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NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ A SPOLEHLIVÝ PROVOZ

Kompresorové oleje mají přímý vliv na stav a životnost kompresorů i na jejich efektivní provoz.

Naše portfolio kompresorových olejů se opírá o 110 let zkušeností v oblasti výroby maziv a technologií 
se zaměřením na potřeby uživatelů a díky tomu naše produkty umožňují prodloužené servisní intervaly, 
snížené prostoje, provozní a energetické úspory a spolehlivější provoz. Kompresorové oleje MOL splňují 
požadavky předních výrobců zařízení, a proto jsou spolehlivou a vysoce kvalitní náhradou za OEM 
kompresorové oleje.

VYNIKAJÍCÍ OCHRANA 
PROTI OPOTŘEBENÍ A KOROZI 
ZARUČUJE DLOUHOU
ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ

SPOLEHLIVĚJŠÍ PROVOZ DÍKY  
VYNIKAJÍCÍ OCHRANĚ PŘI 
VYSOKÝCH TEPLOTÁCH, 
OMEZENÉ TVORBĚ KALŮ 
A SOUVISLÉMU MAZACÍMU FILMU

EFEKTIVNÍ REDUKCE PĚNĚNÍ 
PŘI DLOUHÉM ZATÍŽENÍ

VYSOKÁ ENERGETICKÁ 
ÚČINNOST

MAXIMÁLNÍ VÝKON

Maziva MOL Compressol poskytují vysokou 
ochranu proti opotřebení pohyblivých strojních 
součástí a prvků z oceli a neželezných kovů 
a odolávají škodlivým účinkům v náročných pro-
vozních podmínkách, například uhlíkovým usa-
zeninám či korozi. Díky vysoké stabilitě zabraňují 
vzniku koroze a tvorby emulze i v přítomnosti 
vody – zajišťují tak delší životnost kompresoru, 
spolehlivější provoz a nižší náklady na údržbu.

Oleje MOL Compressol pomáhají předcházet 
škodlivým účinkům vysokých provozních teplot, 
snižují vznik uhlíkových usazenin na ventilech 
a minimalizují výskyt tzv. horkých míst zvyšují-
cích riziko vznícení a výbuchu.

Kompresorové oleje MOL vytváří souvislý mazací 
film a mají nízkou tendenci k pěnění, zajišťují tím 
dlouhou životnost olejů a dlouhotrvající výkon, 
což přispívá k optimalizaci provozu a souvisejících 
nákladů.

Efektivní mazání snižuje tření a tvorbu tepla a za-
jišťuje vysokou energetickou účinnost kompres-
ního procesu, což vede ke snížení provozních 
nákladů. Ztráty kompresorových olejů MOL jsou 
zanedbatelné díky minimálnímu úniku oleje přes 
přívod vzduchu. Nízká těkavost a vysoká střihová 
stabilita pomáhá snižovat spotřebu oleje a nákla-
dy i v náročných provozních podmínkách.

Díky vynikající tepelné a oxidační stabilitě si tyto 
oleje udržují kvalitu i při vysokých provozních 
teplotách a zaručují maximální výkon.



MOL COMPRESSOL
PORTFOLIO KOMPRESOROVÝCH OLEJŮ

Kompresorové  oleje 
MOL

Vlastnosti Použití Výhody

Typ oleje Viskozita Specifikace Píst
Rot. 

šroub
Rot.

lamela
Stac. Mob.

Výměnný
interval**

Zatížení

Compressol RS 32

Moderní syntetické (PAO) oleje

ISO VG 32

ISO 6743-3 DAB, DAJ
DIN 51506 VDL

prodloužený vysoké

Zvýšená účinnostCompressol RS 46 ISO VG 46 prodloužený vysoké

Compressol RS 68 ISO VG 68 prodloužený vysoké

Compressol R46 AL* Prémiový minerální olej ISO VG 46
DIN 51506 VDL

 ISO 6743-3 DAH
normální normální Vysoká účinnost

Compressol R 46
Prémiové minerální oleje se 

zvýšeným detergentním účinkem

ISO VG 46

ISO 6743-3 DAH

normální normální
Spolehlivá ochrana

Vynikající čisticí účinek
Compressol R 68 ISO VG 68 normální normální

Compressol Synt ES 100 Moderní syntetický (esterový) olej ISO VG 100
ISO/DP 6521 DAB, DAH

