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Divinol Spezial-Rasenmäheröl HD 30
Št. art. 48330

 �  Olje za kosilnice Divinol Spezial HD 30 je 
visoko zmogljivo olje, razvito posebej za 
kosilnice s štiritaktnimi motorji ter primerno 
za vse pogoje obratovanja.

 � Specifikacije: API SF/CD

Divinol Zweitaktöl FF
Št. art. 26150

 � primerno v mešalnem razmerju 1 : 50

 � za mazanje z mešanico ali ločeno mazanje

 � preprečuje staranje gorivne zmesi

 �  breztežavno prezimovanje dvotaktnih strojev 
– stabilnost pri skladiščenju dve leti

Divinol Rasenmäheröl Spezial 10W-30
Št. art. 48350

 �  Olje za kosilnice Divinol Spezial 10W-30 
je visoko zmogljivo olje z multigradnimi 
lastnostmi, razvito posebej za vrtne stroje z 
modernimi štiritaktnimi motorji, primerno za 
vse pogoje obratovanja.

 � Specifikacije: API SJ/CF

Divinol Bio* Kettenöl TS 68/150
Št. art. 26870

 �  delno sintetično olje za verige motornih 
žag razredov ISO 68 in 150, za uporabo pri 
visoko zmogljivih žagah ali strojih za sečnjo 
(Harvester)

 �  * biološko hitro razgradljivo po OECD 301c

 �  100-odstotno brez prisotnosti smol

 �  zelo dobra zaščita pred obrabo

 �  optimalne lastnosti oprijemanja

 �  nizka potrošnja

Divinol Bio-Hyd
Št. art. 28370

 �  Olje Divinol Bio-Hyd je sintetično, biološko 
dobro razgradljivo hidravlično olje (ISO 
32-68) na osnovi nasičenih estrov, primerno 
za uporabo v kmetijstvu, gozdarstvu, 
gradbeništvu ali na vodozaščitnih območjih, 
ki so izpostavljena termičnim obremenitvam. 
Olje Divinol Bio-Hyd je izdelano na osnovi 
rastlinskih surovin in je biološko razgradljivo 
(EU – Eko marjetica).

Divinol HE 46
Št. art. 48800

 �  Sintetični, biološko lahko razgradljivi ester 
z zmogljivo kombinacijo okolju prijaznih 
aditivov ter odlikovan z znakom EU Eko 
marjetica. Uporaben povsod tam, kjer 
termična obremenitev v hidravličnem sistemu 
ne naraste prek +120 °C.

Divinol Hydrauliköl HLP 32/46/68
Št. art. 48861/48870/48880

 �  hidravlično olje za visoke tlake na osnovi 
mineralnih olj

 �  izpolnjuje zahteve za hidravlična olja v skladu 
z DIN 51 524 del 2, HLP

Divinol Kettenöl TS 220
Št. art. 27770

 �  visoko viskozno, delno sintetično olje razreda 
ISO 220, za uporabo pri visoko zmogljivih 
žagah ali strojih za sečnjo (Harvester)

 �  100-odstotno brez prisotnosti smol

 � zelo dobra zaščita pred obrabo

 � optimalne lastnosti oprijemanja

 � nizka potrošnja

Divinol Bio-Kettenöl 220
Št. art. 26110

•   Visoko viskozno, biološko razgradljivo olje 
za verige motornih žag razreda ISO 220, 
za uporabo pri visokozmogljivih žagah ali 
strojih za sečnjo (Harvester). Proizvod nudi 
optimalno zaščito pred sprijemanjem, obra-
bo in korozijo ter dolgotrajno zaščito pred 
vulkaniziranjem.

Divinol Spezial-Schneefräsenöl 5W-30
Št. art. 49201

 �  visoko zmogljivo multigradno olje najnovejše 
generacije, razvito posebej za zahteve 
motorjev snežnih frez

 � specifikacije: API SL; ACEA A1/B1

 � primerno za vse vrste štiritaktnih motorjev

 � omogoča odličen stek motorja

 �  hitro doseganje vseh mazalnih sklopov 
motorja in optimalno mazanje tudi pri nizkih 
temperaturah

Divinol Bio*-Kettenöl TS
Št. art. 26140

 � * biološko hitro razgradljivo po OECD 301c

 � 100-odstotno brez prisotnosti smol

 � na osnovi mineralnih olj

 � trajnost sedem let pri pravilnem skladiščenju

Divinol Bio-Kettenöl
Št. art. 07440

 �  Visoko zmogljivo olje za verige motornih žag 
na osnovi rastlinskih surovin, odlikovano z 
znakom »Modri angel« in biološko dobro 
razgradljivo. Proizvod nudi optimalno zaščito 
pred sprijemanjem, obrabo in korozijo ter 
dolgotrajno zaščito pred vulkaniziranjem.

