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Wysokiej jakości olej silnikowy 
przeznaczony do czterosuwowych 
silników wysokoprężnych. Odpowiedni 
do stosowania w silnikach maszyn 
leśnych JD każdej generacji. 
Unikalna formuła oleju, w połączeniu 
z dedykowanymi filtrami, pozwala 
na wydłużenie okresu pomiędzy 
wymianami oleju do 500 motogodzin. 
Skład oleju został zaprojektowany 
specjalnie pod kątem zapobiegania 
zużyciu i korozji elementów silnika.

Plus 50 II 15W40

Olej hydrauliczny klasy premium 
przeznaczony do pracy w układach 
hydraulicznych pod znacznym 
obciążeniem w zmiennym zakresie 
temperatur. Skład oparty jest na 
wysokiej jakości oleju bazowym 
API grupy 2 oraz dodatkach 
uszlachetniających, które zapewniają 
wysoką odporność na zużycie  
i stabilizują lepkość oleju.

Hydrau-Gard 46 Plus

Olej przeznaczony do stosowania 
w dyferencjałach, skrzyniach biegów 
i przekładniach mechanicznych 
pracujących pod znacznym 
obciążeniem. Sprawdzona formuła 
zapewnia odpowiednią ochronę 
elementów przed zużyciem w niskich 
i wysokich temperaturach. Olej ten 
spełnia wymagania normy API GL-5.

Extreme-Gard 80W90

Las jako środowisko pracy stanowi duże wyzwanie dla operatorów 
i ich maszyn. Ukształtowanie terenu, zmienne temperatury i ciągłe 
obciążenia wpływają na żywotność wszystkich podzespołów 
w maszynach. Inżynierowie John Deere podeszli bardzo poważnie 
do ochrony tych elementów na każdym etapie ich pracy i stworzyli 
oleje, które od momentu przekręcenia kluczyka w stacyjce do 
zakończenia 12 godzinnej zmiany, zapewniają pełną ochronę, 
niezależnie od warunków, z którymi przyjdzie im się zmierzyć.

369 ZŁ / 20L

3402 ZŁ / 209L13 ZŁ LITR / 209L

90 ZŁ / 5L

330 ZŁ / 20L

880 ZŁ / 55L

3239 ZŁ / 209L

Promocja ważna do 31 maja 2021r. bądź do wyczerpania zapasów. Liczba przedmiotów objętych 
promocją jest ograniczona.

Podane ceny, są cenami netto.

2



Gotowy do użycia płyn chłodzący 
stworzony na potrzeby John Deere. 
Może być stosowany przez cały 
rok i zapewnia optymalną ochronę 
w temperaturze do – 37oC. Skład 
zapewnia zwiększoną ochronę przed 
kawitacją oraz korozją, w porównaniu 
do produktów o standardowym 
składzie. W celu zachowania 
maksymalnej ochrony silnika zaleca się 
wymianę płynu chłodzącego co 6 lat 
/6000 motogodzin.

Cool-Gard II

Wielozadaniowy smar, którego skład 
oparty jest na mydle litowym i oleju 
mineralnym. Charakteryzuje się dużą 
odpornością na wymywanie i ochroną 
przed korozją. Jego stabilny skład 
umożliwia długie przechowywanie. 
Specjalne bezołowiowe dodatki 
zapewniają ochronę elementów nawet 
pod bardzo wysokim ciśnieniem. Smar 
klasy NLGI 2.

Grease-Gard Premium 

Wzmocniona wersja wielozadaniowego 
smaru Premium. Większa liczba 
dodatków zapewnia dłuższą ochronę 
elementów pracujących pod dużym 
obciążeniem. Smar ten można 
wykorzystywać do smarowania 
łożyska obrotu kabiny oraz w układach 
centralnego smarowania. Dostępny 
w 400g tubach oraz 18 kg wiadrach. 
Smar klasy NLGI 2.

Grease-Gard Premium Plus 

Koncentrat płynu do mycia szyb, 
zawiera alkohol izopropylowy, który 
skutecznie rozpuszcza żywicę i oleje. 
Płyn ten jest bezpieczny do używania 
na szybach z poliwęglanu i nie 
powoduje ich matowienia. Jedno 3L 
opakowanie wystarczy do sporządzenia 
15 litrów roztworu.

LexGuard

Farba do znakowania kłód. Nowy 
skład bazuje na glikolu propylenowym, 
dzięki czemu farba jest w pełni 
biodegradowalna i nie wnika w drewno,  
jest odporna na promieniowanie 
UV. Farb można używać w bardzo 
niskich temperaturach do – 30oC. 
Dostępne są 2 kolory: czerwony 
i niebieski w wygodnych 3 i 10 litrowych 
opakowaniach.

3Mark PG

77 ZŁ / 5L

345 ZŁ / 20L 65 ZŁ / 3L
45 ZŁ / 3L

128 ZŁ / 10L

10,4 ZŁ / 400G
13,3 ZŁ / 400G

534 ZŁ / 18KG

Olej silnikowy specjalnego 
przeznaczenia - do użytku w silnikach 
nowych i po remoncie w okresie ich 
docierania. Olej ten, w początkowym 
okresie pracy silnika, zapewnia 
optymalne parametry do dotarcia 
jego podzespołów, jednocześnie 
zapewniając poziom ochrony oleju 
Plus 50 II. Olej i filtr należy wymienić 
w okresie od 100 do 500 godzin 
eksploatacji urządzenia.

Break-In Plus 

95 ZŁ / 5L
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W celu złożenia zamówienia bądź uzyskania szczegółowych 
informacji na temat prezentowanych produktów  zapraszamy 
do kontaktu z jednym z naszych punktów sprzedaży części:

Pobiedziska:
Cezary: 662 153 488
Marcin: 539 941 225

Olsztynek:
Monika: 882 405 997

Mielec:
Jakub: 882 176 944

www.forexpoland.pl


