Če bi vaš Mercedes lahko izbiral.
Originalno olje Mercedes-Benz.
Večja zmogljivost. Večja učinkovitost. Manjša poraba.

Edino olje, ki temelji na znanju
in izkušnjah Mercedes-Benz.
Ali ste se kdaj vprašali, katero motorno olje bi bilo najbolj
primerno za vaše vozilo Mercedes? Brez dvoma olje, ki so ga
razvili prav strokovnjaki, ki so zasnovali motor vašega vozila. Če
izberete originalno olje Mercedes-Benz, se odločite za olje, ki
združuje inovativno moč in bogate izkušnje naših znanstvenikov
in inženirjev.
Originalno olje Mercedes-Benz vsebuje sestavine in dodatke za
izredno visoko zmogljivost. Tako ne le izpolnjuje, temveč celo
presega standardne zahteve glede kakovosti. To je le eden od
razlogov, da nam stranke zaupajo in resnično cenijo originalno
olje Mercedes-Benz.
Izboljšana zmogljivost zaradi zmanjšanega trenja.
Najpomembnejša naloga motornega olja je zmanjšanje mehanskega trenja med nepremičnimi in premičnimi komponentami
motorja. V prostoru za motor prihaja do izredno visokih ravni
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trenja in tlaka, medtem ko so zaradi notranjega zgorevanja
temperature izjemno visoke. Originalno olje Mercedes-Benz je
prilagojeno tem mehanskim in toplotnim obremenitvam in vsebuje vse ključne sestavine za podaljšanje življenjske dobe motorja.
Kot dobro naoljen stroj:
od –30 do 260 stopinj.
Naše olje zagotavlja zanesljivo delovanje motorja v vašem vozilu
Mercedes ne glede na letni čas in vremenske pogoje. Olje mora
ohranjati svojo pretočnost in mazalnost, da lahko doseže in
učinkovito ščiti motor od trenutka, ko zaženete vozilo. V hladnem
vremenu olje ne sme postati preveč viskozno ali trdo, pri visokih
zunanjih temperaturah pa je treba zmanjšati izgube zaradi izparevanja. Originalno olje Mercedes-Benz te zahteve izpolnjuje brez
kakršnih koli težav in ohranja popolno mazalnost pri temperaturah od –30 do 260 °C.
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Izbor izdelkov.
Niso vsa motorna olja enaka. Visoko-kvalitetna olja zagotavljajo
boljšo zaščito samega motorja. Po določenem času se lastnosti
olja spreminjajo in izgubljajo sposobnost za ustrezno zaščito

Motorna olja za
osebna vozila
(brez filtra trdih delcev)
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Motorna olja za
osebna vozila
(s filtrom trdih delcev)

motorja. Zato Mercedes-Benz določa, da se mora olje zamenjati na vsakem servisnem intervalu. Najboljša olja za to so:
Originalna olja Mercedes-Benz.

Motorna olja za
gospodarska vozila

AMG visokozmogljiva
motorna olja

Olja pogonskih
sklopov
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Daljša uporabnost.
Na kakovost motornega olja vpliva mnogo dejavnikov. Visoke
temperature, ostanki notranjega zgorevanja in delci umazanije
zaradi odrgnjenosti so samo nekateri od dejavnikov, ki povzročajo predčasno staranje olja. Originalno olje Mercedes-Benz
zmanjša vpliv prav teh dejavnikov zaradi visokokakovostnih
baznih olj in visoke vsebnosti aditivov, ki pomagajo nevtralizirati

kisline in preprečujejo spremembe, ki jih povzroči voda ali kisik,
ter tako ohranjajo motor čist. Z originalnim oljem Mercedes-Benz
boste tako izbrali mazivo, ki ni le popolno za vaše vozilo,
temveč je tudi izredno vzdržljivo.

Manjša poraba goriva.
Z uporabo pravega motornega olja lahko prihranite pri gorivu.
Originalno olje Mercedes-Benz zmanjša trenje in posledično
optimizira porabo goriva. To pomeni, da lahko bolje izkoristite
potencial motorja vašega vozila v skoraj vseh voznih razmerah.
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Vendar to še ni vse. V primerjavi z navadnimi olji originalno
olje skupaj z naprednimi sistemi naknadne obdelave izpušnih
plinov pripomore tudi k nižjim izpustom okolju škodljivih snovi.
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Predstavitev izbora izdelkov.
Specifikacijska št.
Mercedes-Benz*

Kataloška št.

