
Motorové oleje

Ponuka najpredávanejších olejov najvyššej 
kvality zo sortimentu značky COMLINE
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Náš prísľub 

V Comline sme sa zaviazali dodávať vysoko kvalitné produkty a hodnotu za vaše peniaze. Naša stratégia je poskytovať zákazníkom 
Comline vždy konkurencieschopné ceny.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o produktoch Comline, navštívte naše webové stránky: www.comline.uk.com.



Charakteristika

•   Znižuje spotrebu paliva a hodnoty výfukových emisií
•   Garantuje nízku mieru odparovania pri náročných 

prevádzkových podmienkach
•   Poskytuje vynikajúcu ochranu proti opotrebovaniu 

a korózii motora 
•   Má protipenivé a stabilné antioxidačné vlastnosti
•   Vynikajúce čistiace a disperzné vlastnosti zaručujú čistý 

a spoľahlivý motor

Firma Comline
Anglická spoločnosť Comline je výrobca a distribútor vlastných 
náhradných dielov pre európske, kórejské a japonské osobné 
a ľahké úžitkové automobily. 

Našou prednosťou je vysoký pomer kvality produktov na úrovni 
porovnateľnej s výrobcami originálnych a prémiových značiek 
za neporovnateľné ceny. 

Spoločnosť bola založená v roku 1991, so sídlom v Lutone, 
kde sa rozkladá na 13000m2 skladovej plochy, 
odkiaľ distribuuje produkty do celej Európy.

Comline CO 10W40 je odporúčaný pre 
benzínové a naftové motory. Široký viskozitný 
index poskytuje rýchly nástup mazania pri 
studenom štarte v kombinácii so silným mazacím 
filmom pri vysokých prevádzkových teplotách.

Špecifikácie

API SL/CF, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 (04), 
VW 500.00/505.00, MB 229.1

Balenia Číslo produktu

1L CO10W401

4L CO10W404

Comline 10W40
Univerzálny motorový olej 
na syntetickej báze

Comline oleje - zhrnutie

Základné členenie 

•   Plne syntetické oleje
•   Polo-syntetické oleje
•   Minerálne oleje

Výroba a vývoj
•   Denná produkcia 125-150 ton
•   Samostatné vedenie základového oleja v plniacej linke znemožňuje

kontamináciu inými zložkami bez nutnosti preplachu
•   Moderná technológia
•   Vlastné výskumné a vývojové laboratórium, vývoj s OEM, oleje 

schválené viacerými európskymi výrobcami automobilov
•   Vývoj v spolupráci so spotrebiteľmi

Kvalita a kontrola
•   Jeden zdroj - stabilná kvalita 
•   Kontrola kvality na všetkých úrovniach od laboratória až po výrobu, 

od nákupu až po distribúciu 

Comline 5W40 PD
Plne syntetický motorový olej

Charakteristika 

•   Poskytuje ochranu výfukovým systémom s DPF a katalyzátormi pred 
znefunkčnením a predlžuje čas medzi potrebnou servisnou údržbou

•   Špeciálne vyvinutý pre naftové motory VW s priamym vstrekovaním 
paliva s technológiou čerpadlo-tryska (PD). 
Označenie TDI, kde DI alebo TDI je červenou farbou

Comline CO 5W40 PD je plne syntetický 
motorový olej pre benzínové a naftové motory 
v osobných a ľahkých úžitkových automobiloch. 

Zvlášť vhodný pre použitie v motoroch 
s turbodúchadlami, filtrami pevných častíc 
a systémami priameho vstrekovania paliva.

Špecifikácie

API SM/CF, ACEA A3/B4 (07), C3 (08), VW 505.01 (05), 500.00/502.00/505.00,
MB 229.1/MB 229.3/MB 229.31, BMW LL-01 a LL-04, Porsche A40, 

Ford M2C-917A, Renault RN0710

Balenia Číslo produktu

1L CO5W40PD1

4L CO5W40PD4

Comline 15W40 CG4
Minerálny motorový olej 
pre univerzálne použitie

Charakteristika

•   Je určený pre široké použitie v benzínových motoroch 
(aj s katalyzátormi), LPG motoroch (aj s katalyzátormi), 
tiež v naftových motoroch osobných a ľahkých nákladných 
automobilov s aj bez turba

•   Spĺňa najnovšie požiadavky na tvorbu usadenín na piestoch 
a piestnych krúžkoch

Comline CO 15W40 CG4 bol vyvinutý podľa 
posledných požiadaviek na spotrebu paliva 
a znížené emisie výfukových plynov. 
Olej poskytuje stabilné viskózne vlastnosti aj 
pri kontaminácii sadzami. Bol vyvinutý tak, aby 
zabezpečoval potrebné čistiace a disperzné 
vlastnosti počas celej doby požadovaného použitia.

Špecifikácie

API SJ/CG-4/CF-4/CF, ACEA A2/B3/E2 a A3 (98), VW 501.00/505.00,
MB 228.1/MB 229.1, Volvo VDS, MAN 271, Mack EO/ -L

Balenia Číslo produktu

1L CO15W40CG41

4L CO15W40CG44