Divinol Kettenöl H
Št. art. 84150

 �  Sodobno visoko zmogljivo olje za verige, 
izdelano na osnovi mineralnih olj s posebnim 
dodatkom za boljše oprijemanje, primerno 
za motorne žage vseh proizvajalcev. Zaradi 
dodatkov za izboljšanje mazanja je obraba 
verige in vodil zelo nizka.

Naši vrhunski proizvodi za nego gozda  
in vrta – vse na enem mestu



54
Preostali proizvodi dobavljivi na zahtevo Preostali proizvodi dobavljivi na zahtevo

Divinol Syntrac TS 10W-40
Št. art. 51910

 �  Univerzalno traktorsko olje STOU (motor, 
menjalnik, hidravlika, mokre zavore) za 
različne agregate v kmetijskih in gozdarskih 
strojih kot tudi gradbenih strojih.

 �  Specifikacije: ACEA E3; API CG-4; API 
GL-4/GL-5; DIN 51524-3 HVLP (-D) 
Proizvajalci – Kakovostni nivoji: CASE 
MS 1118/1206/1207/1209/1230; CNH 
MAT3505/3509/3525/3526; DEUTZ DQC 
II-10; John Deere J20C/J27; New Holland 
82009201/2/3; NH024C/030C/410B/420A; 
Massey Ferguson CMS 1145

Divinol Multimax Extra 10W-40
Št. art. 49640

 �  delno sintetično olje SHPD za miren tek 
motorja, ki omogoča prihranek pri gorivu

 �  zasnovano posebej za standarda EURO 3 in 
EURO 4

 �  lahko se uporablja tako za bencinske kot 
tudi dizelske motorje osebnih vozil z ali brez 
turbinskega polnilnika

 �  specifikacije: API CI-4/SL; ACEA E7-08/ A3-
07/B4-04; Global DHD-1; Jaso DH-1

 �  odobritve: MAN 3275; MB 228.3

 �  ustreza zmogljivostnim zahtevam 
proizvajalcev: Volvo VDS III; Deutz DQC III-
05; Caterpillar ECF-2/ECF-1A; Cummins CES 
20076/20077/20078; Renault RLD/RLD-2; 
MACK EO-M Plus; MTU tip 2; ZF TE-ML 07C; 
odobritev MB  229.1

Divinol Spezialöl HGB 10W-30
Št. art. 51880

 �  Univerzalno, visoko zmogljivo olje STOU 
za kmetijske in gozdarske stroje. Olje se 
uporablja v motorjih traktorjev in gradbenih 
strojev kot tudi v skupnem oljnem krogotoku 
za zobniške prenose, gonila koles in 
hidravlične sisteme.

 �  Specifikacije: API CG-4/SF; API GL-4;ACEA 
E2; HVLPD (DIN 51524 del 2/3) 
 Proizvajalci – Kakovostni nivoji: Deutz 
DQC I-02; JI Case MS 1118/1209; 
John Deere J20C/J27; MF CMS M 
1127/1139/1144/1145; New Holland 
024C/324B/410B/420A/540B; Valtra Super

Divinol Multimax HD C3 SAE 15W-40
Št. art. 49670

 �  sodobno multigradno olje, primerno za 
celotni vozni park

 �  izvrstna sposobnost čiščenja in navzemanja 
mulja (lastnosti disperzantov in detergentov) 
omogoča podaljšane intervale menjave 
olja do 45.000 km (odvisno od navodil 
proizvajalca!)

 �  specifikacije: API SJ/CF-4; ACEA A3-02/B3-
98/E2-96

 �  ustreza zmogljivostnim zahtevam proizva-
jalcev: VW 501.01/505.00; Allison C-4; 
Caterpillar TO-2; Volvo VDS; MAN 271; 
odobritev MB 228.1/229.1; MTU tip 1; 
Valtra CR

Divinol Spezialöl HGB V-R 10W-30
Št. art. 52040

 �  Divinol Spezial HGB V-R10W-30 je olje za 
zobniške prenose/hidravlično olje (UTTO) 
za uporabo v traktorjih, kmetijskih in 
gozdarskih ter gradbenih strojih. Proizvod 
nudi optimalno mazanje in zmanjšuje hrup 
pri zaviranju pri mokrih zavorah.

 �  Specifikacije: API GL-4; HLPD ISO VG 68 
Proizvajalci – Kakovostni nivoji: Allison C-4; 
Case MS 1207/1209; Caterpillar TO-2; CNH 
MAT 3505/3506/3525;  John Deere J20 C/D; 
MF CMS M 1135/1141/1143/1145; New 
Holland NH 410B; Volvo 97302-10; Volvo 
VME WB 101; ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17 E; 
White New Idea Q-1802/Q-1826

Divinol Fett Garant 2000 EP Plus/KP 2 K-30
Št. art. 85431

 �  mehansko visoko obremenljiva mazalna mast 
za zelo visoke tlake na osnovi litijevega mila

