
MOL FARM TERMÉKCSALÁD
A KORSZERŰ GAZDÁLKODÁSÉRT
MINŐSÉGI KENŐANYAGOK - EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK
A mezőgazdasági erő- és munkagépek kenése komoly kihívást jelent. Mostoha üzemi körülmé-
nyek közt – poros környezet, eső, sár – nagy a kenőolajok elszennyeződésének veszélye. Ráadá-
sul általában nincs lehetőség ellenőrizni az olajtöltet állapotát üzem közbeni töltetcserénél. Ha 
az egyik töltet elhasznált, szennyezett vagy más összetételű, az a másik minőségét is lerontja. 
Rendkívül fontos tehát, hogy milyen kenőanyagot használunk a teljesítmény maximalizálása  ér-
dekében. 

Folyamatos fejlesztések révén a MOL Farm termékek olyan teljesítménytar-
talékkal rendelkeznek, amelynek köszönhetően ezek a kenőanyagok a gé-
pekben bekövetkező szokásos mértékű keveredés mellett is kifogástalanul 
ellátják feladataikat, védik a nagy értékű gépek épségét. Ezzel a bonyolult 
helyzetek is gördülékenyen kezelhetők.

A magas teljesítményű MOL Farm Protect 10W-40 és 15W-40 többfo-
kozatú dízelmotorolajok a korszerű traktorok és önjáró munkagépek ideális 
kenőanyagai. A hosszú olajcsere-periódusra alkalmas termékek kiváló tulaj-
donságait számos neves gépgyártó ismerte el és hagyta jóvá dízelmotorjai 
üzemeltetéséhez.

 A MOL Farm STOU 10W-40 és 15W-30 univerzális traktorolajok alkalma-
sak a traktorok dízelmotorjának és hajtóművének kenésére, emellett hidrau-
likus munkafolyadékként is funkcionálnak. Teljesítményszintben jelentősen 
felülmúlják a hasonló célú traktorolajok szokásos tulajdonságait, így a már 
említett keveredés esetén is megbízható védelmet nyújtanak.

A MOL Farm NH Ultra és a MOL Farm JD traktorhidraulika- és hajtóműolaj 
számos traktorgyártó speciális igényét kielégíti, és tökéletes védelmet nyújt 
a legkorszerűbb traktorhajtóművek és a traktorok olajban futó féktárcsái 
számára. A MOL Farm Bio UTTO traktorhidraulika- és hajtóműolaj hasonló 
feladatok ellátására fejlesztett, kiemelkedően magas teljesítményszintű, bio-
lógiailag lebomló – vagyis kimondottan környezetkímélő – termék.

A MOL Farm termékcsalád mindhárom hidraulika- és hajtóműolaja gon-
dosan válogatott adalékok felhasználásával készül. Speciális viszkozitási és 
súrlódási jellemzőikkel hozzájárulnak a hajtómű- és hidraulikarendszerek tö-
kéletes működéséhez és hosszú élettartamához.

A MOL Farm Grease 2MG lítiumbázisú kenőzsír a mostoha körülmények 
között működő mezőgazdasági gépek tökéletes kenőanyaga. Az 1-1 száza-
léknyi molibdéndiszulfid- és grafitadalékot tartalmazó kenőzsír nedves és 
poros környezetben is megakadályozza az alkatrészek berágódását, és a kor-
rózió ellen is tökéletes védelmet nyújt.

A legjobb kenőanyag sem képes hosszú időn keresztül védelmet nyújtani, ha 
szennyezettsége túllép egy határt. A leggyakoribb szennyezők a környezet-
ben lévő por és a víz. De nem zárható ki a téves utántöltés sem, amikor nem a 
megfelelő kenőanyaggal pótolják a kenőanyag-tölteteket.

A kenőanyag-töltetek elszennyeződése azonban csak akkor veszélyes, ha 
nem vesszük időben észre. Ez azonban nem egyszerű. A szennyezőanyagok 
mennyisége csak laboratóriumi körülmények között ellenőrizhető.

 A MOL-LUB Kft. nemcsak kenőanyagokkal látja el partnereit, hanem a 
kenőanyagok és a gépek állapot-felügyeletét is biztosítja számukra. A kellő 
időben észlelt rendellenességek korrigálhatók, káros következményeik meg-
előzhetők.

Tehát a véletlenszerűen vagy a gépek esetleges meghibásodása következ-
tében bejutó szennyezőanyagok, a téves utántöltések sem járnak katasztro-
fális következményekkel, ha a kenőanyagtöltetek és gépek állapotát a MOL 
WearCheck laboratórium kíséri figyelemmel. Így jelentős megtakarítás ér-
hető el a karbantartási és kenőanyag-költségekben, csökken az állásidő.

MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő  Fő út 21.
Vevőszolgálat: 06/80/201-296
www.mol.hu
Szakmai tanácsadás és kenéstechnikai szolgáltatás: 
06/1/464-0236,
e-mail: kenoanyag@mol.hu

A Fendt 828 Vario traktor újabb változata már SCR katalizátoros kipufogógáz-kezelő 
rendszerrel készül Forrás: AXIÁL Kft.

MOL FARM KENŐANYAGOK –
EXTRA TELJESÍTMÉNYTARTALÉKKAL

FOLYAMATOS ÁLLAPOTFIGYELÉS A HOSSZÚ ÉLET 
TITKA – MOL WEARCHECK SZOLGÁLTATÁS

FOLYAMATOS TERMÉKFEJLESZTÉS
A képen látható traktor legújabb változata már SCR katalizátoros kipufogó-
gáz-kezelő rendszerrel készül, és hamarosan megjelennek a dízelrészecske-
szűrővel ellátott traktorok is. Emellett a mezőgazdasági erőgépek és önjáró 
munkagépek károsanyag-emissziós normáinak szigorodása a kenőanyago-
kat is érinti majd. Társaságunk folyamatosan fejleszti termékeit és felkészült 
ezekre a változásokra. A MOL Farm termékcsalád a jövőben is az Ön segítsé-
gére lesz.

A MEGOLDÁS: KETTŐS MOL-GARANCIA
A kiváló minőségű, teljesítménytartalékokkal rendel-
kező MOL Farm mezőgazdasági kenőanyagok alkal-
mazása és a MOL WearCheck laboratórium szolgálta-
tásainak igénybevétele együttesen garanciát nyújt a 
nagy értékű mezőgazdasági erő- és munkagépek jó  

állapotának megőrzéséhez.


