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OLEJE SILNIKOWE
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
ENGINE OILS
FOR PASSENGER CARS

AVIA SPEED CFE 5W-30
Przeznaczony do całorocznego stosowania w silnikach benzynowych i 
wysokoprężnych, wolnossących oraz z turbodoładowaniem samochodów 
osobowych i lekkich dostawczych.

Wysokiej jakości, syntetyczny olej o szerokim zakresie zastosowania, zapewnia 
doskonałe smarowanie silnika w codziennych jak i wymagających warunkach 
eksploatacji. Nowoczesny i wysokowydajny pakiet dodatków, charakteryzujący się 
niską zawartością siarki, popiołu siarczanowego i fosforu zapewnia niezawodną 
ochronę i czystość silnika oraz układu wydechowego zwiększając żywotność filtrów 
cząstek stałych oraz katalizatorów. Olej zapewnia bezproblemowy rozruch w niskich 
temperaturach oraz niższe zużycie paliwa.

Intended to be used throughout the whole year in petrol and diesel engines, naturally 
aspirated and with turbocharge, used in passenger cars and light commercial 
vehicles.

High-quality synthetic oil with a wide range of applications provides perfect lubrica-
tion of the engine in everyday conditions as well as under demanding operating 
conditions. A modern and highly efficient set of additives features low content of 
sulphur, sulphur ash, and phosphorus, which provides reliable protection and 
cleanliness of the engine and the exhaust system, extending life of DPF filters and 
catalysts. This oil provides trouble-free ignition at low temperatures and lower fuel 
consumption.

Specyfikacje / Specifications: API SM/CF, ACEA A3/B4/C3, VW 502 00 505 00, MB 229.51, BMW LL-04
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Klasa SAE
SAE Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity

Indeks Lepko
Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA SPEED CFE 5W-30 5W-30 74,2 12,4 167 0,85 -42 222



OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

AVIA SPEED CFE PD 5W-40
Przeznaczony do całorocznego stosowania w silnikach benzynowych i 
wysokoprężnych, wolnossących oraz z turbodoładowaniem samochodów 
osobowych i lekkich dostawczych. Olej jest dedykowany w szczególności do silników 
Diesla z pompowtryskiwaczami i filtrami cząstek stałych, dla których zalecany jest olej 
spełniający wymagania VW 505 01.

Wysokiej jakości, syntetyczny olej o szerokim zakresie zastosowania zapewnia 
doskonałe smarowanie silnika w codziennych jak i wymagających warunkach 
eksploatacji. Nowoczesny i wysokowydajny pakiet dodatków, charakteryzujący się 
niską zawartością siarki, popiołu siarczanowego i fosforu zapewnia niezawodną 
ochronę i czystość silnika oraz układu wydechowego zwiększając żywotność filtrów 
cząstek stałych oraz katalizatorów. Olej zapewnia bezproblemowy rozruch w niskich 
temperaturach oraz niższe zużycie paliwa.

Intended to be used throughout the whole year in petrol and diesel engines, naturally 
aspirated and with turbocharge, used in passenger cars and light commercial 
vehicles. This oil is dedicated in particular for diesel engines with united injectors and 
DPF filters, for which it is recommended to use oil that complies with VW 505 01.

High-quality synthetic oil with a wide range of applications provides perfect lubrica-
tion of the engine in everyday conditions as well as under demanding operating 
conditions. A modern and highly efficient set of additives features low content of 
sulphur, sulphur ash, and phosphorus, which provides reliable protection and 
cleanliness of the engine and the exhaust system, extending life of DPF filters and 
catalysts. This oil provides trouble-free ignition at low temperatures and lower fuel 
consumption.

Specyfikacje / Specifications: API SM/CF, ACEA A3/B4/C3, VW 502 00 505 00 505 01, MB 229.51, BMW LL-04

AVIA SPEED CFE 10W-40
Olej przeznaczony do całorocznego stosowania w silnikach benzynowych i 
wysokoprężnych samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. 
Zalecany jest do silników wysokoprężnych bez i z turbodoładowaniem 
wyposażonych w katalizator oraz jednostek napędowych zasilanych paliwem LPG.

Wielosezonowy, półsyntetyczny olej silnikowy. Redukuje tarcie i zapewnia doskonałą 
ochronę przed zużyciem elementów silnika. Specjalnie, aktywne składniki 
uszlachetniające utrzymują silnik w czystości kontrolując poziom osadów. Olej 
charakteryzuje się wysoką odpornością na utlenianie w wysokich temperaturach. 
Zapewnia dobrą ochronę i bezawaryjną pracę silników starszego typu z większym 
przebiegiem. Produkt odznacza się dobrymi właściwościami ochronnymi w niskich 
temperaturach.

Intended to be used throughout the whole year in petrol and diesel engines of passen-
ger cars and light commercial vehicles. It is recommended for diesel engines with and 
without turbocharge that are equipped with a catalyst, as well as for LPG fueled drive 
units.

Multigrade, semi-synthetic engine oil. It reduces friction and provides perfect 
protection against wear of engine elements. Special active additives maintain the 
engine cleanliness by controlling the level of deposits. This oil features high resistance 
to oxidation at high temperatures. It provides good protection and trouble-free 
operation of older engines with higher mileage. The product has good protective 
properties at low temperatures.

Specyfikacje / Specifications: API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501 01 505 00, MB 229.3
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AVIA SPEED CFE PD 5W-40 5W-40 85,9 14,2 172 0,86 -39 224
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AVIA SPEED CFE 10W-40 10W-40 103,7 14,8 149 0,87 -33 230



OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

AVIA SUPER LOW SAPS 5W-30
Przeznaczony do całorocznego stosowania w nowoczesnych silnikach benzynowych 
i wysokoprężnych samochodów osobowych oraz lekkich dostawczych 
wyposażonych w katalizator oraz posiadających filtry DPF lub TWC. Olej został 
zaprojektowany pod kątem spełnienia najnowszych wymagań Volkswagena: VW 504 
00/507 00 oraz zalecany jest do samochodów spełniających emisję normy spalin Euro 
6. Nadaje się także do stosowania w starszych konstrukcjach silników. 

Najwyższej klasy, syntetyczny olej silnikowy gwarantujący niezawodną i długoletnią 
pracę silnika w trudnych warunkach eksploatacji, niższe zużycie paliwa oraz 
wydłużone przebiegi pomiędzy wymianami. Olej oparty jest na formule 
niskopopiołowej, która zapewnia ochronę przez zużyciem i maksymalną redukcję 
osadów, zachowując w czystości elementy silnika i układu wydechowego. Dzięki 
świetnym parametrom lepkościowym w niskich temperaturach olej wykazuje bardzo 
dobre właściwości podczas rozruchu zimnego silnika.

Intended to be used during the whole year in modern petrol engines and diesel 
engines of passenger cars and light commercial vehicles equipped with a catalyst and 
DPF and TWC filters. This oil has been designed in order to meet the most recent 
requirements of Volkswagen: VW 504 00/507 00 and is recommended for cars that 
comply with the exhaust emission standard Euro 6. It may be also used in older 
engines. 

The highest-quality synthetic engine oil that guarantees reliable and long-term engine 
performance under difficult operating conditions, lower fuel consumption, and 
extended oil change frequency. The oil is based on a low ash formula that provides 
protection against wear and maximum reduction of deposits, maintaining cleanliness 
of engine parts and the exhaust system. Due to great viscosity parameters at low 
temperatures, it has very good properties during ignition of a cold engine.

