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NINIEJSZY KATALOG OBEJMUJE WIÊKSZOŒÆ
PRODUKTÓW "VECO" PRZEZNACZONYCH DLA
MOTORYZACJI, PRZEMYS£U I ROLNICTWA.
PRAGNIEMY TAK¯E ZWRÓCIÆ PAÑSTWA UWAGÊ
NA MO¯LIWOŒÆ WDRO¯ENIA DO PRODUKCJI
ŒRODKÓW SMARNYCH DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFICZNYCH POTRZEB NASZYCH
KLIENTÓW.

JEŒLI BÊDZIECIE PAÑSTWO MIELI DODATKOWE
PYTANIA DOTYCZ¥CE KTÓREGOKOLWIEK
Z NASZYCH WYROBÓW LUB PROPOZYCJE
PRODUKCJI NIETYPOWYCH ŒRODKÓW
SMARNYCH, PROSIMY O KONTAKT
Z DZIA£EM HANDLOWYM NASZEGO
PRZEDSIÊBIORSTWA.

Ze wzglêdu na ci¹g³e udoskonalenia technologii
produkcji œrodków smarnych oraz zmiany
obowi¹zuj¹cych norm, podane w³aœciwoœci
niektórych produktów mog¹ ulec zmianie.
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Produkt

NOWOCZESNE, SPE£NIAJ¥CE NAJOSTRZEJSZE WYMAGANIA JAKOŒCIOWE, OLEJE DO CZTEROSUWOWYCH SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Lepkoœæ
kinematyczna

w temp. 100 °C,
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

VECO Syntex 
SL/CF
 0W/40
5W/40
5W/50

14,5
14,5
18,0

220
220
230

-48
-45
-45

Nowoczesny, wielosezonowy olej syntetyczny, przeznaczony do stosowania w czterosuwowych silnikach 
benzynowych. Mo¿e byæ równie¿ stosowany do silników wysokoprê¿nych samochodów osobowych
i dostawczych. Klasê lepkoœci nale¿y dobraæ do warunków pracy, typu pojazdu i wymagañ silnika.
Spe³nia wymagania: API SL/CF, ACEA A3-02/B3-98 issue 2, CCMC G-5/PD-2, VW 502.00/505.00,
MB 229.1, BMW Longlife 98.

VECO Syntex Energy 
SL/CF 
5W/30 11,5 230 -51

Nowoczesny, wielosezonowy olej syntetyczny, przeznaczony do stosowania w czterosuwowych silnikach 
benzynowych. Mo¿e byæ równie¿ stosowany do silników wysokoprê¿nych samochodów osobowych
i dostawczych. Zalicza siê do klasy olejów energooszczêdnych – „energy conserving”
Spe³nia wymagania: API SL/CF, ACEA A3-02/B3-98 issue 2, CCMC G-5/PD-2, VW 500.00/505.00.,
MB 226.5, BMW Longlife 98.

VECO SemiSyntex 
SL/CF

10W/40 14,5 225 -36

Nowoczesny, wielosezonowy olej pó³syntetyczny, przeznaczony do stosowania w czterosuwowych silnikach 
benzynowych. Mo¿e byæ równie¿ stosowany do silników wysokoprê¿nych samochodów osobowych
 i dostawczych.
Spe³nia wymagania: API SL/CF, ACEA A3-02/B3-98 issue 2, CCMC G-5/PD-2, VW 502.00/505.00.,
MB 229.1, BMW Longlife 98.

VECO Ultra Plus 
SL/CF

15W/40 14,5 235 -30

Nowoczesny, wielosezonowy olej mineralny, przeznaczony do stosowania w czterosuwowych silnikach 
benzynowych. Mo¿e byæ równie¿ stosowany do silników wysokoprê¿nych samochodów osobowych
i dostawczych. Olej utrzymuje bardzo dobre w³asnoœci u¿ytkowe w zró¿nicowanych warunkach pracy silnika.

Spe³nia wymagania: API SL/CF, ACEA A3-02/B3-98 issue 2, VW 502.00/505.00., MB 229.1, BMW Longlife 98.

OLEJE SILNIKOWE VECO

03



Produkt

NOWOCZESNE, SPE£NIAJ¥CE NAJOSTRZEJSZE WYMAGANIA JAKOŒCIOWE, OLEJE DO SILNIKÓW WYSOKOPRÊ¯NYCH

Lepkoœæ
kinematyczna

w temp. 100 °C,
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

Wysokojakoœciowy, wielosezonowy olej pó³syntetyczny, przeznaczony do stosowania w silnikach 
czterosuwowych z zap³onem iskrowym, zasilanych gazem propan-butan i benzyn¹.
Spe³nia wymagania: API  SJ.

VECO Propan-oil
SemiSyntex 

10W/40 14,5 210 -36

VECO Syntex Diesel
5W/40 14,5 220 -45

Nowoczesny, wielosezonowy olej syntetyczny, przeznaczony do stosowania w silnikach wysokoprê¿nych, 
wolnoss¹cych i turbodo³adowanych. Olej jest zalecany do nowoczesnych, wysilonych silników samochodów 
osobowych, dostawczych i ciê¿arowych.
Spe³nia wymagania: API CH-4/CG-4/CF-4/CF/CF-2, ACEA E3-98/B3-98, MB 228.3, MB 229.1, MAN M 
3275, VOLVO VDS-2, Renault RVI E3R / RLD, ZF TE-ML-07.

VECO Challenger
Premium XHPD 

10W/40 14,2 240 -42

Nowoczesny, wielosezonowy olej pó³syntetyczny, przeznaczony do stosowania w najnowszej generacji 
czterosuwowych silników wysokoprê¿nych, wolnoss¹cych i turbodo³adowanych. Zapewnia bardzo dobre 
w³asnoœci u¿ytkowe w zró¿nicowanych warunkach pracy, ekonomiczn¹ pracê silnika, spe³nienie wysokich 
norm czystoœci spalin. Mo¿e byæ równie¿ stosowany do silników benzynowych samochodów osobowych
i dostawczych.
Spe³nia wymagania: SAE J300, API CH-4/C G-4, SL/CF, ACEA E4-99 Issue 2; E5-02; E7-04, ACEA A3-
98; B3-98 Issue 2; B4-02, DAF HP2, MAN M 3277; 3277 low ash, MB 228.5; MB 229.1, MTU Oil Type 3, 
Renault RVI RXD, VOLVO VDS-2, VW 505.00
Posiada zatwierdzenia: MAN M 3277.

VECO Challenger SHPD
15W/40 14,5 230 -30

Wysokiej jakoœci, wielosezonowy olej mineralny, przeznaczony do stosowania w najnowszej generacji silników 
wysokoprê¿nych wolnoss¹cych i turbodo³adowanych, pracuj¹cych w ciê¿kich warunkach eksploatacji. Olej 
typu SHPD pozwala na wyd³u¿enie okresów wymiany oleju i utrzymuje bardzo dobre w³asnoœci u¿ytkowe
w zró¿nicowanych warunkach pracy. Spe³nia najostrzejsze wymagania znanych producentów samochodów. 
Mo¿e byæ równie¿ stosowany do silników benzynowych samochodów osobowych i dostawczych.
Spe³nia wymagania: API CH-4/CG-4/CF-4/CF/CF-2/SJ, ACEA E3-96 Issue 2/B3-98/A3-98, MB 229.1, MAN 
3275, MAN 271,Renault RVI E3R/RLD, ZF TE-ML-07, Cummins CES 20 072/1/6, Mack EO-M Plus,
MTU Type 2.
Posiada zatwierdzenia: MB 228.3; MAN M 3275; VOLVO VDS-2.

OLEJE SILNIKOWE VECO

04



05

Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna

w temp. 100 °C,
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

Nowoczesny, wielosezonowy olej pó³syntetyczny, przeznaczony do stosowania w najnowszej generacji 
czterosuwowych silników wysokoprê¿nych, wolnoss¹cych i turbodo³adowanych, pracuj¹cych w ciê¿kich 
warunkach. Jest szczególnie zalecany do pojazdów je¿d¿¹cych na d³ugich trasach.
Mo¿e byæ równie¿ stosowany do silników benzynowych samochodów osobowych i dostawczych.
Spe³nia wymagania: SAE J300, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E2-96/E4-99, ACEA 02 - 
E5/E3/B4/B3/A3, ACEA 04- E7/A3/B3/B4, MB 228.3, MB 229.1, MAN 3275 Volvo - VDS-3, DHD-1, Mack EO-
M Plus 11, Renault - RVI RLD-2, Cummins 200,71/2/6/7/8, ZF TE-ML 07C, Caterpillar CAT ECF1.

OLEJE SILNIKOWE

14,5
VECO Challenger Turbo

10W/40 220 -39

Nowoczesny, wielosezonowy olej mineralny, przeznaczony do stosowania w najnowszej generacji 
czterosuwowych silników wysokoprê¿nych, wolnoss¹cych i turbodo³adowanych, pracuj¹cych w ciê¿kich 
warunkach. Utrzymuje bardzo dobre w³asnoœci u¿ytkowe w zró¿nicowanych warunkach pracy silnika, dlatego 
jest szczególnie zalecany do samochodów ciê¿arowych i osobowych je¿d¿¹cych na d³ugich trasach. Mo¿e byæ 
równie¿  stosowany do si lników benzynowych  samochodów osobowych i  dostawczych.
Spe³nia wymagania: SAE J300, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E2-96/E4-99, ACEA 02 - 
E5/E3/B4/B3/A3, ACEA 04- E7/A3/B3/B4, MB 228.3, MB 229.1, MAN 3275, Volvo - VDS-3, DHD-1, Mack 
EO-M Plus 11, Renault - RVI RLD-2, Cummins 200,71/2/6/7/8
ZF TE-ML 07C, Caterpillar CAT ECF1.

VECO Challenger Turbo
15W/40

14,5 220 -33

VECO SemiSyntex Diesel
10W/40 14,5 210 -36

Nowoczesny, wielosezonowy olej pó³syntetyczny, przeznaczony do stosowania w najnowszej generacji 
czterosuwowych silników wysokoprê¿nych, wolnoss¹cych i turbodo³adowanych, pracuj¹cych w ciê¿kich 
warunkach. Jest szczególnie zalecany do samochodów je¿d¿¹cych na d³ugich trasach.
Mo¿e byæ równie¿ stosowany do silników benzynowych samochodów osobowych i dostawczych.
Spe³nia wymagania: API CG-4/CF-4/SJ, ACEA E2-96/B3-98/A3-98, CCMC D4/PD2, MAN 271, MIL-L-2104, 
MB 228.1, VOLVO VDS.

VECO Propan oil
15W/40 14,5 230 -30

Wielosezonowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w czterosuwowych silnikach z zap³onem 
iskrowym, zasilanych paliwem gazowym LPG oraz benzyn¹.
Spe³nia wymagania: API SF/CC, (CCMC G-2/D-1).

14,5 230 -30

Wielosezonowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w czterosuwowych silnikach benzynowych
i wysokoprê¿nych, wolnoss¹cych i z turbodo³adowaniem, samochodów osobowych.
Spe³nia wymagania: API SH/CD, (CCMC G-4/PD-2).

VECO Ultra SH/CD
15W/40

OLEJE SILNIKOWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna

w temp. 100 °C,
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

Wielosezonowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w czterosuwowych silnikach benzynowych
i wysokoprê¿nych, samochodów osobowych i dostawczych. Klasê lepkoœci nale¿y dobraæ do warunków pracy, 
typu pojazdu i wymagañ silnika.
Spe³nia wymagania: API SF/CC, (CCMC G-2/D-1).

VECO Motor oil HD-DB
Super SF/CC

15W/40
20W/50

14,5
18,0

230
250

-33
-27

VECO Special SD
20W/40 15,0 250 -30

Wielosezonowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w czterosuwowych silnikach benzynowych 
samochodów osobowych i dostawczych.
Spe³nia wymagania: API SD.

VECO Special SC
20W/30 11,0 240 -24

Wielosezonowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w œrednioobrotowych, czterosuwowych silnikach 
benzynowych, pracuj¹cych w umiarkowanych warunkach eksploatacji.
Spe³nia wymagania: API SC.

VECO Turbo Diesel Plus
10W/30
15W/40

10,8
14,5

220
225

-39
-33

Wielosezonowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w nowoczesnych, turbodo³adowanych, 
czterosuwowych silnikach wysokoprê¿nych o du¿ej mocy, pracuj¹cych w bardzo trudnych warunkach 
eksploatacji. Mo¿e byæ równie¿ stosowany w silnikach benzynowych pracuj¹cych w trudnych warunkach. Jest 
szczególnie zalecany do samochodów je¿d¿¹cych z du¿ym obci¹¿eniem na krótkich trasach i w ruchu 
miejskim. Klasê lepkoœci nale¿y dobraæ do warunków pracy, typu pojazdu i wymagañ silnika. Mo¿e byæ równie¿ 
stosowany do silników benzynowych samochodów osobowych i dostawczych.
Spe³nia wymagania: API CG-4/CF-4/SH/SJ, ACEA E2-96/B2-96/A3-96, MB 229.1, MAN 271, VOLVO VDS, 
Alison C-4.

VECO Super Turbo Diesel
15W/40
15W/50
20W/50

14,5
18,5
18,0

225
230
235

-33
-30
-24

Wielosezonowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w nowoczesnych typach samochodowych, 
turbodo³adowanych silników wysokoprê¿nych, pracuj¹cych w ciê¿kich warunkach. Klasê lepkoœci nale¿y 
dobraæ do warunków pracy, typu pojazdu i wymagañ silnika.
Spe³nia wymagania: API CH-4/CG-4/CF-4, ACEA E2-96/B3-98, (CCMC D4/PD2) MIL-L- 2104, Caterpillar 
TO-02, MB 228.1, MAN 271, VOLVO VDS.
Posiada zatwierdzenia: MB 228.1; MAN 271; VOLVO VDS-2.

VECO Turbo Diesel
15W/40 14,5 230 -33

Wielosezonowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w nowoczesnych typach samochodowych, 
turbodo³adowanych silników wysokoprê¿nych, pracuj¹cych w bardzo ciê¿kich warunkach. Mo¿e byæ równie¿ 
stosowany do silników benzynowych samochodów osobowych i dostawczych.
Spe³nia wymagania: API CF-4/SJ, CCMC D-4 PD2/D-4, ACEA E2-96/B3-98/A3-98, MAN 271, MB 228.1, 
VOLVO VDS, MIL-L-2104 C/D/D, MIL-L-46152 B.
Posiada zatwierdzenia: MB 228.1; MAN271; VOLVO VDS;

OLEJE SILNIKOWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna

w temp. 100 °C,
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

Wielosezonowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w turbodo³adowanych silnikach wysokoprê¿nych 
pracuj¹cych w bardzo trudnych warunkach. Mo¿e byæ stosowany w silnikach benzynowych pracuj¹cych
w ciê¿kich warunkach. Klasê lepkoœci nale¿y dobraæ do warunków pracy, typu pojazdu i wymagañ silnika.
Spe³nia wymagania: API CE/SF, (CCMC D-4 PD-2/G-3), ACEA E2-96/A2-96, Caterpillar TO-2.

VECO Super Motor oil
HD-C IL Turbo

10W/30
15W/40
20W/40
20W/50

11,0
14,5
14,5
18,0

220
230
240
250

-33
-30
-27
-24

Wielosezonowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w czterosuwowych silnikach wysokoprê¿nych, 
wolnoss¹cych i turbodo³adowanych, pracuj¹cych w trudnych i bardzo trudnych warunkach. Jest zalecany do 
stosowania w autobusach, samochodach ciê¿arowych oraz ci¹gnikach siod³owych pracuj¹cych z du¿ym 
obci¹¿eniem zarówno w ruchu miejskim jak i na odcinkach d³ugodystansowych. Klasê lepkoœci nale¿y dobraæ 
do warunków pracy, typu pojazdu i wymagañ silnika.
Spe³nia wymagania: API CD/CD-II/CE/CF, CCMC D-4, MAN 271, MB 228.1, VOLVO VDS.

VECO HD Diesel Formula
15W/40
15W/50
20W/50

14,5
18,0
18,0

230
240
250

-30
-27
-24

VECO Motor oil HD-C LD
10W/30
15W/40
20W/40
15W/50
20W/50

11,0
14,5
14,5
18,0
18,0

220
230
240
230
250

-33
-30
-27
-27
-24

Wielosezonowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w turbodo³adowanych silnikach wysokoprê¿nych 
pracuj¹cych w trudnych i bardzo trudnych warunkach. Mo¿e byæ stosowany w silnikach benzynowych, 
pracuj¹cych w umiarkowanych i ciê¿kich warunkach. Klasê lepkoœci nale¿y dobraæ do warunków pracy, typu 
pojazdu i wymagañ silnika.
Spe³nia wymagania: API CF/CD/SF, (CCMC D-2 PD-1/G-1), ACEA E-1/96 issue 2, MB 227.1.

VECO Oliolus HX
30
40

10W
10W/30
15W/40
20W/50

Olej mineralny przeznaczony do stosowania w czterosuwowych silnikach wysokoprê¿nych, wolnoss¹cych
i turbodo³adowanych, pracuj¹cych w trudnych i bardzo trudnych warunkach. Jest zalecany do wszystkich typów 
samochodów dostawczych, ciê¿arowych, autobusów i ci¹gników rolniczych. Klasê lepkoœci nale¿y dobraæ
do warunków pracy, typu pojazdu i wymagañ silnika.
Spe³nia wymagania: API CD, (CCMC D-4), ZN-PTX-OS-14301.

11,0
14,5
6,5

10,0
14,5
18,0

230
250
220
220
230
250

-27
-24
-36
-33
-30
-24

VECO Oliolus HD
30
40

15W/40

11,0
14,5
14,5

220
240
230

-27
-24
-30

Olej mineralny przeznaczony do stosowania w czterosuwowych silnikach wysokoprê¿nych wolnoss¹cych
i turbodo³adowanych, pracuj¹cych w umiarkowanych i trudnych warunkach. Klasê lepkoœci nale¿y dobraæ
do warunków pracy, typu pojazdu i wymagañ silnika.
Spe³nia wymagania: API CC, ZN-PTX-OS-14201, ZN-PTX-OS-14202.

OLEJE SILNIKOWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna

w temp. 100 °C,
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

Oleje mineralny przeznaczony do stosowania w okresie letnim w wolnoss¹cych silnikach wysokoprê¿nych 
pracuj¹cych w warunkach lekkich i œrednich obci¹¿eñ. Klasê lepkoœci nale¿y dobraæ do warunków pracy, typu 
pojazdu i wymagañ silnika.
Spe³nia wymagania: API CB, PN-75/C-96088/02: Superol CB, ZN-PTX-OS-14101.

VECO Oliolus DB
30
40
50

11,0
14,5
18,0

220
240
250

-27
-24
-21

VECO Oliolus DB
15W/40 14,5 230 -30

Wielosezonowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w silnikach wysokoprê¿nych bez do³adowania, 
lekko i œrednio obci¹¿onych oraz czterosuwowych silnikach benzynowych pracuj¹cych w ³agodnych 
warunkach eksploatacji.
Spe³nia wymagania: API CB/SC, ZN-PTX-OS-14009.

OLEJE DO SILNIKÓW STACJONARNYCH

VECO Gas PC 40 14,0 230 -21
Olej przeznaczony do stosowania w stacjonarnych silnikach czterosuwowych zasilanych gazem ziemnym lub 
biogazem. Mo¿e byæ równie¿ stosowany do silników dwusuwowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OS-18001.

VECO Gas JKG 40 14,0 200 -27
Nowoczesny, wysokiej jakoœci olej mineralny, przeznaczony do stosowania w zasilanych agresywnymi 
biogazami stacjonarnych silnikach czterosuwowych, œrednio i wysokoobrotowych. Szczególnie zalecany do 
stosowania w silnikach zasilanych gazami wysypiskowymi, zawieraj¹cymi agresywne zanieczyszczenia jak 
siarkowodór na poziomie powy¿ej 1000 ppm oraz chlor powy¿ej 60 ppm. Olej ten mo¿na stosowaæ równie¿ do 
smarowania sprê¿arek t³okowych, sprê¿aj¹cych gaz wysypiskowy i biogaz.
Spe³nia wymagania: Caterpillar 3500/3600, Waukesha 7044/7042, Jenbacher – instrukcja nr: 1000-1105, 
Jenbacher – instrukcja nr: 1000-0125.

VECO Gas JKW 40 14,0 210 -27
Nowoczesny, wysokiej jakoœci olej mineralny, przeznaczony do stosowania w zasilanych œrednio agresywnymi 
biogazami, stacjonarnych silnikach czterosuwowych, œrednio i wysokoobrotowych. Szczególnie zalecany do 
stosowania w silnikach zasilanych gazami wysypiskowymi, o œredniej zawartoœci agresywnych 
zanieczyszczeñ jak siarkowodór oraz halogenki. Olej ten mo¿na stosowaæ równie¿ do smarowania sprê¿arek 
t³okowych, sprê¿aj¹cych gaz wysypiskowy i biogaz.
Spe³nia wymagania: Caterpillar 3500/3600, Waukesha 7044/7042.

VECO Gas DI 40 14,0 240 -24
Olej przeznaczony do stosowania w zasilanych gazem ziemnym, stacjonarnych, dwusuwowych silnikach
z zap³onem iskrowym.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OS-18101.

OLEJE SILNIKOWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna

w temp. 100 °C,
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

Olej przeznaczony do smarowania cylindrów silników okrêtowych du¿ej mocy oraz stacjonarnych generatorów 
pr¹dotwórczych.
Spe³nia wymagania: BN-75/0535-42.

OLEJE DO SILNIKÓW OKRÊTOWYCH

VECO Unioil SC-22 22,0 290 -12

VECO Marinol CD
30
40

11,0
14,5

220
240

-30
-24

Oleje przeznaczone do stosowania w silnikach okrêtowych z zap³onem samoczynnym, do³adowanych,
o du¿ych obci¹¿eniach cieplnych.
Spe³nia wymagania: API CD, ZN-PTX-OS-14311.

VECO Marinol CC
30
40

11,0
14,5

220
240

-30
-24

Oleje przeznaczone do stosowania w silnikach okrêtowych z zap³onem samoczynnym, do³adowanych,
o du¿ych obci¹¿eniach cieplnych oraz do agregatów pr¹dotwórczych i sprê¿arek.
Spe³nia wymagania: API CC, ZN-PTX-OS-14211.

VECO Marinol CB
30
40
50

11,0
14,5
18,0

220
240
250

-30
-24
-21

Oleje przeznaczone do stosowania w silnikach okrêtowych z zap³onem samoczynnym, bez do³adowania,
o du¿ych obci¹¿eniach cieplnych.
Spe³nia wymagania: API CB, ZN-PTX-OS-14111.

VECO Marinol M 12
30
40

11,0
14,5

220
240

-30
-24

Oleje przeznaczone do stosowania w czterosuwowych, bezwodzikowych silnikach okrêtowych, œrednio
i wysoko obrotowych, z zap³onem samoczynnym, z pojedynczym uk³adem smarowania, do³adowanych,
o du¿ych obci¹¿eniach cieplnych zasilanych paliwem o zawartoœci siarki do 1 %.
Spe³nia wymagania: API CD, ZN-PTX-OS-14221.

VECO Marinol M 15
30
40

11,0
14,5

220
240

-30
-24

Oleje przeznaczone do stosowania w czterosuwowych, bezwodzikowych silnikach okrêtowych, z zap³onem 
samoczynnym, do³adowanych, œrednio i wysoko obrotowych, o du¿ych obci¹¿eniach cieplnych, zasilanych 
paliwem o zawartoœci siarki do 1 %.
Spe³nia wymagania: API CD, ZN-PTX-OS-14321.

VECO Marinol M 20
30
40

11,0
14,5

220
240

-30
-24

Oleje przeznaczone do stosowania w czterosuwowych, bezwodzikowych silnikach okrêtowych (olej smaruje 
zarówno cylindry silników g³ównych jak i system obiegowy) œrednioobrotowych, zasilanych paliwem 
pozosta³oœciowym o zawartoœci siarki do 1 %.
Spe³nia wymagania: API CD, ZN-PTX-OS-14411. 

VECO Marinol M 30
30
40

11,0
14,5

220
240

-30
-24

Oleje przeznaczone do stosowania w czterosuwowych, bezwodzikowych, silnikach okrêtowych (olej smaruje 
zarówno cylindry silników jak i system obiegowy), œrednioobrotowych, zasilanych paliwem pozosta³oœciowym
o zawartoœci siarki do 1,5 %.
Spe³nia wymagania: API CD, ZN-PTX-OS-14421.

OLEJE SILNIKOWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna

w temp. 100 °C,
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

OLEJE DO BENZYNOWYCH SILNIKÓW DWUSUWOWYCH

Oleje przeznaczone do stosowania w czterosuwowych, bezwodzikowych, silnikach okrêtowych (olej smaruje 
zarówno cylindry silników jak i system obiegowy), œrednioobrotowych, zasilanych paliwem pozosta³oœciowym
o zawartoœci siarki do 2,0 %.
Spe³nia wymagania: API CD, ZN-PTX-OS-14431.

VECO Marinol M 40
30
40

11,0
14,5

220
240

-30
-24

VECO Marinol M 70
40
50

14,5
18,5

240
250

-24
-21

Oleje przeznaczone do stosowania w dwusuwowych, wodzikowych, silnikach okrêtowych (olej smaruje tylko 
cylindry silników g³ównych), wolnoobrotowych, zasilanych paliwem pozosta³oœciowym o zawartoœci siarki
do 3,5 %.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-OS-14441.

VECO Mix Syntex S 8,5 240 -33
Syntetyczny, ekologiczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w nowoczesnych, wysilonych silnikach 
dwusuwowych o du¿ej mocy, ch³odzonych powietrzem lub wyposa¿onych w wodne uk³ady ch³odzenia 
(zamkniête lub pobieraj¹ce wodê z akwenu), napêdzaj¹cych ³odzie motorowe, jachty i skutery wodne. Olej
nie zawiera rozpuszczalnika, wymaga mechanicznego wymieszania z paliwem. Je¿eli producent silnika nie 
zaleca inaczej, nale¿y stosowaæ mieszankê oleju z paliwem w proporcjach  1 : 100.
Spe³nia wymagania: API TC, TC+, TD, NMMA TC-W3, klasa p³ynnoœci i mieszalnoœci 
wg SAE J 1536 M/F-3.

VECO Mix Syntex SHC F 7,5 70 -45
Syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w najnowoczeœniejszych silnikach dwusuwowych,

3o pojemnoœciach cylindra 20 - 500 cm , ch³odzonych powietrzem lub wod¹ (z wyj¹tkiem silników do ³odzi 
motorowych).
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-OS-17210, API TC+, ISO Global GC/GD, JASO FC,
klasa p³ynnoœci i mieszalnoœci wg SAE J 1536 M/F-3.

VECO Mix Super M 8,0 80 -39
Pó³syntetyczny, ekologiczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach 

3dwusuwowych, o pojemnoœciach 20 - 500 cm , ch³odzonych powietrzem lub wod¹ (z wyj¹tkiem silników do ³odzi 
motorowych). Je¿eli producent silnika nie zaleca inaczej, nale¿y stosowaæ mieszankê oleju z paliwem
w proporcjach 1 : 50.
Spe³nia wymagania: API TC, JASO FB/FC, klasa p³ynnoœci i mieszalnoœci wg SAE J 1536 M/F-3.

OLEJE SILNIKOWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna

w temp. 100 °C,
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

Ekologiczny, pó³syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach 
dwusuwowych, ch³odzonych powietrzem lub wod¹, napêdzaj¹cych pilarki, kosiarki do trawy i inne podobne 
urz¹dzenia (z wyj¹tkiem silników do ³odzi motorowych).
Je¿eli producent silnika nie zaleca inaczej, nale¿y stosowaæ mieszankê oleju z paliwem w proporcjach 
1 : 50.
Spe³nia wymagania: API TC, API FB/FC, klasa p³ynnoœci i mieszalnoœci wg SAE J 1536 M/F-3.

VECO Mix Super P 7,0 80 -39

VECO Mix Sport 6,5 75 -42
Olej silnikowy przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach dwusuwowych du¿ej mocy 
ch³odzonych powietrzem lub wyposa¿onych w wodne uk³ady ch³odzenia (zamkniête lub pobieraj¹ce wodê
z akwenu), napêdzaj¹cych ³odzie motorowe, jachty i skutery wodne. Je¿eli producent silnika nie zaleca inaczej, 
nale¿y stosowaæ mieszankê oleju z paliwem w proporcjach 1 : 100.
Spe³nia wymagania: API TC+ , NMMA, TC-W3, TC-W2 klasa p³ynnoœci i mieszalnoœci 
wg SAE J 1536 M/F-3.

VECO Mix Universal M 22,0
o(w 50 C)

70 -42
Olej silnikowy przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach dwusuwowych o pojemnoœciach

320 - 500 cm  ch³odzonych powietrzem lub wod¹ (z wyj¹tkiem silników do ³odzi motorowych). Je¿eli producent 
silnika nie zaleca inaczej, nale¿y stosowaæ mieszankê oleju z paliwem w proporcjach od 1 : 30 do 1 : 50.
Spe³nia wymagania: API TC.

VECO Mix P 20,0
o(w 50 C)

70 -39
Olej silnikowy przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach dwusuwowych o pojemnoœciach

320 - 500 cm  ch³odzonych powietrzem lub wod¹ (z wyj¹tkiem silników do ³odzi motorowych), napêdzaj¹cych 
pilarki, kosiarki spalinowe i inne urz¹dzenia stosowane w leœnictwie i ogrodnictwie. Je¿eli producent silnika nie 
zaleca inaczej, nale¿y stosowaæ mieszankê oleju z paliwem w proporcjach od 1 : 40 do 1 : 50.
Spe³nia wymagania: API TC.

VECO Mix 2T Special P 13,5 250 -27
Olej silnikowy przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach dwusuwowych o pojemnoœciach

320 - 500 cm  ch³odzonych powietrzem lub wod¹ (z wyj¹tkiem silników do ³odzi motorowych), napêdzaj¹cych 
pilarki, kosiarki spalinowe i inne urz¹dzenia stosowane w leœnictwie i ogrodnictwie. Olej nie zawiera 
rozpuszczalnika, wymaga mechanicznego wymieszania z paliwem. Je¿eli producent silnika nie zaleca inaczej, 
nale¿y stosowaæ mieszanki oleju z paliwem w proporcjach od 1 : 40 do 1 : 50.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-94/OS-17002, API TC, SAE 40.

OLEJE SILNIKOWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna

w temp. 100 °C,
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

Wielosezonowe, syntetyczne oleje silnikowe, przeznaczonymi do stosowania w wysilonych czterosuwowych 
silnikach motocykli ch³odzonych powietrzem lub wod¹. Przystosowany do smarowania mokrego sprzêg³a, 
skrzyni biegów i rozrusznika.
Spe³nia wymagania: API SJ, ACEA A3, JASO T 903: MA dla SAE 15W/50 i MB dla SAE 10W/50.

VECO Racing RX 4-T
10W/50
15W/50

17,5
18,0

220
230

-45
-42

VECO Grassol SG/CD
30 10,5 210 -27

Olej silnikowy przeznaczony do stosowania w nowoczesnych kosiarkach, ci¹gnikach ogrodniczych i innych 
urz¹dzeniach napêdzanych czterosuwowymi silnikami benzynowym ch³odzonymi powietrzem.
Spe³nia wymagania: API SG/CD.

VECO Lokomotiv HD
40 15,0 250 -24

Olej silnikowy przeznaczony do stosowania w silnikach wysokoprê¿nych, u¿ywanych w lokomotywach 
pracuj¹cych w ciê¿kich warunkach.
Spe³nia wymagania: API CD/CF, ZN-PTX-OS-10061.

VECO Lokomol Super CD
40 14,5 250 -27

Wysokiej jakoœci olej silnikowy przeznaczony do stosowania w silnikach wysokoprê¿nych, u¿ywanych
w lokomotywach pracuj¹cych w ciê¿kich warunkach.
Spe³nia wymagania: API CD/CF, ZN-PTX-OS-10062.

VECO HD 30 10,5 240 -24 Specjalny olej silnikowy przeznaczony do hamowania i docierania silników. Mo¿e byæ stosowany jako olej 
silnikowy pierwszego zalania, przy zastosowaniu skróconego okresu miêdzy wymianami.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OS-14305.

VECO-Lux 10 11,0 230 -21 Olej uniwersalny przeznaczony jest do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprê¿nych, 
eksploatowanych w ³agodnych warunkach.
Spe³nia wymagania: PN-73/C-96085.

OLEJE SILNIKOWE RÓ¯NE

OLEJE SILNIKOWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna

w temp. 100 °C,
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

Najnowszej generacji uniwersalny olej do przek³adni automatycznych i uk³adów wspomagania przek³adni 
kierowniczych. Stosowany tak¿e w uk³adach hydraulicznych pojazdów samochodowych oraz maszyn 
samojezdnych i stacjonarnych. Stosowanie oleju pozwala na znaczne wyd³u¿enie okresu miêdzy wymianami
i znaczne zmniejszenie zu¿ycia czêœci przek³adni.
Spe³nia wymagania: General Motors Dexron® III, Ford Mercon®, Mercedes Benz 236.1,
ZF TE-ML 11,Voith, Caterpillar TO-2, Alison C-4, ZN-PTX-OP-12028.

OLEJE DO AUTOMATYCZNYCH SKRZYÑ BIEGÓW

VECO MATIC III 6,5 200 -45

VECO MATIC II D 6,5 190 -42
Uniwersalny olej do przek³adni automatycznych i uk³adów wspomagania przek³adni kierowniczych. Stosowany 
tak¿e w uk³adach hydraulicznych pojazdów samochodowych oraz maszyn samojezdnych i stacjonarnych. 
Spe³nia wymagania: General Motors Dexron® II-D, Ford Mercon®, Caterpillar TO-2, Alison C-4, 
Mercedes Benz 236.1, ZF TE-ML 09/11/14, Voith, ZN-PTX-OP-12027.
Posiada zatwierdzenia: MB 236.1; ZF TE-ML 09/11/14, VOITH G 607.

OLEJE DO RÊCZNYCH SKRZYÑ BIEGÓW I PRZEK£ADNI G£ÓWNYCH

Wysokiej jakoœci olej przek³adniowy typu Limited Slip. Przeznaczony do smarowania przek³adni g³ównych
z samoblokuj¹cym mechanizmem ró¿nicowym. Stosowany w ró¿nych pojazdach mechanicznych do rêcznych 
skrzyñ biegów i przek³adni g³ównych.
Spe³nia wymagania: API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342M-2,ZF TE-ML
 05A/05C/07A/12E/16B/16C/16D/17B/19B, ZN-PTX-OP-13115.

VECO Rotax Premium LS
80W/90 15,5 220 -30

VECO Rotax Syntex GL-5
75W/90

75W/140
15,5
26,5

230
250

-48
-42

Najwy¿szej jakoœci syntetyczny olej przek³adniowy przeznaczony do rêcznych skrzyñ biegów i przek³adni 
g³ównych pojazdów pracuj¹cych w trudnych warunkach, przy wysokich i zmiennych obci¹¿eniach i szerokim 
zakresie temperatur. Dziêki zastosowaniu syntetycznych olejów bazowych, wysoka trwa³oœæ oleju zapewnia 
bezawaryjn¹ pracê przez ca³y okres eksploatacji przek³adni. Dwie klasy lepkoœci pozwalaj¹ na w³aœciwy dobór 
do warunków pracy, konstrukcji przek³adni i wymagañ producenta.
Spe³nia wymagania: API GL-5, MIL-L 2105D, ZF TE-ML 01/05/07.

OLEJE VECO DO PRZEK£ADNI POJAZDÓW
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna

w temp. 100 °C,
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

OLEJE PRZEK£ADNIOWO-HYDRAULICZNE

Nowoczesny olej przek³adniowy przeznaczony do rêcznych skrzyñ biegów i przek³adni g³ównych pojazdów 
pracuj¹cych w warunkach wysokich obci¹¿eñ i szerokim zakresie temperatur, do których producent zaleca 
stosowanie olejów klasy API GL-5. Produkowany jako jedno i wielosezonowy. Cztery klasy lepkoœci pozwalaj¹ 
na w³aœciwy dobór do warunków pracy, konstrukcji przek³adni i wymagañ producenta.
Spe³nia wymagania: API GL-5, MIL-L 2105D, ZF TE-ML 01/05/07, ZN-PTX-OP-13115.

VECO Rotax Super GL-5
80W

80W/90
85W/90

85W/140

10,0
15,0
17,5
27,0

220
220
220
240

-33
-30
-24
-18

VECO Rotax GL-4
80W

80W/90
85W/140

10,0
15,0
27,0

220
220
240

-30
-30
-18

Uniwersalny olej przek³adniowy przeznaczony do rêcznych skrzyñ biegów i przek³adni g³ównych pojazdów, do 
których producent zaleca stosowanie olejów klasy GL-4 lub MIL-L-2105. Produkowany jako jedno
i wielosezonowy. Trzy klasy lepkoœci pozwalaj¹ na w³aœciwy dobór do warunków pracy, konstrukcji przek³adni
i wymagañ producenta.
Spe³nia wymagania: API GL-4, MIL-L-2105, ZN-PTX-OP-12115.

VECO
PL
PZ

31,0
20,0

310
270

-9
-18

Oleje przek³adniowe: letni VECO PL i zimowy VECO PZ s¹ przeznaczone do smarowania lekko obci¹¿onych 
(niehipoidalnych) przek³adni pojazdów mechanicznych.
Spe³nia wymagania: PN/C-96100, ZN-PTX-OP-14015.

VECO Hydromatic TO-4
10W
30

10W/30

6,2
10,5
10,5

220
250
230

-36
-30
-33

Wysokiej jakoœci, wielofunkcyjny olej przek³adniowo-hydrauliczny przeznaczony do pojazdów pracuj¹cych
w warunkach wysokich obci¹¿eñ, w których skrzynia biegów, przek³adnia g³ówna, osprzêt hydrauliczny i mokre 
hamulce smarowane s¹ za pomoc¹ jednego uk³adu olejowego. Stosowany w ciê¿kich maszynach i pojazdach 
producentów takich jak: Komatsu, Caterpillar, Allison, Dana, Eaton czy Dresser. Produkowany jako jedno
i wielosezonowy. Trzy klasy lepkoœci pozwalaj¹ na w³aœciwy dobór do warunków pracy, konstrukcji przek³adni
i wymagañ producenta.
Spe³nia wymagania: Caterpillar TO-4, Allison C-4, ZF TE-ML 03, ZF TE-ML 01, Komatsu KES 07.802, 
Eaton, Dana, Dresser, ZN-MDX-OH-12301.

VECO Hydromatic TO-2
10W
30

10W/30

6,2
10,5
10,5

220
250
230

-36
-30
-33

Olej przek³adniowo-hydrauliczny przeznaczony do pojazdów pracuj¹cych w warunkach niskich i œrednich 
obci¹¿eñ, w których skrzynia biegów, przek³adnia g³ówna, osprzêt hydrauliczny i mokre hamulce smarowane 
s¹ za pomoc¹ jednego uk³adu olejowego. Trzy klasy lepkoœci pozwalaj¹ na w³aœciwy dobór do warunków pracy, 
konstrukcji przek³adni i wymagañ producenta.
Spe³nia wymagania: Caterpillar TO-2, Allison C-3, API CD.

OLEJE VECO DO PRZEK£ADNI POJAZDÓW
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

Wysokiej jakoœci olej mineralny do stosowania w nowoczesnych systemach hydraulicznych. Dziêki wysokiemu 
wskaŸnikowi lepkoœci posiada w³aœciwoœci oleju wielosezonowego. Przeznaczony do uk³adów pracuj¹cych
w du¿ych ró¿nicach temperatur zewnêtrznych. Posiada bardzo dobre w³asnoœci przeciwzu¿yciowe. Zalecany 
do uk³adów, w których wystêpuj¹ wysokie ciœnienia i wysokie temperatury pracy oleju. Szeœæ klas lepkoœci 
pozwala na precyzyjny dobór do warunków pracy i typu uk³adu hydraulicznego.
Spe³nia wymagania dla olejów hydraulicznych klasy HV, HVLP: DIN 51524 cz. 2 i 3, PN-94/C-96057-6, 
Vickers M-2950-S, Vickers I-286-S3, AFNOR NF E 48-603, Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70, 
Hägglunds Dennison HF-0, ISO 3448, PN-78/C-96098, ZN-PTX-OH-10005.

OLEJE HYDRAULICZNE

VECO Hydron 
Premium HD

15
22
32
46
68

100

13,5 ÷ 16,5
19,8 ÷ 24,2
28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

90 ÷ 110

180
200
210
220
230
240

-45
-42
-39
-39
-36
-30

VECO Hydron HD
10
15
22
32
46
68

100
150

9,0 ÷ 11,0
13,5 ÷ 16,5
19,8 ÷ 24,2
28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

90 ÷ 110
135 ÷ 165

160
180
200
210
220
230
240
250

-39
-36
-36
-33
-30
-27
-24
-21

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczony do stosowania w nowoczesnych systemach hydraulicznych. 
Posiada bardzo dobre w³asnoœci przeciwzu¿yciowe. Zalecany do uk³adów, w których wystêpuj¹ wysokie 
ciœnienia i wysokie temperatury pracy oleju. Osiem klas lepkoœci pozwala na precyzyjny dobór do warunków 
pracy i typu uk³adu hydraulicznego.
Posiada certyfikat G³ównego Instytutu Górnictwa NR B/1577/2006 dopuszczaj¹cy do stosowania
w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Spe³nia wymagania dla olejów hydraulicznych klasy HM, HLP: DIN 51524 cz. 2, PN-91/C-96057-5, 
AFNOR NF E 48-603, David Brown S1.53.101, CETOP RP91H, Vickers M-2950-S, Vickers I-286-S3,
ISO 3448, PN-78/C-96098,  ZN-PTX-OH-10004.

OLEJE HYDRAULICZNE I PRZEK£ADNIOWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

OLEJE HYDRAULICZNE SPECJALNE

Mineralny olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania w uk³adach, w których wystêpuj¹ wysokie ciœnienia
i wysokie temperatury pracy oleju. Osiem klas lepkoœci pozwala na precyzyjny dobór do warunków pracy i typu 
uk³adu hydraulicznego.
Spe³nia wymagania dla olejów hydraulicznych klasy HL: DIN 51524 cz. 1, PN-91/C-96057-4, AFNOR NF E 
48-603, ISO 3448, PN-78/C-96098, ZN-PTX-OH-10003.

VECO Hydron
10
15
22
32
46
68

100
150

9,0 ÷ 11,0
13,5 ÷ 16,5
19,8 ÷ 24,2
28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

90 ÷ 110
135 ÷ 165

160
180
200
210
220
230
240
250

-39
-36
-36
-33
-30
-27
-24
-21

VECO Hydron 
Premium ZF

15
22
32
46
68

100

13,5 ÷ 16,5
19,8 ÷ 24,2
28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

90 ÷ 110

190
200
220
230
240
240

-45
-42
-39
-39
-36
-30

Najwy¿szej jakoœci bezpopio³owy, bezcynkowy olej mineralny. Przeznaczony do stosowania w nowoczesnych 
systemach hydraulicznych. Dziêki wysokiemu wskaŸnikowi lepkoœci posiada w³aœciwoœci oleju 
wielosezonowego. Przeznaczony do uk³adów pracuj¹cych w du¿ych ró¿nicach temperatur zewnêtrznych. 
Posiada bardzo dobre w³asnoœci przeciwzu¿yciowe. Zalecany do uk³adów, w których wystêpuj¹ wysokie 
ciœnienia i wysokie temperatury pracy oleju. Szeœæ klas lepkoœci pozwala na precyzyjny dobór do warunków 
pracy i typu uk³adu hydraulicznego.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-06/OH-13005, DIN 51524 cz. II: HLP, DIN 51524 cz. III: HVLP, ISO 11158: L-
HV, PN-94/C-96057-6: L-HV, Vickers M-2950-S, Vickers I-286-S, General Motors LH-03-2, LH-04-2, LH-06-
2, Cincinnati Milacron P-68, P-69,P-70, Hägglunds Dennison HF-0, HF-1, HF-2, U.S. Steel 127, ISO 3448: 
VG-15 do VG-100, PN-78/C-96098, ZN-MDX-OH-13005.

Veco Hydron ZF
10
15
22
32
46
68

100
150

9,0 ÷ 11,0
13,5 ÷ 16,5
19,8 ÷ 24,2
28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

90 ÷ 110
135 ÷ 165

160
190
200
220
230
240
240
250

-39
-36
-36
-33
-30
-27
-24
-21

Najwy¿szej jakoœci bezpopio³owy, bezcynkowy olej mineralny, przeznaczony do stosowania w nowoczesnych 
systemach hydraulicznych. Posiada bardzo dobre w³asnoœci przeciwzu¿yciowe. Zalecany do uk³adów,
w których wystêpuj¹ wysokie ciœnienia i wysokie temperatury pracy oleju. Osiem klas lepkoœci pozwala
na precyzyjny dobór do warunków pracy i typu uk³adu hydraulicznego.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-06/OH-13004, DIN 51524 cz. 2: HLP, ISO/DP 11158: 
L-HM, PN-91/C-96057-5: L-HM, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70, General 
Motors LH-03-2, LH-04-2, LH-06-2, U.S. Steel 127, Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, ISO 3448: VG-10
do VG-150, PN-78/C-96098, ZN-MDX-OH-13005.

OLEJE HYDRAULICZNE I PRZEK£ADNIOWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna

w temp. 100 °C,
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

OLEJE HYDRAULICZNO-PRZEK£ADNIOWE

Nowoczesny olej mineralny o w³asnoœciach myj¹cych. Posiada bardzo dobre w³asnoœci przeciwzu¿yciowe. 
Przeznaczony do stosowania w systemach hydraulicznych, w których wystêpuj¹ wysokie ciœnienia i wysokie 
temperatury pracy oleju. Szeœæ klas lepkoœci pozwala na precyzyjny dobór do warunków pracy i typu uk³adu 
hydraulicznego.
Spe³nia wymagania: DIN 51502: HLP-D, DIN 51524 cz. 2, Vickers M-2950-S, Vickers I-286-S3, ISO 3448, 
ZN-PTX-OH-10006.

VECO Hydron Special D
10
15
22
32
46
68

9,0 ÷ 11,0
13,5 ÷ 16,5
19,8 ÷ 24,2
28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

160
180
200
210
220
230

-39
-36
-36
-33
-30
-27

VECO BOckXs-OL 26 41,0 220 -42 Wysokiej jakoœci olej mineralny o poprawionej charakterystyce lepkoœciowo-temperaturowej.  Zalecany do 
uk³adów pracuj¹cych w du¿ych ró¿nicach temperatur zewnêtrznych. Posiada bardzo dobre w³asnoœci 
przeciwzu¿yciowe. Przeznaczony jest do stosowania w napêdach hydraulicznych, uk³adach wspomagania
i sterowania hydraulicznego.
Spe³nia wymagania: DIN 51524 cz. 3: HV, AFNOR NF E 48-603, Vickers M-2950-S Vickers I-286-S3, 
General Motors Dexron® suffix A, ZN-PTX-OH-10105, BN-73/0535-35.

Wielozadaniowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w przek³adniach mechanicznych i uk³adach 
hydraulicznych maszyn u¿ywanych w górnictwie.
Posiada certyfikat G³ównego Instytutu Górnictwa NR B/1578/2006 dopuszczaj¹cy do stosowania
w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Spe³nia wymagania: DIN 51524 cz. 2: HLP, DIN 51517 cz. 3: CLP, ISO/DP 11158: L-HM, PN-91/C-96057-5: 
L-HM, PN-80/C-96056, ISO 3448, ZN-PTX-OH-12005.

VECOKOP HP
68

100
150

61,2 ÷ 74,8
90 ÷ 110

135 ÷ 165

240
245
250

-30
-27
-27

P£YNY HYDRAULICZNE

P³yn hydrauliczny stosowany w postaci emulsji o stê¿eniu 0,5 % na bazie wody. Emulsja na bazie Vecokop E 
spe³nia wymagania dla niepalnej cieczy hydraulicznej HFA-E i jest przeznaczona g³ównie do stosowania
w hydraulice si³owej w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Posiada certyfikat G³ównego Instytutu Górnictwa NR B/1579/2006 dopuszczaj¹cy do stosowania
w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Uzyska³ atest higieniczny Pañstwowego Zak³adu Higieny HK/B/1251/01/2005,
Spe³nia wymagania:  PN-C-96047:1998, PN-EN ISO 12922:2003, ZN-PTX-R-10106.

VECOKOP E 46 210 -24

OLEJE HYDRAULICZNE I PRZEK£ADNIOWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

OLEJE PRZEK£ADNIOWE

Najwy¿szej jakoœci olej syntetyczny przeznaczony do smarowania wysoko obci¹¿onych przek³adni 
0przemys³owych o ró¿nych typach zazêbienia, pracuj¹cych w temperaturach do 140 C. Charakteryzuje siê 

wyj¹tkow¹ zdolnoœci¹ do przenoszenia wysokich obci¹¿eñ, bardzo dobr¹ stabilnoœci¹ termiczn¹ i doskona³ymi 
w³asnoœciami przeciwkorozyjnymi.
Kilkanaœcie klas lepkoœci pozwala na precyzyjny dobór do warunków pracy i typu przek³adni.
Spe³nia wymagania: Flender Rev. 3, DIN 51517 cz. 3, US Steel 224, Cincinnati Milacron P-74,
AGMA 9005.94 EP, David Brown S1.53.101E, Muller Weingarten, SEB 181.226, ISO 3448, 
ZN-MDX-OP-15001.

VECO Matranol 
Syntex SHC

32
46
68

100
150
220
320
460
680

1000
1500
2200
3200
4600
6800

28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

90 ÷ 110
135 ÷ 165
198 ÷ 242
288 ÷ 352
414 ÷ 506
612 ÷ 748
900 ÷ 1100

1350 ÷ 1650
1980 ÷ 2420
2880 ÷ 3520
4140 ÷ 5060
6120 ÷ 7480

220
220
230
230
240
240
240
240
240
250
250
250
250
250
250

-54
-51
-48
-45
-42
-42
-39
-39
-36
-36
-33
-33
-30
-27
-27

VECO Matranol XP
220
320
460

198 ÷ 242
288 ÷ 352
414 ÷ 506

245
250
250

-12
-12
-12

Najwy¿szej jakoœci olej mineralny przeznaczony do smarowania wysoko obci¹¿onych przek³adni 
przemys³owych o ró¿nych typach zazêbienia. Spe³nia najnowsz¹ i najbardziej wymagaj¹c¹ specyfikacjê
dla olejów do przek³adni przemys³owych — Flender Rev. 3 z 10.08.2001. Produkowany w kilku klasach 
lepkoœciowych pozwalaj¹cych na dobór do warunków pracy i typu przek³adni.
Spe³nia wymagania: Flender Rev. 3, DIN 51517 cz. 3, US Steel 224, Cincinnati Milacron P-74, AGMA 
9005.94 EP, David Brown S1.53.101E, Muller Weingarten, SEB 181.226, ISO 3448, ZN-MDX-OP-11116.
Posiada zatwierdzenia: Flender rev.3.

VECO Matranol EP
68

100
150
220
320
460
680

1000

61,2 ÷ 74,8
90 ÷ 110

135 ÷ 165
198 ÷ 242
288 ÷ 352
414 ÷ 506
612 ÷ 748
900 ÷ 1100

230
240
245
245
250
250
260
260

-30
-27
-24
-21
-18
-15
-12
-9

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczony do smarowania wysoko obci¹¿onych przek³adni przemys³owych 
0o ró¿nych typach zazêbienia, pracuj¹cych w temperaturach do 120 C. Osiem klas lepkoœci pozwala

na precyzyjny dobór do warunków pracy i typu przek³adni.
Spe³nia wymagania: DIN 51517 cz. 3, US Steel 224, AGMA 250.04 EP, David Brown S1.53.101E,
PN-80/C-96056, ISO 3448, ZN-PTX-OP-11016.

OLEJE HYDRAULICZNE I PRZEK£ADNIOWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczonymi do smarowania œrednio obci¹¿onych przek³adni 
0przemys³owych o ró¿nych typach zazêbienia, pracuj¹cych w temperaturach do 100 C. Osiem klas lepkoœci 

pozwala na precyzyjny dobór do warunków pracy i typu przek³adni.
Spe³nia wymagania: US Steel 220, DIN 51517 cz. 2, PN-73/C-96076, PN-80/C-96056, ISO 3448,
ZN-PTX-OP-11015.

VECO Matranol
68

100
150
220
320
460
680

1000

61,2 ÷ 74,8
90 ÷ 110

135 ÷ 165
198 ÷ 242
288 ÷ 352
414 ÷ 506
612 ÷ 748
900 ÷ 1100

245
245
245
245
245
250
260
260

-30
-27
-24
-21
-18
-15
-12
-9

OLEJE HYDRAULICZNE I PRZEK£ADNIOWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

OLEJE MASZYNOWE

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczony do smarowania przek³adni, ³o¿ysk i prowadnic w ró¿nych typach 
maszyn i urz¹dzeñ przemys³owych, w których wystêpuj¹ lekkie obci¹¿enia, a temperatura pracy nie przekracza 

050 C. Klasê lepkoœci oleju nale¿y dobraæ do warunków pracy i rodzaju urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: PN-85/C-96070, DIN 51501, ISO 3448, ZN-PTX-OM-04001.

VECO Megol
10
15
22
32
46
68

100

9,0 ÷ 11,0
13,5 ÷ 16,5
19,8 ÷ 24,2
28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

90 ÷ 110

160
185
205
215
235
245
260

-21
-18
-15
-15
-15
-12
-9

VECO Megol Z
10
15
22
32
46
68

100

9,0 ÷ 11,0
13,5 ÷ 16,5
19,8 ÷ 24,2
28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

90 ÷ 110

160
185
205
215
235
245
260

-39
-36
-36
-33
-30
-27
-24

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczony do smarowania przek³adni, ³o¿ysk i prowadnic w ró¿nych typach 
lekko obci¹¿onych maszyn i urz¹dzeñ przemys³owych. Zawiera dodatki obni¿aj¹ce temperaturê p³yniêcia. 
Zalecany do stosowania w niskich temperaturach, w pomieszczeniach nieogrzewanych i na zewn¹trz 
budynków. Klasê lepkoœci oleju nale¿y dobraæ do warunków pracy i rodzaju urz¹dzenia. 
Spe³nia wymagania: PN-88/C-96071, DIN 51501, ISO 3448, ZN-PTX-OM-04101.

VECO Megol WR
5
7

10

4,0 ÷ 5,5
6,0 ÷ 8,0

9,0 ÷ 12,0

145
150
155

-48
-45
-42

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczony do smarowania szybkoobrotowych elementów maszyn 
w³ókienniczych i precyzyjnych obrabiarek. Mo¿e te¿ byæ stosowany do smarowania maszyn pracuj¹cych
w niskich temperaturach. Klasê lepkoœci oleju nale¿y dobraæ do warunków pracy i rodzaju urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OM-04301, BN-72/0535-31, DIN 51524 cz. 1, ISO 3438.

OLEJE MASZYNOWE SPECJALNE

VEXOL Special
o9,8 (w 100 C) 230 -12 Olej przeznaczony do stosowania w uk³adach smarowania prowadnic i ³añcuchów tn¹cych, spalinowych

i elektrycznych pilarek ³añcuchowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OM-04002.

OLEJE PRZEMYS£OWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczony do smarowania ³añcuchów napêdowych i przenoœnikowych. Olej 
charakteryzuje siê bardzo dobr¹ przyczepnoœci¹ do powierzchni, wysok¹ zdolnoœci¹ do wnikania miêdzy 
elementy ogniw ³añcucha, brakiem tendencji do rozpryskiwania siê przy du¿ych prêdkoœciach ³añcucha. Mo¿e 
te¿ byæ stosowany w spalinowych i elektrycznych pilarkach ³añcuchowych, do smarowania prowadnic
i ³añcuchów tn¹cych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OM-04003.

VEXOL Plus 100 90 ÷ 110 230 -18

VECO Megol K
32
68

150
220

28,8 ÷ 35,2
61,2 ÷ 74,8
135 ÷ 165
198 ÷ 242

220
230
250
260

-36
-30
-24
-21

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczonym do smarowania prowadnic, suportów i sto³ów obrabiarek. 
Cechuje siê wysok¹ adhezj¹ do powierzchni metalowych. Zapewnia d³ugotrwa³e utrzymywanie siê filmu 
olejowego na smarowanych powierzchniach. Klasy lepkoœci 150 i 220 s¹ zalecane do smarowania prowadnic 
ukoœnych i pionowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OM-04014, ISO 3448.

VECO Megol SL
32
68

150
220

28,8 ÷ 35,2
61,2 ÷ 74,8
135 ÷ 165
288 ÷ 352

220
230
250
260

-36
-30
-24
-21

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczony do smarowania prowadnic, suportów i sto³ów obrabiarek. Dziêki 
zastosowaniu modyfikatorów tarcia, olej charakteryzuje siê wysok¹ adhezj¹ do powierzchni metalowych. 
Zapobiega drganiom ciernym (efekt „stick-slip”). Umo¿liwia to precyzyjn¹ obróbkê elementów oraz 
uzyskiwanie wysokich g³adkoœci obrabianych powierzchni. Klasy lepkoœci 150 i 220 s¹ zalecane
do smarowania prowadnic ukoœnych i pionowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OM-04004, ISO 3448.

VECO Megol RO
32
46
68

100
150
220
320
460

28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

90 ÷ 110
135 ÷ 165
198 ÷ 242
288 ÷ 352
414 ÷ 506

210
210
230
240
250
260
280
280

-18
-15
-12
-12
-9
-9
-9
-6

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczony do obiegowego smarowania maszyn i urz¹dzeñ przemys³owych. 
Posiada dobre w³asnoœci przeciwkorozyjne, wysok¹ trwa³oœæ, odpornoœæ na pienienie i emulgowanie z wod¹. 
Mo¿e te¿ byæ stosowany w uk³adach hydraulicznych i przek³adniach przemys³owych, w których wystêpuj¹ 

0umiarkowane obci¹¿enia, a temperatura pracy nie przekracza 70 C. Klasê lepkoœci oleju nale¿y dobraæ do 
warunków pracy i rodzaju urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: DIN 51524 cz.1, DIN 51517 cz. 1 i 2, ZN-MDX-OM-04007.

VECO Megol Z-25 ELT 41,4 ÷ 50,6 -
Olej przeznaczony do smarowania mechanizmów precyzyjnych i przyrz¹dów zegarmistrzowskich, 

0pracuj¹cych w temperaturze od –50 do 100 C. Ma specyficzne cechy, wymagane w tych zastosowaniach: 
niewielk¹ zmiennoœæ lepkoœci przy zmianie temperatury, dobr¹ kompatybilnoœæ z metalami kolorowymi, 
lakierami, tworzywami sztucznymi i elastomerami. Dobrze utrzymuje siê w miejscu naniesienia, co jest istotne 
w przypadku mechanizmów pozbawionych uszczelnieñ.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-OM-04310.

160

OLEJE PRZEMYS£OWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczony do smarowania ³o¿ysk tarcia p³ynnego, tzw. ³o¿ysk Morgoila,
w hutniczych walcarkach do walcowania blach na zimno. Mo¿e te¿ byæ stosowany jako uszlachetniony olej 
maszynowy w przemyœle papierniczym i maszynowym. Klasê lepkoœci oleju nale¿y dobraæ do warunków pracy
i rodzaju urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: DIN 51524 cz. 2, Morgoil MLS Draft rev. 4, ISO 3448.

VECO Megol £M
100
150
220
320
460
680

90 ÷ 110
135 ÷ 165
198 ÷ 242
288 ÷ 352
414 ÷ 506
612 ÷ 748

255
255
260
265
280
280

-15
-12
-12
-9
-9
-9

VECO Megol MN
MN-11
MN-15

o80 (w 50 C)
o110 (w 50 C)

220
280

-9
-9

Wysokiej jakoœci oleje maszynowe nat³uszczone przeznaczone do stosowania w ³o¿yskach maszyn parowych 
oraz w ³o¿yskach, do których mo¿e dostawaæ siê woda. Tworz¹ z wod¹ trwa³¹ emulsjê, która nie powoduj¹ 
pogorszenia w³asnoœci smarnych.
Olej VECO Megol MN 11 zaleca siê do smarowania zewnêtrznych czêœci maszyn parowych natomiast olej 
VECO Megol MN 15 do smarowania ³o¿ysk œruby napêdowej jednostek p³ywaj¹cych.
Spe³nia wymagania: PN-C-96074, ZN-PTX-94/OM-04201.

OLEJE PRZEMYS£OWE VECO

OLEJE MASZYNOWE

52 ÷ 74
39 ÷ 51,5

260
240

-12
-27

Oleje mineralne przeznaczone do smarowania ³o¿ysk œlizgowych parowozów, wagonów kolejowych i wozów 
tramwajowych.
Spe³nia wymagania: PN-C-96097, ZN-PTX-OM-02001.

VECO CIT
280
310
320

o28 (w 100 C)
o32 (w 100 C)
o48 (w 100 C)

310
320
330

-9
-9
-9

Rafinowany olej mineralny przeznaczony do smarowania maszyn parowych zasilanych par¹ wlotow¹ 
0przegrzan¹ o temperaturze do 320 C. Zalecany do smarowania cylindrów, czêœci rozrz¹dowych i d³awic 

silników parowych. Klasê lepkoœci oleju nale¿y dobraæ do warunków pracy i rodzaju urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: PN-61/C-96095, DIN 51510, ZN-PTX-OR 16001.

VECO CIT 460 N 460 310 -9
Olej przeznaczony do smarowania cylindrów, jedno i wielostopniowych sprê¿arek t³okowych, pomp 
pró¿niowych i silników parowych, pracuj¹cych w warunkach wysokiej temperatury i ciœnienia, gdzie konieczne 
jest stosowanie oleju o poprawionych w³asnoœciach smarnych. Mo¿e byæ u¿ywany do smarowania cylindrów, 
czêœci rozrz¹dowych i d³awic maszyn parowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OR-16021.

VECO
L-50/50
U-30/50
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna

w temp. 100 °C,
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]
Zastosowanie

Wysokiej jakoœci oleje mineralne przeznaczone do stosowania jako czynnik obiegowy w uk³adach grzewczych. 
0W uk³adach otwartych mog¹ pracowaæ w temperaturze do 200 C, a w uk³adach odizolowanych od dostêpu 

0powietrza, w temperaturze do 300 C.
Oferowany w trzech gatunkach:

05HT   –    temperatura pracy do 300 C, w³asnoœci myj¹ce i dysperguj¹ce.
06MB – temperatura pracy do 280 C, w³asnoœci myj¹ce i dysperguj¹ce, bardzo ma³e pozosta³oœci

po koksowaniu i spopieleniu.
o5 – temperatura pracy do 250 C, bardzo ma³e pozosta³oœci po koksowaniu i spopieleniu.

Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OR-05001.

Pozosta³oœæ
po spopieleniu,

[%]

OLEJE GRZEWCZE

VECO TERMOL
5 HT
6 Mb

5

5,0 ÷ 6,0
5,5 ÷ 6,5
4,5 ÷ 5,5

220
230
220

0,03
0,002
0,001

Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

OLEJE SPECJALNE

Vecopap Syntex MP 220 230 -39
Najwy¿szej jakoœci olej syntetyczny przeznaczony do stosowania w uk³adzie centralnego smarowania maszyn 
papierniczych. W³asnoœciami znacznie przewy¿sza oleje mineralne stosowane do tego celu.
Spe³nia wymagania: DIN 515 17 cz. 2, US Steel 220.

Vecopap MP 198 ÷ 220 240 -9
Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczony do stosowania w uk³adzie centralnego smarowania maszyn 
papierniczych. Jest odporny na utlenianie i na degradacjê termiczn¹. W trakcie eksploatacji zachowuje sta³¹ 
lepkoœæ, bardzo skutecznie zabezpiecza przed korozj¹, nie tworzy kwaœnych osadów, nie miesza siê z wod¹. 
Spe³nia wymagania: DIN 515 17 cz. 2, US Steel 220.

VECO Pneumatic Premium
15
20

14,5
20

200
210

-24
-21

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczony do smarowania mg³¹ olejow¹ dok³adnych elementów maszyn
i przyrz¹dów precyzyjnych, oraz ruchomych elementów instalacji pneumatycznych w maszynach
i urz¹dzeniach przemys³owych. Klasê lepkoœci oleju nale¿y dobraæ do warunków pracy i rodzaju urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-OM-04502.

OLEJE PRZEMYS£OWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczony do smarowania mg³¹ olejow¹ obrotowych i udarowych narzêdzi 
pneumatycznych, pracuj¹cych pod du¿ymi obci¹¿eniami. Zalecany równie¿ do stosowania w smarownicach 
rozpylaj¹cych, instalowanych w uk³adach pneumatycznych, maszyn i urz¹dzeñ przemys³owych. Klasê 
lepkoœci oleju nale¿y dobraæ do warunków pracy i rodzaju urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-OM-04501.

VECO Pneumatic
32
46

100

28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6

90 ÷ 110

205
210
245

-30
-27
-24

VECO Hydralin 32 28,8 ÷ 35,2 200 -30
Specjalny olej mineralny przeznaczony do stosowania w sprzêg³ach hydrokinetycznych (Voith), uk³adów 
przenoszenia mocy w energetyce. Olej mo¿e byæ stosowany do sprzêgie³ ciernych pracuj¹cych w k¹pieli 
olejowej.
Spe³nia wymagania: Allison C-3, ZN-PTX-OP-13027.

VEXOL Syntex
IB-30

IB-30 PS
IB-30 MOS

220
210
240

270
270
270

-42
-42
-39

Olej przeznaczony do smarowania ³añcuchów napêdowych i przenoœnikowych, prowadnic i ³o¿ysk œlizgowych. 
Zalecany do stosowania w urz¹dzeniach pracuj¹cych w wysokich temperaturach.  Charakteryzuje siê wysok¹ 
stabilnoœci¹, zapewnia skuteczn¹ ochronê przed korozj¹, nadaje siê do stosowania w temperaturach od –35 do 

0260 C.
Oferowany w trzech gatunkach:
IB-30 – rozk³adaj¹c siê w wysokiej temperaturze nie pozostawia osadów na powierzchni metalu 
IB-30 PS – bezbarwny, przeznaczony do urz¹dzeñ przemys³u spo¿ywczego
IB-30 MOS – z dodatkiem dwusiarczku molibdenu.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-OP-11020.

VEXOL Plus 680 
L

LK

o30 (w 100 C)
o30 (w 100 C)

240
240

-
-

Olej plastyczny przeznaczony do smarowania i konserwacji. Zawiera dodatki zwiêkszaj¹ce przyczepnoœæ
do smarowanej powierzchni, obni¿aj¹ce tarcie i zabezpieczaj¹ce przed korozj¹.
Do nanoszenia rêcznego i mechanicznego po uprzednim rozcieñczeniu benzyn¹ ekstrakcyjn¹.
Oferowany w dwóch gatunkach:
Vexol Plus 680 L - przeznaczony do smarowania przek³adni otwartych i lin.
Vexol Plus 680 LK - przeznaczony do konserwacji lin stalowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OP-11017.

VEXTIL
22
32
46

19,8 ÷ 24,2
28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6

200
210
220

-18
-15
-12

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczony do stosowania w maszynach w³ókienniczych. Nie brudzi przêdzy 
i bardzo ³atwo siê spiera. Klasê lepkoœci oleju nale¿y dobraæ do warunków pracy i rodzaju urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OM-04401.

OLEJE PRZEMYS£OWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna

w temp. 100 °C,
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]
Zastosowanie

Najnowszej generacji syntetyczny olej sprê¿arkowy przeznaczonych do stosowania w rotacyjnych i t³okowych 
sprê¿arkach powietrza, pracuj¹cych w najtrudniejszych warunkach. Spe³nia wymagania najnowszych norm
i najostrzejsze wymagania producentów. Klasê lepkoœci oleju nale¿y dobraæ do warunków pracy i rodzaju 
urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: DIN 51506: VCL i VDL, PN-91/C-96073,
 ISO 6521 1: L-DAA, L-DAB, L-DAC, L-DAH, L-DAG, L-DAJ.

OLEJE SPRÊ¯ARKOWE

VECO Syntaurus P
32
46
68

100

o5,8 (w 100 C)
o7,1 (w 100 C)

o10,2 (w 100 C)
o13,4 (w 100 C)

220
245
245
245

< - 40
< - 40
< - 40
< - 40

VECO Taurus HD
46
68

100
150

41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

90 ÷ 110
135 ÷ 165

210
215
220
225

-9
-9
-9
-9

Wysokiej jakoœci mineralny olej do sprê¿arek powietrza przeznaczony do stosowania w jedno-
i wielostopniowych sprê¿arkach t³okowych i w sprê¿arkach ³opatkowych smarowanych kroplowo. Olej 
przeznaczony jest do stosowania w œrednich i ciê¿kich warunkach pracy. Klasê lepkoœci oleju nale¿y dobraæ 
stosownie do zaleceñ producenta, warunków pracy i rodzaju urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: ISO L-DAB, L-DAC, DIN 51506 VDL, PN-91/C-96073.

VECO Taurus LD
46
68

100
150

41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

90 ÷ 110
135 ÷ 165

210
215
220
225

-9
-9
-9
-9

Wysokiej jakoœci mineralny olej do sprê¿arek powietrza przeznaczony do stosowania w jedno-
i wielostopniowych sprê¿arkach t³okowych i w sprê¿arkach ³opatkowych smarowanych kroplowo. Olej 
przeznaczony jest do stosowania w œrednich warunkach pracy. Klasê lepkoœci oleju nale¿y dobraæ stosownie 
do zaleceñ producenta, warunków pracy i rodzaju urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: ISO L-DAB, DIN 51506 VDL, PN-91/C-96073.

VECO Taurus
46

100
150

41,4 ÷ 50,6
90 ÷ 110

135 ÷ 165

210
220
225

-9
-9
-9

Wysokiej jakoœci mineralny olej do sprê¿arek powietrza przeznaczony do stosowania w jedno-
i wielostopniowych sprê¿arkach t³okowych i w sprê¿arkach ³opatkowych smarowanych kroplowo. Olej 
przeznaczony jest do stosowania w umiarkowanych warunkach pracy. Klasê lepkoœci oleju nale¿y dobraæ 
stosownie do zaleceñ producenta, warunków pracy i rodzaju urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: ISO L-DAA, DIN 51506 VB, VC, PN-91/C-96073.

VECO Taurus TZ
TZ-13
TZ-19
TZ-28

WZ

o14 (w 50 C)
o21(w 50 C)
o29 (w 50 C)
o29 (w 20 C)

170
180
200
150

-51
-45
-39
-51

Oleje przeznaczone do smarowania amoniakalnych sprê¿arek ch³odniczych, przy ró¿nych temperaturach 
pracy i mo¿liwoœci rozcieñczania oleju czynnikiem ch³odz¹cym.
Spe³nia wymagania: PN-74/C-96072.

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]

OLEJE PRZEMYS£OWE VECO
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Produkt

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]
Zastosowanie

Najwy¿szej jakoœci olej mineralny przeznaczony do stosowania w rotacyjnych - œrubowych i ³opatkowych 
sprê¿arkach powietrza. Charakteryzuje siê wysok¹ trwa³oœci¹ i doskona³ymi w³aœciwoœciami smarnymi. 
Obecne w oleju inhibitory korozji chroni¹ wra¿liwe czêœci przed wszelkimi rodzajami korozji. Dziêki 
w³asnoœciom myj¹co-dysperguj¹cym utrzymuje w czystoœci elementy robocze sprê¿arki. Klasê lepkoœci oleju 
nale¿y dobraæ stosownie do zaleceñ producenta, warunków pracy i rodzaju urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: ISO DP 6521 L-DAG/L-DAH; DIN 51506 VDL.

VECO Rotaurus Premium HD
32
46
68

28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

200
200
210

-33
-30
-27

VECO Rotaurus HD
32
46
68

28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

200
200
210

-9
-9
-9

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczonymi do stosowania w rotacyjnych - œrubowych i ³opatkowych 
sprê¿arkach powietrza. Dobre w³asnoœci smarne i myj¹co-dyspergujace skutecznie chroni¹ cylindry, t³oki, 
³opatki i przek³adnie przed zu¿yciem. Klasê lepkoœci oleju nale¿y dobraæ stosownie do zaleceñ producenta, 
warunków pracy i rodzaju urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: ISO DP 6521-2 L-DAG/L-DAH; DIN 51506 VDL.

VECO Rotaurus
32
46
68

28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

200
200
210

-9
-9
-9

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczony do stosowania w rotacyjnych, œrubowych sprê¿arkach powietrza 
z wtryskiem oleju i turbosprê¿arkach, pracuj¹cych w ³agodnych warunkach.
Jest odporny na utlenianie, posiada dobre w³aœciwoœci smarne i zabezpieczaj¹ce przed korozj¹. Klasê lepkoœci 
oleju nale¿y dobraæ stosownie do zaleceñ producenta, warunków pracy i rodzaju urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: ISO DP 6521-2 L-DAG, DIN 51506 VCL, VDL.

OLEJE TURBINOWE

VECO Turbinol TU
32
46
68

28,8 ÷ 35,2
41,4 ÷ 50,6
61,2 ÷ 74,8

200
200
210

-12
-9
-9

Wysokiej jakoœci olej mineralny przeznaczony do smarowania ³o¿ysk, przek³adni zêbatych, uszczelnieñ wa³u, 
sprzêgie³ i hydraulicznych systemów regulacyjnych w turbinach parowych. Mo¿e byæ stosowany do 
smarowania turbin gazowych i wodnych. Zalecany do stosowania w uk³adach hydraulicznych i sprê¿arkach 
powietrza, do których producenci zalecaj¹ stosowanie uszlachetnionych olejów turbinowych. Klasê lepkoœci 
oleju nale¿y dobraæ stosownie do zaleceñ producenta, warunków pracy i rodzaju urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: DIN 51515, Brown Boveri HT GD 90 117E, US Steel 120, General Electric GEK-46506 
B, DIN 51524 cz. 1, Hägglund Denison HF-1, Cincinnati Milacron P-38, P-54, P-55 i P-57, PN-84/C-96059.

VECO Turbinol T
T-20
T-30

o20 ÷ 25 (w50 C)
o30 ÷ 35 (w50 C)

210
210

-9
-9

Olej mineralny przeznaczony do smarowania ³o¿ysk, przek³adni zêbatych, uszczelnieñ wa³u, sprzêgie³
i hydraulicznych systemów regulacyjnych w turbinach parowych. Mo¿e byæ stosowany do smarowania turbin 
wodnych. Klasê lepkoœci oleju nale¿y dobraæ stosownie do zaleceñ producenta, warunków pracy i rodzaju 
urz¹dzenia.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OT-09101.

OLEJE PRZEMYS£OWE VECO
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Produkt Zastosowanie

Olej emulguj¹cy do sporz¹dzania emulsji przeznaczonej do obróbki skrawaniem i szlifowania stali, ¿eliwa
i metali kolorowych. Emulsja posiada zwiêkszon¹ odpornoœæ na zaka¿enie bakteriami.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08301.

OLEJE EMULGUJ¥CE MINERALNE DO OBRÓBKI METALI

pH emulsji na
owodzie 15 n,

typowe wartoœci
Typ emulsji

Lepkoœæ
kinematyczna

koncentratu w temp.
o 240 C, [mm /s],

typowe wartoœci

VECO Emulex E-42 8,7 mleczna 35

VECO Emulex ES-12 8,0 mleczna 42 Olej emulguj¹cy do sporz¹dzania emulsji przeznaczonej do obróbki skrawaniem oraz szlifowania  stali, ¿eliwa
i metali kolorowych. Emulsja jest stabilna,  posiada dobre w³aœciwoœci smarne i ch³odz¹ce, chroni przedmioty 
obrabiane i obrabiarki przed wszelkimi rodzajami  korozji.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08101.

VECO Emulex L 8,5 mleczna 43
Olej emulguj¹cy do sporz¹dzania emulsji przeznaczonej do ch³odzenia elementów metalowych przy ciêciu 
laserem. U¿ycie emulsji gwarantuje znaczn¹ redukcjê iloœci osadów, które powstaj¹ w trakcie ch³odzenia
oraz estetyczny wygl¹d wycinanych elementów.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08103.

VECO Emulex ES-Cu 8,5 mleczna 38
Olej emulguj¹cy do sporz¹dzania emulsji przeznaczonej do obróbki skrawaniem metali kolorowych. Emulsja 
charakteryzuje siê wysok¹ stabilnoœci¹, chroni obrabiane przedmioty i obrabiarki przed wszelkimi rodzajami 
korozji, zawiera efektywn¹ kompozycjê inhibitorów korozji metali kolorowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08101.

ŒRODKI DO OBRÓBKI METALI VECO
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Produkt Zastosowanie

Syntetyczne oleje emulguj¹ce do sporz¹dzania emulsji przeznaczonej do obróbki skrawaniem i szlifowania 
ometali. Z wod¹ o twardoœci do 20 n tworz¹ stabilne i przejrzyste roztwory wodne. Zapewniaj¹ zadowalaj¹c¹ 

ochronê przed korozj¹ ju¿ w stê¿eniu  2%.
VECO Emulex Synti SZ przeznaczony jest do obróbki skrawaniem i szlifowania ¿eliwa i stali. VECO Emulex 
Synti SZ/T jest zalecany do obróbki skrawaniem metali kolorowych. Mo¿e byæ u¿ywany do sporz¹dzania  
cieczy hydraulicznej na bazie wody.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08603.

OLEJE EMULGUJ¥CE SYNTETYCZNE DO OBRÓBKI METALI

VECO Emulex Synti
SZ

SZ/T
9,0
8,8

roztworowa
roztworowa

6
6

VECO Emulex Synti LC 9,0 roztworowa 40 Syntetyczny olej emulguj¹cy do sporz¹dzania emulsji przeznaczonej do obróbki skrawaniem i szlifowania 
o¿eliwa, stali oraz metali kolorowych.  Z wod¹ o twardoœci do 30 n tworzy trwa³e i przejrzyste roztwory.  Zapewnia 

dobr¹ ochronê przed korozj¹ w stê¿eniu wy¿szym od 4%. Zwiêkszona odpornoœæ na zaka¿enie bakteriami,  
znacznie wyd³u¿a okres eksploatacji emulsji. Przeznaczona g³ównie do lekkiej i œredniej obróbki.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-03/00-08607.

pH emulsji na
owodzie 15 n,

typowe wartoœci
Typ emulsji

Lepkoœæ
kinematyczna

koncentratu w temp.
o 240 C, [mm /s],

typowe wartoœci

OLEJE EMULGUJ¥CE PÓ£SYNTETYCZNE DO OBRÓBKI METALI

VECO Emulex Synti HD 9.2 transparentna 64
Pó³syntetyczny olej emulguj¹cy do sporz¹dzania emulsji przeznaczonej do obróbki skrawaniem oraz obróbki 

oplastycznej ¿eliwa, stali i metali kolorowych. Tworzy stabiln¹ mikroemulsjê z wod¹ o twardoœci do 20 n. 
Zapewnia zadowalaj¹c¹ ochronê przed korozj¹ ju¿ w stê¿eniu  2%. Emulsja posiada zwiêkszon¹ odpornoœæ na 
zaka¿enie bakteriami,  dziêki czemu mo¿e byæ stosowana w sposób d³ugotrwa³y. Przeznaczona g³ównie
do lekkiej i œredniej obróbki, przy stê¿eniu ponad 10% mo¿e byæ stosowana do obróbki ciê¿kiej. Zalecana
do stosowania w nowoczesnych centrach obróbczych.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-OO-09501.

ŒRODKI DO OBRÓBKI METALI VECO



29

Produkt Zastosowanie
pH emulsji na

owodzie 15 n,
typowe wartoœci

Typ emulsji

Lepkoœæ
kinematyczna

koncentratu w temp.
o 240 C, [mm /s],

typowe wartoœci

Pó³syntetyczny olej emulguj¹cy do sporz¹dzania emulsji przeznaczonej do obróbki skrawaniem oraz obróbki 
oplastycznej ¿eliwa, stali i metali kolorowych. Z wod¹ o twardoœci do 20 n tworzy stabiln¹ mikroemulsjê. 

Zapewnia zadowalaj¹c¹ ochronê przed korozj¹ ju¿ w stê¿eniu 2%. Emulsja posiada zwiêkszon¹ odpornoœæ
na zaka¿enie bakteriami,  dziêki czemu mo¿e byæ stosowana w sposób d³ugotrwa³y. Zalecana do stosowania
w nowoczesnych centrach obróbczych. Daje dobre wyniki przy obróbce ciê¿kiej dziêki doskona³ym 
w³aœciwoœciom smarnym.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-OO-09502.

VECO Emulex Synti XHD 9,2 transparentna 94

VECO Emulex Synti EP 8,9 semitransparentna 75 Pó³syntetyczny olej emulguj¹cy do sporz¹dzania emulsji przeznaczonej do obróbki skrawaniem oraz obróbki 
oplastycznej ¿eliwa, stali i metali kolorowych. Z wod¹ o twardoœci do 20 n tworzy stabiln¹ mikroemulsjê. 

Zapewnia zadowalaj¹c¹ ochronê przed korozj¹ w stê¿eniu wy¿szym od 3%. Emulsja posiada zwiêkszon¹ 
odpornoœæ na zaka¿enie bakteriami,  dziêki czemu mo¿e byæ stosowana w sposób d³ugotrwa³y. Daje dobre 
wyniki przy obróbce ciê¿kiej dziêki doskona³ym w³aœciwoœciom smarnym.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08605.

VECO Emulex Synti
HM-1
HM-2

9.4
9,3

transparentna
transparentna

98
102

Pó³syntetyczne, mikroemulsyjne, biostabilne koncentraty cieczy do obróbki metali, przeznaczone
do sporz¹dzania emulsji wodnych do obróbki skrawaniem oraz obróbki plastycznej ¿eliwa, stali i stopów 
aluminium. W wodzie o twardoœci do 40 °n tworz¹ stabiln¹ mikroemulsjê. Zalecane s¹ do stosowania
w stê¿eniu powy¿ej 4%. VECO Emulex Synti HM-1 jest przeznaczony do lekkiej i œredniej obróbki. VECO 
Emulex Synti HM-2 jest przeznaczony do obróbki œredniej i ciê¿kiej i do obróbki metali kolorowych. Emulsje na 
bazie koncentratów VECO Emulex Synti HM mo¿na stosowaæ zarówno w nowoczesnych centrach obróbczych 
jak i urz¹dzeniach starszego typu.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-OO-09601.

VECO Emulex Synti RHS 9,3 transparentna 80
Pó³syntetyczny olej emulguj¹cy do sporz¹dzania emulsji przeznaczonej do obróbki skrawaniem oraz obróbki 

oplastycznej i szlifowania ¿eliwa, stali i metali kolorowych. Z wod¹ o twardoœci do 20 n tworzy stabiln¹ 
mikroemulsjê. Zapewnia zadowalaj¹c¹ ochronê przed korozj¹ ju¿ w stê¿eniu 2%. Emulsja posiada zwiêkszon¹ 
odpornoœæ na zaka¿enie bakteriami,  dziêki czemu mo¿e byæ stosowana w sposób d³ugotrwa³y. Daje dobre 
wyniki przy obróbce ciê¿kiej dziêki doskona³ym w³aœciwoœciom smarnym. Zapewnia niskie zu¿ycie narzêdzi.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08601.

VECO Emulex Synti Al 9,0 transparentna 78
Pó³syntetyczny olej emulguj¹cy do sporz¹dzania emulsji przeznaczonej do obróbki skrawaniem, obróbki 

oplastycznej oraz szlifowania metali kolorowych.  Z wod¹ o twardoœci do 20 n tworzy stabiln¹ mikroemulsjê. 
Zapewnia zadowalaj¹c¹ ochronê przed korozj¹ ju¿ w stê¿eniu 2%. Emulsja posiada zwiêkszon¹ odpornoœæ
na zaka¿enie bakteriami,  dziêki czemu mo¿e byæ stosowana w sposób d³ugotrwa³y. Daje dobre wyniki przy 
obróbce aluminium, miedzi i jej stopów. Zapewnia idealn¹ g³adkoœæ obrabianej powierzchni.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08602.

ŒRODKI DO OBRÓBKI METALI VECO
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Produkt Zastosowanie

Olej przeznaczony do stosowania w procesach honowania stali, ¿eliwa i metali kolorowych. Olej wystêpuje
w dwóch wersjach lepkoœciowych. Olej VECO Honol Plus ma wy¿sz¹ temperaturê zap³onu i lepsze w³asnoœci 
smarne.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08801.

OLEJE NIEEMULGUJ¥CE DO OBRÓBKI METALI

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Obci¹¿enie
zespawania,

[daN]

VECO Honol
Honol

Honol Plus

o7,0 (w 20 C)
5,0

80
100

-
785

VECO Ferol SZ-AR 6,0 130 -
Olej przeznaczony do stosowania w procesach obróbki skrawaniem, szlifowania oraz docierania stali, ¿eliwa
i metali kolorowych. Olej mo¿e byæ stosowany jako œrodek konserwacyjny. Zapewnia skuteczn¹ ochronê przed 
korozj¹ obrabianych powierzchni równie¿ wówczas, gdy poprzednie etapy obróbki by³y prowadzone z udzia³em 
emulsji.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-00/OO-08403.

VECO Ferol EL 6,0 110 -
Olej przeznaczony do stosowania jako ciecz dielektryczna w procesie obróbki elektroerozyjnej oraz w obróbce 
zgrubnej i wykañczaj¹cej we wszystkich typach dr¹¿arek elektroiskrowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08404.

VECO Ferol EP
10
15
22

9,0 ÷ 11,0
13,5 ÷ 16,5
19,8 ÷ 24,2

150
160
180

630
630
630

Oleje przeznaczony do obróbki stali trudnoskrawalnej, a tak¿e do obróbki ¿eliwa i stali ³atwiej skrawalnej
w trudnych warunkach obróbki (np. do gwintowania, g³êbokiego wiercenia). Olej wystêpuje w kilku klasach 
lepkoœci.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08402.

VECO Ferol MST
10
15
22
32

9,0 ÷ 11,0
13,5 ÷ 16,5
19,8 ÷ 24,2
28,8 ÷ 35,2

150
160
180
190

785
785
785
785

Olej przeznaczony do obróbki stali trudnoskrawalnych, a tak¿e do obróbki ¿eliwa i stali ³atwiej skrawalnej
w trudnych warunkach obróbki (np. do gwintowania, g³êbokiego wiercenia). Olej nie zawiera dodatków 
cynkowych i chlorowych. Olej mo¿e byæ stosowany równie¿ w niektórych procesach obróbki plastycznej –
np. do t³oczenia i wykrawania. Olej wystêpuje w kilku klasach lepkoœci.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08405.

ŒRODKI DO OBRÓBKI METALI VECO
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Produkt Zastosowanie

Olej przeznaczony do obróbki skrawaniem stali, ¿eliwa oraz metali kolorowych. Olej daje siê ³atwo usun¹æ
z powierzchni za pomoc¹ rozpuszczalników naftowych, co u³atwia kolejne etapy obróbki metalu
(nanoszenie pow³ok, malowanie, lutowanie itd.) oraz poprawia estetykê gotowych wyrobów. Olej zawiera 
dodatki pochodzenia roœlinnego. Olej wystêpuje w kilku klasach lepkoœci.
Spe³nia wymagania:  ZN-MDX-01/OO-08410.

VECO Ferol M
M-19
M-20
M-21
M-22
M-24

7,3
10,7
14,4
22,7
43,5

125
165
187
208
225

-
-
-
-
-

VECO Vespan ACP
ACP-1
ACP-3

10 ÷ 17
19 ÷ 27

150
170

400
400

Olej przeznaczony do obróbki skrawaniem stopów ¿elaza, metali lekkich oraz metali kolorowych. Produkowany 
w dwóch wersjach. Olej VECO Vespan ACP-1 stosuje siê przy szlifowaniu, toczeniu i frezowaniu stali, ¿eliwa, 
stopów miedzi oraz przy nacinaniu gwintów w stali, ¿eliwie i stopach aluminium. Olej VECO Vespan ACP-3 jest 
odpowiedni do g³êbokiego wiercenia w stali, ¿eliwie, stopach miedzi i aluminium.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08501.

VECO Ferol
10
15
22

9,0 ÷ 11,0
13,5 ÷ 16,5
19,8 ÷ 24,2

150
160
180

-
-
-

Olej przeznaczony do obróbki skrawaniem stali, ¿eliwa i metali kolorowych. Zawiera dodatki uszlachetniaj¹ce 
pochodzenia t³uszczowego, które polepszaj¹ w³asnoœci smarne i przeciwzu¿yciowe oleju oraz komponenty 
zapobiegaj¹ce tworzeniu siê mg³y olejowej. Olej wystêpuje w kilku klasach lepkoœciowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08401.

VECO Vespan
SM
NP

16,5 ÷ 24,2
16,5 ÷ 24,2

180
170

-
-

Oleje przeznaczone do obróbki skrawaniem stali, ¿eliwa i metali kolorowych. Zalecane s¹ do stosowania
w procesach obróbki lekkiej, z niskimi prêdkoœciami skrawania.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08201.

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Obci¹¿enie
zespawania,

[daN]
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Produkt Zastosowanie

Olej przeznaczony do obróbki cieplnej elementów konstrukcyjnych ze stali wêglowej lub stopowej,
w procesach, w których wymagania odnoœnie czystoœci powierzchni i deformacji geometrycznej nie s¹ istotne 
dla hartowanych przedmiotów.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OR-06001.

ŒRODKI DO OBRÓBKI CIEPLNEJ

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]

VECO Hartol 24 ÷ 30 175 -12

VECO Hartol OH
70

120
160

14,5 ÷ 18,5
24,0 ÷ 28,5
110 ÷ 120

o(w 50 C)

170
200
250

-18
-15
-12

Olej przeznaczony jest do obróbki cieplnej elementów konstrukcyjnych z ¿eliwa lub stali, dla których w procesie 
obróbki dopuszcza siê niewielkie deformacje geometryczne przy zachowaniu odpowiedniej szybkoœci 
ch³odzenia. Olej wystêpuje w kilku klasach lepkoœciowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OR-06101, BN-75/0535-04.

VECO Hartol Maxterm 10 11 130 -18 Olej przeznaczony do obróbki cieplnej elementów konstrukcyjnych z ¿eliwa i stali trudnohartowalnych,
dla których w procesie obróbki wymaga siê du¿ych szybkoœci hartowania oraz dopuszcza siê niewielkie 
deformacje geometryczne.
Spe³nia wymagania: ZN – MDX-OR-06103.

VECO Hartol Turbo OSH 24,5 210 -15 Olej o du¿ej szybkoœci ch³odzenia przeznaczony do obróbki cieplnej elementów konstrukcyjnych z ¿eliwa i stali 
trudnohartowalnych, dla których w procesie obróbki wymaga siê du¿ych szybkoœci hartowania oraz dopuszcza 
siê niewielkie deformacje geometryczne.
Spe³nia wymagania: ZN – MDX-OR-06102.

ŒRODKI DO OBRÓBKI METALI VECO
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Produkt Zastosowanie

Olej przeznaczony do smarowania blach, wykrojników i matryc, w procesach g³êbokiego wyt³aczania
i  wykrawania stali.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08901.

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]

ŒRODKI DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI

VECO Press 220 200 -9

VECO Press MLT
MLT 2
MLT 4

2,0
4,0

70
80

Olej przeznaczony do obróbki plastycznej elementów wykonanych ze stali oraz metali kolorowych. Stosowany 
g³ównie do wyt³aczania blach, giêcia rurek, wycinania kszta³tów z blach, przeci¹gania i ci¹gnienia drutów. Olej 
charakteryzuje siê nisk¹ lepkoœci¹, dobrymi w³aœciwoœciami smarnymi i szybk¹ odparowalnoœci¹. Olej 
wystêpuje w dwóch klasach lepkoœciowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08460.

VECO Press MS 75 70 180 Olej przeznaczony do g³êbokiego wyt³aczania stali. Zawiera dodatki pochodzenia roœlinnego. Zapewnia 
zwiêkszon¹ trwa³oœæ narzêdzi i pozwala na uzyskanie wysokiej jakoœci powierzchni wyrobów.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08461.

VECO Press E 48,0 230 -9 Syntetyczny olej biodegradowalny przeznaczony do wyt³aczania blach. £atwo zmywalny w typowych k¹pielach 
odt³uszczaj¹cych.  Ca³kowicie biodegradowalny, nieszkodliwy dla œrodowiska.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08903.

VECO Press AR 220 190 -9 Olej przeznaczony do wyt³aczania blach stalowych. Olej jest odporny na dzia³anie wody i zapewnia 
d³ugotrwa³¹ ochronê przeciwkorozyjn¹ obrabianych powierzchni.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08902.

-
-

-

ŒRODKI DO OBRÓBKI METALI VECO
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Produkt Zastosowanie

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]

Olej pó³syntetyczny przeznaczony do wyt³aczania i wykrawania blach stalowych i z metali kolorowych. 
Charakteryzuje siê nisk¹ lepkoœci¹, dziêki czemu ³atwo nanosi siê  natryskowo.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08904.

VECO Press SL 10,0 120 -15

VECO Emulex W
ES-W
WT

72
46

180
160

-
-

Olej przeznaczony do wytwarzania emulsji stosowanych przy obróbce plastycznej (walcowaniu, ci¹gnieniu
i in.) oraz obróbce skrawaniem ¿eliwa, stali oraz metali kolorowych. Emulsja wytworzona na bazie oleju
Veco Emulex W charakteryzuje siê szczególnie wysokimi w³asnoœciami eksploatacyjnymi, podwy¿szon¹ 
stabilnoœci¹ i zwiêkszon¹ odpornoœci¹ na utlenianie i korozjê. Przy wygrzewaniu gotowych wyrobów emulsja 
odparowuje ca³kowicie, nie powoduj¹c plamienia. Zalecany do procesu walcowania blachy, po³¹czonego z jej 
trawieniem.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08102.

VECO Ferol P-5 5,0 100 -12
Olej o wysokiej skutecznoœci ch³odzenia i doskona³ych w³aœciwoœci smarnych. Przeznaczony do stosowania
w procesie ci¹gnienia drutu, do gwintowania stali trudnoskrawalnych. Mo¿e byæ stosowany do szlifowania
i obróbki skrawaniem stali i ¿eliwa.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08403.

VECOTIN
W-10
C-10

8,0
8,0

120
120

-
-

Oleje walcownicze przeznaczone do walcowania blach ze stali i metali kolorowych. Oleje zapewniaj¹ 
ch³odzenie i smarowanie obrabianych elementów oraz wp³ywaj¹ korzystnie na stan ich powierzchni. Olej 
Vecotin W-10 zawiera dodatki poprawiaj¹ce smarnoœæ i przeznaczony jest do walcowania blach 
stalowych. Olej Vecotin C-10 zawiera dodatkowo kompozycjê inhibitorów korozji miedzi, 
przeznaczony jest g³ównie do walcowania blach z metali kolorowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08452.

ŒRODKI DO OBRÓBKI METALI VECO



35

Produkt Zastosowanie

Dodatek konserwuj¹cy o dzia³aniu bakterio i grzybobójczym przeznaczony do eliminowania mikroorganizmów 
z emulsji sporz¹dzanych z wykorzystaniem mineralnych olejów emulguj¹cych. Zastosowanie œrodka znacz¹co 
przed³u¿a czas eksploatacji emulsji. Zaleca siê równie¿ dodawanie VECO Mikrobiocyd D-2 w iloœci 0,2%
do œwie¿o sporz¹dzonej emulsji, jeœli nie zawiera ona dodatków biobójczych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08702.

pH emulsji Wygl¹d zewnêtrzny

ŒRODKI POMOCNICZE I PIELÊGNACYJNE

3Gêstoœæ, [g/cm ]

VECO Mikrobiocyd D-2 11,0 (2 %) 1,07 klarowna ciecz

VECO Mikrobiocyd K-1 - - klarowna ciecz Wysoce efektywny œrodek o dzia³aniu bakterio i grzybobójczym. Efektywnie niszczy wiêkszoœæ szczepów 
bakterii, dro¿d¿e, pleœnie i glony.  Przeznaczony do eliminowania mikroorganizmów z roztworów i emulsji 
wodnych, cieczy obróbkowych oraz przemys³owych cieczy eksploatacyjnych. Zalecane stê¿enie preparatu 
VECO Mikrobiocyd K-1 powinno wynosiæ 0,05 ÷ 0,15%,  zale¿nie od stopnia ska¿enia cieczy.

Veconol Cu - 1,2 klarowna ciecz,
która mo¿e

krystalizowaæ

Pasywator miedzi, œrodek przeznaczony do stosowania jako dodatek do emulsji cieczy obróbkowych w celu 
zabezpieczenia przed korozj¹ stopów miedzi. Najkorzystniej jest wprowadzaæ go porcjami lub cienkim 
strumieniem w trakcie cyrkulacji emulsji przed pomp¹ cyrkulacyjn¹. Mo¿e te¿ byæ dodawany do roztworów 
detergentowych cieczy myj¹co-odt³uszczaj¹cych, wodno-glikolowych noœników ciep³a oraz do wody obiegowej 
w systemach wymiany ciep³a.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SK-01103.

VECO Cleaner KD-1 11,5 (1 %) 1,08 klarowna ciecz Koncentrat dezynfekuj¹co-czyszcz¹cy przeznaczony do dezynfekcji uk³adów obiegowych cieczy 
emulguj¹cych do obróbki metali. Najczêœciej dodaje siê 1 ÷ 3 % koncentratu do emulsji przed jej wymian¹.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OO-08701.

Ph-booster - 1,14 klarowna ciecz
Wysoce efektywny œrodek przeznaczony do podnoszenia odczynu pH roztworów i emulsji wodnych cieczy 
obróbkowych i przemys³owych cieczy eksploatacyjnych.

ŒRODKI DO OBRÓBKI METALI VECO
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Produkt Zastosowanie

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]

OLEJE KONSERWACYJNE LEKKIE

Olej konserwacyjno – myj¹cy przeznaczony do sprawdzania, regulacji, mycia i konserwacji pomp wtryskowych 
i wtryskiwaczy silników wysokoprê¿nych. Zalecany tak¿e do czasowej ochrony przed korozj¹, czêœci 
metalowych aparatury paliwowej w czasie magazynowania.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SK-04000.

VECONOL Kalibrol 4,0 70 -

VECONOL
13

N-13
19,0
19,0

170
170

-27
-45

Olej konserwacyjny przeznaczony do czasowej ochrony przed korozj¹ i smarowania precyzyjnych 
mechanizmów, narzêdzi i innych elementów metalowych. Olej Veconol N-13 zaleca siê do konserwacji
i smarowania urz¹dzeñ i mechanizmów pracuj¹cych w bardzo niskich temperaturach.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SK-03011.

OLEJE KONSERWACYJNO-SMARUJ¥CE

VECONOL Complex
60

120
250

100
200
410

230
240
250

-18
-15
-9

Olej konserwacyjny przeznaczony do czasowej ochrony przed korozj¹ zewnêtrznych powierzchni metalowych 
maszyn i urz¹dzeñ, przek³adni, uk³adów hydraulicznych, przyrz¹dów precyzyjnych, do nasycania 
samosmarowych tulei z proszków spiekanych oraz smarowania niektórych typów ³o¿ysk œlizgowych. Zapewnia 
d³ugotrwa³¹ ochronê powierzchni metalowych przed wszelkimi formami korozji. Nie wymaga mycia 
zakonserwowanych elementów przed monta¿em lub rozpoczêciem eksploatacji. Klasê lepkoœci oleju 
dobieramy stosownie do wymagañ konserwacyjnych lub smarnych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SK-03010.

ŒRODKI KONSERWACYJNE VECO
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Produkt Zastosowanie

Smar konserwacyjny przeznaczony do konserwacji lin stalowych przez nanoszenie go na linê w trakcie 
produkcji. Zapobiega poœlizgowi liny, jest odporny na wymywanie wod¹.
Mo¿e byæ stosowany do smarowania ³añcuchów, d³ugotrwa³ej konserwacji ró¿norodnych wyrobów z ¿eliwa
i stali oraz nasycania sznurów, podk³adek, przek³adek i uszczelek.

0Veconol LR - przeznaczony do konserwacji lin pracuj¹cych w temperaturze od –20 do 45 C. Ma jasn¹ barwê
i zapewnia estetyczny wygl¹d liny.

0Veconol LR–Plus B  - przeznaczony do konserwacji lin pracuj¹cych w temperaturze od -40 do 50 C. Ma prawie 
bia³¹ barwê, zapewnia estetyczny wygl¹d liny.

0Veconol LR-Plus 50 - przeznaczony do konserwacji lin pracuj¹cych w temperaturze od -40 do 60 C.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SK-03060.

SMARY OCHRONNE

Penetracja
ow temp. 25 C,

[1/10 mm]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
kroplenia,

[°C]

VECONOL
LR

LR Plus B
LR Plus 50

150
65

120

240
240
240

60
65
80

Veconol WT 150 250 70
Smar wazelinowy przeznaczony jest do smarowania, konserwacji i uszczelniania ró¿norodnych urz¹dzeñ

0w temperaturze do 45 C. Bardzo stabilny i odporny chemicznie. Jest tak¿e stosowany do nasycania uszczelek
i podk³adek kartonowych oraz sznurów stosowanych do uszczelniania gwintów.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SK-03051.

VECONOL FP 150 - 68
Smar wazelinowy przeznaczony jest do smarowania, konserwacji i uszczelniania ró¿norodnych urz¹dzeñ

0w temperaturze od -45 do +45 C. Bardzo stabilny i odporny chemicznie, bez zapachu, nie stwarza zagro¿enia 
dla zdrowia. Jest tak¿e stosowany do nasycania uszczelek i podk³adek kartonowych oraz sznurów 
stosowanych do uszczelniania gwintów. Jest odporny na dzia³anie kwasów i zasad.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SK-03050.

Veconol PK - 240 -
Smar przeciwkorozyjny karabinowy przeznaczony do krótkotrwa³ej konserwacji broni strzeleckiej.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-TY-00501.

ŒRODKI KONSERWACYJNE VECO
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Produkt Zastosowanie

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

pH

ŒRODKI KONSERWACYJNE EMULSYJNE

Wodno - olejowa emulsja konserwacyjna, stosowana w stê¿eniu 3÷20 %. S³u¿y do p³ukania elementów,
po obróbce z u¿yciem ch³odziw na bazie wody, oraz zapewnienia ochrony przed korozj¹ na czas 
magazynowania miêdzyoperacyjnego. Jest bardzo skuteczna. Pow³oki powsta³e po odparowaniu wody s¹ 
³atwo usuwalne zarówno za pomoc¹ roztworów wodnych, jak te¿ rozpuszczalników naftowych.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-SK-01321.

-

Rodzaj pow³oki
ochronnej

VECONOL LH 9,3 olejowa

Produkt Zastosowanie

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 20 °C,

2[mm /s]

Rodzaj pow³oki
ochronnej

Temperatura
zap³onu,

[°C]

ŒRODKI KONSERWACYJNE ROZPUSZCZALNIKOWE

VECOROL N-10
o3,0 (w 40 C) 65 olejowa Œrodek konserwacyjno-odwadniaj¹cy przeznaczony do konserwacji mechanizmów, narzêdzi i innych 

elementów metalowych pracuj¹cych w œrodowisku wilgotnym oraz do usuwania wody z powierzchni wyrobów 
metalowych poddawanych wczeœniej procesom obróbki skrawaniem z ch³odzeniem wod¹ lub emulsj¹.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SK-01001.

VECO Penetrant MDX-40 3,0 68 olejowa Œrodek myj¹co-konserwuj¹cy przeznaczony do konserwacji, czyszczenia oraz smarowania po³¹czeñ 
ruchomych. Ma w³aœciwoœci penetruj¹ce, przez co u³atwia roz³¹czanie po³¹czeñ zakleszczonych i smarowanie 
miejsc trudnodostêpnych. Zalecany do smarowania i konserwacji czêœci pojazdów, maszyn do szycia, 
narzêdzi, zamków, zawiasów i innych tego typu elementów.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SK-01201.

VECOROL
MDX 15A
MDX 20A

2,0
3,0

40
40

woskowa br¹zowa
woskowa br¹zowa

Œrodek antykorozyjny do ochrony czasowej, przeznaczony do konserwacji powierzchni metalowych 
mechanizmów i narzêdzi. Ma w³asnoœci odwadniaj¹ce, zawiera rozpuszczalnik naftowy, który po odparowaniu 
pozostawia warstwê ochronn¹ na powierzchni metalu. Tworzy woskow¹, nieprzepuszczaln¹ warstwê 
ochronn¹, która chroni sk³adowane elementy. Zalecany do konserwacji na czas transportu morskiego. 
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SK-02000.

ŒRODKI KONSERWACYJNE VECO
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Produkt Zastosowanie

Œrodek antykorozyjny do d³ugotrwa³ej konserwacji powierzchni metalowych mechanizmów i narzêdzi 
przechowywanych w niekorzystnych warunkach. Ma w³aœciwoœci penetruj¹ce, pozostawia trwa³¹, 
wodoodporn¹ i elastyczn¹ pow³okê.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-SK-02002.

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 20 °C,

2[mm /s]

Rodzaj pow³oki
ochronnej

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Vecorol MDX 150T 75 55 woskowa br¹zowa

Vecorol MDX 30H 200 58 woskowa czarna
Œrodek antykorozyjny przeznaczony do konserwacji powierzchni metalowych mechanizmów i narzêdzi
ze szczególnym uwzglêdnieniem profili zamkniêtych. Produkt zawiera unikaln¹ kompozycjê dodatków, która 
rozwi¹zuje problem ukrytej rdzy - likwiduje ju¿ istniej¹c¹ oraz zabezpiecza przed pojawieniem siê nowej.
Ma w³aœciwoœci penetruj¹ce, pozostawia trwa³¹, wodoodporn¹ i elastyczn¹ pow³okê.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-SK-02001.

VECONOL LR-200R 130 45 woskowa br¹zowa Penetruj¹cy œrodek smarny zawieraj¹cy lotny rozpuszczalnik wêglowodorowy. Bardzo ³atwo nanosi siê
na smarowane powierzchnie oraz wnika w miejsca trudnodostêpne. Po odparowaniu rozpuszczalnika
na powierzchni metalu pozostaje cienka, mazista warstwa œrodka smarnego o wysokiej lepkoœci, która 
zapewnia skuteczne smarowanie przez d³ugi czas. Zalecany do smarowania ³añcuchów, lin, zawiasów, 
ruchomych sworzni i temu podobnych.
Produkowany równie¿ w sprayu pod nazw¹ Veconol LR-200R/S.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SK-03065.

ŒRODKI KONSERWACYJNE VECO
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Produkt Zastosowanie

ŒRODKI DO WYROBÓW CERAMICZNYCH

Œrodki antyadhezyjne przeznaczone do smarowania form i urz¹dzeñ przy wytwarzaniu wyrobów 
ceramicznych, g³ównie porcelanowych, zalecane szczególnie w procesach mechanicznego wyt³aczania 
wyrobów z porcelany. Preparat Ceramic C-B produkowany jest w dwóch klasach jakoœciowych: C-B oraz
C-B/30. Preparat Ceramic C-B/30 zawiera zwiêkszon¹ iloœæ dodatków antyadhezyjnych, a jego zastosowanie 
polega g³ównie na dodawaniu go do masy wyrobowej, co gwarantuje uzyskanie bardzo g³adkiej powierzchni 
wykonywanego elementu. Natomiast Ceramic C-S zawiera dodatki antyadhezyjne pochodzenia naturalnego
i charakteryzuje siê nieznacznym zapachem oraz bardzo jasn¹ barw¹, dziêki czemu nie jest uci¹¿liwy
w u¿ytkowaniu oraz nie powoduje przebarwieñ formowanych elementów. Produkty Ceramic C-B, C-S 
znakomicie sprawdzaj¹ siê równie¿ jako œrodki antyadhezyjne przy produkcji elementów z betonu 
kruszywowego do nanoszenia na formy stalowe, sklejkowe i laminatowe. 
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OR-07001.

Lepkoœæ
kinematyczna

(w temperaturze),
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]

VECO Ceramic 
C-B

C-B/30
C-S

o5 (40 C)
o6 (40 C )
o5 (40 C)

52
53

100

-
-
-

ŒRODKI DO FORM BETONIARSKICH
DO PRODUKCJI BETONU KRUSZYWOWEGO

VECOForm 
10
46
70

o12 (40 C)
o46 (40 C )
o70 (40 C)

94
190
270

-15
-12
-9

Œrodki antyadhezyjne przeznaczone do smarowania form stalowych, sklejkowych i laminatowych, przy 
produkcji wyrobów z betonu kruszywowego w celu u³atwienia rozformowania wytwarzanych elementów 
betonowych. Preparaty VecoForm ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ zakresem lepkoœci oraz zawartoœci¹ dodatków 
antyadhezyjnych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OR-07101.

VECOForm EKO 20
o10 (40 C) 120 -18

Œrodek antyadhezyjny produkowany z udzia³em biodegradowalnego oleju roœlinnego, przeznaczony
do smarowania form stalowych, sklejkowych i laminatowych przy produkcji wyrobów ceramicznych
oraz elementów z betonu kruszywowego.
Zastosowanie œrodka u³atwia rozformowania wytwarzanych elementów betonowych i ceramicznych. Œrodek 
przeciwdzia³a przywieraniu masy do powierzchni formy oraz zapewnia doskona³¹ ochronê przed korozj¹ form 
metalowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OR-07601.

ŒRODKI ANTYADHEZYJNE DLA PRZEMYS£U BUDOWLANEGO VECO
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Produkt Zastosowanie

Lepkoœæ
kinematyczna

(w temperaturze),
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]

Emulsja antyadhezyjna przeznaczona do smarowania form stalowych przy produkcji prefabrykatów 
betonowych oraz form stalowych stosowanych w budownictwie w celu u³atwienia rozformowywania 
wytwarzanych elementów. Emulsja przeciwdzia³ania przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy i jest 
szczególnie zalecana do powlekania form przy produkcji betonu kruszywowego.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-OR-07801.

VECOForm EMU-3 - 230 -

VECOForm
C-40

C-60/20
FL

o1,5 (40 C)
o2 (40 C)
o3 (40 C)

53
65
66

-
-
-

Œrodki antyadhezyjne przeznaczone do smarowania form i szalunków przy produkcji elementów betonowych, 
w celu u³atwienia rozformowanie oraz uzyskania elementów o wysokiej g³adkoœci. Œrodki charakteryzuj¹
siê czêœciow¹ odparowalnoœci¹ i zapewniaj¹ równomierny przebieg procesu produkcji, wysok¹ jakoœæ 
wyrobów oraz zachowanie odpowiedniego kszta³tu i g³adkoœci powierzchni prefabrykatów.
Zalecane przy produkcji elementów betonowych na które nanoszone s¹ pow³oki malarskie natychmiast
po zakoñczeniu prefabrykacji. Dobrze spisuj¹ siê w formach sklejkowych,  metalowych i laminatowych.  
Do nanoszenia zaleca siê stosowanie rozpylaczy lub innych urz¹dzeñ natryskowych pozwalaj¹cych
na uzyskanie cienkiej i równomiernie roz³o¿onej warstwy œrodka antyadhezyjnego.
Spe³nia wymagania: Vecoform C-40 - ZN-MDX-OR-07003; Vecoform C-60/20 - ZN-MDX-OR-07004; 
Vecoform FL – ZN-MDX-OR-07005.

VECO Ceramic K-2
o2 (40 C) 105 -

Œrodek antyadhezyjny przeznaczony do smarowania form przy wytwarzaniu ma³ogabarytowych elementów 
betonowych o wysokiej g³adkoœci. Zalecany do smarowania form z tworzywa sztucznego przy produkcji  
betonowych elementów dystansowych.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-OR-07006.

VECOForm E
o27 (40 C) 200 -15

Œrodek emulguj¹cy przeznaczony do sporz¹dzania emulsji do smarowania form drewnianych przy  produkcji 
prefabrykatów betonowych i szalunków drewnianych stosowanych w budownictwie w celu u³atwienia 
rozformowywania wytwarzanych elementów. Œrodek przeciwdzia³a przywieraniu masy betonowej
do powierzchni formy.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OR-07501.

ŒRODKI ANTYADHEZYJNE DLA PRZEMYS£U BUDOWLANEGO VECO
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Produkt Zastosowanie

Lepkoœæ
kinematyczna

(w temperaturze),
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]

ŒRODKI DO FORM BETONIARSKICH
I DO PRODUKCJI BETONU KOMÓRKOWEGO

Syntetyczny œrodek antyadhezyjny przeznaczony do smarowania form stalowych przy produkcji prefabrykatów 
betonowych w celu u³atwienia rozformowywania wytwarzanych elementów. Œrodek przeciwdzia³a przywieraniu 
masy betonowej do powierzchni oraz zapewnia ochronê przed korozj¹ form stalowych. Zalecany
do stosowania przy produkcji elementów z betonu kruszywowego oraz komórkowego.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-OR-08002.

VECOForm Synti - 180 0

VECOForm
T

B-1

o21 (40 C)
o72 (40 C)

120
185

-15
0

Œrodki antyadhezyjne przeznaczone do smarowania form stalowych przy produkcji prefabrykatów betonowych 
oraz form stalowych stosowanych w budownictwie w celu u³atwienia rozformowywania wytwarzanych 
elementów. Œrodki przeciwdzia³aj¹ przywieraniu masy betonowej do powierzchni oraz zapewniaj¹ ochronê 
przed korozj¹ form stalowych. Vecoform B-1 jest zalecany do powlekania form autoklawizowanych w wysokich 
temperaturach przy produkcji betonu komórkowego, natomiast Vecoform T mo¿e byæ stosowany zarówno przy 
produkcji elementów z betonu kruszywowego, jak i komórkowego.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OR-07101, PN-B-19305.

VECOForm B
B-100
B-220

o95 (40 C)
o220 (40 C)

200
260

-9
-9

Œrodki antyadhezyjne przeznaczone do smarowania form stalowych przy produkcji bloczków betonowo-
gipsowych w celu u³atwienia rozformowania wytwarzanych  elementów. Œrodki przeciwdzia³aj¹ przywieraniu 
masy betonowej do powierzchni formy oraz zapewniaj¹ ochronê przed korozj¹ form metalowych. Mog¹ byæ 
nanoszone natryskowo. Szczególnie przydatne przy produkcji jasnych elementów.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OR-07401.

VECOForm BT Special
10
22

150
 

o10 (40 C)
o22 (40 C)

o150 (40 C)

160
180
200

-9
-9

-12

Œrodki antyadhezyjne przeznaczone do smarowania form stalowych przy produkcji prefabrykatów z betonu 
komórkowego w celu u³atwienia rozformowania wytwarzanych elementów. Œrodki przeciwdzia³aj¹ 
powstawaniu przywaræ masy betonowej do powierzchni formy oraz zapewniaj¹ ochronê form metalowych 
przed korozj¹ i narastaniem osadu. Mog¹ byæ nanoszonie rêcznie lub natryskowo. Charakteryzuj¹
siê wyj¹tkowo dobr¹ przyczepnoœci¹ do form, na które s¹ nanoszone.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-00/OR-07401.

VECOForm 
BG-50
BG-70

o50 (40 C)
o70 (40 C)

230
240

-3
-3

Œrodki antyadhezyjne przeznaczone do smarowania form stalowych w procesie produkcji prefabrykatów 
betonowych, w celu u³atwienia rozformowywania wytwarzanych elementów. Szczególnie zalecane
do powlekania form, autoklawizowanych w wysokich temperaturach, przy produkcji betonu komórkowego. 
Wyj¹tkowa kompozycja dodatków uszlachetniaj¹cych pozwala na przygotowanie emulsji wodnej o zawartoœci 
oleju powy¿ej 50%.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OR-07701.

ŒRODKI ANTYADHEZYJNE DLA PRZEMYS£U BUDOWLANEGO VECO
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Produkt Zastosowanie

Lepkoœæ
kinematyczna

(w temperaturze),
2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]

Œrodek antyadhezyjny s³u¿¹cy do przygotowania emulsji wodnej przeznaczonej do smarowania form 
stalowych w procesie produkcji prefabrykatów betonowych oraz form stalowych stosowanych w budownictwie, 
w celu u³atwienia rozformowywania wytwarzanych elementów. Przeciwdzia³a przywieraniu masy betonowej
do powierzchni formy. Zawiera sta³e dodatki antyadhezyjne. Zapewnia dobr¹ ochronê antykorozyjn¹ form 
metalowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OR-07301.

VECOForm B-2
o43 (50 C) 220 -3

ŒRODKI ANTYADHEZYJNE DLA PRZEMYS£U BUDOWLANEGO VECO
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Produkt Zastosowanie
Temperatura

zap³onu,
[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]

Olej mineralny przeznaczony do nasycania izolacji kabli energetycznych. Jest komponentem do produkcji 
syciw i zalew kablowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OT-10001.

PREPARATY TECHNOLOGICZNE

VECO Tenol KC
o31,0 (w 100 C) 280 -6

VECO Tenol PN
PN-7

PN-20
PN-30
PN-70

PN-100
PN-500

o6,8 (w 40 C)
o20,0 (w 40 C)
o31,0 (w 40 C)
o71,0 (w 40 C)

o105,0 (w 40 C)
o505,0 (w 40 C)

180
210
220
230
240
300

-27
-18
-15
-12
-9
-9

Oleje stosowane jako zmiêkczacze przy produkcji mieszanek syntetycznych kauczuków termoplastycznych
w celu uzyskania ich odpowiedniej plastycznoœci przy równoczesnym zachowaniu wytrzyma³oœci na œcieranie. 
Mog¹ byæ tak¿e stosowane jako oleje smarowe i obróbkowe przy obróbce metali, w przypadkach, gdy nie s¹ 
wymagane œrodki o du¿ej odpornoœci na starzenie oraz zdolnoœci do przenoszenia wysokich obci¹¿eñ.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OT-10002.

VECO Impregnol 
E

ES

o32 (100 C)
o29 (100 C)

310
280

-9
0

Oleje tworz¹ce emulsje z wod¹, s³u¿¹ce do impregnacji we³ny mineralnej w procesie jej wytwarzania. 
Impregnol ES tworzy trwa³¹, bardzo stabiln¹ emulsjê.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OI-10002.

VECO Tenol AZ
o10,0 (w 100 C) 220 - Preparat technologiczny do nanoszenia natryskowego, przeznaczony do zapobiegania zbrylaniu i pyleniu 

nawozów mineralnych, w trakcie ich produkcji i magazynowania. Zalecany do stosowania przy produkcji 
wszystkich typów nawozów mineralnych.

VECO Tenol PP
o15,0 (w 100 C) 220 -

Preparat technologiczny do nanoszenia natryskowego, przeznaczony do zapobiegania pyleniu nawozów 
mineralnych, w trakcie ich produkcji, prze³adunku i pakowania. Zalecany do stosowania przy produkcji 
wszystkich typów nawozów mineralnych.

PREPARATY TECHNOLOGICZNE VECO

Lepkoœæ
kinematyczna

(w temperaturze),
2[mm /s]
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Produkt Zastosowanie

Syntetyczny, ekologiczny, biodegradowalny olej silnikowy, przeznaczony do stosowania w nowoczesnych, 
wysilonych silnikach dwusuwowych o du¿ej mocy, ch³odzonych powietrzem lub wyposa¿onych w wodne 
uk³ady ch³odzenia (zamkniête lub pobieraj¹ce wodê z akwenu), napêdzaj¹cych ³odzie motorowe, jachty
i skutery wodne. Olej nie zawiera rozpuszczalnika, wymaga mechanicznego wymieszania z paliwem. Je¿eli 
producent silnika nie zaleca inaczej, nale¿y stosowaæ mieszankê oleju z paliwem w proporcjach  1 : 100.
Spe³nia wymagania: API TC, TC+, TD, NMMA TC-W3, klasa p³ynnoœci i mieszalnoœci
wg SAE J 1536 M/F-3.

o8,0 (w 100 C)

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

OLEJE SILNIKOWE

VECO Mix Syntex S 190 -30

OLEJE HYDRAULICZNE

VECO BioEkol 46 46 180 -39
Wysokiej jakoœci, biodegradowalny olej hydrauliczny, przeznaczony do stosowania w miejscach, gdzie wyciek 
oleju mo¿e doprowadziæ do ska¿enia œrodowiska naturalnego.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-OH-10007.

OLEJE PRZEMYS£OWE

VEXOL EKO 60 200 -9

VECO BioEkol HD 460 450 240 -15
Wysokojakoœciowy, biodegradowalny olej maszynowy, przeznaczony do smarowania przek³adni, ³o¿ysk
i prowadnic, w ró¿nych typach maszyn i urz¹dzeñ. Przeznaczony do pracy przy umiarkowanych obci¹¿eniach 
termicznych, szczególnie tam, gdzie wyciek oleju mo¿e doprowadziæ do ska¿enia œrodowiska naturalnego. 
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-OM-04401.

Vecoformit EKO 34 220 -12 Biodegradowalny olej emulguj¹cy przeznaczony do stosowania jako œrodek antyadhezyjny i separacyjny,
do powlekania skrzyñ ³adunkowych do transportu materia³ów bitumicznych oraz form i szalunków drewnianych 
stosowanych w budownictwie i prefabrykacji wyrobów betonowych. Dziêki zastosowaniu odpowiedniego 
zestawu emulgatorów emulsja jest bardzo trwa³a: nie wymaga mieszania lub cyrkulacji i mo¿e byæ 
przechowywana powy¿ej 48 godzin. Najczêœciej stosuje siê emulsjê 10%, ale zalecane jest doœwiadczalne 
dobranie stê¿enia do warunków eksploatacji.

ŒRODKI BIODEGRADOWALNE VECO

Olej biodegradowalny przeznaczony do stosowania w uk³adach smarowania prowadnic i ³añcuchów tn¹cych, 
spalinowych i elektrycznych pilarek ³añcuchowych.
Posiada œwiadectwo oceny Oœrodka Rozwojowo-Wdro¿eniowego Lasów Pañstwowych
w Bedoniu nr 1256.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OM-04005.
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Produkt Zastosowanie

Preparat antyadhezyjny, oparty na biodegradowalnym oleju roœlinnym, przeznaczony do smarowania form 
metalowych i drewnianych, stosowanych w procesie produkcji wyrobów betonowych i ceramicznych. 
Zapobiega przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy oraz zapewnia ochronê przed korozj¹ form 
metalowych.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-OR-07601.

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

OLEJE ANTYADHEZYJNE

VECOFORM EKO 20 60 200 -9

Produkt Zastosowanie
Temperatura

kroplenia
[°C]

Zakres
temperatur

pracy
[°C]

Klasa
konsystencji

NLGI

SMARY PLASTYCZNE

Vecosal Syntex Bio - 2 2 220 -20 do 110
Najwy¿szej jakoœci smar kompleksowy glinowy, wyprodukowanym przy zastosowaniu syntetycznego, 
biodegradowalnego oleju estrowego. Przeznaczony do smarowania maszyn i urz¹dzeñ, tam gdzie wystêpuje 
ryzyko ska¿enia œrodowiska naturalnego.

Vecosal Bio - 2 2 150 -20 do 110
Smar kompleksowy, glinowo-wapniowy, wyprodukowany z u¿yciem olejów roœlinnych. Mo¿e pracowaæ
w szerszym zakresie temperatur ni¿ smary wapniowe. Przeznaczony do smarowania maszyn i urz¹dzeñ, tam 
gdzie wystêpuje ryzyko ska¿enia œrodowiska naturalnego.

Veconit Bio
1
2

1
2

-
-

-25 do 110

Smar bentonitowy produkowany z zastosowaniem oleju roœlinnego. Ekologiczny, biodegradowalny, odporny na 
dzia³anie wody. Przeznaczony do smarowania œrednio i mocno obci¹¿onych maszyn i urz¹dzeñ, tam gdzie 
wystêpuje ryzyko ska¿enia œrodowiska naturalnego. Zalecany do stosowania w maszynach u¿ywanych
w gospodarce wodnej, leœnej i rolnictwie.

Vecocal Bio
2
3

2
3

95
100

-25 do 60

Smar wapniowy produkowany z u¿yciem oleju roœlinnego. Ekologiczny, biodegradowalny, odporny na dzia³anie 
wody. Przeznaczony do smarowania lekko i œrednio obci¹¿onych maszyn i urz¹dzeñ, tam gdzie wystêpuje 
ryzyko ska¿enia œrodowiska naturalnego. Zalecany do stosowania w maszynach u¿ywanych
w gospodarce wodnej, leœnej i rolnictwie. 

ŒRODKI BIODEGRADOWALNE VECO
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Produkt Zastosowanie

Œrodek przeznaczony do stosowania jako rozpuszczalnik lub rozcieñczalnik do wyrobów lakierowych. Lekki 
produkt naftowy otrzymywany z zachowawczej przeróbki ropy naftowej, poddanej hydrorafinacji i rektyfikacji.

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 20 °C,

2[mm /s]

ROZPUSZCZALNIKI

Gêstoœæ w temp.
o15 C,

[kg/litr]

VECO Benzyna lakowa 1,8 40 0,8

VECO Benzyna ekstrakcyjna - - 0,7
Œrodek przeznaczony do stosowania jako rozpuszczalnik w przemyœle gumowym i farbiarskim oraz do mycia
i odt³uszczania w przemyœle metalowym. Lekki produkt naftowy, otrzymywany w procesie zachowawczej 
przeróbki ropy naftowej. Sk³ada siê z lekkich, niskowrz¹cych frakcji wêglowodorowych, pozbawionych 
wêglowodorów aromatycznych i siarki. 

VECO Antykor B 2,0 50 0,8 Œrodek przeznaczony do zmywania i rozpuszczania produktów naftowych i t³uszczowych oraz do czasowego 
zabezpieczania przed korozj¹. Zalecany do usuwania pow³ok konserwacyjnych i œrodków smarnych
z metalowych czêœci maszyn.

VECO Antykor BV 2,0 56 0,8 Œrodek przeznaczony do zmywania i rozpuszczania produktów naftowych i t³uszczowych oraz do czasowego 
zabezpieczania przed korozj¹.

VECO Antykor D 1,7 65 0,77 Œrodek przeznaczony do rozpuszczania i zmywania produktów naftowych i t³uszczowych oraz do czasowego 
zabezpieczania przed korozj¹. Kompozycja lekkich olejów mineralnych w VECO Antykor D jest ekologiczna
i bezpieczna dla zdrowia pracowników oraz zapewnia wysokie bezpieczeñstwo po¿arowe ( produkt kwalifikuje 
siê do III klasy niebezpieczeñstwa po¿arowego).

VECO Antykor S 2,0 60 0,82
Œrodek syntetyczny, przeznaczony do zmywania i rozpuszczania produktów naftowych i t³uszczowych oraz
do czasowego zabezpieczania przed korozj¹. Nie zawiera zwi¹zków chlorowcoorganicznych i wêglowodorów 
aromatycznych oraz wykazuje stosunkowo nisk¹ lotnoœæ, dziêki temu jest bezwonny, bezpieczny dla zdrowia
i przyjazny dla obs³ugi.

ROZPUSZCZALNIKI I ŒRODKI MYJ¥CO - KONSERWUJ¥CE VECO
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Produkt Zastosowanie
Temperatura

zap³onu,
[°C]

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 20 °C,

2[mm /s]

ROZPUSZCZALNIKI NIENAFTOWE

Gêstoœæ w temp.
o15 C,

[kg/litr]

Œrodek przeznaczony do czyszczenia i konserwacji styków elektrycznych. Jest produktem pó³syntetycznym, 
zawieraj¹cym inhibitory utleniania i dodatki myj¹ce. 

Vecorol ZE-27 R10 1,7 - 0,78

VECO Cleaner HT 200 220 0,98 Œrodek przeznaczony do mycia obiegowych uk³adów olejowych. Stosowany w formie dodatku do oleju 
obiegowego przed jego wymian¹. Powoduje oderwanie i rozpuszczenie osadów, laków i innych 
zanieczyszczeñ zalegaj¹cych w uk³adzie. £atwo i równomiernie rozprowadza siê w ca³ym uk³adzie. Zapewnia 
ochronê antykorozyjn¹. 

Produkt ZastosowanieBarwa
Gêstoœæ,

3[g/cm ]
pH

VECO Rozpuszczalnik
E-100

Bezbarwny - 0,78 Œrodek przeznaczony do mycia i odt³uszczania elementów maszyn i urz¹dzeñ, w których nie nale¿y stosowaæ 
rozpuszczalników ropopochodnych. Zalecany do mycia podzespo³ów elektronicznych, elementów gumowych
i z tworzyw sztucznych, metalowych czêœci mechanizmów precyzyjnych.

VECO Cleaner MW
MW-1
MW-2

jasno¿ó³ta
¿ó³ta

9,1 (roztworu 2 %)
9,2 (roztworu 2 %)

1,04
1,05

Œrodki wodorozcieñczalne przeznaczone do mycia i odt³uszczania powierzchni metalowych, na zimno
0i gor¹co. Najlepsze efekty uzyskuje siê w temperaturze 50 ÷ 80 C. Charakteryzuj¹ siê bardzo dobrymi 

w³asnoœciami myj¹cymi i przeciwkorozyjnymi.
Veco Cleaner MW-1 przeznaczony jest do stosowania w myjkach natryskowych oraz komorach 
zanurzeniowych. Charakteryzuje siê nisk¹ sk³onnoœci¹ do pienienia
Veco Cleaner MW-2  zalecany jest do stosowania w komorach zanurzeniowych.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-SK-01103.

VECO Cleaner W bezbarwny 11,0 1,01
Zmywacz przeznaczony do usuwania pow³ok konserwacyjnych Veconol W. Najlepsze efekty uzyskuje siê

0w temperaturze 40 ÷ 50 C. W tych warunkach mo¿liwe jest usuniêcie pow³ok bez koniecznoœci intensywnej 
cyrkulacji zmywacza.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SK-01102.

ROZPUSZCZALNIKI I ŒRODKI MYJ¥CO - KONSERWUJ¥CE VECO
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Produkt Zastosowanie
Temperatura

kroplenia
[°C]

WIELOFUNKCYJNE

Wielofunkcyjny smar samochodowy przeznaczony do smarowania przegubów, sworzni i innych elementów 
0podwozia. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –50 do 130 C. U¿ycie oleju bazowego o niskiej 

lepkoœci pozwala na stosowanie w mechanizmach okien, prowadnicach foteli, zamkach i napêdach 
elektrycznych. Jest odporny na wymywanie wod¹ i zapewnia ochronê przed korozj¹ w obecnoœci wilgoci.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502 (DIN 51 825): K 2 K 50, ZN-PTX-SP-11002, Fiat 9.55580: smar klasa VII, 
klasa IX.

Klasa
konsystencji

NLGI

Obci¹¿enie
zespawania

[kG]

SMARY SAMOCHODOWE

Vecolit SP 7/9 2 200 250 

Vecolit LB 2 206 200
Smar przeznaczony do smarowania ³o¿ysk pojazdów i urz¹dzeñ przemys³owych. Przeznaczony do pracy

0w zakresie temperatur od -50 do 140 C. Mo¿e byæ stosowany w systemach centralnego smarowania.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SP-10601, ASTM D 4950: GB/LB, DIN 51 502 (51 825): KP 2 N-30. 

Vecolit MOS 2 203 315 Smar z dodatkiem dwusiarczku molibdenu przeznaczony do smarowania mechanizmów podwozi pojazdów
i urz¹dzeñ przemys³owych, pracuj¹cych w warunkach obci¹¿eñ uderzeniowych, wibracji i zapylenia. 

0Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od -50 do 140 C. Zalecany do smarowania samochodowych 
przegubów homokinetycznych .
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SP-10601, ASTM D 4950: GB/LB, DIN 51 502 (51 825), KPF 2 N-30.

Vecolit GB 222 MB 2 180 250 Wysokiej jakoœci smar samochodowy przeznaczonym do smarowania ³o¿ysk piast i elementów podwozi, 
pracuj¹cych w warunkach obci¹¿eñ uderzeniowych i wibracji. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur 

0 0od -30 do 130 C. Wytrzymuje chwilowe przegrzania do 150 C.
Spe³nia wymagania: Daimler Chrysler MB 267.0, MAN 283 Li-P, ASTM D4950: GB/LB, DIN 51 502,
DIN 51 825: KP 2 K-30.

SMARY PLASTYCZNE VECO
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Produkt Zastosowanie
Temperatura

kroplenia
[°C]

£O¯YSKOWE

Klasa
konsystencji

NLGI

Obci¹¿enie
zespawania

[kG]

SMARY PLASTYCZNE VECO

Wysokiej jakoœci smar ³o¿yskowy przeznaczony do smarowania ³o¿ysk piast samochodowych
i przemys³owych ³o¿ysk tocznych i œlizgowych. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur
od - 40 do 160oC. Bardzo stabilny mechanicznie i termicznie. Znakomicie znosi krótkotrwa³e przegrzania

0do 200 C. Zalecany do ³o¿ysk piast kó³ z hamulcami tarczowymi i do smarowania d³ugookresowego
i bezobs³ugowego.
Spe³nia wymagania: ASTM D 4950: GC, ZN-PTX-SP-10604. DIN 51 502, (DIN 518 25): KP 1 K-30,
KP 2 K-30, KP 3 K-30 (odpowiednio Vecoplex GC-1, GC-2 i GC-3).

1
2
3

274
278
284

250
250
250

Vecoplex
GC-1
GC-2
GC-3

2
3

210
212

160
160

Smar ³o¿yskowy, przeznaczony do smarowania ³o¿ysk tocznych i mechanizmów, pracuj¹cych 
0w typowych warunkach eksploatacji. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –30 do 130 C. 

Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SP-10101, DIN 51 502, (DIN 518 25): K 2 N-30, K 3 N-30 (odpowiednio dla
4S 2 i 4S 3).

DO UK£ADÓW CENTRALNEGO SMAROWANIA

Vecolit Syntex EPX-00 00 160 200
Pó³p³ynny smar syntetyczny, przeznaczony do samochodowych i przemys³owych systemów centralnego 
smarowania. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –40 do 100oC, znosi krótkotrwa³e przegrzania 

odo 110 C. Mo¿e byæ stosowany w œrodowisku o znacznym zapyleniu.
Spe³nia wymagania: MAN 51 502, DIN 51 825: KH CP 00 G-40, Willy Vogel, MAN 283 Li-P 00/000, MB 264.0

Vecolit Super 4S
2
3

000
00
0

160
180
185

315
315
315

Pó³p³ynny smar wysokiej jakoœci, przeznaczony do samochodowych i przemys³owych systemów centralnego 
0smarowania. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –30 do 100 C. Zalecany do stosowania

w œrodowisku o znacznym zapyleniu.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502 (DIN 51 826, DIN 51825): GP 000 G-30 dla Vecolit EPX-000, GP 00 G-30 dla 
Vecolit EPX-00, GP 0 G-30 dla Vecolit EPX-0, ZN-PTX-SP-11101.

PODWOZIOWE

Vecolit LBG 2 200 315
Smar wysokiej jakoœci przeznaczony do smarowania podwozi pojazdów oraz urz¹dzeñ przemys³owych, 
pracuj¹cych w warunkach obci¹¿eñ uderzeniowych w zapylonym i korozyjnym œrodowisku. Przeznaczony

0do pracy w zakresie temperatur od –40 do 140 C. Jest szczególnie zalecany do smarowania podwozi maszyn 
do prac ziemnych, urz¹dzeñ kopalnianych, kr¹¿ników taœmoci¹gów górniczych oraz urz¹dzeñ transportu 
morskiego.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SP-10602, DIN 51 502 (DIN 51 825): KPF 2 N-30.

Vecolit EPX
000
00
0
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Produkt Zastosowanie
Temperatura

kroplenia
[°C]

Klasa
konsystencji

NLGI

Obci¹¿enie
zespawania

[kG]

Smar przeznaczony do smarowania mechanizmów podwozi pojazdów, pracuj¹cych w typowych warunkach 
0eksploatacji. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –30 do 60 C.

Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SP-12001, PN-C-96129, PN-C-96153.

Vecocal STP 1 100 160

Vecocal grafitowany 2/3 100 800
Smar z dodatkiem grafitu przeznaczony do smarowania mechanizmów podwozi pojazdów i mechanizmów
o niewielkiej dok³adnoœci wykonania (przek³adni betoniarek, przek³adni œrubowych, prowadnic) pracuj¹cych
w typowych warunkach eksploatacji. Mo¿e byæ stosowany jako smar monta¿owy, u³atwiaj¹cy monta¿
i ponowny demonta¿ po³¹czeñ gwintowych i sworzni.

0Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –30 do 60 C.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SP-12001, PN-C-96129, PN-C-96153.

SMARY PLASTYCZNE VECO

WIELOFUNKCYJNE

SMARY PRZEMYS£OWE

2
3

202
204

250
250

Smar przeznaczony do smarowania wolnoobrotowych ³o¿ysk tocznych i œlizgowych, sworzni i resorów. 
0Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od – 20 do 120 C. Jest odporny na wymywanie wod¹

i zapewnia ochronê przed korozj¹ w obecnoœci wilgoci.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SP-11103, DIN 51 502 (DIN 51 825): KP 3 K-20.

Vecolit
EPX/B-2
EPX/B-3

1
2
3

274
278
284

250
250
250

Wysokiej jakoœci smary ³o¿yskowe, przeznaczone do smarowania ³o¿ysk przemys³owych i samochodowych. 
0 0Przeznaczone do pracy w zakresie temperatur od -40 C do 160 C. Bardzo stabilne mechanicznie i termicznie. 

0Znakomicie znosz¹ krótkotrwa³e przegrzania do 200 C. Zalecane do ³o¿ysk gor¹cych wentylatorów, silników 
elektrycznych i do smarowania d³ugookresowego i bezobs³ugowego. Smary Vecoplex GC-1 i Vecoplex GC-2 
s¹ zalecane do systemów centralnego smarowania urz¹dzeñ pracuj¹cych w wysokich temperaturach.
Spe³nia wymagania: ASTM D 4950: GC, ZN-PTX-SP-10604. DIN 51 502, (DIN 518 25): KP 1 K-30,
KP 2 K-30, KP 3 K-30 (odpowiednio Vecoplex GC-1, GC-2 i GC-3).

Vecoplex
GC-1
GC-2
GC-3
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Produkt Zastosowanie
Temperatura

kroplenia
[°C]

Klasa
konsystencji

NLGI

Obci¹¿enie
zespawania

[kG]

SMARY PLASTYCZNE VECO

Wysokiej jakoœci smar ³o¿yskowy przeznaczony do smarowania ³o¿ysk tocznych, ³o¿ysk œlizgowych, 
przegubów, prowadnic i innych mechanizmów urz¹dzeñ przemys³owych, nara¿onych na wysokie obci¹¿enia

0i krótkotrwa³e przeci¹¿enia. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –40 do 140 C. Vecolit EP-2 mo¿e 
byæ u¿yty w samochodowych systemach centralnego smarowania. Smar Vecolit EP-3 jest zalecany,
gdy w³aœciwoœci uszczelniaj¹ce smaru maj¹ istotne znaczenie. Vecolit EP-1 jest zasadniczo przeznaczony
do systemów centralnego smarowania ze znacznymi oporami t³oczenia.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502 (DIN 51 825), ZN-PTX-SP-10501.

1
2
3

195
200
205

250
250
250

Vecolit EP-222 2 200 250
Wysokiej jakoœci smar ³o¿yskowy przeznaczony do smarowania ³o¿ysk tocznych i œlizgowych, przegubów, 
prowadnic i innych mechanizmów nara¿onych na wysokie obci¹¿enia jednostkowe lub krótkotrwa³e 

0przeci¹¿enia. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –30 do 140 C. Jest odporny na wymywanie 
wod¹. Wysoka jednorodnoœæ i czystoœæ smaru umo¿liwia smarowanie mechanizmów o du¿ej precyzji 
wykonania.
Spe³nia wymagania: Oznaczenie wg DIN 51 502 (DIN 51 825): K 2 N-30, ZN-MDX-SP-10502.

Vecolit SF - 2 2 211 160
Smar ³o¿yskowy ogólnego stosowania przeznaczony do smarowania ³o¿ysk tocznych, œlizgowych
i przegubów w normalnych warunkach pracy. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur

0od –30 do 120 C. Zalecany do stosowania tam, gdzie wymagany jest smar 2 klasy konsystencji, o dobrej 
odpornoœci na dzia³anie wody, dobrze chroni¹cy przed korozj¹ i odporny na dzia³anie wysokich temperatur.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SP-10201, DIN 51825: K2 K-30.

Vecolit
EP-1
EP-2
EP-3

£O¯YSKOWE

2
3

104
106

125
125

Wielofunkcyjny smar maszynowy przeznaczony do smarowania ³o¿ysk œlizgowych i innych mechanizmów, 
0stosowanych w typowych warunkach. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –30 do 60 C. Smar 

Vecocal SM-2 mo¿e byæ u¿yty w centralnych systemach smarowania.
Spe³nia wymagania: PN-68/C-96130, DIN 51 825: K 2 C-30 dla SM-2;K 3 C-30 SM-3, ZN-PTX-SP-12101.

Vecoplex Syntex XHP 2 2 280 315
Najwy¿szej jakoœci smar syntetyczny przeznaczony do nape³niania ³o¿ysk pracuj¹cych w trudnych warunkach. 

0Posiada wysok¹ stabilnoœæ mechaniczn¹ i odpornoœæ na starzenie Mo¿e pracowaæ w temperaturze do 160 C,
z mo¿liwoœci¹ przegrzania. Zalecany do smarowania ³o¿ysk wysokoobrotowych i smarowania 
d³ugookresowego i bezobs³ugowego.

Vecocal
SM-2
SM-3
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Produkt Zastosowanie
Temperatura

kroplenia
[°C]

Klasa
konsystencji

NLGI

Obci¹¿enie
zespawania

[kG]

SMARY PLASTYCZNE VECO

Smary przeznaczone do smarowania wysokoobci¹¿onych ³o¿ysk tocznych i œlizgowych. Zalecane do pracy
w warunkach wysokich obci¹¿eñ, obci¹¿eñ uderzeniowych, zapylenia lub wibracji. Dziêki wysokiej stabilnoœci 
s¹ odpowiednie do smarowania d³ugookresowego i bezobs³ugowego. Przeznaczone do pracy w zakresie 

0temperatur od -20 do 160 C. Charakteryzuj¹ siê wysok¹ odpornoœci¹ na wymywanie wod¹.

2
2
2

275
275
280

400
400
400

Vecoplex
EP-2/150
EP-2/220
EP-2/320

2
3

205
210

250
250

Smar wysokiej jakoœci przeznaczony do ³o¿ysk tocznych i mechanizmów nara¿onych na wysokie obci¹¿enia
0i krótkotrwa³e przeci¹¿enia. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –40 do 150 C. Jest odporny na 

wymywanie wod¹ i zapewnia ochronê przed korozj¹ w obecnoœci wilgoci. Wysoka jednorodnoœæ i czystoœæ 
smaru, umo¿liwia smarowanie mechanizmów o du¿ej precyzji wykonania i stosowanie w uk³adach centralnego 
smarowania.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SP-10504, ASTM D 4950: GB-LB, Fiat 9555.80, DIN 51 825:
KP 2 N-30 – Vecolit EP-LN 2, KP 3 N-30 – Vecolit EP-LN 3, F£T Kraœnik S.A. WTm-238.

Vecolit
EP-LN 2
EP-LN 3

PRZEK£ADNIOWE I CENTRALNEGO SMAROWANIA

1
2
3

205
211
212

160
160
160

Uniwersalny smar ³o¿yskowy przeznaczony do smarowania ³o¿ysk tocznych i mechanizmów w typowych 
0warunkach eksploatacji. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –30 do 120 C. W uk³adach 

centralnego smarowania stosuje siê smar Vecolit Super 41 lub Vecolit Super 42. Smar Vecolit Super 43 
wyró¿nia siê w³aœciwoœciami uszczelniaj¹cymi.
Spe³nia wymagania: DIN 51 825: K 1 K-40 dla NLGI 1, K 2 N-30 dla NLGI 2, K 3 N-30 dla NLGI 3,
ZN-PTX-SP-10001, PN-72/C-96134.

Vecoplex Syntex EPX
4600

00 200 315
Pó³p³ynny smar syntetyczny produkowany z oleju bazowego o wysokiej lepkoœci, przeznaczony
do smarowania przek³adni otwartych i zamkniêtych. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –40

0 0do 100 C, wytrzymuje krótkie przegrzania do 140 C.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502, DIN 51 825: GH CP 00 G-40.

Vecoplex Syntex EPS
1600

00 200 200 Pó³p³ynny smar syntetyczny przeznaczony do smarowania przek³adni otwartych i zamkniêtych.
0 0Zalecany do pracy w temperaturze od –50 do 100 C, wytrzymuje krótkie przegrzania do 140 C.

Spe³nia wymagania: DIN 51 502, DIN 51 825: GH C 00 G-50.

Vecolit Super 4
1
2
3

Spe³nia wymagania: DIN 51 502 (DIN 51 825): Vecoplex EP-2/150 - KP 2 N -30, Vecoplex EP-2/220 - KP 2 P -20, 
Vecoplex EP-2/320 - KP 2 P -20; ZN-PTX-SP-10552.
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Produkt Zastosowanie
Temperatura

kroplenia
[°C]

Klasa
konsystencji

NLGI

Obci¹¿enie
zespawania

[kG]

SMARY PLASTYCZNE VECO

Smary charakteryzuj¹ce siê wysok¹ przyczepnoœci¹ (adhezj¹) do powierzchni metalowych i odpornoœci¹ na 
zmywanie wod¹. Smary Vecolit EPS-00, EPS-0 i EPS-1 s¹ z powodzeniem stosowane w przemys³owych 
systemach centralnego smarowania oraz w wolnobie¿nych zamkniêtych przek³adniach zêbatych
i przek³adniach narzêdzi elektrycznych. Smary Vecolit EPS-1 i EPS-2 s¹ u¿ywane do smarowania przek³adni 
otwartych. Smar Vecolit EPS-2 jest smarem wielofunkcyjnym o podwy¿szonej odpornoœci na dzia³anie wody, 
stosowanym z powodzeniem do smarowania urz¹dzeñ przemys³owych nara¿onych na dzia³anie wody, ³o¿ysk 
œlizgowych oraz podwozi samochodowych.
Spe³nia wymagania: DIN 51 826, DIN 51825: GP 00 G-30 - Vecolit EPS-00, GP 0 G-30 - Vecolit EPS-0,
GP 1 K-30 i KP 1 K-30 - Vecolit EPS-1, KP 2 K-30 - Vecolit EPS-2, ZN-PTX-SP-11001.

00
0
1
2

190
194
200
203

200
200
200
200

Vecolit EPS
00
0
1
2

00
0
1

180
190
200

800
800
800

Smary charakteryzuj¹ce siê dobr¹ przyczepnoœci¹ (adhezj¹) do metalu, odpornoœci¹ na zmywanie wod¹, 
niskimi oporami przep³ywu w uk³adach centralnego smarowania i tolerancj¹ na zawartoœæ zanieczyszczeñ. S¹ 
szczególnie zalecane do stosowania w urz¹dzeniach pracuj¹cych w œrodowisku wysokiego zapylenia oraz do 
smarowania mechanizmów niedostatecznie uszczelnionych – np. w kopalniach, cementowniach i zak³adach 
przemys³u materia³ów budowlanych. Z powodzeniem stosowane w przemys³owych systemach centralnego 
smarowania, w wolnobie¿nych, zamkniêtych przek³adniach zêbatych i przek³adniach narzêdzi elektrycznych 

0 0oraz w innych mechanizmach, pracuj¹cych w temperaturze od –30 do 100 C (Vecolit EPSG-1 – do 120 C). 
Vecolit EPSG-1 jest u¿ywany do smarowania przek³adni otwartych przy podawaniu smaru z uk³adu centralnego 
smarowania.
Spe³nia wymagania: DIN 51502 (DIN 51825, DIN 51826): Vecolit EPSG-00 – GPF 00 G-30
EPSG-0 – GPF 0 G-30, EPSG-1 – GPF 1 K-30; KPF 1 K-30.

Vecolit
EPSG-00
EPSG-0
EPSG-1

1/2
2/3

100
105

160
160

Wielofunkcyjny smar odporny na wodê przeznaczony do stosowania w przemys³owych urz¹dzeniach 
centralnego smarowania, a szczególnie w uk³adach centralnego smarowania urz¹dzeñ walcowniczych. 

0Przeznaczony do eksploatacji w typowych warunkach, w zakresie temperatur od –10 do 60 C.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SP-12201, PN-68/C-96145.

Smar 1500 21500 [mm /s]
(lepkoœæ

kinematyczna 
ow 40 C)

- 315

Specjalny œrodek smarny o bardzo wysokiej lepkoœci, przeznaczony do ca³orocznego smarowania przek³adni, 
0w tym przek³adni wolnobie¿nych i œlimakowych, pracuj¹cych w temperaturze od –20 do 100 C. Spe³nia 

wymagania aktualnych regulacji prawnych w dziedzinie bhp i ochrony œrodowiska, dziêki czemu stanowi 
alternatywê dla przek³adniowych smarów asfaltowych.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OP-11018.

Vecocal
CSW-1
CSW-2
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Produkt Zastosowanie
Temperatura

kroplenia
[°C]

Klasa
konsystencji

NLGI

Obci¹¿enie
zespawania

[kG]

Specjalny œrodek smarny na bazie oleju o wysokiej lepkoœci, przeznaczony do smarowania przek³adni 
wolnobie¿nych i wysokoobci¹¿onych przek³adni zêbatych i œlimakowych. Zalecany do przek³adni pojazdów 
szynowych i urz¹dzeñ w przemyœle wydobywczym. Smar zawiera dodatki zwiêkszaj¹ce przyczepnoœæ
do powierzchni metalowych, co pozwala na d³ugotrwa³e utrzymywanie siê na smarowanych powierzchniach.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-SK-05001.

Veconol GX-KZ 22000 [mm /s]
(lepkoœæ

kinematyczna 
ow 100 C)

- 315

SMARY PLASTYCZNE VECO

DO CIÊ¯KICH WARUNKÓW PRACY

260 [mm /s]
290 [mm /s]

(lepkoœæ
kinematyczna 

ow 100 C)

-
-

315
315

Specjalny œrodek smarny, produkowany na bazie oleju z dodatkiem asfaltu przemys³owego oraz dodatku 
zwiêkszaj¹cego przyczepnoœæ do powierzchni metalowych. Przeznaczony jest do smarowania 
wysokoobci¹¿onych przek³adni otwartych, w tym przek³adni wolnobie¿nych i œlimakowych. Produkowany
w dwóch wersjach sezonowych – letniej: Veconol ZKE–L i zimowej: Veconol ZKE–Z.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-SK-10901.

Vecoplex XD/EP 1002 2 250 800
Smar na bazie oleju o bardzo wysokiej lepkoœci, przeznaczony do stosowania w bardzo ciê¿kich warunkach 
pracy, przy obci¹¿eniach udarowych i wysokiej temperaturze, gdzie u¿ycie konwencjonalnych smarów 
wielofunkcyjnych nie jest mo¿liwe. Smar posiada wyj¹tkowo wysok¹ przyczepnoœæ do powierzchni 
metalowych, dziêki czemu znakomicie sprawdza siê w warunkach du¿ego zapylenia, wysokich obci¹¿eñ 
udarowych, ruchów oscylacyjnych, du¿ej wilgotnoœci lub obecnoœci wody. Przeznaczony do pracy w zakresie 

0 0temperatur od –20 do 140 C. Wytrzymuje krótkie przegrzania do 180 C.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502, DIN 51 825: KP2 N-20.

Vecoplex HV-2M 2 265 620 Smar na bazie oleju o bardzo wysokiej lepkoœci, z dodatkiem dwusiarczku molibdenu. Przeznaczony
do smarowania wysokoobci¹¿onych mechanizmów wolnobie¿nych, pracuj¹cych w temperaturze od -20 do 

0130 C. Szczególnie wskazany w przypadku mechanizmów pracuj¹cych w warunkach wibracji lub wysokiego 
zapylenia. Nadzwyczaj odporny na wyciskanie i dzia³anie wody. Wysoka stabilnoœæ mechaniczna i termiczna, 
umo¿liwia jego stosowanie do smarowania d³ugookresowego i bezobs³ugowego.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502 (DIN 51 825): KPF 2 K-20, ZN-MDX-SP-11111.

Veconol
ZKE-Z
ZKE-L
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Produkt Zastosowanie
Temperatura

kroplenia
[°C]

Klasa
konsystencji

NLGI

Obci¹¿enie
zespawania

[kG]

Smary syntetyczne przeznaczone do smarowania wysokoobci¹¿onych ³o¿ysk tocznych: sto¿kowych, 
bary³kowych i œlizgowych, szczególnie w przypadku pracy w warunkach wysokich temperatur, wysokich 
obci¹¿eñ, obci¹¿eñ udarowych, zapylenia lub wibracji. Wysoka stabilnoœæ mechaniczna i termiczna, umo¿liwia 
ich stosowanie do smarowania d³ugookresowego i bezobs³ugowego. Przeznaczone do pracy w temperaturze 

0 0od -30 do 150 C. Vecoplex Syntex HT/EP 202 i 462 wytrzymuj¹ krótkie przegrzania do 220 C.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502, DIN 51 825: Vecoplex Syntex HT/EP 102—KH CP 2N -30, Vecoplex 
Syntex HT/EP 202 i 462—KH CP 2P -30.

2
2
2

260
260
260

315
315
315

SMARY PLASTYCZNE VECO

Vecoplex Syntex
HT/EP 102
HT/EP 202
HT/EP 462

1
2

>350
>350

-
-

Smary bentonitowe przeznaczone do smarowania ³o¿ysk tocznych i œlizgowych, przek³adni, prowadnic
0i innych mechanizmów, pracuj¹cych w temperaturze 100 ÷ 160 C, a przy czêstym uzupe³nianiu smaru – nawet 

0do 200 C. Mog¹ byæ u¿ywane jako smary monta¿owe, umo¿liwiaj¹ce póŸniejsze roz³¹czenie po³¹czeñ 
gwintowych i sworzni pracuj¹cych w wysokich temperaturach. Nie zaleca siê stosowania smarów
do podzespo³ów pojazdów oraz do ³o¿ysk z ma³ym momentem obrotowym.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SP-10401; DIN 51 502 (DIN 51 825): K1 P-20 dla Veconit B-1, K2 P-20
dla Veconit B-2, KPF1 P-20 dla Veconit B-1 MOS, KPF2 P-20 dla Veconit B-2 MOS.

Veconit
B-1
B-2

1
2

>300
>300

-
-

Smary bentonitowe z dodatkiem dwusiarczku molibdenu przeznaczone do smarowania ³o¿ysk tocznych
i œlizgowych, przek³adni, prowadnic i innych mechanizmów, pracuj¹cych w warunkach obci¹¿eñ 

0uderzeniowych, wysokiego zapylenia i wibracji. Przeznaczony do pracy w temperaturze 100 ÷ 160 C, a przy 
0czêstym uzupe³nianiu smaru – nawet do 200 C. Mog¹ byæ u¿ywane jako smary monta¿owe, umo¿liwiaj¹ce 

póŸniejsze roz³¹czenie po³¹czeñ gwintowych i sworzni pracuj¹cych w wysokich temperaturach. Nie zaleca siê 
stosowania smarów do podzespo³ów pojazdów oraz do ³o¿ysk z ma³ym momentem obrotowym.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SP-10401; DIN 51 502 (DIN 51 825): K1 P-20 dla Veconit B-1, K2 P-20
dla Veconit B-2, KPF1 P-20 dla Veconit B-1 MOS, KPF2 P-20 dla Veconit B-2 MOS.

Veconit Syntex HT 2 >330 250
Syntetyczny smar bentonitowy przeznaczony do ³o¿ysk tocznych i innych mechanizmów pracuj¹cych

0 0w zakresie temperatury od –30 do 200 C, a przy czêstym uzupe³nianiu – nawet do 250 C. Dziêki znakomitej 
stabilnoœci termicznej mo¿liwe s¹ d³ugie okresy pomiêdzy wymianami. Smar jest praktycznie nietopliwy, nie 

0wycieka, gdy temperatura pracy przewy¿szy nawet 250 C. Smar mo¿na stosowaæ w warunkach obci¹¿eñ 
uderzeniowych, wibracji, w œrodowisku wysokiego zapylenia. Smar jest odporny na wymywanie wod¹. Jego 
dodatkow¹ zalet¹ jest kompatybilnoœæ z du¿¹ iloœci¹ elastomerów, co czyni go przydatnym do smarowania 
mechanizmów metalowo-plastikowych i metalowo-gumowych.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502 (51 825): KP 2 S-30, ZN-MDX-SP-10453.

Veconit
B-1 MOS
B-2 MOS
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Produkt Zastosowanie
Temperatura

kroplenia
[°C]

Klasa
konsystencji

NLGI

Obci¹¿enie
zespawania

[kG]

SMARY PLASTYCZNE VECO

Specjalne smary bentonitowe produkowane na bazie oleju syntetycznego o wysokiej lepkoœci. Przeznaczone 
s¹ do ³o¿ysk tocznych, przek³adni, prowadnic i innych mechanizmów pracuj¹cych w szerokim zakresie 

0 0temperatur od –30 do 200 C, a przy czêstym uzupe³nianiu – nawet do 250 C. Wysoka stabilnoœæ mechaniczna
i termiczna umo¿liwia d³ugie okresy pomiêdzy wymianami. S¹ praktycznie nietopliwe, nie wyciekaj¹

0ze smarowanego urz¹dzenia, nawet przy wzroœcie temperatury pracy do 250 C. Smary mo¿na stosowaæ
w warunkach obci¹¿eñ uderzeniowych, wibracji, w œrodowisku wysokiego zapylenia. Smary s¹ odporne
na wymywanie wod¹. Ich dodatkow¹ zalet¹ jest kompatybilnoœæ z du¿¹ iloœci¹ elastomerów. Nie zaleca
siê stosowania do smarowania podzespo³ów pojazdów oraz do ³o¿ysk z ma³ym momentem obrotowym.
Spe³nia wymagania: DIN 51502 (51 825): KP 2 S-20 dla Veconit Syntex HTX, KPF2 S-20 dla Veconit. 

2
2

>330
>300

315
315

Vecolit EPS/MOS 2 2 204 400 Smar z dodatkiem dwusiarczku molibdenu przeznaczony do stosowania w wolnobie¿nych, zamkniêtych 
przek³adniach zêbatych i przek³adniach narzêdzi elektrycznych oraz w innych mechanizmach, pracuj¹cych

0w temperaturze od –30 do 130 C. Zalecany do stosowania w urz¹dzeniach pracuj¹cych w œrodowisku 
wysokiego zapylenia oraz do smarowania mechanizmów niedostatecznie uszczelnionych – np. w kopalniach, 
cementowniach i zak³adach przemys³u materia³ów budowlanych. Charakteryzuje siê bardzo dobr¹ 
przyczepnoœci¹ (adhezj¹) do powierzchni metalowych, odpornoœci¹ na zmywanie wod¹ oraz wysok¹ 
tolerancj¹ na zawartoœæ zanieczyszczeñ.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502 (DIN 51 825): KPF 2 N-30; ZN-PTX-SP-10606.

Vecolit XT 2 205 250
Smar o podwy¿szonej odpornoœci na wymywanie wod¹. Zalecany do stosowania w œrodowisku agresywnym 
korozyjnie np. mechanizmy pok³adowe statków, maszyny górnicze, walcarki, podwozia samochodów. 
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SP-10801.

Veconit Syntex
HTX

HTX MOS

1
2
3

200
202
204

315
315
315

Smary przeznaczone do smarowania wolnoobrotowych ³o¿ysk tocznych i œlizgowych. Wykonane s¹ na bazie 
oleju o wysokiej lepkoœci. Maj¹ znakomite w³aœciwoœci smarne – zarówno w skojarzeniach stal-stal, jak te¿

0w skojarzeniach stal – stopy miedzi. Przeznaczone do pracy w zakresie temperatur od –20 do 120 C. S¹ 
odporne na wymywanie i zmywanie wod¹ oraz zapewniaj¹ ochronê przed korozj¹ w œrodowisku wilgoci. 

Vecolit
EPX/B-1
EPX/B-2
EPX/B-3

Spe³nia wymagania: DIN 51 502 (DIN 51 825): KP 2 K-20 dla Vecolit EPX/B-2, KP 3 K-20 dla Vecolit EPX/B-3, 
ZN-PTX-SP-11103.
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Produkt Zastosowanie
Temperatura

kroplenia
[°C]

Klasa
konsystencji

NLGI

Obci¹¿enie
zespawania

[kG]

Smar przeznaczony do stosowania w bardzo ciê¿kich warunkach pracy, gdzie u¿ycie konwencjonalnych 
smarów wielofunkcyjnych nie daje zadowalaj¹cych efektów. Smar posiada wyj¹tkowo wysok¹ przyczepnoœæ 
do powierzchni metalowych, dziêki czemu nawet w warunkach du¿ego zapylenia, wysokich obci¹¿eñ 
udarowych, wykonywania ruchów oscylacyjnych, du¿ej wilgotnoœci lub obecnoœci wody, pozostaje w miejscu, 

0gdzie zosta³ wprowadzony. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –20 do 130 C. Wytrzymuje krótkie 
0przegrzania do 140 C.

Spe³nia wymagania: DIN 51 502, DIN 51 825: KP2 K-20.

Vecolit EPX/HD 902 2 180 500

Vecolit EPX/B-MOS-1 1 195 400
Smar z dodatkiem dwusiarczku molibdenu przeznaczony do smarowania wysokoobci¹¿onych mechanizmów 
wolnobie¿nych pracuj¹cych w warunkach wysokiego zapylenia i wibracji. Bardzo stabilny i odporny

0na dzia³anie wody. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od -20 do 130 C. Wysoka stabilnoœæ produktu 
umo¿liwia jego stosowanie do smarowania d³ugookresowego.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502 (DIN 51 825): KPF 2 K-20; ZN-MDX-SP-11102.

Vecosal Complex B-2 2 260 250
Smar ogólnego stosowania, przeznaczony do smarowania ³o¿ysk tocznych œlizgowych, prowadnic, przegubów 
i innych mechanizmów. £¹czy odpornoœæ termiczn¹ i odpornoœæ na utlenianie z nadzwyczajn¹ odpornoœci¹
na dzia³anie wody i pary wodnej. Nie ulega emulgowaniu, wyp³ukiwaniu ani zmywaniu wod¹ oraz zachowuje 
konsystencjê przy oddzia³ywaniu wody lub pary wodnej. Zalecany do stosowania w przypadku mechanizmów 
pracuj¹cych w œrodowisku pary wodnej, np. w maszynach papierniczych. Przeznaczony do pracy w zakresie 

0temperatur od –20 do 150 C.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502 (DIN 51 825): KP 2 N-20, ZN-PTX-SP-11151.

SMARY PLASTYCZNE VECO

0
1

240
250

800
800

Smary z dodatkiem grafitu naturalnego do ciê¿kich warunków pracy. Vecosal G-0 jest przeznaczony
do smarowania przek³adni wolnobie¿nych, ³o¿ysk tocznych i œlizgowych i innych mechanizmów pracuj¹cych

0w temperaturze od –20 do 200 C. Jest szczególnie zalecany do stosowania w urz¹dzeniach, gdzie wystêpuje 
problem wysokiej temperatury (np. w piecach obrotowych do produkcji cementu) lub obecnoœci pary wodnej 
albo wody. Vecosal Autoklawowy G-1 przeznaczony jest do smarowania ³o¿ysk tocznych i œlizgowych, 
przek³adni otwartych, przegubów, prowadnic i innych mechanizmów pracuj¹cych w temperaturze od –20

0do 220 C, w warunkach wymywania wod¹ lub w œrodowisku pary wodnej.
Spe³nia wymagania: DIN 51502 (DIN 51 825, DIN 51 826):Vecosal G-0: GPF 0 N-20,
Vecosal Autoklawowy G-1: GPF 1 P-10; KPF 1 P-10; ZN-PTX-SP-11152.

Vecosal
G-0

Autoklawowy G-1
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Produkt Zastosowanie
Temperatura

kroplenia
[°C]

Klasa
konsystencji

NLGI

Obci¹¿enie
zespawania

[kG]

Pó³syntetyczny smar przemys³owy przeznaczony do ciê¿kich warunków pracy, w du¿ej wilgotnoœci
lub obecnoœci wody, w du¿ym zapyleniu, gdzie wymagana jest dobra ochrona przed korozj¹. Przeznaczony

0 0do pracy w zakresie temperatur od –25 do 120 C. Wytrzymuje krótkie przegrzania do 130 C.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502, DIN 51 825: KP2 K-20.

Vecocal Semisyntex 
HD 902 2 140 315

SMARY PLASTYCZNE VECO

0
1
2

250
260
270

315
315
315

Smar przeznaczony do smarowania ³o¿ysk œlizgowych, tocznych oraz innych mechanizmów pracuj¹cych
0w temperaturze od –20 do 180 C. Charakteryzuje siê bardzo wysok¹ odpornoœci¹ na dzia³anie wody - tak¿e 

gor¹cej i pary wodnej. Jest bardzo stabilny mechanicznie i termicznie. Zalecany równie¿ do stosowania
w systemach centralnego smarowania maszyn i urz¹dzeñ pracuj¹cych w wysokich temperaturach.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-SP-13101.

Vecocal Complex
C-0
C-1
C-2

1
2

310
310

800
800

Najwy¿szej jakoœci smar przemys³owy, przeznaczony do stosowania w ekstremalnie trudnych warunkach 
pracy. Zalecane w warunkach wysokiej temperatury, wysokich obci¹¿eñ, du¿ej wilgotnoœci, obecnoœci wody 

0morskiej oraz du¿ego zapylenia. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –30 do 180 C, a przy 
0czêstym uzupe³nianiu smaru nawet do 220 C. Dziêki zawartoœci dodatków EP i przeciwzu¿yciowych, 

smarowane mechanizmy mog¹ przenosiæ bardzo wysokie obci¹¿enia przy zminimalizowanym ryzyku 
wyst¹pienia zatarcia lub przedwczesnego zu¿ycia.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502, DIN 51 825: KP1 R-30 oraz KP2 R-30.

PASTY SMAROWE I MONTA¯OWE

Vecoplex P-P/50 1/2 200 800 Pasta o bardzo wysokim poziomie w³aœciwoœci smarnych, przeznaczona do smarowania ró¿norodnych 
0mechanizmów, pracuj¹cych w temperaturze od –40 do 160 C, nara¿onych na dzia³anie nadzwyczaj wysokich 

obci¹¿eñ oraz pracuj¹cych w œrodowisku zapylonym lub korozyjnym. Mo¿e byæ stosowana w charakterze 
smaru monta¿owego, pozwalaj¹cego na ³atwy demonta¿ elementów eksploatowanych w œrodowisku 

0korozyjnym lub w podwy¿szonych temperaturach – nawet do 650 C.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502 (DIN 51 825): KPF 1 P-30; ZN-MDX-SP-10404.

Vecocal Complex
S-1
S-2

1
2

>300
>330

800
800

Nietopliwe smary bentonitowe z dodatkiem dwusiarczku molibdenu przeznaczone s¹ do pracy w warunkach 
0wysokiego zapylenia i wysokich obci¹¿eñ. Przeznaczone do pracy w temperaturze od –10 do 160 C. Przy 

0czêstym uzupe³nianiu mog¹ pracowaæ w temperaturze do 220 C. Mog¹ byæ stosowane jako pasta monta¿owa 
0do temperatury 600 C.

Spe³nia wymagania: DIN 51 502 (DIN 51825): KPF 2 P-10; ZN-PTX-SP-10401.

Veconit
MOS 125
MOS 225
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Produkt Zastosowanie
Temperatura

kroplenia
[°C]

Klasa
konsystencji

NLGI

Obci¹¿enie
zespawania

[kG]

0Pasta z dodatkiem grafitu naturalnego. Mo¿e byæ stosowana jako smar w temperaturze od –10 do 160 C,
w warunkach wysokiego zapylenia i wysokich obci¹¿eñ. Przy czêstym uzupe³nianiu mo¿e pracowaæ

0 0w temperaturze do 220 C. Jako pasta monta¿owa, mo¿e pracowaæ w temperaturze do 600 C. Zapewnia dobry 
poziom ochrony antykorozyjnej w obecnoœci wilgoci.
Spe³nia wymagania: DIN 51825: KPF2 P-10, ZN-PTX-OO-10402.

2Veconit G-2/30 >330
(nietopliwy)

800

SMARY PLASTYCZNE VECO

1
1

>330
>330

800
800

Pasty wysokotemperaturowe, bêd¹ce rodzajem nietopliwych smarów na bazie odpornego termicznie
i nielotnego mineralnego oleju pozosta³oœciowego, g³ównie stosowane jako pasty monta¿owe. Przy 
ograniczonym dostêpie powietrza ich stabilnoœæ termiczna znacznie wzrasta. Ich u¿ycie pozwala na ³atwe 

0roz³¹czenie elementów nawet, je¿eli s¹ poddane dzia³aniu temperatury do 1100 C. Miêkka konsystencja 
u³atwia nanoszenie i zapewnia szczelnoœæ po³¹czeñ gwintowych.
Spe³nia wymagania: DIN 51 825: KPF 1 P-10, ZN-MDX-SP-10403.

Vecocal Z-1/55 1 82 -
Pasta bêd¹ca rodzajem smaru na bazie kompozycji wysokorafinowanych, niskokrzepn¹cych olejów 
mineralnych i py³u cynkowego. Produkt zawiera ponadto zagêszczacz oraz inhibitory korozji i utleniania. 
Stosowany jest do smarowania, zabezpieczania przed korozj¹ i uszczelniania po³¹czeñ gwintowych. Smar 
Vecocal Z-1/55 jest przede wszystkim zalecany do smarowania po³¹czeñ gwintowych rur wiertniczych przy 
odwiertach poszukiwawczych.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-PA-10405.

SMARY NISKOTEMPERATUROWE I SZEROKOTEMPERATUROWE

SMARY SPECJALNE

Vecoplex Syntex
HT/LT 2

2 260 315
Smar syntetyczny przeznaczony do ³o¿ysk wysokoobrotowych, mechanizmów precyzyjnych oraz do pracy
w niskich temperaturach. Zalecany do stosowania w warunkach wysokich obci¹¿eñ i nacisków jednostkowych. 

0Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –40 do 140 C, przy chwilowych wzrostach temperatury
0do 200 C.

Spe³nia wymagania: DIN 51 502, DIN 51 825: KH CP 2 N-40.

Vecoplex Syntex LTP 2 2 260 200
Smar syntetyczny przeznaczony do ³o¿ysk wysokoobrotowych, mechanizmów precyzyjnych oraz do pracy
w niskich temperaturach - urz¹dzenia ch³odnicze, lotnictwo, eksploatacja w warunkach arktycznych. 

0Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –55 do 120 C, przy chwilowych wzrostach temperatury
0do 150 C.

Spe³nia wymagania: DIN 51 502, DIN 51 825: KH C2 K-50.

Veconit
Cu 1/15
Cu 1/65
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Produkt Zastosowanie
Temperatura

kroplenia
[°C]

Klasa
konsystencji

NLGI

Obci¹¿enie
zespawania

[kG]

Smar syntetyczny przeznaczony do ³o¿ysk wysokoobrotowych, mechanizmów precyzyjnych oraz do pracy
w niskich temperaturach - urz¹dzenia ch³odnicze, lotnictwo, eksploatacja w warunkach arktycznych. 
Kompatybilny z szerok¹ gam¹ elastomerów, co czyni go przydatnym do smarowania mechanizmów
metalowo-plastikowych i metalowo-gumowych oraz zapewnia zgodnoœæ z wiêkszoœci¹ uszczelnieñ. 

0Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –50 do 100 C.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502, DIN 51 825: KHC 1 G-50.

1

DLA WOJSKA

Vecolit Syntex LT 1 190 200

Vecolit LMP 2 190 250 Smar specjalny przeznaczony do ³o¿ysk wysokoobrotowych, mechanizmów precyzyjnych oraz do pracy
w niskich temperaturach - lotnictwo, urz¹dzenia ch³odnicze, eksploatacja w warunkach arktycznych. 

0Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –60 do 110 C. Smar zapewnia wysoki poziom w³aœciwoœci 
smarnych, jest odporny na wymywanie wod¹ i zapewnia ochronê przed korozj¹ w obecnoœci wilgoci.
Spe³nia wymagania: DIN 51 502 (51 825): KP 2 G-50; ZN-PTX-SP-10503.

Veconit LMP-S 2 330 250 Smar specjalny przeznaczony do ³o¿ysk wysokoobrotowych, mechanizmów precyzyjnych oraz do pracy
0w niskich temperaturach. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –60 do 180 C. Mo¿e pracowaæ

w warunkach obci¹¿eñ uderzeniowych, wibracji, w œrodowisku wysokiego zapylenia oraz w warunkach 
„g³odnego” smarowania ³o¿ysk tocznych.
Spe³nia wymagania: DIN 51 825: K 2 P-50, ZN-PTX-OO-10451, MIL-G-81322D.

Vecolit LB-414 2 210 250
Wysokiej jakoœci smar wielofunkcyjny przeznaczonym do mechanizmów pojazdów – podwozi i ³o¿ysk piast kó³ 
oraz urz¹dzeñ przemys³owych, pracuj¹cych w warunkach wysokich obci¹¿eñ, obci¹¿eñ uderzeniowych oraz

0w obecnoœci wibracji. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –40 do 140 C.
Spe³nia wymagania wojskowe dla wielofunkcyjnego smaru samochodowego kod MPS G-414
Spe³nia wymagania dla wielofunkcyjnego smaru kod NATO G-414 i G-450).
Spe³nia wymagania: Certyfikat S³u¿by MPS nr 74/Cw-1/00, ASTM D4950: GB-LB, ZN-PTX-SP-10610.

SMARY PLASTYCZNE VECO

2 115 800
Smar z dodatkiem grafitu naturalnego przeznaczony do smarowania silnie obci¹¿onych ³añcuchów 
napêdowych i przenoœnikowych, otwartych przek³adni zêbatych i mechanizmów wolnoobrotowych. 

0Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –20 do 60 C.
Spe³nia wymagania jakoœciowe stawiane przez Wojsko Polskie dla smaru samochodowego 
grafitowanego kod MPS G-9420-PL.
Uzyska³ CERTYFIKAT ZGODNOŒCI z dokumentami normatywnymi, wydany przez Pracowniê 
Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Oœrodka Badawczo-Rozwojowego S³u¿by MPS.
Spe³nia wymagania: WTWT-MPS-057:1997, PN-C-96153, ZN-PTX-SP-12002.

Vecocal
Grafitowany 9420
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Produkt Zastosowanie

P³yny niezamarzaj¹ce przeznaczone do nape³niania instalacji centralnego ogrzewania zasilanych
z indywidualnych Ÿróde³ ciep³a, tam gdzie mo¿e wyst¹piæ zamierzone lub przypadkowe wy³¹czenie instalacji 
centralnego ogrzewania w okresie mrozów. Zalecane do stosowania w obiektach u¿ytecznoœci publicznej, 
przedsiêbiorstwach, domach jednorodzinnych, domkach letniskowych, obiektach sakralnych, szklarniach. 
P³yn zawiera specjalnie opracowany zestaw inhibitorów, zapewniaj¹cy doskona³¹ ochronê przed korozj¹
i kamieniem kot³owym zarówno w instalacjach miedziano-aluminiowych, jak i w tradycyjnych instalacjach 
stalowo-¿eliwnych.
Produkt dostêpny w postaci koncentratu i p³ynu gotowego do eksploatacji.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-RX-01002.

Barwa
Temperatura
krystalizacji,

o[ C]

Temperatura
wrzenia

o[ C]

P£YNY EKSPLOATACYJNE PRZEMYS£OWE

VECO C.O. Fluid
Koncentrat

T-20
T-10

dowolna, lecz
zdecydowana <-20*

< -20
<-10

150
105
100

VECO Termofluid 
EG Koncentrat

EG 35

dowolna, lecz
zdecydowana < -33**

< -33
130
105

P³yn obiegowy przeznaczony do nape³niania przemys³owych cyrkulacyjnych systemów kot³owych. Zawiera 
starannie zbilansowany uk³ad inhibitorów, zapewniaj¹cy doskona³¹ ochronê przed korozj¹ w instalacjach 
zbudowanych z ró¿nych metali ¿elaznych oraz kolorowych. Jest niezamarzaj¹cy, niepalny, nie tworzy osadów
i nie powoduje odk³adania siê kamienia kot³owego.
Dostêpny w postaci koncentratu i p³ynu gotowego do eksploatacji. Nie zaleca siê stosowania koncentratu 
nierozcieñczonego wod¹.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-SK-02090.

*- po rozcieñczeniu koncentratu wod¹ w stosunku objêtoœciowym 1:2
**- po rozcieñczeniu koncentratu wod¹ w stosunku objêtoœciowym 1:1

P£YNY EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE

Produkt ZastosowanieBarwa
Temperatura
krystalizacji,

o[ C]

Gêstoœæ,
3[g/cm ]

VECO
P³yny do spryskiwaczy

Koncentrat
Gotowy do u¿ycia

dowolna < -20**
< -20

< 0,870
< 0,950

P³yn niskokrzepn¹cy przeznaczony do stosowania w samochodowych spryskiwaczach do mycia szyb
i reflektorów. Produkowany w dwóch wersjach: jako koncentrat i jako p³yn gotowy do u¿ycia. Koncentrat oraz 
p³yn mog¹ byæ rozcieñczone przez u¿ytkownika w zale¿noœci od po¿¹danej dolnej temperatury stosowania.
Spe³nia wymagania: WT - ITS/2/94-ZLG, ZN-PTX-RX-00099.

P£YNY EKSPLOATACYJNE VECO
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Produkt ZastosowanieBarwa
Temperatura
krystalizacji,

o[ C]

Temperatura
wrzenia

o[ C]

P³yn niskokrzepn¹cy przeznaczony do stosowania w samochodowych spryskiwaczach do mycia szyb
i reflektorów.
Spe³nia wymagania: ZN-PTX-RX-00101.

*- po rozcieñczeniu koncentratu wod¹ w stosunku objêtoœciowym 1:2
**- po rozcieñczeniu koncentratu wod¹ w stosunku objêtoœciowym 1:1

VECO
P³yn do spryskiwaczy dla

przemys³u
dowolna < -16 < 0,960

VECO
P³yn do spryskiwaczy

na lato
dowolna < -2 < 0,950 P³yn przeznaczony do stosowania w samochodowych spryskiwaczach do mycia szyb i reflektorów. Jest 

ekonomiczn¹ wersj¹ p³ynu zimowego, przeznaczon¹ do stosowania w okresach, w których panuj¹ temperatury 
0dodatnie lub nieznacznie ni¿sze od 0 C.

Spe³nia wymagania: ZN-PTX-RX-00100.

Produkt ZastosowanieBarwa
Temperatura

wrzenia
o[ C]

Temperatura
zap³onu

o[ C]

P³yn hamulcowy
VECO DOT-4 ¿ó³ta 230 > 120

P³yn przeznaczony do nape³niania uk³adów hamulców hydraulicznych nowoczesnych pojazdów 
samochodowych, do których jest zalecane stosowanie p³ynów hamulcowych klasy DOT-4. Zalecany
do stosowania, gdy samochód eksploatowany jest w szczególnie trudnych warunkach, z du¿ym obci¹¿eniem 
hamulców.
Spe³nia wymagania: FMVSS No. 116, WT - ITS/59/96-ZCN, ZN-PTX-RX-20020.

P³yn hamulcowy
VECO DOT-3

VECO R-3/205 
¿ó³ta

zielona
205
205

> 115
> 105

P³yny przeznaczone do nape³niania uk³adów hamulców hydraulicznych nowoczesnych pojazdów 
samochodowych, do których jest zalecane stosowanie p³ynów hamulcowych typu R-3 i klasy DOT-3. 
S¹ w pe³ni mieszalne z innymi krajowymi i zagranicznymi typu R-3 i DOT-3.
Spe³nia wymagania: FMVSS No. 116, WT - ITS/59/96-ZCN, PN-75/C-40005, ZN-PTX-RX-20010.

P£YNY EKSPLOATACYJNE VECO
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Produkt Zastosowanie

Uniwersalny p³yn niezamarzaj¹cy przeznaczony do nape³niania uk³adów ch³odzenia samochodowych silników 
spalinowych. Zalecany do stosowania w uk³adach wyposa¿onych w ch³odnice miedziane i aluminiowe. 
Produkowany jako p³yn gotowy do u¿ycia oraz koncentrat. Koncentrat w zale¿noœci od temperatury otoczenia 
zaleca siê rozcieñczaæ wod¹ destylowan¹ lub demineralizowan¹ w nastêpuj¹cych proporcjach 
objêtoœciowych:

0        -  do –35 C: 1 cz. koncentratu + 1 cz. wody (proporcja odpowiadaj¹ca handlowej wersji p³ynu gotowego
   do u¿ycia);

0          -  do –25 C: 2 cz. koncentratu + 3 cz. wody;
0          -  do –17 C: 1 cz. koncentratu + 2 cz. wody;
0          -  do –11 C: 1 cz. koncentratu + 3 cz. wody.

Spe³nia wymagania: PN-C-40007:2000, ASTM D 3306, SAE J 1034, ZN-PTX-R-00095.

Barwa
Temperatura
krystalizacji,

o[ C]

P£YNY EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE

pH p³ynu

VECO P³yn do ch³odnic
Koncentrat

Gotowy do u¿ycia
niebieska *** -37**

-37
7,5 ÷  11,0**
7,5 ÷  11,0

zielony *** -38**
-38

7,5 ÷  11,0**
7,5 ÷  11,0

P³yn niezamarzaj¹cy przeznaczony do nape³niania uk³adów ch³odzenia samochodowych silników 
spalinowych. Zalecany do stosowania w uk³adach wyposa¿onych w ch³odnice miedziane i aluminiowe. Mo¿e 
byæ on stosowany do ch³odzenia innych podzespo³ów samochodowych wymagaj¹cych ch³odzenia cieczowego 
i /lub posiadaj¹cych wspólny uk³ad ch³odzenia z silnikiem. Szczególnie zalecany do stosowania w uk³adach 
ch³odzenia silników pojazdów takich producentów jak: MAN, Mercedes-Benz, Opel/General Motors, BMW, 
VW/Audi/Seat/Skoda, Saab, Deutz.
Uzyska³ zatwierdzenie firmy MAN do stosowania w uk³adach ch³odzenia silników samochodów przez 
ni¹ produkowanych.
Spe³nia wymagania: ZN-MDX-R-00093, PN-C-40007:2000, ASTM D 3306, AFNOR NF R 15-601,
BS 6580:1992, BMW – BMW N 600 69.0, Bundeswehr – TL-6850-0038/1, Deutz – H-LV 0161 0188, 
Mercedes-Benz – DBL 7700.20, Blatt 325.0, MTU – MTL 5048, Opel/General Motors – B 040 0240,
Saab – 6901599, VW/Audi/Seat/Skoda – TL 774-C, SAE J 1034, DAF 74002.

*- po rozcieñczeniu koncentratu wod¹ w stosunku objêtoœciowym 1:2
**- po rozcieñczeniu koncentratu wod¹ w stosunku objêtoœciowym 1:1
***- lub inna na ¿yczenie Odbiorcy

P£YNY EKSPLOATACYJNE VECO

VECO  MXT 
Koncentrat 

Gotowy do u¿ycia

P³yn do ch³odnic
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Produkt Zastosowanie

Wysokiej jakoœci, mineralny olej transformatorowy, przeznaczonym do nape³niania transformatorów, 
przek³adników i aparatury ³¹czeniowej. Mo¿e tak¿e byæ stosowany w innych typach aparatury elektrycznej,
w których wystêpuj¹ wy³adowania z wytworzeniem ³uku elektrycznego.
Spe³nia wymagania: PN-90/C-96058, IEC 296.

Lepkoœæ
kinematyczna
w temp. 40 °C,

2[mm /s]

Temperatura
zap³onu,

[°C]

Temperatura
p³yniêcia,

[°C]

OLEJE ELEKTROIZOLACYJNE

VECO Trafol TN Super 9.5 140 -40

OLEJE WYSOKOTEMPERATUROWE

VECO Megosil HT 350 270 300 -
Silikonowy olej wysokotemperaturowy, przeznaczony do stosowania jako œrodek smarowy do precyzyjnych 
urz¹dzeñ, pracuj¹cych w wysokiej temperaturze. Mo¿e w sposób d³ugotrwa³y pracowaæ w temperaturach

0do 200 C, nie pozostawiaj¹c ¿adnych osadów na gor¹cych powierzchniach. Ma doskona³e w³aœciwoœci 
0niskotemperaturowe — krzepnie dopiero w temperaturze poni¿ej –50 C.

Spe³nia wymagania: ZN-PTX-OR-50000.

P£YNY PRZECIWKO ZAMARZANIU

VECO WTC-96 - 12 -110
P³yn przeznaczony do zabezpieczania pneumatycznych uk³adów hamulcowych samochodów ciê¿arowych, 
przed zamarzaniem w warunkach zimowych. Poch³ania wilgoæ, zapobiega przymarzaniu uszczelek, zaworów
i przewê¿eñ. Umo¿liwia sprawne dzia³anie hamulców pneumatycznych nawet po d³ugotrwa³ym postoju 
podczas silnych mrozów. Nie wykazuje dzia³ania korozyjnego ani niekorzystnego oddzia³ywania
na uszczelnienia stosowane w uk³adach hamulcowych.

VECO P³yn przeciwko
zamarzaniu wêgla

1,0 do 10.0 - -36
P³yn przeznaczony do spryskiwania ha³d wêglowych w kopalniach i sk³adach opa³u w okresie jesienno-
zimowym, w celu zapobiegniêcia przymarzania do siebie bry³ wêgla i u³atwienia operacji za³adunkowych. P³yn 
poch³ania wilgoæ w bardzo du¿ych iloœciach, a powsta³y roztwór ma nisk¹ temperaturê krzepniêcia, co pozwala 
na efektywne zabezpieczenie przymarzaniem.

P£YNY ANTYADHEZYJNE DO MAS BITUMICZNYCH

Vecoformit M 38 220 -12
Olej przeznaczony do przygotowania emulsji wodnej, zalecanej do stosowania jako œrodek antyadhezyjny
i separacyjny do powlekania skrzyñ ³adunkowych, kó³ walców i innych mechanizmów metalowych
lub gumowych, maj¹cych kontakt z mas¹ asfaltow¹.

Vecoformit Eko 34 220 -12
Biodegradowalny olej emulguj¹cy przeznaczony do stosowania jako œrodek antyadhezyjny i separacyjny,
do powlekania skrzyñ ³adunkowych do transportu materia³ów bitumicznych oraz form i szalunków drewnianych 
stosowanych w budownictwie i prefabrykacji wyrobów betonowych. Dziêki zastosowaniu odpowiedniego 
zestawu emulgatorów emulsja jest bardzo trwa³a: nie wymaga mieszania lub cyrkulacji i mo¿e byæ 
przechowywana powy¿ej 48 godzin. Najczêœciej stosuje siê emulsjê 10%, ale zalecane jest doœwiadczalne 
dobranie stê¿enia do warunków eksploatacji.

PRODUKTY RÓ¯NE VECO
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