
Termék Termékleírás Kiszerelés

Xado 10W-40 SL/CI-4 Max Drive 1L 2 200 Ft 2 200 Ft

Xado 10W-40 SL/CI-4 Max Drive 4L 2 075 Ft 8 300 Ft

Xado 10W-40 SL/CI-4 Max Drive 5L 2 100 Ft 10 500 Ft

Xado 15W-40 SL/CI-4 Road Drive
Ásványi motorolaj benzin és dízel gépjárművekhez kifejlesztett 
motorolaj.Fémkerámiát képző adalékot tartalmaz.DMSO tartalom kevesebb 
mint 3%.

1L 2 600 Ft 2 600 Ft

Xado 15W-40 SL/CI-4 Roda Drive
Ásványi motorolaj benzin és dízel gépjárművekhez kifejlesztett 
motorolaj.Fémkerámiát képző adalékot tartalmaz.DMSO tartalom kevesebb 
mint 3%.

4L 2 125 Ft 8 500 Ft

Xado 5W-30 SN Extra Drive 1L 3 700 Ft 3 700 Ft

Xado 5W-30 SN Extra Drive 4L 3 250 Ft 13 000 Ft

Xado 5W-40 SL/CF City Line 1L 2 900 Ft 2 900 Ft

Xado 5W-40 SL/CF City Line 4L 2 500 Ft 10 000 Ft

Xado 5W-40 SL/CF City Line 5L 2 560 Ft 12 800 Ft

Xado 5W-40 SM/CF Eco Drive 1L 3 400 Ft 3 400 Ft

Xado 5W-40 SM/CF Eco Drive 4L 2 950 Ft 11 800 Ft

Xado 5W-40 SM/CF Eco Drive 5L 2 900 Ft 14 500 Ft

Xado 5W-40 SN Extra Drive 1L 3 100 Ft 3 100 Ft

Xado 5W-40 SN Extra Drive 4L 2 850 Ft 11 400 Ft

Xado DOT 4 Fékolaj

Biztosítja a megbízható és biztonságos működést minden típusú autó
fékrendszer esetén
Összenyomhatatlan marad még a legnehezebb működési feltételek esetében is (tartós és 
intenzív fékezés)
“Nedves” forráspontja magasabb, mint 170°С , így megelőzhető a fékék felpuhulása
Gyorsan elvezeti a hőt a fékrendszer elemeiről, megakadályozza a fékek túlmelegedését
Az alacsony viszkozitás alacsony hőmérsékleten , biztosítja a kiváló teljesítményt, jó 
tulajdonságokat hidegben időben is ( -50°С )
Megelőzi a lerakódások képződését , és megőrzi a fékrendszer tökéletes tisztaságát
Teljesen kompatibilis minden használt fémmel, ötvözetettel, tömítőanyagokkal és 
csővezeték rendszerekkel

500ML 4 400 Ft 2 200 Ft

A XADO Atomic 10W-40 SL/CI-4 olaj maximális teljesítményű, többfokozatú félszintetikus 
olaj. A legjobb olajokat HC- szintézis eredményeként nyerik és gyártásukhoz különleges 
adalékokat használnak. Ez a legjobb félszintetikus olaj. Az olaj jellemzői nagyban 
felülmúlják az autógyártók üzemi követelményeit.

A XADO Atomic 5W-40 SL/CF City Line könnyen folyó, félszintetikus olaj, 
aminek teljesítménye megegyezik a szintetikus olajokéval. Hidro-hőbontás 
szintézis technológiával gyártott speciális alapanyagú olajok bázisán készül, 
rendkívül magas viszkozitás-mutatóval és exkluzív adalék hozzáadásával. A 
legmagasabb amerikai (API SL/CF) és európai (ACEA A3/B3/B4) 
minősítéseknek, valamint a vezető autógyártók (Opel, MB, VW, BMW és 
Porsche) specifikációnak is megfelel.

A XADO Atomic 5W-40 SM/CF egy többfokozatú, ultra minõségû szintetikus 
motorolaj. A "mid-SAPS" technológiára  alapozott  (közepes  szintû  szulfát 
hamu,  foszfor,  kén)  speciális  szintetikus  bázis  olajakkal, és a világ vezetõ 
gyártóinak korsze-rû adalékcsomagjaival  készül.  Felülmúlja  a  legmagasabb 
amerikai (API SM/CF), európai (ACEA A3/B3/B4/C3), valamint a vezetõ 
autógyártók (BMW, MB, és VW)
elõírásait. Ideálisan használható a korszerû, nagyteljesítményû  motorokhoz,  
beleértve  a  többszelepes turbómotorokat és a közbensõ hûtõrendszerrel 
rendelkezõket is.
Kifejezetten ajánlott az Euro-4 motorokhoz, amelyek a legmagasabb  
kipufogógáz  tisztasági követelményeknek  felelnek  meg,  háromutas  
katalitikus  konverterrel  (TWC)    és  hamuszûrõvel  (DPF  Dízel Részecske 
Szûrõ)  vannak felszerelve.

Motorolajok személygépkocsihoz 

Revitalizálók

A XADO Atomic 5W-30 SN egy könnyen folyó, ultra minõségû szintetikus 
motorolaj.Alkalmas benzin és diesel üzemű személy, valamint kisteherautókhoz.
C3-as minősítése alkalmassá teszi a DPF szűrős motorokhoz való alkalmazásra is.
Különösen ajánlott az EURO 4, 5 előírások teljesítésére BMW, GM, Mercedes 
járművekhez, hosszabított olajperiódus esetén is.

A XADO Atomic 5W-40 SN egy könnyen folyó, ultra minõségû szintetikus 
motorolaj..Modern (2010 utáni) Europai és Amerikai autókhoz fejlesztve, ahol a 
legmagasabb teljesítményű olajra van szükség.
A legmagasabb amerikai besorolása van API SN.
Hatékonyan védi a nagyteljesítményű sokszelepes, turbós, intercooleres vagy sima 
légszűrős, befecskendezős motorokat.
Hatékony kenés, problémamentes működés, hosszabb szervízintervalumot biztosít
A motor működése sima és egyenletes lesz városban, autópályan egyaránt, évszaktól 
függetlenül.
Meghosszabítja a kipufogórendszer alkatrészeinek élettartamát (katalizátor, 
részecskeszűrő)

Bruttó 

fogyasztói ár 

Ft/liter

Bruttó fogyasztó ár Ft/db

Bruttó 

fogyasztói ár 

Ft/db



Xado 1 Stage revitalizáló
A 1 Stage Revitalizáló harmadik generációs formula, mely alkalmas a motorok 1 
lépcsőben történő kezelésére. Hosszútávú kutatás eredményeként sikerült megalkotni egy 
olyan új terméket, mely rövidebb futásteljesítményen belül (1000 km) építi be a rendkívül 
kopásálló fémkerámia réteget a súrlódó fémfelületekbe

db

Xado EX 120 Automat vált.

Fecskendő kiszerelés
8 ml

+20% hatóanyag tartalom

    * Megóvja a súrlódó alkatrészeket a kopástól;
    * Helyreállítja az alkatrészek eredeti alakját;
    * Megszünteti a karcolásokat és gödröcskéket az alkatrészek felületén;
    * Két nagyságrenddel is csökkentheti a súrlódási együtthatót ;
    * Jelentős üzemanyag megtakarítás bármilyen gépjárműben ;
    * Csökkenti a zajt és a rezonanciát;
    * Véletlen olaj elfolyás esetén is működőképes marad a váltó, akár 1000 km-en 
keresztül.
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Xado EX 120 Befekecskend. rend. db

Xado EX 120 Benzin

Fecskendő kiszerelés
8 ml

+20% hatóanyag tartalom

    * Csökkenti a felületi súrlódást és növeli az élettartamot;
    * Helyreállítja az alkatrészek eredeti alakját;
    * Két nagyságrenddel is csökkentheti a súrlódási együtthatót;
    * Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást;
    * Növeli az olajnyomást;
    * Kiegyenlíti és növeli a hengerek kompresszióját;
    * Visszaadja a motor erejét
    * Csökkenti a zajt és a rezonanciát
    * Akár még 200 km-t is megtehet, ha az olaja véletlenül elfolyik
    * A CO és CH kibocsátás jelentősen csökken
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Xado EX 120 Dízel

Fecskendő kiszerelés
8 ml

+20% hatóanyag tartalom

    * Csökkenti a felületi súrlódást és növeli az élettartamot;
    * Helyreállítja az alkatrészek eredeti alakját;
    * Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást;
    * Növeli az olajnyomást;
    * Kiegyenlíti és növeli a hengerek kompresszióját;
    * Visszaadja a motor erejét;
    * Csökkenti a zajt és a rezonanciát;
    * Csökkenti a káros anyag kibocsátást.
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Xado EX 120 Kismotorhoz

Minden típusú 2 vagy 4 ütemű motorkerékpárhoz.A XADO kerámia-gél nem olajadalék, 
bármilyen olajjal kompatibilis, nem befolyásolja annak viszkozitását vagy bármilyen 
tulajdonságát.
Csökkenti a felületi súrlódást és növeli az élettartamot;
Helyreállítja az alkatrészek eredeti alakját; 
Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást;
Visszaadja a motor erejét;
Csökkenti a zajt és a rezonanciát;
Csökkenti a káros anyag kibocsátást.
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Xado EX 120 Szervóhoz

Fecskendő liszerelés
8 ml
+20% hatóanyag tartalom
Megóvja a súrlódó alkatrészeket a kopástól; 
Helyreállítja az alkatrészek eredeti alakját; 
Megszünteti a karcolásokat és gödröcskéket az alkatrészek felületén 

db

Xado EX 120 Váltóhoz

Fecskendő kiszerelés
8 ml

+20% hatóanyag tartalom

    * Megóvja a súrlódó alkatrészeket a kopástól;
    * Helyreállítja az alkatrészek eredeti alakját;
    * Megszünteti a karcolásokat és gödröcskéket az alkatrészek felületén;
    * Két nagyságrenddel is csökkentheti a súrlódási együtthatót ;
    * Jelentős üzemanyag megtakarítás bármilyen gépjárműben ;
    * Csökkenti a zajt és a rezonanciát;
    * Véletlen olaj elfolyás esetén is működőképes marad a váltó, akár 1000 km-en 
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1 800 Ft

2 800 Ft

2 800 Ft

3 250 Ft

3 200 Ft

8 000 Ft

2 800 Ft

2 900 Ft



Xado Kerámia gél benzinmotorhoz

Csökkenti a felületi súrlódást és növeli az élettartamot;
    * Helyreállítja az alkatrészek eredeti alakját;
    * Két nagyságrenddel is csökkentheti a súrlódási együtthatót;
    * Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást;
    * Növeli az olajnyomást;
    * Kiegyenlíti és növeli a hengerek kompresszióját;
    * Visszaadja a motor erejét
    * Csökkenti a zajt és a rezonanciát
    * Akár még 200 km-t is megtehet, ha az olaja véletlenül elfolyik
    * A CO és CH kibocsátás jelentősen csökken
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Xado Kerámia gél dízelmotorhoz

Csökkenti a felületi súrlódást és növeli az élettartamot;
    * Helyreállítja az alkatrészek eredeti alakját;
    * Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást;
    * Növeli az olajnyomást;
    * Kiegyenlíti és növeli a hengerek kompresszióját;
    * Visszaadja a motor erejét;
    * Csökkenti a zajt és a rezonanciát;
    * Csökkenti a káros anyag kibocsátást.
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Xado Kerámia gél szervóhoz
 Megóvja a súrlódó alkatrészeket a kopástól;
- Helyreállítja az alkatrészek eredeti alakját;
- Megszünteti a karcolásokat és gödröcskéket az alkatrészek felületén. 
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Xado Kerámia gél váltó és diff.mű.

Megóvja a súrlódó alkatrészeket a kopástól;
    * Helyreállítja az alkatrészek eredeti alakját;
    * Megszünteti a karcolásokat és gödröcskéket az alkatrészek felületén;
    * Két nagyságrenddel is csökkentheti a súrlódási együtthatót ;
    * Jelentős üzemanyag megtakarítás bármilyen gépjárműben ;
    * Csökkenti a zajt és a rezonanciát;
    * Véletlen olaj elfolyás esetén is működőképes marad a váltó, akár 1000 km-en 
keresztül.

db

Xado Maximum fémkondicionáló

Kifejezetten a 20 000 kilométert már megtett motorokra tervezték. Helyreállítja a kopott 
alkatrészek geometriáját és maximális kopás elleni védelmet nyújt kb. 100 000 
kilométerig.                       Előnyök
1.    Felújítja az alkatrészek felületét és védi  a folyamatos kopás ellen.
2.    Kiegyenlíti és megnöveli a kompressziót a hengerekben.
3.    Az olajrendszer nyomását a névlegesre visszaállítja.
4.    Védi az alkatrészeket a túlterhelés okozta túlmelegedés ellen.
5.    Javítja a motorolaj kenési tulajdonságait, és a motor szerkezeti egységeinek súrlódási 
paramétereit.
6.    Csökkentheti az üzemanyag fogyasztást.
7.    Növeli a motor teljesítményét és a gyorsulást.
8.    Csökkenti a motorzajt és a vibrációt.
9.    Megnöveli a motor élettartamát.
10.    Hatékony kopás elleni védelmet nyújt kb. 100 000 km-es futásteljesítményig.
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Xado New Car fémkondicionáló

Kifejezetten új (20 000 km alatt  futott) autómotorok számára készült, és maximális, kopás 
elleni védelmet nyújt kb.100 000 km-ig. Biztosítja az új motor legmagasabb szintű 
védelmét és az alkatrészek precíz illeszkedését, összecsiszolódását a bejáratási idő alatt.
Előnyök:
1. A bejáratás alatt biztosítja az új motor alkatrészeinek precíz összecsiszolódását 
(minimális fém-veszteséggel a legrövidebb idő alatt).
2. Kiegyenlíti az üzemelés során bekövetkező kopásokat.
3. Védi az alkatrészeket a túlterhelés okozta túlmelegedés ellen.
4. Javítja a motorolaj kenési sajátosságait és a motor szerkezeti egységeinek súrlódási 
paramétereit.
5. Csökkentheti az üzemanyag fogyasztást.
6. Növeli a motor teljesítményét és a gyorsulást.
7. Csökkenti a motorzajt és a vibrációt.
8. Megnöveli a motor élettartamát.
9. Hatékony kopás elleni védelmet nyújt kb. 100 000 km-es futásteljesítményig.
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Xado Tuning fémkondicionáló

Túlzott igénybevételnek kitett, nagy motorterheléssel járó használat esetén ajánljuk: városi 
közlekedés, áru- vagy személyszállítás, versenyautók, „chip” tuning. Extra védelmet nyújt 
a hidegindítás okozta kopások ellen is.

Előnyök:
1.    Korrigálja a túlterhelés alatti folyamatos motorkopást.
2.    Szinten tartja az előzőleg kezelt felületek regenerálódási képességét.
3.    Kiegyenlíti és megnöveli a kompressziót ahengerekben
4.    Az olajozó rendszer nyomását a névlegesre visszaállítja.
5.    Védi az alkatrészeket a túlterhelés okozta túlmelegedés ellen.
6.    Javítja a motorolaj kenési tulajdonságait és a motor szerkezeti egységeinek súrlódási 
paramétereit.
7.    Csökkenti a motorzajt  és a vibrációt.
8.    Megnöveli a motor élettartamát.
9.    Csökkentheti az üzemanyag fogyasztást.
10.    Növeli a motor teljesítményét és a gyorsulást.
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2 500 Ft

2 500 Ft

2 100 Ft

2 100 Ft

11 300 Ft

7 500 Ft

5 200 Ft



Xado Maximum Transmission

30 ml
    Megóvja a súrlódó alkatrészeket a kopástól;
    Helyreállítja az alkatrészek eredeti alakját;
    Megszünteti a karcolásokat és gödröcskéket az alkatrészek felületén;
    Két nagyságrenddel is csökkentheti a súrlódási együtthatót ;
    Jelentős üzemanyag megtakarítás bármilyen gépjárműben ;
    Csökkenti a zajt és a rezonanciát;
    Véletlen olaj elfolyás esetén is működőképes marad a váltó, akár 1000 km-en keresztül.
Hazsnálat:
Nyomja bele a XADO tubus tartalmát a váltó vagy áttételház olajfeltöltő nyílásán keresztül. 
4 literenként 1 tubus.
A revitalizálást 50 óra vagy 1500 km után tekinthetjük teljesen befejezettnek
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Xado Vital Flush belső mosó 250ml

Xado Vital Flush motor belső mosó

250ml

Bruttó 

fogyasztó ár 

Ft/L

Bruttó 

fogyasztói ár 

Ft/db

Xado 2T FC 2 ütemű 2 ütemű motorkerékpárokhoz. 1L 2 600 Ft 2 600 Ft

Xado 4T MA 10W40 4 ütemű 4 ütemű motorkerékpárokhoz 1L 2 800 Ft 2 800 Ft

Motorolajok motorkerékpárhoz

1 800 Ft

400 Ft

6 900 Ft