 �  temperaturno območje uporabe od –30 °C 
do +130 °C

 �  za mazanje drsnih in kotalnih ležajev

 �  univerzalna raba

Divinol Fett graphitiert/KPF 2 K-30
Št. art. 85000

 �  mehansko visoko obremenljiva mazalna mast 
na osnovi litijevega mila

 �  vsebuje trda maziva

 �  vodoobstojna

 �  temperaturno območje uporabe od –30 °C 
do +130 °C

 �  npr. za mazanje zobatega venca

Divinol Gerätereiniger Forte
Št. art. 12300

 �  hitro in zanesljivo odstranjuje trdovratne 
madeže zaradi olja, masti in smol

 �  univerzalna uporaba na področju gozdarstva, 
kmetijstva, gospodinjstva ter prostočasovnih 
aktivnosti

Divinol Profi Lube SL
Št. art. 62301LK

 �  posebej hidrofobno mazivo za univerzalno 
uporabo tako na kmetijskem kot tudi 
gozdarskem področju (mast v pršilu)

Divinol Profi Lube HHS
Št. art. 23360LK

 �  povsem sintetično oprijemljivo mazivo

 �  primerno za vse naprave na področju 
kmetijstva in gozdarstva, npr. za mazanje 
verig, zobnikov, zgibov, vodil in drugo

Divinol Profi Lube MP
Št. art. 22540LK

 �  mazivo, protikorozijska zaščita, penetracijsko 
olje, hidrofobno sredstvo in čistilo v enem

 �  ne vsebuje smol ali silikonov

Divinol Konservierungswachs
Št. art. 2321DKW

 �  Ta zaščitni vosek se uporablja za 
preprečevanje korozije. Na primer pred 
in po uporabi strojev pozimi za zunanjo 
zaščito plužnih vozil ali kot dolgotrajno 
protikorozijsko zaščito pri kmetijskih in 
gozdarskih strojih.

 �  dolgotrajna protikorozijska zaščita na osnovi 
sintetičnih voskov

 �  odporen proti dežju in slanici

 �  ne poškoduje laka in umetnih snovi

 �  uporaben v dobavljenem stanju

 �  vosek je mogoče odlično nanašati s čopičem, 
valjčkom ali sprejem, in sicer pri temperaturi 
nad 5 °C

Divinol Ölbindemittel ÖL-EX 82
Št. art. 67482

 �  vsestransko sredstvo novega tipa za vezanje 
olj in kemikalij – univerzalna uporaba v 
industriji in obrtniški dejavnost, na cestah, 
vodotokih, za vezanje olj, lakov, kislin in 
drugo

Divinol Lithogrease 2B/KP 2 N-30
Št. art. 21711

 �  strižno obstojna in vodoobstojna mast na 
osnovi litijevega kompleksa

 �  zelo dobra zaščita pred obrabo z visoko 
tlačno obremenljivostjo

 �  npr. za mazanje kolesnih pest kot tudi 
potisnih ležajev sklopk

 �  temperaturno območje uporabe od –30 °C 
do +150 °C

Divinol Multimax TOP 15W-40
Št. art. 49720

 �  multigradno motorno olje za vsesezonsko 
uporabo

 �  univerzalno, primerno tako za bencinske kot 
tudi dizelske motorje

 �  specifikacije: API SL/CI-4; ACEA A3 –  
07/B3 – 04/E3 – 96/E5 – 02/E7 – 08

 �  odobritve: MAN 3275; MB 228.3

 �  ustreza zmogljivostnim zahtevam 
proizvajalcev: Renault RLD/RLD-2; odobritev 
MB 229.1; MTU tip 2; Mack EO-M+; ZF TE-
ML 07C; Volvo VDS-III; John Deere JDQ 78 a; 
Caterpillar ECF-1/ECF-2/ECF-2-A; Jaso DH-1; 
Cummins CES 20076, 20077, 20078

Naši strokovnjaki ...

... za naprševanje
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Zeller+Gmelin je srednje veliko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo mineralnih olj 
ter ima na področju maziv bogate dolgoletne izkušnje. Pod znamko »DIVINOL« 
vam ponujamo širok nabor visoko kakovostnih maziv:

Divinol Motorna olja

Divinol Olja za zobniške prenose 

Divinol Hidravlična olja

Divinol Mazalne masti

Divinol Sredstva za ločevanje 

Divinol BIO-maziva

Divinol Posebni proizvodi

Preostali proizvodi dobavljivi na zahtevo

Če imate kakršnakoli vprašanja na temo »Strnjeni program za gozdarstvo in 
vrtnarstvo« ali v zvezi s splošnim »Programom maziv« podjetja Zeller+Gmelin, 
lahko pokličete naš klicni center na telefonsko številko +49 7161 802-608.

Zeller + Gmelin GmbH & Co.KG 
Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen, Nemčija 
Tel.: +49 71 61 802-608 · Faks: +49 71 61 8 02-330 
dst@ zeller-gmelin.de  · www.zeller-gmelin.de
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Naš partner:


