R

ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,
AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS

MOTOCICLETAS

CARROS

LINHA AUTOMOTIVA

LINHA

AUTOMOTIVA
EFFICIENT 0W20

PRIMAZ 5W30

SYNTECH 5W40

HIGHWAY 5W30

Sintético
API SN
ILSAC GF-5

Sintético
API SN
ILSAC GF-5

Sintético
API SN
ACEA A3/B4/12
JASO MA2
VW 502/505

Semissintético
API SM
ILSAC GF-4

MAXITEC 10W40

MAXITEC 15W40

AVANT 15W40

MILHAS 20W50

Semissintético
API SL

Semissintético
API SL

Mineral
API SL

Mineral
API SL

PASEO

MAXIVISCO 25W60

CONTROLL
DEXRON III

SAE 30/40/50
Mineral
API SL

Mineral
API SL

MAXI 1 10557
FLUID

Óleo mineral
recomendado para
transmissões
automotivas
automáticas e
sistemas de
direção hidráulica

Para caixas de
transmissão
mecânica de
veículos GM
até o ano de
1996

ADIX 500

SMOKE 1000

MONT PNEU
Pasta utilizada na
montagem e
desmontagem de
pneus em geral

Aditivo para
motores novos
e usados

Aditivo para
motores
com alta
quilometragem

VELOZ 10W30

VELOZ 10W40

MOTO SUPER 4T

2T SAE 30

Semissintético
JASO MA
API SL

Semissintético
JASO MA
API SL

20W50
Mineral
JASO MA
API SL

Mineral
Jaso FC
API-TC

ULTRAFORK 10W

BIOCHAIN 80 ml
BIODEGRADÁVEL/
CORRENTE 220 80 ml

ARATUS 500g

ARATUS BISNAGA

Graxa de lítio
Grau NLGI 2

Graxa de lítio
Grau NLGI 2

Fluído para
garfos de
motocicletas

Óleos lubriﬁcantes
de alta adesividade
para correntes
de motocicletas

Possuímos diversos tamanhos de embalagens, para consultar a disponibilidade para um produto especíﬁco, consulte nossos vendedores

LINHA AGRÍCOLA

LINHA

AGRO ESPECIALIDADES

AGRÍCOLA

PROTESEC AGRO

CMS MINERAL

BIOCHAIN BD

BIOCHAIN

Óleo protetivo
anticorrosivo para
máquinas e
equipamentos
agrícolas

Óleo mineral com
alta adesividade
desenvolvido para
correntes de
motosserra

Óleo vegetal
biodegradável com alta
adesividade
desenvolvido para
correntes de motoserra
e correntes em geral

Óleo vegetal
biodegradável
indicado para a
lubriﬁcação de
correntes

DIRECCION

PLATAFORM 32

ORD BV

Óleo lubriﬁcante mineral
indicado para sistemas
de direção hidráulica

Óleo hidráulico
mineral desenvolvido
para sistemas de
acionamentos
pneumáticos

Óleo lubriﬁcante mineral
recomendado para
sistemas hidráulicos,
pneumáticos e
ordenhadeiras

GEAR EP SAE
80W

GEAR EP SAE
90/140

GEAR HD SAE
90/140

TRANSTORQ
75W90

Mineral
GL4

Mineral
API GL4

Mineral
API GL5

Semissintético
API GL5

MAXI 1

BIOCHAIN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin
ligula sapien, elementum vitae tempor eget, tincidunt quis leo.
Aenean eu varius elit. Aliquam accumsan orci sed enim pulvinar
faucibus. Sed eget placerat libero, id elementum ligula. Aliquam
erat volutpat. Nullam suscipit, ante et fringilla pharetra, ex justo
suscipit lacus, et tempor felis orci eu velit. Proin ac massa
ultricies est malesuada facilisis. Duis volutpat ligula felis, vitae
consequat odio venenatis nec. Nam posuere luctus dui id
fermentum. Proin faucibus ultricies gravida. Maecenas faucibus
non ex nec egestas. Sed vitae est semper, faucibus leo sed,
cursus diam. Morbi volutpat ex ornare, sollicitudin lectus
consequat, tincidunt eros. Fusce luctus nisl quis eros fringilla
dictum euismod ut orci.

MAXI 1

TRANSTORQ 75W90

TRANSMISSÃO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin
ligula sapien, elementum vitae tempor eget, tincidunt quis leo.
Aenean eu varius elit. Aliquam accumsan orci sed enim pulvinar
faucibus. Sed eget placerat libero, id elementum ligula. Aliquam
erat volutpat. Nullam suscipit, ante et fringilla pharetra, ex justo
suscipit lacus, et tempor felis orci eu velit. Proin ac massa
ultricies est malesuada facilisis. Duis volutpat ligula felis, vitae
consequat odio venenatis nec. Nam posuere luctus dui id
fermentum. Proin faucibus ultricies gravida. Maecenas faucibus
non ex nec egestas. Sed vitae est semper, faucibus leo sed,
cursus diam. Morbi volutpat ex ornare, sollicitudin lectus
consequat, tincidunt eros. Fusce luctus nisl quis eros fringilla
dictum euismod ut orci.

20 Litros

TRANSTORQ
80W90

TRANSTORQ
85W140

Mineral
API GL5

Mineral
GL5
MAXI 1

FORCE 10W

HIDRÁULICO / NÁUTICO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin
ligula sapien, elementum vitae tempor eget, tincidunt quis leo.
Aenean eu varius elit. Aliquam accumsan orci sed enim pulvinar
faucibus. Sed eget placerat libero, id elementum ligula. Aliquam
erat volutpat. Nullam suscipit, ante et fringilla pharetra, ex justo
suscipit lacus, et tempor felis orci eu velit. Proin ac massa
ultricies est malesuada facilisis. Duis volutpat ligula felis, vitae
consequat odio venenatis nec. Nam posuere luctus dui id
fermentum. Proin faucibus ultricies gravida. Maecenas faucibus
non ex nec egestas. Sed vitae est semper, faucibus leo sed,
cursus diam. Morbi volutpat ex ornare, sollicitudin lectus
consequat, tincidunt eros. Fusce luctus nisl quis eros fringilla
dictum euismod ut orci.

HIDRÁULICO
ISO VG 68

HIDRÁULICO
AW 68

Mineral
DIN 51524
Parte 1HL

Mineral
DIN 51524
Parte 2 HLP

FORCE 10W

THD

Mineral
CAT TO-4 e TO 4M
ALLISON C4
ZF TE-ML-03C
ZF TE-ML-07F
KOMATSU KES
07.868.1 (2002)

Mineral
SAE 10W30
API GL4

NAUTIPLUS
SAE 30
Mineral
NMMA TCW3

Possuímos diversos tamanhos de embalagens, para consultar a disponibilidade para um produto especíﬁco, consulte nossos vendedores

TREND TRUCK
PLUS 10W40

TREND
TRUCK

OPTIMUS
TURBO

SAE 10W40
Semissintético
API CJ-4

SAE 15W40
Mineral
API CI-4/CH4/SL

FRONT 5W30
SINTÉTICO

ADIT TRUCK

Mid SAPS
API SN
ACEA C2/C3-16
VW 505.00/505.01
MB 229.31/229.51/
229.52
BMW LL-04
Chrysler MS-11106
DEXOS TM 2

Aditivo para
motores a diesel

AGROLIN ARATUS

GEAX

ARATUS

Graxa de lítio EP
Mineral
NLGI 00

Graxa de cálcio
Mineral
NLGI 2

Graxa de lítio
Mineral
NLGI 2

MOTORES A DIESEL

Sintético
Low SAPS
ACEA E6-16/ E7-16
API CI-4/VOLVO VDS-3
MB 228.51/226.9
MAN 3477
Cummins CES 20076/77

GENERATION VISCO
25W60
Mineral
Óleo lubriﬁcante de alta
viscosidade indicado
para motores
estacionários a diesel
de uso diário

MAXI 1

TRUCKVISCO 25W60

HIDRÁULICOS/
GUIAS E BARRAMENTOS

USINAGEM EM GERAL

LINHA INDUSTRIAL

GRAXAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin
ligula sapien, elementum vitae tempor eget, tincidunt quis leo.
Aenean eu varius elit. Aliquam accumsan orci sed enim pulvinar
faucibus. Sed eget placerat libero, id elementum ligula. Aliquam
erat volutpat. Nullam suscipit, ante et fringilla pharetra, ex justo
suscipit lacus, et tempor felis orci eu velit. Proin ac massa
ultricies est malesuada facilisis. Duis volutpat ligula felis, vitae
consequat odio venenatis nec. Nam posuere luctus dui id
fermentum. Proin faucibus ultricies gravida. Maecenas faucibus
non ex nec egestas. Sed vitae est semper, faucibus leo sed,
cursus diam. Morbi volutpat ex ornare, sollicitudin lectus
consequat, tincidunt eros. Fusce luctus nisl quis eros fringilla
dictum euismod ut orci.

GENERATION
SAE 40
Mineral
Indicado para
motores
estacionários

LINHA

INDUSTRIAL

STAMP

TERMUS

INTEGRITY

Óleo mineral de base parafínica formulado com
um pacote de aditivos de alto desempenho
indicado para processos de estampagem.

Série de produtos formulados para instalações
fechadas de aquecimento. Possuí grande
resistência a oxidação, estabilidade térmica e
degradação. É indicado para sistemas de
transferência de calor.

Série de óleos lubriﬁcantes industriais formulados com óleo mineral parafínico, aditivos graxos
clorados, anticorrosivos, antioxidantes e
extrema pressão indicado para processos de
usinagem em geral.

HIDRÁULICO - HL

LINHA INDUSTRY AW - HLP

ANTIGOTEJANTE - CGLP

A linha Hidráulico é formulado com óleos
básicos minerais e pacote de aditivos. Disponível nos graus ISO VG 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150,
220, 320, 460, 680 e 1000.

Linha formulada com óleos básicos do grupo 2 e
aditivos especialmente selecionados para
atender as exigências da industria. Disponível no
Grau ISO VG 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220.

A linha Antigotejante é formulada com óleos
minerais, aditivos e agente de adesividade.
Graus ISO VG 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220,
320, 460, 680 e 1000.

DRILL

AKIVA SINTÉTICO

Óleo lubriﬁcante mineral formulado com aditivos
de alta adesividade Indicado para ferramentas
pneumáticas como marteletes e perfuratrizes.

Óleo lubriﬁcante sintético de alta qualidade,
desenvolvido especiﬁcamente para bombas de
vácuo. Possuí ótimo desempenho na partida a
frio.

BRUNIMENTO
Óleo lubriﬁcante mineral de baixa viscosidade
indicado para processos de brunimento.

Possuímos diversos tamanhos de embalagens, para consultar a disponibilidade para um produto especíﬁco, consulte nossos vendedores

DESMOLDANTES
SOLÚVEIS
REDUÇÃO

POLIFOAM PLUS - ESPUMAS

TRUFF - FORJAMENTO

DMS - MOLDES/INJETORAS

Série de desmoldantes de base mineral,
semissintética e sintética, indicados para
processos de espumação, formulados com
antioxidante e aditivos especialmente selecionados.

Produto concentrado a base de graﬁte coloidal
em suspensão aquosa.

Desmoldante a base de silicone desenvolvido
especialmente para o setor industrial, líquido
incolor, sem odor, isento de óleo vegetal e
mineral.

W60 - MINERAL

KEPLER - MINERAL

CUT 30 - SEMISSINTÉTICO

FluÍdo de corte solúvel formulado com alto teor
de óleo mineral e aditivos que conferem uma
ótima resistência contra bactérias e fungos.

Fluido solúvel de base mineral, formulado para
atender diversos serviços de usinagem.

Óleo solúvel formulado com baixa porcentagem
de óleo mineral e aditivos de alto desempenho
para processos de usinagem.

CUT ALS - SEMISSINTÉTICO

BIOATLAS - SINTÉTICO

MZK - SINTÉTICO

Fluido de corte solúvel semissintético de
altíssima
qualidade
recomendado
para
usinagem em ligas de alumínio.

Óleo solúvel sintético de alto desempenho,
formulado com grande concentração de polímero e aditivos selecionados para processos de
usinagem.

Óleo solúvel sintético formulado com polímeros
e um pacote de aditivos de alto desempenho
para processos de usinagem.

FLUID 1 - SINTÉTICO

FLUID 10 - SINTÉTICO

Fluido isento de óleo mineral para processos de
retíﬁca.

Fluído refrigerante sintético, formulado com
aditivos altamente selecionados indicado para
processos de retíﬁca.

REDUT

SINT REDUT - SINTÉTICO

O MAXI 1 REDUT é um lubriﬁcante altamente
reﬁnado de base mineral com pacote de aditivos
EP. Disponível nos graus ISO VG 150, 220, 320,
460, 680, 1000.

O MAXI 1 SINT REDUT é um lubriﬁcante
altamente reﬁnado sintético com pacote de
aditivos EP. Disponível nos graus ISO VG 150,
220, 320.

COMPRESSYS - MINERAL

AIR GOLD - SEMISSINTÉTICO

AIR PRIME - SINTÉTICO

O MAXI 1 COMPRESSYS é uma série formulada
com óleos básicos parafínicos e pacote de
aditivos indicado para compressores do tipo
pistão. Disponível nos graus ISO VG 100 e 150.

O MAXI 1 AIR GOLD é um lubriﬁcante semissintético formulado com PAO (Poli Alfa Oleﬁna) e
óleo básico do GII, indicado para compressores
a ar de parafuso para intervalo de trocas de até
4.000 horas. Disponível nos graus ISO VG 46 e
68.

O MAXI 1 AIR PRIME é um lubriﬁcante sintético
formulado com PAO (Poli Alfa Oleﬁna), indicado
para compressores a ar de parafuso para
intervalo de troca de até 8.000 horas. Disponível
no grau ISO VG 46 e 68.

COMPRESSORES

ARTIK - NAFTÊNICO

COMPRESSOR MX 2000

PNEUMAXI

O MAXI 1 COMPRESSOR MX 2000 é um óleo
lubriﬁcante mineral de alta qualidade formulado
com aditivos de excelente desempenho livre de
zinco. Disponível no grau ISO VG 46.

O MAXI 1 PNEUMAXI é um óleo mineral de base
parafínica formulado com um pacote de aditivos
de alto desempenho desenvolvido para
ferramentas pneumáticas como marteletes e
britadores. Disponível no grau ISO VG 10.

MAXI 1 ITP (INTERCAP)

MAXI 1 SLP (SOLUPAN)

Detergente ácido desincrustante indicado para
limpeza de equipamentos industriais, pisos e
peças. Age especialmente na remoção de terras
vermelhas e ferrugem.

Desengraxante alcalino excelente para limpeza
de peças que tenham contato com graxa e óleos
em geral.

DESENGRAXANTE BIOLÓGICO
BIOSISTY 60

O MAXI 1 ARTIK é especialmente formulado com
óleos minerais naftênicos, indicado para
compressores de refrigeração. Disponível no
grau ISO VG 68.

É um solvente ideal para as técnicas de limpeza
e desengraxe. Biodegradabilidade em 28 dias é
de 80%.

CIRIUS

ESPECIALIDADES
QUÍMICAS

PROTETIVOS

Linha de óleo sintético a base Poliolester (POE),
indicado para compressores de sistemas de
refrigeração. Disponível nos graus ISO VG 32, 46,
68,100.

PROTETIVO 50/50

PROTESEC 48/72

DBL 5

Protetivo ceroso ideal para processos industriais e proteção anticorrosiva no armazenamento
a longo prazo de peças.

Protetivo Semissecativo ideal para desaguamento em processos industriais e proteção
anticorrosiva no armazenamento de peças.

Protetivo oleoso ideal para processos industriais
e proteção anticorrosiva no armazenamento de
peças.

MAXILINE

WET

Vaselina
industrial
sólida

Vaselina
industrial
líquida

MAXICOSTURA

SILIMAQ

MULTIUSO

Óleo Lubriﬁcante
indicado para
motores de
máquinas de
costura

Óleo de silicone
indicado para
linhas têxteis
sintéticas e
naturais

Lubriﬁcante
especial para
diversas
aplicações

Lançamentos em breve, para 2022: Dexron VI, THD 20W30, 75W85 e 75W80.

R

SÃO PAULO

PARANÁ

ROLÂNDIA - PR

ITUPEVA - SP

Rua José Nicola Caliento, Nº 820, Parque Industrial Roland, Rolândia - PR

Avenida Brasil, n° 1826, Itupeva - SP

(43) 3255-4084

(11) 4290-1610

comercial1@maxilubriﬁcantes.com.br

comercial3@maxilubriﬁcantes.com.br

UMA EMPRESA PARCEIRA:

maxilubriﬁcantes.com.br

Industria
Brasileira

Preserve o
meio ambiente