Naziv

SAE

MB 229.1

A000 989 90 02 XX AXXX

Motorno olje za osebna vozila

10W-40

MB 229.3

A000 989 91 02 XX AXXX

Motorno olje za osebna vozila

5W-40

MB 229.5 AMG

A000 989 93 02 XX AXXX

Motorno olje za osebna vozila

0W-40

MB 229.5

A000 989 92 02 XX AXXX

Motorno olje za osebna vozila

5W-40

MB 229.52

A000 989 95 02 XX AXXX

Motorno olje za osebna vozila

5W-30

MB 229.6

A000 989 96 02 XX AXXX

Motorno olje za osebna vozila

5W-30

MB 229.71

A000 989 67 05 XX AXXX

Motorno olje za osebna vozila

0W-20

MB 228.3

A000 989 84 02 XX AXXX

Motorno olje za gospodarska in lahka dostavna vozila

15W-40

MB 228.5

A000 989 85 02 XX AXXX

Motorno olje za gospodarska in lahka dostavna vozila

10W-40

MB 228.51

A000 989 87 02 XX AXXX

Motorno olje za gospodarska in lahka dostavna vozila

10W-40

MB 228.51 LT

A000 989 88 02 XX AXXX

Motorno olje za gospodarska in lahka dostavna vozila

10W-40

MB 228.61

A000 989 89 02 XX AXXX

Motorno olje za gospodarska in lahka dostavna vozila

5W-30

MB 236.14

A000 989 68 05 XX AXXX

Menjalniško olje za avtomatske menjalnike

ATF

MB 236.15

A000 989 69 05 XX AXXX

Menjalniško olje za avtomatske menjalnike FE

ATF

MB 236.17

A000 989 59 04 XX AXXX

Menjalniško olje za avtomatske menjalnike FE

ATF

MB 235.0

A000 989 03 04 XX AXXX

Olje za zadnjo os

85W-90

MB 235.8

A000 989 07 04 XX AXXX

Olje za zadnjo os

75W-90

MB 235.1

A000 989 04 04 XX AXXX

Menjalniško olje

80W

MB 235.11

A000 989 05 04 XX AXXX

Menjalniško olje

75W-90

MB 235.20

A000 989 06 04 XX AXXX

Hipoidno menjalniško olje

80W-90

MB 236.3

A000 989 10 04 XX AXXX

Olje za servo volan

PST
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1000 L 200 L

60 L

20 L

5L

1L

*Specifikacija veljavna na dan 1.9.2019. Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb.

Velikost embalaže.

1,000 l

200 l

60 l

bulk zabojnik
(IBC)

Sod

Sod

20 l

5l

Kanister

Plastenka

1l
Plastenka
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Preverjajte nivo olja.
Nivo olja je dobro redno preverjati, tudi če vaše vozilo Mercedes vedno deluje zanesljivo. Če nivo olja pade, sta preostalo
olje in posledično tudi motor bolj obremenjena. Olje lahko
postane preveč kontaminirano, komponente motorja pa niso

več deležne ustreznega mazanja, zaradi česar se prej obrabijo.
Zato je treba redno preverjati nivo olja in poskrbeti, da imate v
vozilu vedno dovolj originalnega olja Mercedes-Benz, če bi ga
bilo potrebno doliti.

Poraba olja se razlikuje glede na način vožnje.

Več informacij o prednostih originalnega
olja Mercedes-Benz: preprosto odčitajte
kodo QR ali obiščite spletno stran:
www.mercedes-benz.si
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Kako preveriti nivo olja in doliti olje:
Parkirajte na ravni površini, izklopite motor in počakajte 5 minut, da se olje umiri.

1

Odstranite merilno palico za olje, jo obrišite in jo ponovno vstavite. Nato jo ponovno odstranite in preverite nivo olja.

2

Nivo olja je pravilen, če je med oznakama za minimalni in maksimalni nivo olja na merilni palici.

3

Če je nivo olja padel na ali pod oznako za minimalni nivo olja, je treba doliti 1 liter motornega olja.

4

Z motorja odstranite pokrov za olje, dolijte olje in ponovno namestite pokrov.

Počakajte 60 sekund, da olje priteče v motor, nato ponovno vstavite merilno palico za olje
in preverite trenutni nivo olja. Po potrebi dolijte več olja.

Ali imate rezervno olje vedno s seboj?
Originalno olje Mercedes-Benz za dolivanje je na voljo pri vašem pooblaščenem trgovcu Mercedes-Benz.
1

2

3

Pravilno

4

Ni dovolj
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Pooblaščeni prodajalci originalnih delov in serviserji vozil Mercedes-Benz:
A-MB, Jadranska cesta 25, 2000 Maribor 02/3335 546
Autocommerce, d.o.o., RC Ljubljana, Baragova 10, 1000 Ljubljana, T: 01/5883 632
Autocommerce, d.o.o., RC Koper, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, T: 05/6631 205
Autocommerce, d.o.o., RC Maribor, Ptujska cesta 132, 2000 Maribor, T: 02/4600 131
Autocommerce, d.o.o., RC Celje, Ipavčeva ulica 21, 3000 Celje, T: 03/4261 885
Avtomehanika Cotman d.o.o., Kršič 1A, 1242 Stahovica, T: 01/8325 021

Čepin d.o.o., Celjska cesta 49, 3212 Vojnik, T: 03/8280 140
DC Dominko center Ptuj, Ob studenčici 4, 2250 Ptuj, T: 02/7881 116
Hotko d.o.o., Vinterjeva 2a, 3212 Vojnik, T: 03/7800 030
Prigo, d.o.o., Brezovica, Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica, T: 01/3658 236
Prigo, d.o.o., PE Servisni center Brdo, Mladinska ulica 89, 1000 Ljubljana,
T: 01/3658 202
Špan d.o.o., Tržaška cesta 547, 1351 Brezovica, T: 01/3658 044

Po zaključku redakcije te publikacije [1.9.2019] je morda prišlo do sprememb na izdelku. Proizvajalec si v dobavnem roku pridržuje pravico do sprememb konstrukcije, oblike, barve in specifikacij,
če so te spremembe ob upoštevanju interesov prodajalca sprejemljive za kupca. Iz opisa ali predmeta naročila, pri katerem prodajalec ali proizvajalec uporablja oznake ali številke, ne izhajajo nikakršne
pravice. Na slikah sta morda prikazana pribor in dodatna oprema, ki nista del osnovne izvedbe. Morebitna manjša barvna odstopanja so posledica omejitev tiskanja. Ta publikacija je izšla tudi v drugih
državah. Podatki v zvezi z zakonskimi predpisi, pravnimi zahtevami in obdavčitvijo ter njihove posledice se nanašajo samo na Zvezno republiko Nemčijo in veljajo v času tiskanja. Za podrobnosti se obrnite
na svojega prodajalca vozil Mercedes-Benz.

