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Aktuální nabídka prodeje a služeb – středisko opravárenství od 1.12.2018

♦♦♦♦ Jsme smluvními prodejci pneumatik BARUM-CONTINENTÁL  a 
spec. prodejci BARUM–CONTINENTÁL, typ AGRI.

♦ Prodej technických plynů a svářecích drátů společnosti SIAD. Na 
požádání sdělíme bližší informace.

♦ Prodej nafty v areálu společnosti.

♦ Prodej stáčených motorových olejů a provozních kapalin.

CENÍK   stáčených motorových olejů a provozních kapalin  

M6AD      (9001700)
API /SC/CB SAE30
letní olej určený pro mazání zážehových a nepřeplňovaných vznětových motorů
                                                                               Cena za1 litr nebo 0,9 kg 44,- Kč (54,- Kč)  

M7ADSIII      (9001701)
API /CF/CE  SAE 15W-40
celoroční olej určený pro mazání zážehových a přeplňovaných vznětových motorů
                                                                               Cena za 1 litr nebo 0,9 kg 42,- Kč (51,- Kč)

Olej mot. VALAR Egida L 104      (9001741)          10W40
ACEA E7/E5/B3/B4, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ, Global DHD-1, JASO DH-1, 
VOLVO VDS-3/VDS-2, Mack EO-M Plus, MB 228.3/229.1, MAN M3275, Renault VI RLD, 
Cummins 20078/77/76/72/71, MTU Type 2, Allison C-4. 

Lehkoběžný motorový olej se syntetickými komponenty formulovaný na základě nejnovějších 
požadavků výrobců automobilů vyplývajících z nových požadavků na omezení emisí 
výfukových plynů.                           
                                                                              Cena za 1 litr nebo 0,9 kg  63,- Kč (77,- Kč)



Olej  mot. CARLINE 5W30      ( 900176 l)
SAE  5W-30,  API CF, ACEA E4, VOVOVDS2, MAN M 3277, Renauld RXD.,  MB 228.5

Mot. olej speciálně vyvinut a doporučen pro moderní přeplňované vznětové motory spalující 
palivo s nízkým obsahem síry, limitující emise znečišťujících látek z výfukového potrubí. 
Umožňuje prodloužení výměnných intervalů až na 100 000 km podle typu a údržby vozidla. 
Olej obsahuje nejnovější speciální přísady pro zabezpečení dokonalých mazacích, 
termooxidačních, antioxidačních, protikorozních a vynikajících nízkoteplotních vlastností a 
speciální základové oleje.
                                                                          Cena za 1 litr nebo 0,9 kg 123,- Kč (149,- Kč)

Olej mot. Valar Egida 154          (900 179 1)
SEA15W-40, ACEA E7/E5/B3/B4/A3, API CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL/SJ, Global DHD-1, 
JASO DH-1,VOLVO VDS-3/VDS-2, Mack EO-M Plus, MB 228.3/229.1, MAN M3275, 
Renault VI RLD, Cummins 20078/77/76/72/71, MTU Type 2, Allison C4....

Vysoce výkonný motorový olej pro naftové motory nákladních automobilů, autobusů a strojů, 
ale i pro benzínové motory osobních a dodávkových automobilů. Umožňuje prodloužení 
intervalů výměn dle doporučení výrobců automobilů.
                                                                         Cena za 1 litr nebo 0,9 kg  76,-  Kč (92,- Kč)

Olej Valar GEMA LSC 053                  (900177)
ACEA C3, API SN/SM/SL/CF, MB 229.31/229.51/226.5, VW 502 00/505 01, BMW 
Longlife - 04, GM dexos 2, Renault RN0700/RN0710
                      balení 10 l                                 Cena za 1 litr nebo 0,9 kg 139,- Kč (168,- Kč)

KOMPRESOROVÝ OLEJ R/2            ( 900253)
Pro mazání a těsnění rotačních kompresorů a vývěv, vhodný i pro strojní dojení.
                                                                        Cena za 1 litr nebo 0,9 kg    50,- Kč (61,- Kč)

