
PRŮMYSLOVÉ OLEJE MANNOL 

Vážení zákazníci, 

velice si vážíme Vaší přízně a 

jsme připraveni Vám i nadále 

poskytovat naše výrobky a 

služby v dobré kvalitě. V sou-

vislosti s naší nabídkou prů-

myslových olejů MANNOL 

Vám rádi pomůžeme s výbě-

rem vhodných olejů pro po-

třeby Vašich provozů. 

- FALCON CZECH  

V tomto vydání 

• FALCON CZECH  

• Průmyslové oleje 

• Motorové oleje 

• Prodejní akce  

Kvalitní oleje představují bezproblémový provoz  

FALCON CZECH s.r.o. 
FALCON CZECH s.r.o. zařadila do své nabídky průmyslové oleje německého kon-

cernu MANNOL. Jedná se o ucelenou produktovou řadu, ve které najdete hydrau-

lické oleje, převodové oleje , motorové oleje do nákladních automobilů, zeměděl-

ské techniky a stavebních  strojů, speciální maziva chladicí emulze a mnoho dal-

ších produktů.  

NĚMECKÁ KVALITA - ČESKÉ CENY 

Dodáváme kvalitní produkty, které fungují 

Průmyslové oleje MANNOL: Hydraulické oleje, převodové oleje, turbínové a 

kompresorové oleje. 

 

Motorové oleje :  v naší nabídce najdete motorové, převodové a hydraulické oleje 

do nákladních automobilů, stavebních a  zemědělských strojů všech značek.     

Samozřejmostí je nabídka olejů do všech typů osobních automobilů, manipulační 

a jiné dopravní techniky. 

Technické spreje + aditiva MANNOL:  nabídku průmyslových olejů  doplňuje-

me o aditiva , technické spreje , lepidla, čistící prostředky pro údržbu automobilů a 

mnoho dalších prostředků denní údržby. Na vyžádání Vám rádi poskytneme veš-

keré technicko - obchodní informace o produktech . 
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SPOLEHLIVÝ PROVOZ VAŠICH STROJŮ 

Vysoký důraz na spolehlivost stroje, dlouhodobý bezporuchový provoz a přijatelná 

cena produktu jsou základními požadavky většiny zákazníků. Nabízíme Vám prů-

myslové oleje a maziva značky MANNOL, která tyto požadavky beze zbytku spl-

ňují. 

• PRŮMYSLOVÉ OLEJE vyrobené pod dohledem nejpřísnějších němec-
kých norem jsou určeny pro nejširší využití v průmyslu, dopravě i údržbě. 

⇒ kompresorové oleje s nízkými ztrátami odpařováním v souladu s 
DIN 51 506 a vysokou stabilitou stárnutí. Použití v mobilních vzducho-
vých kompresorech a jednostupňových a rotačních pístových kompre-
sorech, šroubových, pístových a rotačních kompresorech. Německá 
kvalita znamená záruku bezporuchového provozu pro nejnáročnější 
provozní podmínky 

⇒ Hydraulické oleje  jsou speciálně vyvinuté podle požadavků nej-
větších výrobců hydraulických zařízení. Mannol je navržen tak, aby 
splňoval přísné požadavky na vysoké zatížení, teploty a rychlosti. Jsou 
určeny pro hydraulické systémy značek: VICKERS, GEROTOR, GRE-
SEN, HPM, DENISON, CESSNA, HYDRECO, WORTHINGTON, 
atd. Vyrábí se ve viskózních třídách ISO: 32, 46, 68, 100 a 150  

⇒ Turbínové oleje jsou vysoko výkonné, určené pro široké průmys-
lové využití, zejména pro stacionární parní a plynové turbíny. Používá 
se na mazání oběhových systémů, kontrolních, řídících, spínacích a 
regulačních prvků. Vhodné pro turbokompresory a jiné aplikace, kde se 
vyžaduje olej s dokonalou oxidační stálostí a dlouhou životností 

⇒ Pro zemědělské a stavební stroje nabízíme univerzální oleje pro 
celoroční provoz. Snížení počtu typů používaných olejů a maziv vede 
ke zjednodušení údržby strojů, ke snížení skladových zásob i snížení 
nákladů na provoz 

⇒     Dále dodáváme aditiva do olejů a pohonných hmot, pro zlepšení      

 vlastností a prodloužení životnosti. 

OLEJE MANNOL 

SPLŇUJÍ POŽADAVKY 
 

◊ ISO 32 

◊ AFNOR 48600 

◊ ASLE 70-1, 70-2, 70-3 

◊ CINCINNATI MILACRON 
P-68, P-69, P-70 

◊ DAVID BROWN ET19, 
ET33 

◊ DENISON HF-2 

◊ DIN 51524 Part 3, HV 

◊ SPERRY VICKERS M2950
-SD/I-286-S3 

◊ US STEEL 126-127 

◊ VDMA 4318  

◊ A další 

MANNOL - čistý a recyklovatelný 

MANNOL dodává převodové oleje nejvyšší kvality 

MANNOL - baleno od 0,5 do 1000 lit. 



Oleje do              
motorových vozidel 

Pro zajištění správného 

výběru oleje nás neváhej-

te kontaktovat . 

Také nabízíme nemrz-

noucí kapaliny do chladí-

cích soustav, odmašťova-

če, auto šampóny a další 

produkty   za bezkonku-

renční ceny 

Oleje do motocyklů 

Oleje zahradní technika    

Nabízíme provozní náplně do motorů všech značek 

Rádi Vám pomůžeme s výběrem motorového oleje do Vašich vozidel.      

V naší nabídce najdete oleje do motorů většiny známých značek na 

trhu. Rádi Vám pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího produktu pro 

Vaše vozidla. 

⇒ Motorové oleje 

⇒ Převodové oleje 

⇒ Hydraulické oleje 

⇒ Univerzální oleje 

 



Kontakt 
Zavolejte nám a my vám 

poskytneme více informa-

cí o našich službách a 

produktech.  

FALCON CZECH s.r.o. 

Kovářská 106 

440 01 Dobroměřice 

tel : 415 67 0315 

GSM : 603 506 077 

info@udrzba.cz 

Navštivte nás na  : 

www.udrzba.cz 

VYUŽIJTE NAŠE PRODEJNÍ  

AKCE PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY 
V případě, že si objednáte oleje, nebo jiné produkty 

firmy MANNOL v hodnotě 10 000 Kč bez DPH a 

vyšší, dostanete navíc jako dárek*  

⇒ Sadu nářadí v hodnotě 2 000 Kč                      

 

Zákazníci kteří si objednají oleje, nebo jiné produkty 

firmy MANNOL v hodnotě 3000 a vyšší, obdrží navíc 

jako dárek*  

⇒ Dvousložkový opravný tmel, 56 gramů pro drob-

né opravy odlitků kovů a jiných materiálů 

 * bude Vám dodána po úplné úhradě faktury 

 ***  akce platí do odvolání  

 

Firma FALCON CZECH s.r.o. -  Váš dodavatel olejů MANNOL 


