Lihtne viis hoolitseda auto eest on
kontrollida regulaarselt õlitaset.
Nii vanemad kui ka uuemad autod
tarvitavad õli ning kindlasti leiate
aega kontrollida õlivarrast tankimise
või aknapesuvedelikul lisamise ajal!
Kui olete valanud peale õige
koguse õli, olete sellega lihtsal viisil
panustanud turvalisuse suurendamisse ja mootori tööea pikendamisse.
Meil on teie jaoks õige õli, ükskõik
millega te ka ei sõidaks.
Juhend aitab teid.

Kiirjuhend: õlid
LazerWay C3 5W-40, meie parim õli
ning alati õige valik „pealevalamisel”.
– Täissünteetiline väikese hõõrdetakistusega väga
kvaliteetne õli, mis soodustab kütuse säästmist.
– Tagab mootori maksimaalse kaitse ning lihtsad
külmstardid karmis talvepakases.
– Suurepärane „pealevalamiseks” uutes või vanemates
mootorites, võib segada teiste mootoriõlidega.
– Valige õige erivariant kõige enam levinud
automarkidele mõeldud LazerWaydest.

SuperWay, hea õli autole, mis pole
juba mõnda aega uus.
– Poolsünteetiline mootoriõli, mis määrib efektiivselt
ja vähendab õlikulu.
– Bensiini- või diiselmootoriga autodele ja kergliiklusvahenditele, mis on 10 või rohkem aastat vanad.
– Tagab hea külmkäivitusvõime põhjamaa kliimas.
– Võib segada teiste mootoriõlidega.

ClassicWay, õige õli vanematele
autodele.
– Hea valik veidi vanematele autodele.
– Sobiv suure õlitarbimisega bensiini- ja diiselmootoritele.
– Võib segada teiste mootoriõlidega.

LazerWay TDI.
– Täissünteetiline väikese hõõrdetakistusega õli, mis
kaitseb mootorit maksimaalselt ning vähendab
bensiinikulu.
– Spetsiaalselt välja töötatud nüüdisaegsetele suure
võimsusega diiselmootoritele, kuid sobib hästi ka
vanematele mootoritele.
– Võimaldab kergeid külmkäivitusi karmis pakases
ja takistab efektiivselt tahma tekkimist mootoris.
– Võib segada teiste mootoriõlidega.

SuperWay TDI.
– Poolsünteetiline mootoriõli, mis tagab efektiivselt
mootori kaitse ning soodustab kütuse säästmist.
– Hea valik diiselsõidukitele, mis on 10 või rohkem
aastat vanad.
– Seda võib segada teiste mootoriõlidega ning see
tagab hea külmkäivitusvõime pakaselise ilmaga.
– Hea valik diiselsõidukitele, mis on toodetud enne
2004. aastat.
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Kiirjuhend autodele, mis on toodetud
aastal 2004 või hiljem
Bensiinimootorid

Diiselmootorid

Audi

LazerWay LL 5W-30

LazerWay LL 5W-30

BMW

LazerWay LL 5W-30
LazerWay C3 5W-40

LazerWay LL 5W-30
LazerWay C3 5W-40

Chevrolet

LazerWay G 5W-30

LazerWay G 5W-30

Citroën

LazerWay C2 5W-30

LazerWay C2 5W-30

Fiat

LazerWay C3 5W-40

LazerWay C3 5W-40

Ford

LazerWay F 5W-30

LazerWay F 5W-30

Honda

LazerWay C2 5W-30

LazerWay C2 5W-30

Kia

LazerWay G 5W-30

LazerWay C3 5W-40

Mazda

LazerWay F 5W-30*
* Mitte RX 8-le

LazerWay LL 5W-30

Mercedes

LazerWay LL 5W-30

LazerWay LL 5W-30
LazerWay C3 5W-40

Mitsubishi

LazerWay C3 5W-40
LazerWay LL 5W-30

LazerWay C3 5W-40
LazerWay LL 5W-30

Nissan

LazerWay C3 5W-40

LazerWay C3 5W-40

Opel

LazerWay G 5W-30

LazerWay G 5W-30

Peugeot

LazerWay C2 5W-30

LazerWay C2 5W-30

Renault

LazerWay C3 5W-40*
* Kuni okt 2007 (k.a)

LazerWay C3 5W-40*
* Kuni okt 2007 (k.a)

SAAB

LazerWay G 5W-30

LazerWay G 5W-30

Seat

LazerWay LL 5W-30

LazerWay LL 5W-30

Škoda

LazerWay LL 5W-30

LazerWay LL 5W-30

Subaru

LazerWay F 5W-30

LazerWay C3 5W-40

Suzuki

LazerWay C3 5W-40

LazerWay C3 5W-40*
*Grand Vitara 2010 –

Toyota

LazerWay C2 5W-30

LazerWay C2 5W-30

Volvo

LazerWay V 0W-30
LazerWay C2 5W-30

LazerWay V 0W-30
LazerWay C2 5W-30

VW

LazerWay LL 5W-30

LazerWay LL 5W-30

NB! Käesolev kiirjuhend on koostatud, et anda lihtsaid juhiseid õige
õlitüübi leidmiseks meie sortimendi hulgast. Üksikasjaliku info
saamiseks soovitame „STATOILI MÄÄRDEJUHENDIT”, mis asub
aadressil www.statoil.ee/määrdeained/soovitustabel või kontrollida
soovitust auto käsiraamatust.
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LazerWay eritooted
LazerWay LL 5W-30
Täissünteetiline mootoriõli Long Life VW, Audi, Škoda,
Seati, BMW ja Mercedese mudelitele. Soodustab kütuse
säästmist ning annab suurepärase määrimistulemuse
kõigis sõiduoludes. Täidab kõige uuemaid nõudeid: VW
504.00/507.00, BMW-04 ja MB Approval 229.51(31).
Võib kasutada ka vanemates VW ja Audi mudelites.

LazerWay C2 5W-30
Täissünteetiline mootoriõli, mis on välja arendatud
täitmaks ja ületamaks ACEA C2 nõudeid. Soodustab
kütuse säästmist ning katalüsaatorite ja osakestefiltri
tööea pikenemist. Kindlustab suurepärase määrimistulemuse kõigis sõidutingimustes. Seda nõuetele vastavat
õli soovitatakse Peugeot' ja Citroëni uutele bensiinija diiselmootoritele. Samuti soovitatakse seda teistele
automarkidele, näiteks Toyotale, mille puhul on nõutav
õlikvaliteedi klass ACEA C2.

LazerWay V 0W-30
Täissünteetiline mootoriõli Long Life eelkõige uutele
Volvo bensiini-, etanooli- või diiselmootoritele.
Soodustab kütuse säästmist ning annab suurepärase
määrimistulemuse kõigis sõiduoludes. Soovitatakse
ka teistele automarkidele, mille puhul on nõutav
õlikvaliteedi klass ACEA A5/B5.

LazerWay G 5W-30
Täissünteetiline mootoriõli, mis on spetsiaalselt välja
töötatud GM-i, Saabi ja Opeli bensiini-, etanooli- ja
diiselmootoritele. Vastab GM Dexos2TM nõuetele.
Soodustab kütuse säästmist. Hoiab mootori puhta
tahmast ja põlemisjääkidest, tagades nii mootori
parima töö- ja sooritusvõime.

LazerWay F 5W-30
Täissünteetiline mootoriõli Long Life Fordi bensiini-,
etanooli- või diiselmootoritele. Soodustab kütuse
säästmist. Soovitatakse ka teistele automarkidele,
mille puhul on nõutav õlikvaliteedi klass ACEA A1/B1.
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Keskkonnasäästlik paber

Spetsiaalsed mootoriõlid
RacingWay HP 25W-50
Kõrgviskoosne sünteetiline kvaliteetseim võidusõiduõli.
Kasutuskohad: ralli, ringrajavõistlused, kiirendusvõistlused, speedway, vanemad ja uuemad mootorrattad,
eriti Harley Davidson. Määrib suurepäraselt kõige
äärmuslikumates tingimustes. Soovitatakse ka
harilikele mootoritele suvehooajal. Ei sobi kasutamiseks
talvekülmas.

Classicway 15W-40
Mineraalõli-põhine mootoriõli bensiini- või diisel
mootoritele. Eriti sobiv olukorras, kus vajatakse paksu
mootoriõli, näiteks vanematel kulunud mootoritel,
võidusõiduga kaasnevatel kõrgetel temperatuuridel
või õhkjahutusega vanematel mootorratastel jms.
Ei sobi kasutamiseks talvekülmas.

MaxWay 10W-40
Väga kvaliteetne SHPD-klassi (Super High Performance
Diesel) mootoriõli. Ette nähtud turbolaadimisega või
-laadimiseta diiselmootoritele, mis töötavad nõudlikes
tingimustes. Täidab ja ületab mootorite tootjate
kõrgeimaid nõudeid ning seda võib kasutada
mitmekesise sõidukipargi korral, kuhu kuuluvad näiteks
veoautod, bussid ja kerged transpordivahendid.

Transmissiooniõlid
TransWay PS DX III
Punane Dexron-tüüpi ATF-õli automaatkäigukastidele.
Kasutatakse, kui on nõutav Dexron-õli kasutamine.
Soovitatakse paljude nüüdisaegsete autode automaatkäigukastidele, kuid samuti roolivõimenditele jm-le
(vt kasutusjuhendit). On väga kuumuskindel ja tagab
täieliku määrimistulemuse suures temperatuuri
vahemikus.

TransWay Type G
Punane ATF-õli vanematele Fordi automaatkäigukastidele. (mitte Ford Merconile). Vanematele Volvo
manuaalsetele lisakäiguga või lisakäiguta käigukastidele.
Võib segada teiste ATF-õlidega. Ford M2C-33 F ja G.

GearWay PS 45 75W-90
Poolsünteetiline transmissiooniõli käigukastidele,
lõppülekannetele ja tagatelgedele. Samuti vaba-aja
sõidukite või töövahendite väiksematele käigukastidele.
Võimaldab kerget käiguvahetust karmis pakases ja
soodustab kütuse säästmist. Kasutatakse näiteks
olukordades, mille puhul on nõutav käigukastiõli
API GL-4 või vastav hüpoidõli API GL-5.
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Õlid mootorratastele, mopeedidele ja
mootorsaanidele.
RacingWay MC 10W-40
Täissünteetiline mootoriõli tänapäevastele 4-taktilistele
mootorratastele. Sobib kasutamiseks kõige uuemate
JASO nõuete kohastes MC-ühendustes, mille tulemusena
välditakse nõksutamist, lööke ja libisemist. Soovitatakse
ka 2-taktiliste mootorrataste käigukastidesse.

RacingWay 2T
Täissünteetiline 2-taktilise mootori õli kõigile kuival maal
paiknevatele õhk- või vesijahutusega 2-taktilistele
mootoritele. Nii bensiini hulka segamiseks kui ka eraldi
määritavatele mootoritele. Õlil on madalal temperatuuril
väga head omadused. Tagab suurepärase määrimistulemuse
kõrgel temperatuuril ja hoiab mootori tahmaladestustest
puhta.

2-TWay Low Smoke
Poolsünteetiline 2-taktilise mootori õli kõigile kuival maal
paiknevatele õhk- või vesijahutusega 2-taktilistele
mootoritele. Nii bensiini hulka segamiseks kui ka eraldi
määritavatele mootoritele. Tekitab vähe suitsu ning
annab hea kulumiskaitse isegi tugevalt koormatud
mootoritele. Hoiab mootori tahmaladestustest puhta.

2-TWay Snowmobile
Spetsiaalselt välja töötatud poolsünteetiline 2-taktilise
mootori õli mootorsaanidele. Hoiab ära tahma
ladestumise mootoris, tekitab vähe suitsu ning tagab
suurepärase määrimistulemuse. On väga kergelt
pumbatav ja toimib suurepärastelt karmis pakases. Nii
bensiini hulka segamiseks kui ka eraldi määritavatele
mootoritele.
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Õlid paatidele
AquaWay
2-taktilise mootori õli paadimootoritele. Sobib eraldi
määrimiseks või bensiini hulka segamiseks, lähtudes
juhendis toodud õigest õlikogusest. Tagab efektiivse
määrimistulemuse ja takistab tahma tekkimist
2-taktilistes mootorites.

AquaWay Bio
Täissünteetiline bioloogiliselt lagunev kõrgeima
kvaliteediga 2-taktilise mootori õli. Soovitatakse kõigile
2-taktilistele „väljaspool pardaid asuvatele” mootoritele
nii eraldi määrimise korral kui ka bensiini hulka
segamiseks, lähtudes juhendis toodud õigest
õlikogusest. Tagab efektiivse määrimistulemuse ja
takistab tahma tekkimist 2-taktilistes mootorites.

Spetsiaalõlid
Hydraulic Oil 131
Tsingivaba hüdraulikaõli Skandinaavia kliimasse.
Soovitatakse sõidukite hüdraulikale ja muule
hüdraulikale nii sise- kui ka välisoludesse.
Näiteks taga-kahveltõstukile, kraanale, trimplanile,
puulõhkumismasinale, tungrauale jms.

ChainWay Bio
Saeketiõli, väga hea haarduvuse ja heade määrimisomadustega. Õli laguneb looduses kiiresti ning säästab tänu
sellele keskkonda. Võib segada igat tüüpi saeketiõlidega.
Sobib kõigile mootorsae tüüpidele.

Õige õli
sinu autole.

