zalecanej do Ferrari F 
360 Modena oraz silników JTS 
i GTA firmy Alfa Romeo.

SHELL 5W40/4 D

SHELL 10W60RAC/4

Olej Shell Helix 
Ultra 5W-40

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 55 l, 209 l

SHELL

Syntetyczny olej o  doskona-
łych parametrach użytkowych 
przeznaczony do wszystkich 
nowoczesnych silników z zapło-
nem iskrowym i samoczynnym, 
także z turbodoładowaniem 
oraz zasilanych gazem LPG. 
Nie wpływa na katalizator, za-
pewnia zimny start w każdych 
warunkach. ACEA A3/B3, A3/
B4 API SN/CF, BMW LL01; 
Chrysler MS 10725, MS 12991; 
Ferrari; MB 229.5; MB 226.5; 
VW 502.00/505.00, PSA B71 
2296; Porsche A40; Renault 
RN 0700, RN0710; spełnia Fiat 
9.55535Z2.

Olej Shell Helix 
HX7 10W-40 

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 55 l, 209 l

SHELL

Wielosezonowy olej na bazie 
syntetycznej zapewniający 
doskonałe smarowanie 
silników z  zapłonem 
iskrowym i samoczynnym, 
także z turbodoładowaniem 
we wszystkich nowoczesnych 
samochodach. Olej można sto-
sować w silnikach zasilanych 
gazem LPG i zaopatrzonych 
w katalizator. ACEA A3/B3, 
A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, 
VW 502.00/505.00, spełnia  
Fiat 9.55535 G2; Renault RN 
0700, RN0710; JASO „SG+”.

Shell Helix Ultra ECT 
C2/C3 0W-30

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 55 l, 209 l

SHELL

W pełni syntetyczny olej 
silnikowy lowSAPS. Posiada 
aprobaty: 504.00/507.00, VW 
TL 52545, MB 229.52, 229.51, 
229.31, Porsche C30

SHELL 0W30 ECT 4L

SHELL 5W30 ECT C3 4L
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Olej 5W30 
Specific 913D

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 5 l

MOTUL

W 100% syntetyczny, pali-
wooszczędny olej specjalnie 
opracowany do silników Diesla 
oraz niektórych silników 
benzynowych grupy Ford.

Olej 5W30
8100 X-Clean+ 

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 20 l, 60 l, 208 l 

MOTUL

W 100% syntetyczny olej silni-
kowy specjalnie opracowany 
do najnowszej generacji 
silników BMW, MercedesBenz 
oraz grupy Volkswagena 
(VW, Audi, Skoda oraz Seat), 
wyposażonych w silniki Diesla 
oraz benzynowe spełniające 
wymagania EURO IV 
oraz EURO V.

Olej 15W50 300V 
Competition

Pojemność: 2 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1  l, 20 l, 60 l

MOTUL

Olej syntetyczny przeznaczony 
do eksploatacji w samochodach 
wykorzystywanych w sporcie, 
wyposażonych w turbodoła-
dowane lub wolnossące 4su-
wowe silniki benzynowe lub 
wysokoprężne z bezpośrednim 
wtryskiem i katalizatorem.

Olej 10W40 
Synergie 6100+

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 2 l, 4 l, 20 l, 60 l

MOTUL

Olej do wysilonych silników 
benzynowych i Diesla, z turbo-
doładowaniem lub bez, 
z bezpośrednim wtryskiem lub 
gaźnikiem, z katalizatorem lub 
bez. Gwarantuje zmniejszone 
zużycie oleju w silniku oraz 
doskonałą ochronę i czystość 
silnika nawet w samochodach 
o dużym przebiegu.

Olej 5W30 Specific 
504.00/507.00 

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 20 l, 60 l, 208 l 

MOTUL

W 100% syntetyczny olej 
specjalnie opracowany do 
najnowszych silników samo-
chodów grupy VAG (VW, AUDI, 
SEAT, SKODA), spełniających 
normy emisji spalin EURO IV i 
EURO V wymagających oleju 
niskopopiołowego, wyposa-
żonych w katalizator trójfunk-
cyjny lub filtr cząstek stałych. 
Wydłużone lub standardowe 
okresy między wymianami 
oleju dla wszystkich silników, 
w tym Diesla z pompowtryski-
waczami.

MOT10W40+/5

Olej 5W40 
8100 X-Clean C3

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
2 l, 5 l, 20 l, 60 l, 208 l 

MOTUL

W 100% syntetyczny olej (Mid 
–SAPS) specjalnie opracowany, 
aby spełniać wymagania filtrów 
cząstek stałych (DPF) oraz 
katalizatorów trójfunkcyjnych 
(TWC).

MOT5W40C3/1

Olej 5W30 8100 
X-Clean FE

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 5 l, 60 l

MOTUL

Olej Mid SAPS C2&C3, 
opracowany specjalnie w celu 
zmniejszenia zużycia paliwa 
oraz maksymalnej ochrony 
silnika.

MOTUL 5W30 8100 FE/1

MOT15W50V/2

MOT5W30913C/1

MOT5W30XC/5

MOT5W30507/5

Olej 5W30 
Premium C3

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 20 l, 60 l, 208 l

SPECOL

Nowoczesny olej przeznaczony 
do samochodów osobowych i 
lekkich dostawczych.

SPEC5W30 SM/CF C3/4
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Olej 5W40 
Premium C3

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 20 l, 60 l, 208 l 

SPECOL

Nowoczesny syntetyczny 
olej silnikowy do stosowania 
zarówno w silnikach benzyno-
wych, jak i Diesla.

Olej 10W40 
Extraspec SL/CF

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 20 l, 60 l, 208 l

SPECOL

Nowoczesny, wielosezonowy 
olej silnikowy opracowany w 
technologii półsyntetycznej. 
Przeznaczony do stosowania 
w samochodach osobowych i 
lekkich dostawczych.

10W40SPEC/4 SPEC 5W40 C3 4L

Olej 5W30 
Spec Gold

Pojemność: 4 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 20 l, 60 l, 208 l 

SPECOL

Nowoczesny syntetyczny olej 
produkowany na bazie najlep-
szej jakości baz syntetycznych 
oraz specjalnie dobranego 
pakietu dodatków uszlachet-
niających.

5W40SPEC/4

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić

Olej 10W40 MoS
2
 

Leichtlauf Super

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 4 l, 20 l, 60 l

LIQUI MOLY

MoS
2
 Leichtluf 10W40 to 

olej półsyntetyczny, zawiera 
formułę powodującą osadzanie 
się warstwy dwusiarczku 
molibdenu na wszystkich 
powierzchniach podlegających 
procesowi tarcia. Zmniejsza 
zużycie paliwa oraz oleju.

Olej 5W40
Top Tec 4100

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 4 l, 60 l, 205 l 

LIQUI MOLY

Nowoczesny olej silnikowy 
typu „lekki bieg” do całoroczne-
go zastosowania. Kombinacja 
niekonwencjonalnej bazy 
olejowej opartej na technologii 
syntetycznej w połączeniu z 
najnowocześniejszymi dodat-
kami gwarantuje olej silnikowy, 
który znakomicie chroni przed 
zużyciem współpracujące 
części. LM2184

Olej 5W40
Top Tec 4600

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
1 l, 20 l, 60 l, 205 l 

LIQUI MOLY

Do silników benzynowych i 
Diesla również z turbodoła-
dowaniem, spełniający normę 
EURO IV i wyposażony w filtr 
cząstek stałych DPF/FAP.

LM2316

LM9511

Olej Mazda 5W30 
Dexelia DPF

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach:  1 l

MAZDA

Przeznaczony do stosowania w 
samochodach Mazda wyposa-
żonych w silniki Diesel z filtrem 
cząstek stałych DPF.

MAZDA5W30DPF/5

Olej Mazda 5W30 
Dexelia Ultra

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach:  1 l

MAZDA

Najnowszej generacji olej 
przeznaczony do stosowania w 
samochodach Mazda.

MAZDA5W30/1
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Olej Ford 5W30 
FORMULA F

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach:  
1 l, 60 l, 208 l 

FORD

W pełni syntetyczny olej 
silnikowy o znakomitych 
parametrach technicznych. 
Wprowadzony do programu 
serwisowego Forda w 2009 r.

FORD 5W30/5L

Olej Opel GM 5W30 
Dexos 2

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach:  
1 l, 60 l, 205 l 

OPEL

Olej Low SAPS opracowany 
z myślą o zapewnieniu wyjąt-
kowej sprawności i ochronie 
silnika przy jednoczesnym 
zużyciu paliwa.

1942003

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić

Olej Opel GM
10W40 

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach:  
1 l, 60 l, 205 l 

OPEL

Półsyntetyczny i wielosezo-
nowy olej opracowany dla 
silników wysokoprężnych i 
benzynowych. Olej stosowany 
w autoryzowanych serwisach.

1942046

Olej Mercedes
5W30 

Pojemność: 5 l

Dostępny także 
w pojemnościach:  1 l 

MERCEDES-BENZ

Wysokiej jakości syntetyczny 
olej zmniejszający tarcie, za-
wierający dodatki zwiększające 
jego trwałość.

MER5W30/5

Oleje przekładniowe

Olej
Multi DCTF

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 60 l

MOTUL

Olej do przekładni dwusprzę-
głowych (DCT, DSG). 

Olej
Multi CVTF

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 60 l

MOTUL

Olej do bezstopniowych, 
automatycznych skrzyń biegów 
typu CVT – o ciągle zmiennym 
przełożeniu.

Olej
75W90 Motylgear

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
20 l, 60 l, 208 l

MOTUL

Olej do 5biegowych skrzyń 
biegów i hipoidalnych 
mostów tylnych bez blokady 
mechanizmu różnicowego. 
Specjalne dodatki uszlachetnia-
jące redukują tarcie i chronią 
przed korozją.MOTMULTI DCTF/1 MOTATFCVTF/1

MOT75W90/1
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Olej  75W90 
Spirax S4 G

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach:  20 l

SHELL

Syntetyczny olej przekład-
niowy, opracowany do skrzyń 
biegów montowanych w 
samochodach osobowych i 
pojazdach grupy VAG, które 
pracują w lekkich warunkach.

Olej  ATF 
Spirax S4 HDX

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
20 l, 209 l

SHELL

Olej przekładniowy klasy ATF 
DEXRON III, do automatycz-
nych skrzyń biegów przezna-
czony do mocno obciążonych 
układów stosowanych w 
pojazdach osobowych oraz 
drogowych.

SHELL 75W-90 G/1 SHELL 75W-80 G/1

SHELLHDX AFT/1

Olej  75W80 
Spirax S4 G

Pojemność: 1 l

SHELL

Specjalny olej do manualnych 
skrzyń biegów koncernu PSA.

Olej 80W90
Spirax S3 AX

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
20 l, 209 l

SHELL

Olej klasy GL5, zapewniający 
oszczędność paliwa, opracowa-
ny specjalnie pod kątem wyma-
gań najnowszych konstrukcji 
układów przeniesienia napędu.

SHELL80W-90 AX/1

Olej 75W90 
Hipospec GL5

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
5 l, 60 l

SPECOL

Półsyntetyczny olej przekła-
dniowy jest przeznaczony 
do smarowania przekładni 
szczególnie hipoidalnych samo-
chodów osobowych, ciężaro-
wych, autobusów oraz innych 
maszyn i urządzeń pracujących 
w bardzo trudnych warunkach, 
w których producent zaleca 
stosowanie oleju tej klasy.

Olej 
Hipospec ATF VI

Pojemność: 1 l

SPECOL

Olej ten stosowany jest do 
przekładni automatycznych 
typu ATF o najwyższych osią-
gach typu „long life”. Zalecany 
jest do stosowania w automa-
tycznych skrzyniach biegów sa-
mochodów wyprodukowanych 
w latach 2006 i później.

Olej 
80W90 Hiposec GL5

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
5 l, 20 l, 60 l, 208 l

SPECOL

Otrzymywany z rafinowanych 
olejów mineralnych uzupełnia-
nych pakietem dodatków uszla-
chetniających. Przeznaczony 
do smarowania przekładni 
mechanicznych hipoidalnych 
pracujących w trudnych warun-
kach eksploatacji w szerokim 
zakresie prędkości i momentu 
obrotowego.

SPECOL ATF VI/1

80W90GL5175W90GL51
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Olej 75W140 Syntrax 
Limited Slip GL5

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 20 l

CASTROL

Specjalny syntetyczny olej
do przekładni głównych 
wyposażonych w układ ograni-
czonego poślizgu, szczególnie 
samochodów terenowych
i sportowych.

EB-SYNS7-12X1L

Olej 
ATF 8 HP Fluid

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej opracowany do zastoso-
wania zarówno w najnowszych 
przekładniach firmy ZF serii 
8HP, jak również do 6biego-
wych przekładni automatycz-
nych serii 6HP.

Olej 
ATF 6 HP Fluid

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej opracowany do użytku w 
najnowszych przekładniach 
serii 6HP w ZF, jak również dla 
pięciobiegowych automatycz-
nych skrzyń biegów serii 5HP.

RAV/ATF/8HP/FLUID/1L
RAV/ATF/6HP/FLUID/1L

Olej 75W80 
Transmission GEAR 8

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 60 l

TOTAL

Olej przeznaczony do stosowa-
nia we wszystkich manualnych 
skrzyniach biegów. Został 
stworzony w oparciu o w 
pełni syntetyczną technologię. 
Specjalne dodatki zapewniają 
doskonałą ochronę przed 
korozją, a także wpływają na 
obniżenie zużycia paliwa.

Olej Elfmatic G3 
Dexron III

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
5 l, 20 l, 60 l

ELF

Olej najnowszej generacji do 
przekładni automatycznych. 
Do stosowania wszędzie tam, 
gdzie zalecane jest stosowanie 
oleju klasy DEXRON III.

Olej 75W80 
Tranself NFP GL4+

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
500 ml, 5 l, 20 l, 60 l

ELF

Olej przekładniowy dla potrzeb 
mocno obciążonych manu-
alnych skrzyń biegów. Jest 
oficjalnie homologowany przez 
RENAULT do skrzyń typu Pxx 
oraz NISSAN skrzynie typu P.

TOTAL75W80BV1

ELF MATICG3/1L

ELF 75W80 NFP/1

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić

Olej Transmax Dex III 
Multivehicle

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 20 l, 208 l

CASTROL

Został opracowany do auto-
matycznych skrzyń biegów 
wyprodukowanych przez GM 
przed rokiem 2005.

EB-TRAD3M-12X1L

Olej 80W90 Axle EPX 
GL5

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 20 l, 208 l

CASTROL

Wielofunkcyjny olej do 
stosowania w mechanizmach 
różnicowych, przekładniach 
głównych i innych urządze-
niach samochodów osobowych 
i pojazdów użytkowych wyma-
gających specyfikacji GL5. 

EB-AXEPX89-12X1

Olej 75W140
GL5

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
5 l, 20 l, 60 l, 208 l

SPECOL

Wysokiej klasy wielosezonowy 
olej syntetyczny przeznaczony 
do stosowania w przekładniach 
samochodowych osobowych, 
ciężarowych i autobusów.

75W140GL51

Oleje silnikowe i przekładniowe 33



Olej DCT/DSG 
Getriebe Fluid

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

RAVENOL DCT/DSG jest czę-
ściowo syntetycznym olejem 
przekładniowym do przekładni 
dwusprzęgłowych.

Olej SSF Spec. 
Servolenkung Fluid

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej ten jest specjalnym olejem 
hydraulicznym na bazie olejów 
syntetycznych i mineralnych 
z bezpopiołowymi dodatkami 
uszlachetniającymi.

Olej
ATF T-IV Fluid

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej ten został opracowany do 
zastosowania w automa-
tycznych skrzyniach biegów 
specjalnie dla Toyoty i Aisin 
AW, w każdym stanie eksplo-
atacji gwarantuje maksymalną 
ochronę przed zużyciem.

Olej
MTF-2 SAE 75W-80

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej ten jest pełnosyntetycz-
nym olejem przekładniowym 
do przekładni manualnych.

Olej
ATF+4 Fluid

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

RAVENOL ATF Fluid +4 jest 
syntetycznym olejem do auto-
matycznych skrzyń biegów ATF 
do skrzyń takich marek, jak: 
Chrysler, Jeep i Dodge.

RAV DCT/DSG FLUIDE/1

RAV/SSF/FLUID1

RAV/ATF/T-IV/FLUID/1

RAV/MTF-2 75W80/1L

RAV/ATF+4FLUID /1

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić

Olej 
MTF-3 SAE 75W

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej ten jest pełnosyntetycz-
nym olejem przekładniowym 
do przekładni manualnych.

RAV/MTF-3 SAE 75W/1L

Olej 
ATF 5/4 HP Fluid

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej ten nadaje się do zastoso-
wania w przekładniach auto-
matycznych firmy ZF serii 4HP. 
Po napełnieniu w normalnych 
warunkach eksploatacji nie 
wymaga dozoru.

Olej 
CVT Fluid

Pojemność: 1 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
4 l, 10 l, 20 l, 60 l, 208 l

RAVENOL

Olej ten został opracowany do 
zastosowania w bezstopnio-
wych przekładniach typu CVT. 
Dba o stabilną lepkość również 
w warunkach najwyższego 
obciążenia mechanicznego.

RAV/CVT/FLUID/1LRAVATF/5/4 HP/FLUID1
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Inne

Olej
Outboard 2T

Pojemność: 1 l

CASTROL

Olej oparty o najlepsze bazy 
mineralne, najwyższej klasy 
olej do dwusuwowych silników 
łodziowych chłodzonych wodą.

Płyn
do lubryfikacji

Pojemność: 1 l

LIQUI MOLY

Chroni zawory w silniku i 
zmniejsza temperaturę ich 
pracy. Specjalnie opracowany 
dla pojazdów zasilanych gazem 
(CNG/LPG).

Płyn
AdBlue

Pojemność: 20 l

Dostępny także 
w pojemnościach: 
5 l, 10 l, 30 l

HICO

Ciecz przeznaczona do neutra-
lizowania spalin, której celem 
jest zapewnienie zgodności 
pojazdów w zakresie emisji 
spalin z surowymi wymogami 
europejskich norm.

OUTBOARD2T/1 LM4012

AD BLUE 20KG
AD BLUE 20 KG

*etykiety produktów mogą się nieznacznie różnić

Olej do kosiarek 
10W40 4T

Pojemność: 2 l

MOTUL

Wzmocniony syntetycznymi 
bazami olejowymi olej do 
kosiarek spalinowych i innych 
urządzeń ogrodowych. Do 
czterosuwowych silników 
benzynowych i Diesla, wol-
nossących doładowanych.

Olej do kosiarek SAE 
30 4T

Pojemność: 600 ml

SPECOL

Olej silnikowy produkowany na 
bazie wysokiej jakości olejów 
mineralnych, uzupełnianych 
pakietem dodatków uszla-
chetniających. Przeznaczony 
do czterosuwowych silników 
urządzeń ogrodowych.

SPEC TRAWSO 600MLMOTGARDEN 10W30 4T/2

Olej ATF
DEX VI

Pojemność: 1 l

MEYLE

Olej do automatycznych skrzyń 
biegów Dexron VI.

Olej do automatycz-
nych skrzyni biegów

Pojemność: 1 l

FEBI

Olej do 8 stopniowych 
nowoczesnych automatycz-
nych przekładni  ZF, Audi/
BMW/Chrysler/Jaguar.

Olej ATF
DEX IIIH

Pojemność: 1 l

MEYLE

Olej do automatycznych skrzyń 
biegów (czerwony).

0140192500 390950140192300
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Żarówka H1 
12V/55W +30% 
Philips Vision 1szt.

PHILIPS

Żarówka H1 12V/55W 
+60% 2szt.+2szt. W5W 
Philips WhiteVision

PHILIPS

Żarówka H4 
12V/60/55W +30% 
Philips Vision 1szt.

PHILIPS

Żarówka H4 12V/60/55W 
+60% 2szt.+2szt. W5W
Philips WhiteVision

PHILIPS

Żarówka H7
12V/55W +30% 
Philips Vision 1szt.

PHILIPS

Żarówka H7 12V/55W 
+60% 2szt.+2szt. W5W 
Philips WhiteVision

PHILIPS

PH12258PRC1

PH12258WHVSM

PH12342PRC1

PH12342WHVSM

PH12972PRC1

PH12972WHVSM

Żarówki Philips Vision 
Emitują o 30% więcej światła jako standard. Jakość OE. Homologowana barwa światła 
3200K. Przystępna cena!

Żarówki Philips WhiteVision  
Wzbogacają oświetlenie główne o intensywny efekt białego światła ksenonowego, co znacznie ułatwia 
prowadzenie pojazdu w nocy. Dzięki jaśniejszemu, o 40% bielszemu światłu o temperaturze barwowej 
4300K WhiteVision stanowi doskonałe połączenie stylu i bezpieczeństwa. Pełna homologacja!
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Żarówka H1 
12V/55W +30% 
Philips Vision 1szt.

PHILIPS

Żarówka Xenonowa 
D2S 85V/35W 4300K 
Philips LongerLife

PHILIPS

Żarówka H4 
12V/60/55W +30% 
Philips Vision 1szt.

PHILIPS

Żarówka Xenonowa 
D2R 85V/35W 4300K 
Philips LongerLife

PHILIPS

Żarówka H7
12V/55W +30% 
Philips Vision 1szt.

PHILIPS

Żarówka Xenonowa 
D1S 85V/35W 4300K 
Philips LongerLife

PHILIPS

PH12258PRC1

PH85122SYC1

PH12342PRC1

PH85126SYC1

PH12972PRC1

PH85415SYC1

Żarówki Philips X-tremeVision 
Najjaśniejsze żarówki samochodowe dostępne na rynku. Przewyższają osiągami inne żarów-
ki samochodowe, zapewniając światło jaśniejsze o 130% oraz gwarantując widoczność na 
odległość 130 metrów. Dzięki temu widzisz dalej, reagujesz szybciej 
i podróżujesz bezpieczniej. Homologowana barwa światła 3700K 

Żarówki Philips LongerLife  
Żarówki ksenonowe Philips LongerLife charakteryzują się najdłuższym okresem 
ekspoloatacji. Przedłużona gwarancja nawet do 7 lat!

Oświetlenie38  
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Odmrażacze

Akcesoria do czyszczenia szyb

Środek przeciw
parowaniu szyb

Pojemność: 250 ml

MOJE AUTO

Środek ograniczający parowa-

nie szyb, lusterek samocho-

dowych i innych powierzchni 

szklanych.

AMT19-521

Skrobaczka
do szyb

Długość: 30 cm

BRUMM

Skrobaczka do lodu. Dzięki 
wygodnej, miękkiej rączce nie 
wyślizguje się z dłoni.

ACBRSK30F

Zestaw 3 szt. skro-
baczkek ze szczotką - 
długa (aluminiowa) 
+ środek do ochony 
uszczelek

Długość: 75 cm

BRUMM

Lekka aluminiowa skrobaczka 
do lodu, zakończona szczotką
z drugiej strony + środek do 
ochrony uszczelek gratis.

Skrobaczka
ze szczotką - krótka

Długość: 54 cm

BRUMM

Wykonana z trwałego materia-
łu szczotkoskrobaczka do lodu 
i usuwania śniegu.

Skrobaczka do szyb
z rękawiczką

Długość: 30 cm

MAXGEAR

Skrobaczka do lodu. Dzięki 
wygodnej, miękkiej rączce nie 
wyślizguje się z dłoni.

ACBRSS75F ACBRSS54F83-0020

Odmrażacz
do zamków

Pojemność: 50 ml

MOJE AUTO

Błyskawicznie odmraża zamar-
znięte zamki samochodowe. 
Działa do 50oC.

AMT25-013

Odmrażacz do szyb
(atomizer)

Pojemność: 700 ml

MAXGEAR

Skutecznie odmraża szyby, nie 
pozostawia smug. Może służyć 
jako odmrażacz do zamków 
samochodowych.

36-0072
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Płyny do spryskiwaczy

Środki wspomagające rozruch silnika

Depresator
Diesel -40oC

Pojemność: 500 ml

MOJE AUTO

Preparat zapobiega tworzeniu 
się kryształków parafiny
i gęstnieniu oleju napędowego 
w niskich temperaturach, 
ułatwia start silnika i poprawia 
jego pracę. Wystarcza na 500 l.

Depresator
Diesel -31oC

Pojemność: 150 ml

LIQUI MOLY

Preparat wytrącający parafinę 
w oleju napędowym do 31oC.
Wystarcza na 1112 l.

Depresator Diesel
koncentrat -31oC 

Pojemność: 1 l

LIQUI MOLY

Produkt poprawia właściwości 

oleju napędowego do 31oC.

AMT25-014 LM8344 LM1878

Środek ułatwiający 
rozruch silnika w 
niskich temteraturach 
- samostart

Pojemność: 400 ml

MOJE AUTO

Eterowy środek do rozruchu 
silnika, działa nawet do 50oC.

Środek ułatwiający 
rozruch silnika w 
niskich temteraturach 
- samostart

Pojemność: 200 ml

LIQUI MOLY

Środek gwarantujący urucho-
mienie silnika samochodu
w niskiej temperaturze.

Środek ułatwiający 
rozruch silnika w 
niskich temteraturach 
- samostart

Pojemność: 311 g

GUNK

Wspomaga rozruch silników 

benzynowych i diesla w niskich 

temperaturach (do 53oC).

AMT19-553 LM1085 GUM35-15

Dodatki do paliw

Środek ułatwiający 
rozruch silnika w 
niskich temteraturach 
- samostart

Pojemność: 200 ml

MA PROFESSIONAL

Eterowy środek do rozruchu 
silnika, działa nawet do 50oC.

AMT20-A20

Płyn do spryskiwaczy 
zimowy

Pojemność: 5 l

MAXGEAR

Zimowy płyn do spryskiwaczy 
o przyjemnym zapachu. Zabez-
piecza spryskiwacze i zbiornik 
dzięki gwarancji niezamarzania 
do 20°C.

Płyn do spryskiwaczy 
zimowy

Pojemność: 5 l

MOTUL

Gotowy do użycia zimowy płyn 
do spryskiwaczy. Usuwa zabru-
dzenia, sól i lód. Wysychając, 
nie pozostawia smug. 

36-0052 MOTVISION
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Zapraszamy do naszych filii w całej Polsce





www.auto-partner.pl