OTHPIII     (H-LPT)                   (900251)
Trvanlivý olej určený pro použití ve vysoce zatížených systémech  hydrodynamických a 
hydrostatických převodech vyžadujících malou změnu vyskozity při změně teploty, dále pro 
zubová a lopatková čerpadla, kde je požadována vysoká úroveň ochrany proti opotřebení. 
                                                                         Cena za 1 litr nebo 0,9 kg   41,- Kč (50,- Kč)

OH HM46              (900183)
Hydraulický olej určený pro hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým i 
termooxidačním namáháním, vybavené vysokotlakými hydrogenerátory s velkými požadavky 
na protioděrové schopnosti oleje. Jsou vhodné zejména pro hydrauliky mobilních strojů, které 
pracují celoročně v nechráněném prostředí.
                                                                          Cena za 1 litr nebo 0,9 kg  39,- Kč (48,- Kč) 



                  

OH-HV 46            (900182)
Podobné určení jako oleje předchozí skupiny třídy HM, ale při požadavku na velmi nízkou 
závislost viskozity oleje na teplotě, zejména pro vysokotlaké mechanizmy mobilních strojů, 
které pracují v širokém rozsahu teplot okolí. Olej HV46 vyhovuje specifikaci Poclain.
                                                                           Cena za 1 litr nebo 0,9 kg   47,- Kč (57,- Kč)

Valar Hitegear H
85W-140H        (9002331)
 Převodový olej se speciálními vysokotlakýmí vlastnostmi garantujícicími velmi nízké 
opotřebení . Jsou vhodné zejména pro různé druhy vysoce namáhaných převodových ustrojí 
náprav a dalších převodových mechnizmů včetně převodů hypoidních  API GL-5, MIL-L 210 
               balení 10 l kanystr                               Cena za 1 litr nebo 0,9 kg 99,- Kč (120,- Kč)

Valar Hitegear          (900235) (a 900238)
80W- 90                        
Olej s velmi vysokou odolností proti opotřebení části převodových mechanizmů, velmi 
dlouhou životností a vysokou ochranou proti korozivnímu napadání. Jsou vhodné pro různé 
typy manuálně řazených převodovek osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů 
API GL-4
                balení 10 l kanystr        Cena za litr nebo 0,9 kg 87,- Kč (105,- Kč)
  

Přev. MOBILFLUID    424               ( 900241)
Mimořádně výkoný olej pro traktory, který překračuje požadavky hydraulických kapalin a 
kapalin pro převodovky. Použití - vysoce výkoné převodovky, nápravové převody, 
hydraulické systémy, systémy mechanického řízení, mokré brzdy, PTO a hydrostatické 
pohony. Lze používat v aplikacích vyžadujicích maziva stupně API GL- 4 nebo SAE 80. 
Vynikající náhrada za motorové oleje až do stupně 10W-30.

Klasifikace a specifikace API GL-4, AGCO Powerrfluid 821XL, FORD New Holland FNHA-
2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25, Volvo 101/BM, Case New 
Holland CNH 134-D. Doporučen pro  Allison C-4 ( Agriculture Onlly), Caterpilar TO-2, 
Denison HF-O, HF- 1, HF-2 (PumpsOnly), Ford ESN- M2C 134-D , J.I.
Case MS 1204-07/09, Massey Ferguson MF 1135, 1141, CNH MAT 35
                                                                           Cena za 1 litr nebo 0,9 kg 87,- Kč (106,- Kč)

Převod. olej Fluid UTTO                      (9002412)
Stejné vlastnosti jako olej přev. MOBILFLUID 424.
                                                                           Cena za 1 litr nebo 0,9 kg  61,- Kč (74,- Kč)



PP 90              (900230)
Převodový olej určený pro mazání převodů v mechanických převodech vozidel, převodovek a 
náprav osobních a nákladních vozů a zemních strojů, které pracují v těžkých podmínkách jak 
při vysokých rychlostech a nízkém točivém momentu, tak i při nízkých rychlostech a 
vysokém točivém momentu, v těch strojích a zařízeních, pro které výrobce doporučuje olej 
třídy GL-4 podle API              