Specyfikacje / Specifications: ACEA C3, VW 504 00 507 00, MB 229.51, BMW LL-04

AVIA SPEED CFE 15W-40
Olej przeznaczony do całorocznego stosowania w silnikach benzynowych i 
wysokoprężnych samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. 
Zalecany jest do silników wysokoprężnych bez i z turbodoładowaniem 
wyposażonych w katalizator oraz jednostek napędowych zasilanych paliwem LPG.

Wielosezonowy, mineralny olej silnikowy. Redukuje tarcie i zapewnia doskonałą 
ochronę przed zużyciem elementów silnika. Specjalnie, aktywne składniki 
uszlachetniające utrzymują silnik w czystości kontrolując poziom osadów. Olej 
charakteryzuje się wysoką odpornością na utlenianie w wysokich temperaturach. 
Zapewnia dobrą ochronę i bezawaryjną pracę silników starszego typu z większym 
przebiegiem. Produkt odznacza się dobrymi właściwościami ochronnymi w niskich 
temperaturach.

Intended to be used throughout the whole year in petrol and diesel engines of passen-
ger cars and light commercial vehicles. It is recommended for diesel engines with and 
without turbocharge that are equipped with a catalyst, as well as for LPG fueled drive 
units.

Multigrade, mineral engine oil. It reduces friction and provides perfect protection 
against wear of engine elements. Special active additives maintain the engine 
cleanliness by controlling the level of deposits. This oil features high resistance to 
oxidation at high temperatures. It provides good protection and trouble-free operation 
of older engines with higher mileage. The product has good protective properties at 
low temperatures.

Specyfikacje / Specifications: API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501 01 505 00, MB 229.3
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AVIA SPEED CFE 15W-40 15W-40 110,2 14,7 138 0,88 -30 228
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AVIA SUPER LOW SAPS 5W-30 5W-30 71,7 12,2 169 0,87 -42 220



OLEJE SILNIKOWE
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

ENGINE OILS
FOR HEAVY DUTY VEHICLES

AVIA SPEED SYNTH HT-U 5W-30
Syntetyczny, najwyższej jakości olej silnikowy dedykowany do nowoczesnych 
silników wysokoprężnych, z doładowaniem, samochodów ciężarowych spełniających 
normę spalin Euro V. Opracowana formuła oleju gwarantuje łatwy rozruch w niskiej 
temperaturze, stałość parametrów w czasie eksploatacji i ochronę przed zużyciem w 
czasie największych obciążeń.

Produkt pozwala na redukcje kosztów serwisowych, obniżenie zużycia paliwa i 
wydłużone przebiegi pomiędzy wymianami.

The highest-quality synthetic engine oil intended for modern truck compression-
ignition engines, with charge, that comply with the Euro V emission standard. The 
designed formula of the oil guarantees easy starting at low temperatures, constancy 
of parameters during exploitation, and protection against wear during the heaviest 
loads.

The product allows reduction of servicing costs, decrease of fuel consumption, and 
extends the mileage between replacements.

Specyfikacje / Specifications: API CI-4, ACEA  E7, MB 228.5, MAN M3277, Volvo VDS-3, Renault RXD/RLD-2
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AVIA SPEED SYNTH HT-U 5W-30 5W-30 74,4 12,3 164 0,85 -42 224
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OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

AVIA SPEED SYNTH LOW SAPS 5W-30
W pełni syntetyczny, niskopopiołowy olej silnikowy przeznaczony do 
najnowocześniejszych jednostek napędowych samochodów ciężarowych 
wyposażonych w systemy recyrkulacji i oczyszczania spalin oraz filtry cząstek 
stałych.

Produkt pozwala na obniżenie zużycia paliwa i osiągnięcie przez silnik maksymalnego 
potencjału w czasie dużych obciążeń przy wydłużonych przebiegach pomiędzy 
wymianami. Ze względu na niską zawartość popiołu siarczanowego, siarki i fosforu 
olej gwarantuje osiągnięcie przez silnik normy emisji spalin Euro VI i najwyższych 
wymagań producentów silników.

Fully synthetic, low SAPS engine oil intended for the most modern drive units of 
trucks with recirculation systems, exhaust gas cleaning systems, and Diesel Particu-
late Filters.

The product lowers fuel consumption and allows reaching the maximum potential of 
the engine during heavy loads with extended mileages between individual replace-
ments. Due to the low content of sulfated ash, sulfur, and phosphorus, the oil guaran-
tees that the engine will comply with the Euro VI standard and the highest require-
ments of engine manufacturers.

Specyfikacje / Specifications: API CJ-4/SM, ACEA E9, MB 228.51, MAN M3477, Volvo VDS-4

AVIA SPEED SYNTH HT-E 10W-40
Półsyntetyczny, najwyższej jakości olej silnikowy dedykowany do nowoczesnych 
silników wysokoprężnych, z doładowaniem, samochodów ciężarowych spełniających 
normę spalin Euro V. Opracowana formuła oleju gwarantuje łatwy rozruch w niskiej 
temperaturze, stałość parametrów w czasie eksploatacji i ochronę przed zużyciem w 
czasie największych obciążeń.

Produkt pozwala na redukcje kosztów serwisowych, obniżenie zużycia paliwa i 
wydłużone przebiegi pomiędzy wymianami.

The highest-quality semisynthetic engine oil intended for modern truck compression-
ignition engines, with charge, that comply with the Euro V emission standard. The 
designed formula of the oil guarantees easy starting at low temperatures, constancy 
of parameters during exploitation, and protection against wear during the heaviest 
loads.

The product allows reduction of servicing costs, decrease of fuel consumption, and 
extends the mileage between replacements.

Specyfikacje / Specifications: API CI-4, ACEA  E7, MB 228.5, MAN M3277, Volvo VDS-3, Renault RXD/RLD-2

08

20L 60
L

20
9L

Klasa SAE
SAE Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity

Indeks Lepko
Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA SPEED SYNTH HT-E 10W-40 10W-40 102,4 15,0 152 0,87 -36 230
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AVIA SPEED SYNTH LOW SAPS 5W-30 5W-30 74,6 12,5 168 0,85 -42 222



OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

AVIA LSP MULTIGRADE 10W-40
Wysokiej jakości, półsyntetyczny olej silnikowy wytwarzany w oparciu o technologię 
niskopopiołową przeznaczony do stosowania w najnowocześniejszych silnikach 
wysokoprężnych samochodów ciężarowych, zawierających filtry cząstek stałych 
DPF. Olej pozwala na osiągnięcie normy emisji spalin Euro V.

Produkt może być wykorzystany do starszych konstrukcji, także silników 
benzynowych. Niska zawartość popiołu zapobiega blokowaniu się filtrów i kataliza-
torów układu wydechowego. Olej zapewnia wysoką trwałość jednostki napędowej i 
pozwala wydłużyć jej żywotność.

High-quality semisynthetic engine oil based on the low SAPS technology and 
intended for application with the most advanced truck compression-ignition engines 
with DPF. The oil allows reaching the Euro V standard of exhaust emissions.

The product can also be used with older constructions, including petrol engines. The 
low content of ash prevents the filters and the catalytic converter of the exhaust 
system from getting blocked. The oil provides high durability of the drive unit and 
helps in extending its service life.

Specyfikacje / Specifications: API CJ-4/SM, ACEA E9, MAN M3575, MB 228.31, Volvo VDS-4

AVIA LSP MULTIGRADE 15W-40
Wysokiej jakości, mineralny olej silnikowy wytwarzany w oparciu o technologię 
niskopopiołową przeznaczony do stosowania w najnowocześniejszych silnikach 
wysokoprężnych samochodów ciężarowych, zawierających filtry cząstek stałych 
DPF. Olej pozwala na osiągnięcie normy emisji spalin Euro V.

Produkt może być wykorzystany do starszych konstrukcji, także silników 
benzynowych. Niska zawartość popiołu zapobiega blokowaniu się filtrów i kataliza-
torów układu wydechowego. Olej zapewnia wysoką trwałość jednostki napędowej i 
pozwala wydłużyć jej żywotność.

High-quality mineral engine oil based on the low SAPS technology and intended for 
application with the most advanced truck compression-ignition engines with DPF. The 
oil allows reaching the Euro V standard of exhaust emissions.

The product can also be used with older constructions, including petrol engines. The 
low content of ash prevents the filters and the catalytic converter of the exhaust 
system from getting blocked. The oil provides high durability of the drive unit and 
helps in extending its service life.

Specyfikacje / Specifications: API CJ-4/SM, ACEA E9, MAN M3575, MB 228.31, Volvo VDS-4
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AVIA LSP MULTIGRADE 10W-40 10W-40 105,3 14,9 148 0,87 -33 220

20L 60
L

20
9L

Klasa SAE
SAE Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity

Indeks Lepko
Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA LSP MULTIGRADE 15W-40 15W-40 112,6 15,0 139 0,88 -30 226



OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

AVIA HDC MULTIGRADE 15W-40
Mineralny olej silnikowy przeznaczony do całorocznego stosowania w nowoczesnych 
silnikach wysokoprężnych z układami oczyszczania spalin typu SCR spełniających 
normy emisji spalin Euro 5 i niższych występujących w samochodach ciężarowych i 
autobusach.

Produkt może być używany do smarowania silników starszych typów, także 
benzynowych. Olej jest dedykowany do mocno wysilonych jednostek pracujących w 
zmiennych warunkach spełniając przy tym najnowsze wymagania producentów 
silników. Wielosezonowy olej silnikowy jest produkowany w oparciu o wysokora-
finowany mineralny olej bazowy, wysokiej jakości wiskozator i  nowoczesny dodatek 
silnikowy. Opracowana formulacja gwarantuje utrzymanie parametrów 
lepkościowych na stałym poziomie w czasie wydłużonej eksploatacji, zabezpiecza 
elementy silnika przed zużyciem i korozją orazchroni przed powstaniem szlamów i 
nagarów.

Mineral engine oil designed for year-round use in modern diesel engines with SCR 
exhaust gas treatment systems meeting Euro 5 emission standards and lower in 
trucks and buses.

This product can be used to lubricate older engine types, including petrol. The oil is 
dedicated to high-powered units operating under varying conditions while meeting 
the latest requirements of engine manufacturers. The multigrade engine oil is based 
on highly refined mineral base oils, high-quality viscosity agent and a modern motor 
oil additive. The formulation ensures constant viscosity maintenance during extended 
operation, protects engine components from wear and corrosion, and protects 
against sludge and deposits.

Specyfikacje / Specifications: API CI-4/SL, ACEA E7, MAN M3275, MB 228.3, Volvo VDS-3

AVIA SPEED SYNTH CFE 10W-40
Półsyntetyczny olej silnikowy przeznaczony do całorocznego stosowania w nowocz-
esnych silnikach wysokoprężnych z układami oczyszczania spalin typu SCR 
spełniających normy emisji spalin Euro 5 i niższych występujących w samochodach 
ciężarowych i autobusach.

Produkt może być używany do smarowania silników starszych typów, także 
benzynowych. Olej jest dedykowany do mocno wysilonych jednostek pracujących w 
zmiennych warunkach spełniając przy tym najnowsze wymagania producentów 
silników. Wielosezonowy olej silnikowy jest produkowany w oparciu o półsyntetyczny 
olej bazowy, wysokiej jakości wiskozator i  nowoczesny dodatek silnikowy. 
Opracowana formulacja gwarantuje utrzymanie parametrów lepkościowych na 
stałym poziomie w czasie wydłużonej eksploatacji, zabezpiecza elementy silnika 
przed zużyciem i korozją orazchroni przed powstaniem szlamów i nagarów.

Semi-synthetic engine oil designed for year-round use in modern diesel engines with 
SCR exhaust gas treatment systems meeting Euro 5 emission standards and lower in 
trucks and buses.

This product can be used to lubricate older engine types, including petrol. The oil is 
dedicated to high-powered units operating under varying conditions while meeting 
the latest requirements of engine manufacturers. The multigrade engine oil is based 
on semi-synthetic base oils, high-quality viscosity agent and a modern motor oil 
additive. The formulation ensures constant viscosity maintenance during extended 
operation, protects engine components from wear and corrosion, and protects 
against sludge and deposits.

Specyfikacje / Specifications: API CI-4/SL, ACEA E7, MAN M3275, MB 228.3, Volvo VDS-3
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Klasa SAE
SAE Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity
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Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA SPEED SYNTH CFE 10W-40 10W-40 103 14,8 150 0,87 -33 224
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Kinematic Viscosity
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Viscosity Index
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Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point
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[mm2/s]
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[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA HDC MULTIGRADE 15W-40 15W-40 112,3 14,9 138 0,88 -30 230



OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

AVIA HDC MULTIGRADE EXTRA 15W-40
Przeznaczony do stosowania w mocno wysilonych silnikach wysokoprężnych bez i z 
doładowaniem samochodów osobowych, ciężarowych i autobusach oraz silników z 
zapłonem iskrowym samochodów osobowych starszego typu.

Wielosezonowy olej mineralny wytwarzany oparty na wysokorafinowanych bazach 
mineralnych oraz specjalnie dobranym, nowoczesnym pakiecie dodatków 
uszlachetniających. Specjalne składniki zapewniają dobrą ochronę przeciwzużyciową 
oraz wysoką czystość silnika, skutecznie zapobiegając tworzeniu się nagaru na 
tłokach i zaworach oraz powstawaniu osadów i szlamów. Olej jest odporny na 
utlenianie i starzenie gwarantując prawidłową eksploatację.

Intended to be used in heavily used diesel engines with and without supercharging 
used in passenger cars, trucks and buses as well as in spark ignition engines used in 
older passenger cars.

Multigrade mineral oil produced from highly refined mineral bases and specially 
selected modern set of additives. Special ingredients provide good wear protection 
and high engine cleanliness, efficiently preventing creation of carbon deposits on 
pistons and valves, as well as against creation of other deposits and sludge. Oil is 
resistant to ageing and oxidation, providing proper operation.

Specyfikacje / Specifications: API CG-4/SJ, ACEA E3, MAN M3275, MB 228.3, Volvo VDS-2

AVIA VOSCANOL 15W-40
Mineralny olej silnikowy przeznaczony do całorocznego stosowania w nowoczesnych 
silnikach wysokoprężnych z układami oczyszczania spalin spełniających normy emisji 
spalin Euro 5 i niższych występujących w samochodach ciężarowych i autobusach.

Wielosezonowy olej mineralny wytwarzany oparty na wysokorafinowanych bazach 
mineralnych oraz specjalnie dobranym, nowoczesnym pakiecie dodatków 
uszlachetniających. Specjalne składniki zapewniają dobrą ochronę przeciwzużyciową 
oraz wysoką czystość silnika, skutecznie zapobiegając tworzeniu się nagaru na 
tłokach i zaworach oraz powstawaniu osadów i szlamów. Olej jest odporny na 
utlenianie i starzenie gwarantując prawidłową eksploatację.

Mineral engine oil designed for year-round use in modern diesel engines with exhaust 
gas treatment systems meeting Euro 5 emission standards and lower in trucks and 
buses.

Multigrade mineral oil produced from highly refined mineral bases and specially 
selected modern set of additives. Special ingredients provide good wear protection 
and high engine cleanliness, efficiently preventing creation of carbon deposits on 
pistons and valves, as well as against creation of other deposits and sludge. Oil is 
resistant to aging and oxidation, providing proper operation.

Specyfikacje / Specifications: API CH-4/SL, ACEA E7, MAN M3275, MB 228.3, Volvo VDS-3
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AVIA HDC MULTIGRADE EXTRA 15W-40 15W-40 110,9 14,7 137 0,88 -30 228
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AVIA VOSCANOL 15W-40 15W-40 110,8 14,9 140 0,88 -30 230



OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

AVIA SPEED SYNTH LOW SAPS 10W-40
Najwyższej jakości, półsyntetyczny olej silnikowy przeznaczony do smarowania 
nowoczesnych silników wysokoprężnych samochodów ciężarowych wyposażonych 
w filtry cząstek stałych DPF i powiązane układy oczyszczania spalin. Produkt jest 
wytwarzany w oparciu o technologię Low SAPS - zawiera obniżoną zawartość 
popiołu siarczanowego, siarki i fosforu, pozwalając na osiągnięcie najwyższych norm 
emisji spalin Euro 6. Olej spełnia najnowsze wymagania dotyczące jakości 
producentów silników, charakteryzuje się wysoką odpornością na starzenie i ochronę 
przeciwzużyciową elementów silnika gwarantując wydłużoną eksploatację.

Olej silnikowy produkowany na bazie selektywnie dobranych składników najwyższej 
jakości w technologi Low SAPS. Niska zawartość popiołów gwarantuje czystość 
elementów silnika i układu wydechowego. Produkt jest przeznaczony do jednostek 
pracujących w trudnych warunkach eksploatacji i przy wydłużonych przebiegów 
pomiędzy wymianami.

Top-quality semi-synthetic engine oil designed to lubricate modern diesel engines 
fitted with DPF particulate filters and associated exhaust after-treatment systems. The 
product is based on Low Saps technology - it contains reduced sulphate ash, sulphur 
and phosphorus content, allowing for the highest Euro 6 emission standards. The oil 
meets the latest engine quality requirements, has a high aging resistance and engine 
wear protection, guaranteeing extended operation.

Engine oil based on selectively selected ingredients of the highest quality in Low 
SAPS. The low ash content guarantees the cleanliness of engine and exhaust compo-
nents. The product is designed for units working in difficult operating conditions and 
extended service life at intervals.

Specyfikacje / Specifications: API CI-4, ACEA  E7, MAN M3477, MB 228.51, Volvo VDS-3
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AVIA SPEED SYNTH LOW SAPS 10W-40 10W-40 103 15,0 153 0,87 -36 226



POZOSTAŁE OLEJE SILNIKOWE
OTHER ENGINE OILS

AVIA MOTO 2T
Wysokowydajny olej półsyntetyczny o zmniejszonym dymieniu przeznaczony do 
dwusuwowych silników samochodowych, skuterów, pilarek i kos spalinowych oraz 
innego sprzętu ogrodniczego posiadającego silnik dwusuwowy chłodzony powietr-
zem lub cieczą.

Dozowanie według zaleceń producenta silnika lub w stosunku 1:50 do benzyny.

A semisynthetic high-performance low-smoke 2-stroke engine oil for cars, scooters, 
sawing machines, engine-driven cutters as well as other garden machinery with 
two-stroke air- and fluid-cooled engine.

Dosage according to engine manufacturer’s instructions in proportion 1:50 to petrol. 

Specyfikacje / Specifications: API TC, JASO FC, ISO L-EGC

AVIA MOTO 4T
Jednosezonowy, mineralny olej silnikowy wysokiej jakości przeznaczony do 
smarowania nowoczesnych silników czterosuwowych o małej pojemności 
występujących w kosiarkach, odśnieżarkach, generatorach prądu, glebogryzarkach i 
innym sprzęcie ogrodniczym.

Produkt zapewnia dobre smarowanie utrzymując stały film smarowy nawet w czasie 
bardzo trudnych warunków pracy – wysokich obciążeń i temperatury. Olej charaktery-
zuje się stabilnością oksydacyjną i bardzo dobrymi własnościami 
przeciwzużyciowymi.

High-quality monograde mineral engine oil intended for greasing modern four-stroke 
engines of low capacity, found in lawnmowers, snow removers, power generators, 
rotary tillers, and other gardening equipment.

The product provides good lubrication that maintains a constant grease film, even 
under very difficult working conditions – heavy loads and high temperatures. The oil 
features oxidation stability and very good anti-wear properties.

Specyfikacje / Specifications: API SG/CD 
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Klasa SAE
SAE Grade
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Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point
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[°C] [°C]

AVIA MOTO 2T 30 - 9,8 - 0,86 -30 150
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[°C] [°C]

AVIA MOTO 4T 30 80,0 10,2 110 0,87 -36 210



OLEJE UNIWERSALNE
UNIVERSAL OILS
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AVIA TRACTAVIA FE STOU
Uniwersalny, półsyntetyczny olej silnikowo-przekładniowo-hydrauliczny typu STOU 
dedykowany do stosowania w silnikach, przekładniach głównych, skrzyniach biegów 
typu powershift, mokrych hamulcach oraz układach hydraulicznych maszyn 
rolniczych różnych producentów.

Odpowiednia formuła oleju pozwala na zastosowanie go jako oleju uniwersalnego we 
wszystkich układach maszyny. Stałe parametry produktu gwarantują utrzymanie filmu 
olejowego w najtrudniejszych warunkach eksploatacji zabezpieczając smarowane 
elementy przed zużyciem. Olej jest odporny termicznie chroniąc przed powstawa-
niem osadów i szlamów.

Universal, semi-synthetic engine/transmission/hydraulic STOU oil intended for use in 
engines, main gearboxes, powershift gearboxes, wet brakes and hydraulic systems of 
agricultural machines of various manufacturers.

The proper formula of the oil enables using it as a universal oil in all systems of the 
machine. The constant parameters of the product guarantee preservation of the oil 
film under the most difficult exploitation conditions, securing the greased elements 
against wear. The oil is resistant to heat, which provides protection against formation 
of deposits and sludge.

Specyfikacje / Specifications: API CG-4, ACEA E3, API GL-4, New Holland MAT 3525; 3526, John Deere J27; J20C, ZF TE-ML 06A, B, C and 07B
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AVIA TRACTAVIA FE STOU 10W-30 10W-30 77,2 11,2 136 0,87 -39 214

AVIA TRACTAVIA FE STOU 10W-40 10W-40 106,3 14,8 145 0,87 -33 220



OLEJE UNIWERSALNE
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AVIA SPECIAL HDC
Wysokiej jakości olej przekładniowo-hydrauliczny dedykowany do przekładni 
głównych, systemów przenoszenia mocy typu powershift i układów hydraulicznych 
nowoczesnych maszyn i urządzeń sprzętu budowlanego narażonych na duże 
obciążenia oraz trudne warunki eksploatacji, których producenci wymagają produktu 
spełniającego specyfikację Caterpillar TO-4. Ze względu na bardzo dobre własności 
lepkościowo-temperaturowe olej może być stosowany przez cały rok, także w okresie 
zimowym.

Produkt zabezpiecza przed zużyciem, charakteryzuje się dobrą kompatybilnością z 
uszczelnieniami oraz odpornością na utlenianie i korozję zwiększając żywotność 
przekładni i hamulców. Nie należy go stosować jako olej silnikowy.

High-quality transmission and hydraulic oil intended for the final drive, powershift 
transmissions, and hydraulic systems of advanced construction machines and 
devices that are exposed to heavy loads and difficult exploitation conditions, the 
manufacturers of which demand a product that complies with the Caterpillar TO-4 
specification. Due to the high-quality viscosity and temperature properties, the oil can 
be used throughout the whole year, including winter.

The product protects against wear, features good compatibility with seals and 
resistance to oxidation and corrosion, increasing the service life of the transmission 
and the brakes. It must not be used as engine oil.

Specyfikacje / Specifications: Caterpillar TO-4, Allison C-4, ZF TE-ML 03C, 07D, 07F

AVIA HYDROFLUID DLZ
Wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy typu UTTO przeznaczony do 
stosowania w wysilonych skrzyniach biegów różnego typu, zsynchronizowanych 
przekładniach manualnych, przekładniach kierowniczych i układach hydraulicznych 
maszyn rolniczych różnych producentów. Olej jest produktem uniwersalnym, który 
pozwala na zastosowanie go jako wspólny środek smarowy w układzie hydraulicznym 
i przenoszenia napędu.

Produkt chroni smarowane elementy przez zużyciem i korozją, charakteryzuje się 
wysoką odpornością na utlenianie i jest kompatybilny dla uszczelnień. Bardzo dobre 
własności produktu gwarantują bezproblemową eksploatację urządzenia 
zmniejszając częstotliwość czynności serwisowych. 

Multi-functional hydraulic and transmission UTTO oil intended for application in 
refined gearboxes of various types, synchronized manual transmissions, steering 
transmissions, and hydraulic systems of agricultural machinery of various manufac-
turers. The oil is a universal product that enables its application as a mutual grease in 
the hydraulic system and drivetrains.

The product protects greased elements against wear and corrosion. It features high 
resistance to oxidation and is compatible for seals. The high-quality properties of the 
product guarantee a seamless exploitation of the machine, decreasing the frequency 
of servicing. 

Specyfikacje / Specifications: Allison C-4, John Deere J20C, VCE WB101, Case New, Holland MAT 3525, Caterpillar TO-2, API GL-4
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AVIA HYDROFLUID DLZ 10W-30 73,7 11,1 142 0,87 -36 228
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AVIA SPECIAL HDC 10W 10W 42,3 6,7 113 0,86 -33 218

AVIA SPECIAL HDC 30 30 99,5 11,6 105 0,88 -24 226



OLEJE DO MANUALNYCH
SKRZYŃ BIEGÓW
MANUAL TRANSMISSION OILS
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AVIA GEAR OIL MZ
Wielosezonowy olej przekładniowy przeznaczony do całorocznego smarowania 
obciążonych skrzyń biegów, przekładni głównych i mostów samochodów 
osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz innych pojazdów mechanicznych. 
Dedykowany do przekładni wymagających ochrony przed zużyciem i odporności na 
utlenianie oraz oleju klasy GL-4.

Mineralny, uniwersalny olej przekładniowy skomponowany na bazie wysokiej jakości, 
selektywnie rafinowanych olejów bazowych i pakietu dodatków uszlachetniających. 
Olej jest zdolny do przenoszenia dużych obciążeń o zmiennej charakterystyce, chroni 
przed zużyciem, odznacza się niską piennością i zabezpiecza przed korozją. 
Utrzymuje przekładnię w czystości i zapewnia płynną pracę przekładni także w 
niskich temperaturach.

Multigrade gear oil designed for all year lubrication of loaded gearboxes, transmis-
sions and rear axles of cars, vans, trucks and other motor vehicles. Dedicated to 
gearboxes requiring wear protection and oxidation resistance and GL-4 grade oil. 

Mineral, universal gear oil composed of high quality, selectively refined base oils and 
a composition of improvers. The oil is capable of transferring heavy loads of variable 
characteristics, protects against wear, has low foaming properties and protects 
against corrosion. It keeps the gear clean and ensures a smooth transmission 
operation even at low temperatures.

Specyfikacje / Specifications: API GL-4
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AVIA GEAR OIL MZ 80W 80W 81,0 9,7 98 0,88 -29 220

AVIA GEAR OIL MZ 80W-90 80W-90 155,0 15,2 99 0,89 -27 228

AVIA GEAR OIL MZ 85W-140 85W-140 356,1 26,0 97 0,89 -21 236



OLEJE PRZEKŁADNIOWE DO MANUALNYCH SKRZYŃ BIEGÓW

AVIA HYPOID EP
Wysokiej jakości olej przeznaczony do całorocznego stosowania w manualnych 
skrzyniach biegów, przekładniach głównych oraz tylnych mostach samochodów 
ciężarowych i innych pojazdów mechanicznych narażonych na zmienne i ciężkie 
warunki pracy. Olej może być stosowany do różnego rodzaju aplikacji wymagających 
zastosowania oleju klasy GL-5 w szerokim zakresie prędkości i momentu 
obrotowego.

Wielosezonowy olej przekładniowy produkowany w oparciu o głęboko rafinowany olej 
mineralny i dodatki uszlachetniające. Olej odznacza się wyjątkową stabilnością 
termiczną i ochroną przed zużyciem oraz gwarantuje wysoką zdolność do przenosze-
nia dużych obciążeń. Utrzymuje przekładnię w czystości i pozwala na wydłużenie 
eksploatacji.

High quality lubricant for all-year use in manual gearboxes, main transmissions and 
rear axles of trucks and other motor vehicles exposed to variable and severe 
operating conditions. The oil can be used for a variety of applications requiring GL-5 
grade oil in a wide range of speeds and torque.

Multigrade gear oil produced on the basis of deep refined mineral oil and improvers. 
The oil is characterized by its exceptional thermal stability and wear protection and 
guarantees high load carrying capacity. It keeps the transmission clean and allows for 
longer service life.

Specyfikacje / Specifications: API GL-5

AVIA HYPOID 75W-80 / 75W-90

Olej przekładniowy dedykowany do manualnych skrzyń biegów, przekładni hipoidal-
nych i innych elementów układów napędowych samochodów osobowych, 
ciężarowych, autobusów oraz innych pojazdów mechanicznych. Olej pozwala na 
wydłużenie przebiegów międzyobsługowych przy zagwarantowaniu najwyższego 
stopnia ochrony przed zużyciem.

W pełni syntetyczny olej oparty na nowoczesnym pakiecie funkcyjnym 
zapewniającym wysokie parametry użytkowe - ochronę przed utlenianiem i korozją, 
możliwość przenoszenia zmiennych obciążeń w czasie najtrudniejszych warunków 
eksploatacyjnych. Produkt pozwala na utrzymanie przekładni w czystości, gwarantuje 
dobre smarowanie i łatwy rozruch w skrajnie niskich temperaturach.

Transmission oil dedicated to manual gearboxes, hypoid gears and other compo-
nents of drive systems for passenger cars, trucks, buses and other motor vehicles. 
The oil allows for longer service intervals while guaranteeing the highest level of 
protection against wear.

Fully synthetic oil based on a modern functional package providing high performance 
parameters - protection against oxidation and corrosion, ability to transfer variable 
loads during the most difficult operating conditions. This product allows the gear to be 
kept clean, guarantees good lubrication and easy starting at extremely low tempera-
tures.
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AVIA HYPOID 80 EP 80W-90 156,5 15,4 100 0,89 -27 230

AVIA HYPOID EP 85W-140 85W-140 347,5 25,8 98 0,89 -21 234

Specyfikacje / Specifications: AVIA HYPOID 75W-80 - API GL-4, MAN 341 Z1, MAN 341 Z2, ZF TE-ML 02B, 17A
AVIA HYPOID 75W-90 - API GL-5, MAN 342 M1, MAN 342 M2, ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16 B-D, 17B, 19B, 21 A, Scania STO 1:0
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Klasa SAE
SAE Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity

Indeks Lepko
Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA HYPOID 75W-80 GL-4 75W-80 60,0 10,8 172 0,87 -45 212

AVIA HYPOID 75W-90 GL-5 75W-90 92,5 15,3 176 0,87 -45 218



OLEJE PRZEKŁADNIOWE DO MANUALNYCH SKRZYŃ BIEGÓW

AVIA HYPOID 85W-90 LS
Mineralny, wielosezonowy olej przekładniowy typu LS (Limited Slip) został 
opracowany do stosowania w manualnych skrzyniach biegów różnego typu 
samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów, pracujących w bardzo 
trudnych warunkach eksploatacji, w których występuje zjawisko ograniczonego 
poślizgu.

Olej jest dedykowany do smarowania wysoko obciążonych mostów napędowych. 
Specjalna kompozycja produktu zapewnia spełnienie najwyższych wymagań i 
specyfikacji producentów przekładni. Olej posiada zdolność do przenoszenia 
wysokich obciążeń oraz zapewnia stabilność termiczną w czasie wydłużonej 
eksploatacji.

High-quality mineral LS (Limited Slip) transmission oil has been developed in order to 
be used various types of manual transmissions in passenger cars, trucks, and buses 
that operate under very difficult exploitation conditions that include the phenomenon 
of limited slip.

The oil is intended for greasing heavy-duty live axles. The special composition of the 
product provides compliance with the highest requirements and specifications stated 
by manufacturers of transmissions. The oil can carry heavy loads and ensures thermal 
stability during long exploitation.

Specyfikacje / Specifications: GL-5 85W-90 LS (Limited Slip)

AVIA HYPOID 75W-140
Olej przekładniowy dedykowany do manualnych skrzyń biegów, przekładni hipoidal-
nych i innych elementów układów napędowych samochodów osobowych, 
ciężarowych, autobusów oraz innych pojazdów mechanicznych. Olej pozwala na 
wydłużenie przebiegów międzyobsługowych przy zagwarantowaniu najwyższego 
stopnia ochrony przed zużyciem. Produkt może być użyty do w maszynach i 
urządzeniach, w których producent zaleca zastosowanie oleju klasy GL-5.

W pełni syntetyczny olej oparty na nowoczesnym pakiecie funkcyjnym 
zapewniającym wysokie parametry użytkowe - ochronę przed utlenianiem i korozją, 
możliwość przenoszenia zmiennych obciążeń w czasie najtrudniejszych warunków 
eksploatacyjnych. Produkt pozwala na utrzymanie przekładni w czystości, gwarantuje 
dobre smarowanie i łatwy rozruch w skrajnie niskich temperaturach.

Transmission oil dedicated to manual gearboxes, hypoid gears and other compo-
nents of drive systems for passenger cars, trucks, buses and other motor vehicles.  
The oil allows for longer service intervals while guaranteeing the highest level of 
protection against wear. This product can be used in machines and appliances where 
the manufacturer recommends the use of GL-5 grade oil.

Fully synthetic oil based on a modern functional package providing high performance 
parameters - protection against oxidation and corrosion, ability to transfer variable 
loads during the most difficult operating conditions. This product allows the gear to be 
kept clean, guarantees good lubrication and easy starting at extremely low tempera-
tures.

Specyfikacje / Specifications: API GL-5, MAN 342 M1, MAN 342 M2, ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16 B-D, 17B, 19B, 21 A, Scania STO 1:0
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Klasa SAE
SAE Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity

Indeks Lepko
Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA HYPOID 85W-90 LS 85W-90 149,0 14,9 100 0,89 -27 220
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Klasa SAE
SAE Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity

Indeks Lepko
Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA HYPOID 75W-140 75W-140 184,5 26,2 177 0,87 -45 216



OLEJE DO AUTOMATYCZNYCH
SKRZYŃ BIEGÓW

AUTOMATIC
TRANSMISSION OILS

AVIA FLUID ATF 86
Mineralny olej przekładniowy typu ATF przeznaczony do smarowania automatyc-
znych skrzyń biegów samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz 
innych układów, w których powinen być używany olej zgodny z Dexron II. Olej może 
być również zastosowany do układów wspomagania kierownicy i innych układów 
hydraulicznych, w których wymagane jest stosowanie oleju klasy HVLP.

Produkt jest wytwarzany w oparciu o syntetyczną bazę olejową charakteryzującą się 
bardzo dobrymi parametrami niskotemperaturowymi i zestaw dodatków 
uszlachetniających. Olej zapewnia utrzymanie filmu smarowego w szerokim zakresie 
temperatur pracy i ochronę elementów przekładni przed zużyciem, łatwy rozruch w 
skrajnie niskich temperaturach. Produkt charakteryzuje się dobrą stabilnością 
termiczną i ochroną przed korozją.

Mineral ATF gear oil designed to lubricate automatic transmissions of cars, vans and 
trucks and other systems where Dexron II compliant lubricants should be used. The 
oil can also be used for power steering and other hydraulic systems where HVLP 
grade oil is required.

This product is based on a highly refined oil base characterized by good low tempera-
ture performance and a set of additives. The oil ensures the lubrication film is kept in 
a wide operating temperature range and protects the gear unit from wear, and starts 
at extremely low temperatures. The product is characterized by good thermal stability 
and corrosion protection.

Specyfikacje / Specifications: Dexron II D
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Klasa
Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity

Indeks Lepko
Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA FLUID ATF 86 - 37,4 7,2 160 0,86 -45 212



OLEJE PRZEKŁADNIOWE DO AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW

AVIA FLUID ATF 92S
Syntetyczny olej przekładniowy typu ATF przeznaczony do smarowania automatyc-
znych skrzyń biegów samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Olej 
może być również zastosowany do układów wspomagania kierownicy i układach 
hydraulicznych. Produkt charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na utlenianie 
znacznie wydłużając przebiegi pomiędzy wymianami zmniejszając częstotliwość 
czynności serwisowych.

Produkt jest wytwarzany w oparciu o syntetyczną bazę olejową charakteryzującą się 
bardzo dobrymi parametrami niskotemperaturowymi i zestaw dodatków 
uszlachetniających. Olej zapewnia utrzymanie filmu smarowego w szerokim zakresie 
temperatur pracy i ochronę elementów przekładni przed zużyciem, łatwy rozruch w 
skrajnie niskich temperaturach. Produkt charakteryzuje się dobrą stabilnością 
termiczną i ochroną przed korozją.

Synthetic ATF (Automatic Transmission Fluid) intended for lubrication of automatic 
transmissions in passenger cars, light commercial vehicles, and trucks. Oil can be 
also used for power steering. The product features high resistance to oxidation which 
greatly extends the mileage between individual replacements, lowering the frequency 
of required servicing.

The product is based on a synthetic oil base (characterized by good low-temperature 
parameters) and a set of additives. Oil ensures preservation of the lubricating film in a 
wide range of working temperatures and protects the transmission elements against 
wear; easy start-up at extremely low temperatures. The product features good 
thermal stability and protection against corrosion.

Specyfikacje / Specifications: Dexron II E, MAN 339 Z2, MAN 339 V2, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 16L, 17C, Voith 55.6335.xx

AVIA FLUID ATF 98
Wysokiej jakości, półsyntetyczny olej przekładniowy przeznaczony do smarowania 
automatycznych skrzyń biegów samochodów osobowych, dostawczych i 
ciężarowych oraz innych układów, w których powinen być używany olej zgodny z 
Dexron III. Olej charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na starzenie 
zmniejszając częstotliwość czynności obsługowych.

Produkt jest wytwarzany w oparciu o syntetyczną bazę olejową charakteryzującą się 
bardzo dobrymi parametrami niskotemperaturowymi i zestaw dodatków 
uszlachetniających. Olej zapewnia utrzymanie filmu smarowego w szerokim zakresie 
temperatur pracy i ochronę elementów przekładni przed zużyciem, łatwy rozruch w 
skrajnie niskich temperaturach. Produkt charakteryzuje się dobrą stabilnością 
termiczną i ochroną przed korozją.

High quality ATF gear oil designed to lubricate automatic transmissions of cars, vans 
and trucks and other systems where Dexron III compliant lubricants should be used. 
The oil can also be used for power steering and other hydraulic systems where HVLP 
grade oil is required.

This product is based on a highly refined oil base characterized by good low tempera-
ture performance and a set of additives. The oil ensures the lubrication film is kept in 
a wide operating temperature range and protects the gear unit from wear, and starts 
at extremely low temperatures. The product is characterized by good thermal stability 
and corrosion protection.

Specyfikacje / Specifications: Dexron III H
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Klasa
Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity

Indeks Lepko
Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA FLUID ATF 98 - 39,0 7,6 168 0,86 -45 214
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Klasa
Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity

Indeks Lepko
Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA FLUID ATF 92S - 32,6 7,1 190 0,84 -50 230



OLEJE DO PRZEKŁADNI
PRZEMYSŁOWYCH

INDUSTRIAL GEARS OILS
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AVIA GEAR RSX
Wysokiej jakości, mineralny olej przekładniowy przeznaczony do różnego typu 
przekładni przemysłowych: ślimakowych, planetarnych, stożkowych i zębatych 
stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Olej dedykowany jest do aplikacji 
wymagających przenoszenia wysokich i zmiennych obciążeń udarowych oraz 
wysokiej odporności na zużycie i starzenie.
 
Bezcynkowy olej przekładniowy typu CLP produkowany w oparciu o wysoko 
rafinowany olej mineralny oraz pakiet dodatków uszlachetniających. Specjalna 
kompozycja produktu zapewnia zabezpieczenie przed tworzeniem się wżerów i przed 
zjawiskiem pittingu. Olej odznacza się wysoką odpornością termiczną i dobrą 
ochroną antykorozyjną na stal i metale kolorowe.

High-quality mineral transmission oil intended for various types of industrial gears 
(worm gears, planetary gears, bevel gears, and toothed gears) used in various 
branches of industry. Oil is intended for use with applications that require transmis-
sions of high and variable impact loads, high resistance to wear and ageing. 

Zinc-free CLP transmission oil produced on the basis of a highly-refined mineral oil 
and a set of additives. The special composition of the product provide protection 
against pits and pitting. The oil is characterized by high thermal resistance and good 
anti-corrosive protection on steel and non-ferrous metals.

Specyfikacje / Specifications: DIN 51517 cz.3 - CLP, US Steel 224
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Klasa VG
VG Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity

Indeks Lepko
Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA GEAR RSX 68 68 67,3 8,6 96 0,88 -31 230

AVIA GEAR RSX 100 100 101,7 11,3 97 0,88 -27 236

AVIA GEAR RSX 150 150 155,4 14,9 95 0,89 -23 240

AVIA GEAR RSX 220 220 218,8 18,5 93 0,89 -21 242

AVIA GEAR RSX 320 320 324,2 23,7 92 0,90 -17 246

AVIA GEAR RSX 460 460 470,4 29,9 91 0,90 -15 250



OLEJE DO PRZEKŁADNI PRZEMYSŁOWYCH

AVIA SYNTH RSX
Najwyższej jakości, syntetyczny olej przeznaczony do wysokoobciążonych przekładni 
zębatych o różnej charakterystyce stosowanych w przemyśle, pracujących w 
ekstremalnych temperaturach do 180°C, w których występują wysokie obciążenia 
chwilowe oraz możliwość wystąpienia zjawiska micropittingu.

Produkt może być stosowany w przekładniach walcowych, stożkowych czy 
ślimakowych. Olej zawiera specjalną kompozycję dodatków uszlachetniających 
gwarantujących najwyższy stopień ochrony przeciwzużyciowej oraz zabezpieczenie 
przed zacieraniem w warunkach ekstremalnych obciążeń. Produkt charakteryzuje się 
niskim pienieniem oraz bardzo wysoką odpornością na utlenienie.

The highest-quality synthetic oil intended for heavy-duty toothed gears of various 
characteristics used for industrial purposes and operating under extreme tempera-
tures up to 180°C, which include short loads and the possibility of micropitting.

The product can be used in helical, bevel, and worm gears. The oil contains a special 
composition of additives that guarantee the highest level of anti-wear protection and 
resistance to seizing under extreme loads. The product features low foaming and very 
high resistance to oxidation.

Specyfikacje / Specifications: DIN 51502 - CLP HC, DIN 51517 cz.3 - CLP, ISO L-CKD
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Klasa VG
VG Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity

Indeks Lepko
Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA SYNTH RSX 150 150 156,8 22,2 168 0,86 -45 240

AVIA SYNTH RSX 220 220 224,0 29,4 170 0,86 -42 240

AVIA SYNTH RSX 320 320 348,2 39,5 164 0,86 -36 240

AVIA SYNTH RSX 460 460 456,3 49,2 168 0,86 -33 240



OLEJE HYDRAULICZNE
HYDRAULIC OILS
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AVIA FLUID RSL
Uniwersalny olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania w układach przenoszenia 
siły i systemach sterowania hydraulicznego pracujących w warunkach bardzo 
wysokich ciśnień i podwyższonych temperatur.

Produkt jest zalecany do pomp tłokowych i zębatych, wtryskarek, obrabiarek, mecha-
nizmów sterujących i innych urządzeń hydraulicznych. Olej charakteryzuje się bardzo 
dobrymi własnościami przeciwpiennymi, szybką separacją od wody oraz skuteczną 
ochroną przed zużyciem i wysoką filtrowalnością.

Universal hydraulic oil intended for powertrains and hydraulic steering systems 
operating under very high pressures and high temperatures.

The product is recommended for piston and gear pumps, injection molders, machine 
tools, steering mechanisms, and other hydraulic devices. The oil features very good 
antifoaming properties, quick separation from water, efficient protection against wear, 
and high filterability.

Specyfikacje / Specifications: DIN 51524 cz.2 - HLP
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Klasa VG
VG Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity

Indeks Lepko
Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA FLUID RSL 15 15 14,5 3,4 102 0,85 -36 166

AVIA FLUID RSL 22 22 23,2 4,4 98 0,86 -36 184

AVIA FLUID RSL 32 32 31,6 5,3 97 0,87 -33 216

AVIA FLUID RSL 46 46 45,2 6,7 98 0,87 -30 226

AVIA FLUID RSL 68 68 67,7 8,6 96 0,88 -27 230

AVIA FLUID RSL 100 100 98,4 10,9 95 0,88 -24 234

AVIA FLUID RSL 150 150 153,2 14,6 93 0,89 -21 240



OLEJE HYDRAULICZNE

AVIA FLUID HLPD
Wysokiej jakości olej hydrauliczny z dodatkami myjącymi przeznaczony do 
stosowania w stacjonarnych i mobilnych systemach hydraulicznych urządzeń 
pracujących w wyjątkowo trudnych warunkach pracy, w których istnieje ryzyko 
zanieczyszczenia układu wodą lub skondensowaną parą wodną.

Produkt jest dedykowany do pracy w agregatach hydraulicznych maszyn budow-
lanych i przemysłowych. Zawiera dodatek dyspergatorów i detergentów, które nie 
pozwalają na tworzenie się osadów w układzie utrzymując go w czystości 
zabezpieczając przed zużyciem wydłużając żywotność smarowanych elementów.

High-quality hydraulic oil with washing additives intended for use in stationary and 
mobile hydraulic systems of machines that operate under unusually difficult working 
conditions, where there is a risk of contaminating the system with water or condensed 
steam.

The product is intended to be used in hydraulic power units of construction and 
industrial machines. It contains dispersants and detergents that prevent formation of 
deposits in the system and keep it clean, providing protection against wear and 
extending the service life of greased elements.

Specyfikacje / Specifications: DIN 51524 cz.2 - HLPD
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Klasa VG
VG Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity

Indeks Lepko
Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA FLUID HLPD 32 32 33,2 5,5 102 0,87 -33 234

AVIA FLUID HLPD 46 46 46,7 6,9 101 0,87 -27 240

AVIA FLUID HLPD 68 68 66,6 8,6 99 0,88 -24 242

AVIA FLUID HVI
Wysokiej jakości olej hydrauliczny o bardzo wysokim wskaźniku lepkości 
dedykowany do stosowania w różnego typu układach hydraulicznych pracujących w 
szerokim zakresie temperatur.

Produkt jest przeznaczony do smarowania wysokociśnieniowych i 
wysokoobciążonych układów napędu i systemów hydraulicznych, pomp tłokowych i 
łopatkowych, sprężarek czy przekładni. Olej odznacza się wysoką ochroną 
przeciwzużyciową oraz bardzo dobrą odpornością na starzenie. Niska temperatura 
płynięcia i mała zmiana lepkości przy zmianach temperatury pozwala stosować 
produkt w szerokim zakresie temperatur przez cały rok.

High-quality hydraulic oil with very high viscosity index intended for application in 
various types of hydraulic systems working in a wide range of temperatures.

Product is intended for greasing of high-pressure and heavy-duty drive and hydraulic 
systems, piston and vane pumps, compressors, and transmissions. The oil is charac-
terized by high anti-wear protection and very good resistance to ageing. Low flow 
temperature and the small change of viscosity under changes of temperature allows 
using the product in a wide range of temperatures throughout the whole year.

Specyfikacje / Specifications: DIN 51524 cz.3 - HVLP
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Klasa VG
VG Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity

Indeks Lepko
Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA FLUID HVI  15 15 15,0 3,8 151 0,85 -45 172

AVIA FLUID HVI  22 22 20,2 4,6 150 0,86 -39 184

AVIA FLUID HVI  32 32 32,4 6,4 152 0,86 -36 206

AVIA FLUID HVI  46 46 47,2 8,2 148 0,87 -33 220

AVIA FLUID HVI  68 68 65,9 10,4 145 0,87 -33 226



OLEJE DO
PROWADNIC ŚLIZGOWYCH

SLIDEWAY OILS

AVIA GLEITBAHNÖL RSU

Wysokiej jakości olej przeznaczony do smarowania prowadnic obrabiarek poziomych 
i pionowych pracujących w trudnych warunkach pracy – podwyższonej temperaturze 
i zmiennych obciążeniach. Produkt może być zastosowany w urządzeniach 
wykorzystujących elementy z tworzyw sztucznych. Olej eliminuje zjawisko stick-slip – 
drgań ciernych występujących przy niskich prędkościach i wysokich obciążeniach. 

Produkt jest wytwarzany w oparciu o bazę mineralną i pakiet dodatków funkcyjnych 
oraz przyczepnościowych. Olej zapewnia dobrą stabilność termiczną, gwarantuje 
skuteczną ochronę antykorozyjną. Specjalne dodatki lepkościowe skutecznie 
eliminują zjawisko stick-slip i zapewniają stałe właściwości ślizgowe.

High-quality oil designed to be used for lubrication of guides in vertical and horizontal 
machining centers operating under difficult working conditions – increased tempera-
tures and variable loads. The product can be applied in devices that use plastic 
elements. The oil eliminates stick-slip behavior – friction vibrations that occur at low 
speed and high loads. 

The product consists of a mineral base and a set of functional and adhesion additives. 
The oil provides good thermal stability and guarantees efficient anti-corrosion 
protection. Special viscosity properties will effectively eliminate any stick-slip behavior 
and ensure constant sliding properties.

Specyfikacje / Specifications:
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Klasa VG
VG Grade

Lepko  Kinematyczna
Kinematic Viscosity

Indeks Lepko
Viscosity Index

G sto
Density

Temp. P yni cia
Pour Point

Temp. Zap onu
Flash Point

[mm2/s]
40°C

[mm2/s]
100°C

[g/cm3]
15°C

[°C] [°C]

AVIA GLEITBAHNOL RSU 32 32 32,8 5,7 112 0,87 -18 214

AVIA GLEITBAHNOL RSU 68 68 67,6 9,0 108 0,88 -15 230

AVIA GLEITBAHNOL RSU 220 220 226,8 19,5 97 0,89 -12 250

VG 32: DIN 51502 - CG, Cincinnati Milacron P-53
VG 68: DIN 51502 - CG, Cincinnati Milacron P-47
VG 220: DIN 51502 - CG, Cincinnati Milacron P-50
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KLASYFIKACJA LEPKOŚCI ISO
ISO VISCOSITY GRADES

Klasa lepko ci ISO VG
ISO Viscosity Grade VG

Zakres lepko ci kinematycznej [mm2/s] przy 40°C
Kinematic Viscosity Range [mm2/s] at 40°C

min max

ISO VG 2 1,98 2,42

ISO VG 3 2,88 3,52

ISO VG 5 4,14 5,06

ISO VG 7 6,12 7,48

ISO VG 10 9,00 11,00

ISO VG 15 13,5 16,5

ISO VG 22 19,8 24,2

ISO VG 32 28,8 35,2

ISO VG 46 41,4 50,6

ISO VG 68 61,2 74,8

ISO VG 100 90,0 110

ISO VG 150 135 165

ISO VG 220 198 242

ISO VG 320 288 352

ISO VG 460 414 506

ISO VG 680 612 748

ISO VG 1000 900 1100

ISO VG 1500 1350 1650
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PORÓWNANIE KLAS LEPKOŚCI
VISCOSITY GRADES COMPARISON
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