
Minden autónak Mannol olajat !  

A tyumeni autótulajdonosok ajánlásával... 

 

 

A gépjármű tulajdonosok ismerik a kenőanyagok széles választékát. Az üzletek tele 

vannak divatos cimkéjű dobozokkal, több tucat márka, több száz különböző 

szinbólummal - melyiket válasszuk?  

Végül is nem mindannyiunknak van ideje, vagy kedve böngészni a kezelési 

utasítást. 

Erre kínál megoldást a német SCT-Vertreibs GmbH., amely egy új Mannol 

termékvonalat fejlesztett ki konkrét autómárkákhoz. 

http://traktorolaj.hu/


 

 
A különböző járműgyártók kenőanyag követelményei nagyon közel állnak 

egymáshoz, de vannak árnyalati különbségek, és ezeket a részleteket 

messzemenően figyelembe vette a Mannol az OEM termékvonal tervezése során. 

Ezek a kenőanyagok megfelelnek a modern motorok sajátosságainak, mint pl: 

Opel/Chevrolet, Renault/Nissan, Hyundai/Kia, Toyota/Lexus, VW/Audi. Az OEM 

termékvonal redszeres laboratóriumi és közúti teszteknek van alávetve és megfelel 

a rá vonatkozó szabványoknak. 

 

http://traktorolaj.hu/


 

http://traktorolaj.hu/


Az OEM olajak használhatók garanciális járműveknél, fontos, hogy kedvezőbb 

áron vásárolhatók meg mint a gyári kenőanyagok. 

 

Már többször hallottam ilyen reklámfogásról! – mondhatja valaki, de a Mannol 

nem csak ígérget. A tyumeni Mannol képviselet végzett egy összehasonlító tesztet 

a gyári olajakkal, és elmondhatjuk, hogy nagyon közeliek az eredmények. 

http://traktorolaj.hu/


 

A tyumeni taxik nehéz üzemi körülmények között dolgoznak, így a szervizek 

gyakoribb olajcserét javasoltak , de ez sajnos nem mindig felelt meg a járműgyártó 

követelményeinek. 

http://traktorolaj.hu/


 

Az erőltetett használat miatt (túlterhelés, nagy sebesség, néha durva bánásmód) 

problémák merültek fel a nem megfelelő kenőanyag használata miatt. Ilyen 

szélsőséges körülmények között fokozottan jelentkeztek a negatív hatások. 

http://traktorolaj.hu/


 

 

 

 

 

 

http://traktorolaj.hu/


És végül itt az ideje hogy számba vegyük a részleteket. A szervezők felmérést 

végeztek a vizsgálatban résztvevő tesztelők között, és íme néhány közülük: 

 

 

 

Viktor Ozerszkíj, Lexus Alteza, 2000-es évjárat, 205E Km, olaj: Mannol O.E.M. 

7709 (Toyota/Lexus): 

-Az olaj jó, jobb mint az a drágább olaj, amit előtte használtam, most 

megkockáztatom – a motor könnyebben indul bármilyen hőmérsékleten, az 

olajnyomás normális, nincs olajfogyasztás. Azt hiszem, hogy továbbra is ezt 

használom, és az ismerőseimnek is ajánlom

. 

 

Mamatkulov Olin, Daewoo Мatiz, 2004-es évjárat, 95E Km, olaj: Mannol O.E.M. 

7711 (Daewoo/GM): 

-A teszt után áttértem a Mannol olajra. Az olaj viszonylag olcsó és nagyon jó. 

Kifejezetten az autóm számára fejlesztették. Mentem vele több mint 7000km-t, a 

kipufogó tiszta,a motor úgy jár mint egy óra. 

http://traktorolaj.hu/spd/KE-M116/MANNOL-7709-O-E-M-Toyota-Lexus
http://traktorolaj.hu/spd/KE-M116/MANNOL-7709-O-E-M-Toyota-Lexus
http://traktorolaj.hu/spd/KE-M110/MANNOL-7711-O-E-M--5W-40-Daewoo-GM
http://traktorolaj.hu/spd/KE-M110/MANNOL-7711-O-E-M--5W-40-Daewoo-GM
http://traktorolaj.hu/


 

 

 

Alexandr Demcsenko, Ford Focus, 2010-es évjárat, 54E Km, olaj: Mannol O.E.M 

7707 (Ford/Volvo): 

-Kiváló olaj - egy taxi számára is - ami néha napokig dolgozik. Az autó jól megy, a 

motor simán jár, úgy tűnik mintha erőssebb lenne, és az üzemanyagfogyasztás is 

csökkent. 

http://traktorolaj.hu/spd/KE-M115/MANNOL-7707-O-E-M--5W-30-Ford-Volvo
http://traktorolaj.hu/spd/KE-M115/MANNOL-7707-O-E-M--5W-30-Ford-Volvo
http://traktorolaj.hu/


 

 

Ajdar Calijev, Opel Zafira, 2004-es évjárat, 95E Km, olaj: Mannol O.E.M. 7701 

(Chevrolet/Opel): 

 

-Sikeresen mentem az olajjal 5000km-t. Korábban olcsóbb olajat használtam, de 

most rájöttem, hogy jobb ha nem ezen spórolok. A motor egyenletesen jár, nem 

melegszik, a kipufogó tiszta, nem kell utántölteni mint korábban, így a költségeim 

is alacsonyabbak. 

http://traktorolaj.hu/spd/KE-M111/MANNOL-7701-O-E-M--5W-30-Chevrolet-Opel
http://traktorolaj.hu/spd/KE-M111/MANNOL-7701-O-E-M--5W-30-Chevrolet-Opel
http://traktorolaj.hu/


 
 

Nyikolaj Csimbalenko, Kia Сerato, 2012-es évjárat, 38E Km, olaj: Mannol O.E.M. 

7713 (Hyundai/Kia): 

-Vezettem közel 10000km-t, nincs semmi panaszom. Az olaj nem fogy el, az autó 

nem füstöl, egyre gazdaságosabb lesz. Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne 

fizessen túl sokat egy agyonreklámozott „szuperolajért”, a Mannol egy nagyon jó 

lehetőség, elfogadható áron. Tanácsomat megfogadta egy barátom aki 

a Peugeot/Citroen (Mannol O.E.M. 7703) olajat töltött az autójába és most hálás 

ezért. 

http://traktorolaj.hu/spd/KE-M112/MANNOL-7713-O-E-M--Hyundai-Kia
http://traktorolaj.hu/spd/KE-M112/MANNOL-7713-O-E-M--Hyundai-Kia
http://traktorolaj.hu/spd/KE-M113/MANNOL-7703-O-E-M--5W-30-Peugeot-Citroen
http://traktorolaj.hu/


 

A közlekedési kenőanyagok technikai szakértője Jevgenyij Pavlov: 

 

-A Mannol kenőanyagai – magas minőségű, hig-tech termékek, amelyek 

megfelelnek a legigényesebb autós elvárásainak, valamint a kereskedelmi és ipari 

gépek tulajdonosainak is. A fejlett gyártástechnológia és az innováció amit a német 

SCT-Vertreibs GmbH nyújt, meghaladják a nemzetközi szabványok (API, SAE, 

ACEA) követelményeit. 

http://traktorolaj.hu/


 

A Mannol minden olaját csak csúcsminőségű anyagokból (nagy viszkozitású 

III,IV,V kategóriájú bázisolaj) és modern INFINEUM adalékokból állítják elő, 

ezáltal garantált a kiterjesztett olajcsere periódus és a stabil olajfilm még 

szélsőséges körülmények között is. 

 

http://traktorolaj.hu/
http://traktorolaj.hu/


A Mannol termékek kiváló minőségét több vezető járműgyártó is megerősíti így a 

Mercedes-Benz, VW-Audi csoport, BMW, Renault, MAN, Volvo, valamint 

számos pozitív visszajelzés jött Oroszország legfontosabb vállalataitól mint pl: 

Rosznyefty kőolajipari nagyvállalat, Seremetyevó repülőtér, hivatalos CTO Toyota, 

Nissan, Kamaz márkaképviseletek. Az 1993-ban Németországban alapított SCT 

(Sudheimer Car Technik - Vertriebs GmbH) elfoglalta az orosz piacon a 

kenőanyagok, autókozmetika és autóápolási termékek egyik vezető pozícióját. 

 

 

Fordította: traktorolaj.hu, Dimitríj Hodirjev engedélyével 

2014 július 10. Szerző: www.zr72.ru 

Fordíotta: traktorolaj.hu 

 

 

http://traktorolaj.hu/
http://www.zr72.ru/
http://traktorolaj.hu/