   Cena za 1 litr nebo 0,9 kg    44,- Kč (54,- Kč)

Z-MEX ANTIFRÉZE C     (89935130), (89935130101) sudový
Celoročně chrání chladící systém vozidla před působením mrazu a před korozí. Je vhodný  
pro použití v chladícich systémech automobilů s hliníkovými hlavami motorů či jinými částmi 
využívající jako konstrukční materiál hliník. Výměnná lhůta 2 - 3 roky podle požadavku 
výrobce motorového vozidla.
                                                                             Cena za 1 litr nebo 1,1 kg  48,- Kč (58,- Kč)   

MAZACI TUK LV 2-3      (900346)
Víceúčelové lithné plastické mazivo, poloměkké až střední konzistence, určené pro mazání 
valivých i kluzných ložisek pracujících v běžných provozních podmínkách. Dobře odolává 
vlivům vody. Teplotní rozsah použití od -30 do +120°C.
                                                                              Cena za 8 kg balení  798,- Kč (966,- Kč)

MAZACI TUK LV 2-3      (9003461)
Víceúčelové lithné plastické mazivo, poloměkké až střední konzistence, určené pro mazání 
valivých i kluzných ložisek pracujících v běžných provozních podmínkách. Dobře odolává 
vlivům vody. Teplotní rozsah použití od -30 do +120°C.
                                                                              Cena za 10 kg balení  900,- Kč (1089,- Kč)

MAZACÍ TUK  LV 1 EP         ( 900345)
Pro mazání valivých i kluzných ložisek s vysokým zatížením, případně dalších zatížených 
pohyblivých dílů. Je vhodný pro mazací systémy s dlouhými  potrubími /tukovody/. 
                                                                               Cena za 8 kg balení 985,- Kč (1192,- Kč)
     
                                                   
MAZACÍ TUK  LV 2 EP          (9003440)
Pro mazání valivých i kluzných ložisek s vysokým zatížením, případně dalších zatížených
pohyblivých dílů. Nevhodné pro centrální mazací soustavy.
                                                                               Cena za 8 kg balení 990,- Kč (1198,- Kč)

MAZACÍ TUK LA 2        (900349)
K mazání kluzných i valivých uložení (zejména dlouhodobé náplně) mobilních strojů, 
případně pro některé další aplikace (např. mazání převodů).
                                                                                Cena za 8 kg balení 950,- Kč (1150,- Kč)



MAZACÍ TUK A 00        (900336)
Kompletní hlinité plastické mazivo určené pro mazání kluzných uložení podvozků mobilní 
techniky. Teplotní rozsah použití od -20 do +90°C.
                                                                                 Cena za  8 kg balení 719,- Kč ( 870,- Kč)
             
MAZACÍ TUK PZOP     (900333)
Lithné mazivo velmi měkké konzistence určené k mazání některých typů uzavřených 
převodovek, kluzných a valivých ložisek pomocí centrálních mazacích systémů a na 
převodovky rotačních žacích strojů. Teplotní rozsah použití od -20 do +90°C.
                                                                                    Cena za 8 kg balení  765,- Kč ( 926,- Kč)

MAZACÍ TUK TIGROL GREASE EP 2        9003381                 5 kg   500,- Kč (605,- Kč)

Prodej dalších provozních kapalin a mazacích tuků, možnost objednání dalších druhů. 
Čísla v závorkách jsou ceny s DPH v Kč.

Při odběru 200 l sudu sleva 5 %
CENY PLATNÉ od 1.11.2018

kontaktní  osoby pro uvedenou nabídku : +420 606 762 360   p. Straka Martin
                                                                        email: sklad@agpknezmost.cz
                                                                        +420 724 134 215 p.Píč Martin

Agropodnik Kněžmost a.s. je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vl.1766