DIN 51506 VDL
prodloužený vysoké

Zvýšená účinnost
Snížené nebezpečí 

požáru

Compressol 68

Prémiové minerální oleje

ISO VG 68

ISO 6743-3 DAB
DIN 51506 VDL

normální normální

Spolehlivá ochrana

Compressol 100 ISO VG 100 normální normální

Compressol 150 ISO VG 150 normální normální

Compressol 220 ISO VG 220 normální normální

Speciální produkty

Food Comp 46
Moderní syntetické (PAO) oleje

ISO VG 46 NSF H1 (142133)*** prodloužený vysoké
Pro potravinářský

a nápojový průmysl
Food Comp 100 ISO VG 100 NSF H1 (142134)*** prodloužený vysoké

Frigoil 46
Minerální (naftanické) oleje

ISO VG 46
ISO-L-DRA

DIN 51503-1 KA

normální normální
Pro chladicí čpavkové 
kompresory (R 717)

Frigoil 68 ISO VG 68 normální normální

MOL Compressol V Prémiový minerální olej ISO VG 100 ISO-L-DVC normální normální Pro vakuové použití

* ISO VG 46 k dispozici skladem, ostatní viskozitní třídy ISO VG je nutné objednat. 
** V závislosti na podmínkách použití (teplota výtlaku, kvalita plynu, velikost olejové vany atd.). 
*** Tento produkt je vhodný jako mazivo v případě náhodného styku s potravinami v potravinářském průmyslu.



NAŠE SLUŽBY

Náš tým odborníků vám rád pomůže s jakýmikoli dotazy nebo problémy 
v souvislosti s mazáním. Na základě dlouholetých zkušeností jsme schopni 
poskytovat komplexní poradenství v oblasti kompresorových olejů, včetně 
výběru nejvhodnějšího produktu pro konkrétní použití nebo v případě 
technických problémů.

Zabraňte poruchám svých strojů a prodlužte životnost maziv! Diagnostika LubCheck je celosvětově 
využívaný proces analýzy maziv, který pomáhá přesně určit stupeň degradace maziva a potencionální 
poruchy strojů v dostatečném předstihu ještě před případným vznikem nemalých ztrát v oblasti výroby. 
Výhody diagnostiky LubCheck:

Kompresorové oleje se vyrábějí z různých základových olejů (minerálních, 
syntetických) a aditiv. Mezi syntetické oleje řadíme polyalfaolefiny (PAO), es-
terové, polyalkylenglykolové (PAG) a silikonové oleje. PAG a silikony nejsou 
mísitelné s minerálními a jinými syntetickými oleji. V případě smísení vytvoří 
dvě oddělené fáze. Některé typy syntetických a minerálních olejů jsou vzá-
jemně mísitelné, nelze však vyloučit neslučitelnost aditiv.

Z tohoto důvodu se doporučuje před výměnou oleje provést zkoušku kom-
patibility současného oleje a kompresorového oleje MOL. V případě ne-
slučitelnosti obou olejů je nutný pečlivý výplach, aby v systému nezůstaly 
zbytky předchozího oleje.  Výplach systému může zajistit dlouhou životnost 
oleje a odpovídající výkon kompresoru v závislosti na jeho provozním stavu.

PORADENSTVÍ V OBLASTI TECHNOLOGIE MAZÁNÍ

LUBCHECK – DIAGNOSTIKA OLEJŮ A STROJŮ

PODPORA OPTIMÁLNÍ VÝMĚNY OLEJE

V případě zájmu o níže uvedené služby se na nás kdykoliv obraťte 
(oleje@molcesko.cz):

A výběr vhodného kompresorového oleje,

A laboratorní zkoušky zaměřené na kontrolu kompatibility 
různých olejů,

A laboratorní zkoušky zaměřené na kontrolu stavu 
kompresoru.

Kompresorové oleje MOL jsou vzájemně mísitelné.

A včasná detekce nečekaných závad,

A vyhodnocení skrytých poruch a škodlivých procesů,

A snížení prostojů,

A snížení nákladů na údržbu,

A snadno plánovatelná a přesnější preventivní údržba,

A optimalizace intervalů výměny oleje,

A kontrola kompatibility různých olejů,

A vyšší spolehlivost strojů.



Naše služby v oblasti mazání:

A Poradenství v oblasti mazání

A LubCheck diagnostika olejů a strojů

A Údržba maziv na místě

A Posouzení mazání

A Audit mazání

A Fluid management

A Školení

VÁŠ PARTNER:


