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Oleje i produkty specjalne do samochodów



eni to zintegrowane przedsiębiorstwo energetyczne, zaangażowane w rozwój w obszarach: 
poszukiwania, produkcji, transportu, przetwarzania oraz sprzedaży w przemyśle naftowym  
i gazownictwie. 

eni  działa w całym łańcuchu energetycznym i zatrudnia 78 000 osób w 90 krajach na całym 
świecie. Badania naukowe oraz innowacje techniczne to jedne z najważniejszych elementów strategii 
przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju. Firma eni powstała 60 lat temu. Rozwija się 
prężnie i dynamicznie dzięki kierowaniu się kluczowymi wartościami: partnerstwem, kulturą, innowacyjnością  
i wydajnością oraz stałością, które na świecie obrazuje symbol eni: pies z sześcioma nogami.

eni jest liderem w dziedzinie rafinacji i wprowadzania do sprzedaży produktów 
ropopochodnych we Włoszech. Posiada udziały m.in. w obszarach rafinacji w Europie; 
dodatkowo prowadzi działalność hurtową i detaliczną w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Firma eni od zawsze była zaangażowana w badania i produkcję wysokiej jakości olejów silnikowych 
przeznaczonych do wszystkich typów silników. Szeroka i odpowiednio skonstruowana 
gama produktów eni zawiera środki smarne opracowane tak, by działały we 
wszystkich warunkach drogowo-klimatycznych i były maksymalnie dopasowane do potrzeb klientów.

• oleje silnikowe                                                                    str. 4
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oleje silnikowe
eni i-Sint
Linia wysoce wydajnych olejów zaprojektowana została z myślą 
o nowoczesnych flotach samochodowych. Obejmuje oleje dedykowane 
silnikom najnowszej generacji i przeznaczona jest do pojazdów wyposażonych w filtr 
cząstek stałych.

Oleje i-Sint przeznaczone są do smarowania silników większości pojazdów 
dostępnych na rynku. Można ich używać do wszystkich typów samochodów 
wyposażonych w silniki benzynowe lub wysokoprężne, zarówno w autach osobowych, jak  
i modelach sportowych. 

Linia eni i-Sint składa się z olejów o technologii syntetycznej, które 
sprawdzą się w każdych warunkach drogowo-klimatycznych i we wszystkich typach 
silników dzięki zachowaniu równowagi w doborze surowców.

Który ze środków smarnych 
jest najlepszy?
Jeden “najlepszy” środek smarny nie istnieje.  
W rzeczywistości każdy model samochodu ma swój 
dedykowany środek smarny, dopasowany do jego 
potrzeb, którego specyfikacja określona jest przez 
producenta pojazdu.
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eni i-SintOleje eni i-Sint przeszły wszystkie najbardziej surowe testy wymagane 
przez międzynarodowe podmioty (API oraz ACEA) oraz 
producentów samochodów. Gwarantuje to maksymalną wydajność i ochronę 
silnika. W ofercie znajdują się oleje ze specjalnymi dodatkami, które nie wpływają na 
efektywność filtrów cząstek stałych oraz zwiększają oszczędność paliwa - w zależności od 
założeń producenta. Linia eni i-Sint zawiera także tradycyjne oleje silnikowe, takie jak 
eni i-Sint 10W-40, przeznaczone do tradycyjnych pojazdów.

Szeroka gama olejów silnikowych z tej linii obejmuje zaawansowane technologicznie 
produkty odpowiednie dla pojazdów wyposażonych w filtr DPF oraz 
produktów opartych na wzmocnionej technologii, takie jak i-Sint 10W-
40, do stosowania w tradycyjnych pojazdach.

 

0W-20
API SN, ILSAC GF-5

technologia 
syntetyczna

topowa 
technologia 
syntetyczna

technologia 
syntetyczna

topowa 
technologia 
syntetyczna0W-40

ACEA A3/B4 , API SN , jakość MB 229.5, Volkswagen 
502 00 + 505 00, BMW LongLife 01, Porsche A 40 
Renault RN 0700 0710

5W-30
ACEA C3, VW 504 00 + 507 00, 
jakość MB 229.51, BMW-LL-04, 
Porsche C30

FE 5W-30
ACEA C2,  API SN, 
FIAT 9.55535 S1
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Jaka jest różnica pomiędzy “technologią 
syntetyczną” a “topową technologią 
syntetyczną” w linii olejów i-Sint?

Różnica wynika z technologii stosowanych olejów bazowych. 
W obydwu przypadkach oleje bazowe pochodzą z syntezy 
oraz procesów przemiany chemicznej,  niezbędnych 
do osiągnięcia określonych poziomów wydajności.  
W produktach o “topowej technologii syntetycznej” stosowane są 
lepszej jakości syntetyczne oleje bazowe, dzięki czemu możliwe jest 
ciągłe ulepszanie właściwości olejów.

eni i-Sint

eni i-Sint

MS 5W-30
ACEA C3, API SN, jakość MB 229.51, MB 229.52, 
VW 502 00+505 01, BMW LL-04, 
pasuje do GM dexos 2

MS 5W-40
ACEA C3, API SN, jakość MB 229.51, 
VW 502 00 + 505 01, BMW-LL-04, Porsche A40 

5W-40
ACEA A3/B4, API SM, VW 502 00 + 505 
00, jakość MB 229.3, BMW LL01, GM LL-B-
025,Porsche A40, RENAULT RN 0700, 0710

TD 5W-40
ACEA A3/B4, API CF, VW 505 00, jakość MB 229.3, 
BMW LL01, GM LL-B-025, RENAULT RN 0700, 0710

technologia 
syntetyczna

technologia 
syntetyczna

technologia 
syntetyczna

technologia 
syntetyczna
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oleju

czas 
pomiędzy 
wymianami 
oleju

10W-40
ACEA A3/B4, API SN/CF, VW 502 00 + 
505 00, MB Approval 229.3

TD 10W-40 
ACEA A3/B4, API CF, VW 505 00, 
jakość MB 229.3

technologia 
syntetyczna

technologia 
syntetyczna
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eni i-Sint tech
Linia eni i-Sint tech jest przeznaczona dla klientów poszukujących 
doskonałych produktów, które zaspokoją ściśle sprecyzowane potrzeby 
wiodących producentów samochodów.

Opracowane przy użyciu wysokiej jakości baz oraz 
innowacyjnych składników oleje i-Sint tech są technologiczną 
odpowiedzią na specyficzne wymagania producentów.

    

eni i-Sint tech
0W-30
VW 503 00 + 506 00 + 506 01, ACEA A5/B5-04
Topowy syntetyczny olej long-life, zaprojektowany do silników „Mo-
del year 2000” z grupy Volkswagen. Zwiększający oszczędność pali-
wa, idealny do rozruchu zimnego silnika.

ECO F 5W-20 
Ford WSS-M2C 948B, ACEA A1/B1, API SN
Syntetyczny olej zaprojektowany do silników EcoBoost oraz  
Duratec Forda. Może być także stosowany w innych modelach tego producenta. 
Widocznie zwiększa oszczędność paliwa, wykazuje się wysoką kompatybilnością 
z systemami oczyszczania. Dobry do rozruchu zimnego silnika.

G 5W-30
GM LL-A-025, GM LL-B-025, 
ACEA A3/B4-04, API SL/CF
Olej syntetyczny zaprojektowany do silników
General Motors. Idealny do rozruchu zimnego silnika.

P 5W-30
PSA B71 2290, ACEA C2
Olej syntetyczny zaprojektowany do silników 
Peugeota oraz Citroëna. Wysoka kompatybilność 
z systemami oczyszczania, bardzo dobry do 
rozruchu zimnego silnika. Zwiększa oszczędność 
paliwa.

R 5W-30
Renault RN 0720 MB 229.51, 226.51 ACEA C4
Syntetyczny olej zaprojektowany do silników diesla  
Renault. Odpowiedni do modeli Mercedesa wyposażonych w silniki die-
sla Renault RN 0720. Wysoka kompatybilność z systemami oczyszczania; 
bardzo dobry do rozruchu zimnego silnika. Zwiększa oszczędność paliwa.

M 5W-30
ACEA C1,  JASO DL-1
Olej syntetyczny zaprojektowany do silników Mazdy.  
Wysoka kompatybilność z systemami oczyszczania; bardzo dobry do 
rozruchu zimnego silnika. Zwiększa oszczędność paliwa.

F 5W-30
Ford WSS-M2C 913D, ACEA A5/B5
Olej syntetyczny zaprojektowany do silników For-
da. Bardzo dobry do rozruchu zimnego silnika, 
zwiększający oszczędność paliwa.
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eni i-Sint professional
Linia została zaprojektowana specjalnie z myślą o specjalistach branży: 
mechanikach oraz sprzedawcach akcesoriów. Produkty eni i-Sint 
professional spełniają specyfikacje wydajności najważniejszych europejskich 
i amerykańskich podmiotów.

Możliwość zastosowania produktów z tej linii zależy od oceny  
i kompetencji specjalistów branży, którzy zawsze mogą liczyć na 
wsparcie i pomoc zespołu wsparcia technicznego eni.

eni i-Sint professional

10W-40
ACEA A3/B4-08,
API SL/CF, 
jakość MB 229.1,
VW 01 01 + 505 00

5W-40
ACEA A3/B4-04, 
API SL/CF

zgodność 
z systemem 
oczyszczania 
spalin

zgodność 
z systemem 
oczyszczania 
spalin

smarowanie 
zimnego 
silnika

smarowanie 
zimnego 
silnika

oszczędność 
paliwa

oszczędność 
paliwa

normy 
producentów 
OEM*

normy 
producentów 
OEM*

czas 
pomiędzy 
wymianami 
oleju

czas 
pomiędzy 
wymianami 
oleju
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Jakie są poziomy ACEA dla pojazdów lekkich?
Specyfikacje ACEA 2012 zawierają 3 kategorie: A/B, C oraz E.
Kategoria A/B odnosi się do olejów przeznaczonych do pojazdów lekkich, zarówno beznzynowych, jak i diesli; kategoria C (Catalyst Compatible) odnosi się do 
samochodów osobowych najnowszej generacji, wyposażonych w układy oczyszczania spalin. Oleje spełniające wymogi specyfikacji ACEA C mają ograniczoną 
zawartość składników chemicznych, co może prowadzić do obniżenia sprawności katalizatora (średni/niski poziom popiołu siarczanowego i fosforu, zawartość 
siarki). Kategoria E przeznaczona jest do wysokoprężnych silników diesla. Każda z kategorii zawiera również podkategorie, które odzwierciedlają różne 
wymagania co do wydajności w oparciu o rodzaj silnika oraz przeprowadzone badania laboratoryjne.

olej niskopopiołowy    SAPS tradycyjny                                               olej niskopopiołowy                        SAPS tradycyjny

           C1               A1/B1                                 lepkość            C3                                                    A3/B3

     C2               A5/B5                                                         C4                                                    A3/B4

 
W celu prawidłowego wyboru poziomów wydajności należy zawsze odwołać się do informacji zawartych  
w instrukcji obsługi pojazdu. Specyfikacje ACEA są na bieżąco uaktualniane; w kolejnych ich wydaniach wprowadzane są istotne zmiany. Z uwagi na to 
rok powinien być wpisany obok specyfikacji (np. A3/B4-04). Jeżeli rok nie występuje, obowiązują dane z poprzedniego wydania.

eni i-Base
Seria olejów mineralnych do silników tradycyjnych charakteryzująca się wysoką 
niezawodnością i jakością czyszczenia części mechanicznych. Linia ta gwarantuje 
wysoką ochronę silnika przez cały czas jego pracy.
        • eni i-Base professional 15W-40
            API SJ/CF

 • eni i-Base 15W-40
                   ACEA A3/ B4-04; API SL/CF; VW 501 01 + 505 00; jakość MB 229.1

professional 15W-40
API SJ/CF

15W-40
ACEA A3/B4-04, API SL/CF,
MB 229.1 VW 501 01+ 505 00

eni i-Base

(powyższe informacje mają służyć jedynie jako wskazówka)
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spalin

smarowanie 
zimnego 
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smarowanie 
zimnego 
silnika

oszczędność 
paliwa

oszczędność 
paliwa

normy 
produ-
centów 
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normy 
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centów 
OEM*

czas 
pomiędzy 
wymianami 
oleju

czas 
pomiędzy 
wymianami 
oleju
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oleje przekładniowe

eni Rotra
Oleje eni do przekładni samochodowych zostały zaprojektowane tak, by 
mogły być używane zarówno w ręcznych, jak i automatycznych 
systemach przekładniowych,

Użycie wyselekcjonowanych komponentów do produkcji olejów zapewni wysoką 
ochronę skrzyni biegów, w szczególności na ekstremalne naciski, oraz 
pozwoli na utrzymanie tych samych osiągów przez wiele kilometrów.

Odpowiednie zarówno dla samochodów najnowszej generacji, jak  
i tradycyjnych systemów.

Dlaczego oleje do przekładni samochodowych różnią 
się od olejów silnikowych?

Wszystkie układy przenoszenia napędu (skrzynie biegów i mechanizmy różnicowe) wymagają 
użycia kół zębatych, czyli ich sprzęgania. Jeśli nie jest używany właściwy olej – ponieważ 
przekładnie są często poddawane dużym prędkościom i bardzo dużym obciążeniom – 
mogą wystąpić zjawiska degeneracyjne polegające na mechanicznym zużyciu stykających 
się ze sobą metalowych powierzchni. Te negatywne skutki mogą na początku objawiać się 
wibracjami i zwiększaniem hałasu, a w dalszych 
fazach prowadzić do całkowitego uszkodzenia 
systemu. Skutecznym sposobem na uniknięcie 
wymienionych problemów jest stosowanie 
dedykowanych olejów o innym składzie niż 
oleje silnikowe, ponieważ zawierają one dużą 
ilość dodatków zapobiegających zużyciu 
systemów.

16 17



   

eni Rotra  do smarowania skrzyń biegów i mechanizmów 
różnicowych w ręcznych skrzyniach biegów 

eni Rotra
80W-90
API GL-1, API GL-3, FIAT 9.55550
Do lekko obciążonych skrzyń biegów 
bez przekładni hipoidalnej

HY DB 80W
API GL-4 MIL-L-2105 MB 235.1
ZF TE-ML 2B, 17A Liebherr Cranes

Do mocno obciążonych skrzyń biegów
z przekładnią hipoidalną - E.P. (Extreme Pressure).

MP/DB 80W-90
API GL-5 MAN 342 Typ M1 MB 235.0 MIL-L-2105D  
ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A VW TL 727 Liebherr Cranes
Olej do skrzyń biegów z przekładnią hipoidalną - E.P. (Ex-
treme Pressure), zatwierdzony przez Mercedes-Benz.

85W-140
API GL-1 API GL-3 FIAT 9.55550
Do lekko obciążonych skrzyń biegów 
bez przekładni hipoidalnej

MP 80W-90
API GL-5, MIL-L-2105D, FORD M2C 105A, FORD M2C-154A, FORD SQM-2C-9002A/9008A/9101A, CHRYSLER MS-5644, GM MS 9985290, 

MAN 342 Typ M1, OPEL B 0401010, VW TL 727/726, VOLVO 97310/97313/97314, ZF TE-ML 16B,17B, 19B, 21A, Liebherr Cranes
Do mocno obciążonych skrzyń biegów z przekładnią hipoidalną, pracujących przy wysokich temperaturach - E.P. (Extreme Pressure).    

HY DB SYNTH 75W-90
API GL-4 MB 235.11 MAN 341 Typ MB    
ZF TE-ML 8
Do mocno obciążonych skrzyń biegów 
z przekładnią hipoidalną - E.P. (Extreme Pressure).

MP/S 85W-90
API GL-5 FORD M2C-154A FORD M2C-105A
MIL-L-2105D ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
Olej do smarowania przekładni głównych z limitowanym tarciem, 
z własnościami „limited slip” (m.in. do mokrych sprzęgieł) – E.P. (Extreme 
Pressure).

FE 75W-90
API GL-4+ VW 501.50 (G 50)
Technologia syntetyczna, optymalna do stosowania 
w zimnym klimacie - E.P. (Extreme Pressure).

HY 80W-90
API GL-4 MIL-L-2105 poziom MAN 341 Typ E1, Z2 ZF TE-ML 2B, 16A, 17A, 19A     
VW TL 726 (poziom) Liebherr Cranes MB 235.1
Do mocno obciążonych skrzyń biegów - E.P. (Extreme Pressure).

MP 85W-140
API GL-5 MIL-L-2105D FORD M2C 105A FORD M2C-154A FORD SQM-2C-9002A/9008A/9101A  CHRYSLER MS-5644 GM MS 9985290 
OPEL B 0401010 Volkswagen TL 727/726    VOLVO 97310/97313/97314 ZF TE-ML  16D, 21A Liebherr Cranes
Do mocno obciążonych skrzyń biegów z przekładnią hipoidalną, pracujących przy wysokich temperaturach - E.P. (Extreme 
Pressure).

FE 75W-80
API GL-4+ ZF TE-ML 17A level
Technologia syntetyczna, optymalna do stosowania 
w zimnym klimacie - E.P. (Extreme Pressure).

LSX 75W-90
API GL4 GL5 MT-1 MAN 341 Typ E3 Z2 MAN 342 Typ M3 MIL-PRF-2105 E MB 235.8 level  MACK GO-J 
SAE J 2360 SCANIA STO 1:0  ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B Eaton Europe  Meritor 076-N
Topowa technologia syntetyczna. Wysoce wydajny olej do mocno obciążonych skrzyń biegów, wydłużający czas pomiędzy wymianami.
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eni Rotra ATF do smarowania automatycznych skrzyń biegów
eni Rotra ATF

ATF II D
GM Dexron II D FORD MERCON ALLISON C4 CAT TO-2 MB 236.6 poziom MAN 339 typ V1  
MAN 339 typ Z1 poziom ZF TE-ML 04D, 11A, 14A VOITH H55.6335 (G607, Diwa i Midimat Transmissions)   
MASERATI BMW RENK DOROMAT Vickers 35VQ25 Liebherr Cranes
Do automatycznych skrzyń biegów i układów wspomagania wymagających działania GM Dexron IID

ATF III
GM Dexron III G FORD MERCON ALLISON C4 M.B. 236.1  
MAN 339 typ V1, Z1 poziom VOITH 55.6335 (G 607, Diwa i Midimat Transmi-
sions ZF TE-ML 04D, 11B, 14A VOLVO 97341
Do automatycznych skrzyń biegów i układów wspomagania 
wymagających działania GM Dexron IID

ATF II E
GM Dexron II E FORD MERCON ALLISON C4 CAT TO-2  MB 236.8 MAN 339 typ V2, Z2 poziom ZF TE-ML 4D, 9X, 14B, 16L  
VOITH H55.6336 (G 1363) (Diwa i Midimat Transmissions) VOLVO 97355
Olej o topowej technologii syntetycznej do automatycznych skrzyń biegów i układów wspomagania. Zapewnia 
wyjątkową wydajność i wydłuża czas pomiędzy wymianami oleju

ATF VI
GM DEXRON VI FORD MERCON LV 
Topowy olej syntetyczny do automatycznych skrzyń biegów najnow-
szej generacji, cechujący się wyjątkowo niską lepkością w niskich tem-
peraturach. Zgodny z surowymi poziomami wydajności wymaganymi 
przez międzynarodowych producentów

ATF MULTI
GM Dexron III H ALLISON TES-295 FORD MERCON V MAN 339 Typ V1, Z2 jakość MB 236.9 MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.10, 236.11 BMW LT 71141, LA 
2634, ETL 7045, 8072B VW G 052 025 G 052 990 ZF 03D, 04D, 14B, 17C VOLVO Std 1273,4    AISIN JWS 3309 CHRYSLER ATF+3, ATF+4 JASO M315 typ 1A 
TOYOTA T-III, T-IV NISSAN Matic D, J, K LAND ROVER (N402)   HONDA Z1 KIA SP-III SUBARU ATF Plus,  ATF-HP MAZDA  ATF M-III, M5 JAGUAR Idemitsu K17
Topowy olej syntetyczny do automatycznych skrzyń biegów montowanych w nowoczesnych pojazdach produkowanych przez wiodących 
światowych producentów

Czy ten sam środek smarny może być stosowany zarówno 
w automatycznych, jak i manualnych skrzyniach biegów?

Automatyczne skrzynie biegów to kompleksowo działające systemy, w których olej musi gwarantować 
powodzenie w wielu różnych aspektach, np. w smarowaniu wewnętrznych, ruchomych części skrzyni, 
czy przekazywaniu do elementów wykonawczych sygnałów, które pochodzą z jednostki sterującej.  
W automatycznej skrzyni biegów olej wystawiany jest na wyższe temperatury niż w skrzyni manualnej,  dlatego 
występuje w niej zjawisko utleniania termicznego, z którym efektywnie walczyć może specjalnie opracowany olej 
(zwany ‘ATF’  - Automatic Transmission Fluid).

Dlaczego stopień lepkości podawany jest dla środków smarnych 
przeznaczonych do ręcznych skrzyń biegów, a do ATF nie? 

Podobnie, jak w przypadku olejów silnikowych, organizacja SAE (Society of Automotive Engineers) przypisuje 
także stopień lepkości olejom do skrzyń biegów, bazując na wartościach lepkości mierzonych w wysokich (100 

°C) i niskich temperaturach. Najczęściej używane stopnie lepkości to: 80W-90, 75W-90 oraz 85W-140. Ponieważ 
lepkość wszystkich ATF jest bardzo podobna i nie wykazują one cech znacząco ich od siebie odróżniających, 

zwykle pomija się wskazanie klasy lepkości.
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Korzystanie z zasobów ludzkich  
i zasobów środowiska z pełnym 
szacunkiem. Przykład? eni po-
nownie używa rafinowanych 
olejów bazowych do produkcji 
niektórych środków smarnych.

zrównoważony 
rozwój zaufanie

Ponad 60 lat dowiadczenia 
w dziedzinie środków
smarnych na całym świecie.

międzynarodowość
Środki smarne eni są z powodzeniem  
sprzedawane w ponad 100 krajach.

Bazą dla naszych pro-
duktów jest staranna se-
lekcja materiałów w celu 
osiągania jak najlepszej 
jakości.

wysoka jakość zintegrowany cykl 
produkcji
eni produkuje zarówno gotowe 
towary, jak i własne oleje bazowe 
oraz dodatki.

10 powodów, dla których warto używać produktów eni

pracownicy 
światowej klasy 
Praca z eni oznacza pracę ze 
zmotywowanymi ludźmi, skon-
centrowanymi na codzien-nym 
dostarczaniu klientom dedyko-
wanych rozwiązań.

badania i rozwój
Ponad 200 pracowników w obszarze 
badań i rozwoju współpracuje z głównymi 
instytutami badawczymi, co zapewnia eni 
wysoką pozycję w dziedzinie technologii.

klient
Naszą misją jest słuchanie, 
rozumienie i spełnianie potrzeb 
klientów, dlatego angażujemy 
ich w nasz proces podejmowa-
nia decyzji.

wyprodukowane 
we Włoszech
Włoska tradycja oraz kultura 
projektowania to dobrze zna-
ne elementy wpływające na 
jakość produktów, które i dla 
nas są bardzo ważne. Z dumą 
eksportujemy “włoskość” do 
wszystkich części świata.

obsługa 
eni zobowiązuje się do 
doskonałej i wydajnej obsługi 
oraz wysokiej orientacji 
na klienta, celem tworze-
nia wartości dodanej dla 
wszystkich zaangażowanych 
partnerów.
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