
Ajoneuvoharrastajan 
huippuöljyt!



Perinteikästä suomalaista öljyosaamista
Olemme koonneet tähän esitteeseen muutamia 
harrasteautoihin ja moottoripyöriin suunniteltuja 
tuotteitamme. Nämä voiteluaineet on kehitetty ny-
kypäivän tietotaidolla harrastajien tarpeisiin. Me 
Teboililla suhtaudumme sekä tuotteisiimme että 
ajoneuvotekniikkaan suurella sydämellä ja intohi-
molla. Henkilöstöllä on myös vahva omakohtainen 
kokemus harrasteajoneuvoista. 

Teboil-voiteluaineilla on vankka asema niin joka-
päiväisessä käytössä olevissa henkilöautoissa kuin 
raskaassa ammattikäytössä. Kaikkien tuotteiden 
kehitystyön taustalla on vankka kokemus suoma-
laisista olosuhteista ja tarpeista. Teboil-voiteluainei-
den oma valmistus alkoi vuonna 1963 Helsingissä 
ja nykyisin ne valmistetaan Haminassa.

Teboilin voiteluaineita on koeteltu myös rallipoluilla ja ratakisoissa. 
Teboil Racing Teamin väreissä ajoivat monet kansainvälisiksi auto-
urheilun tähdiksi nousseet huippukuljettajat, kuten Markku Alen, 
Ari Vatanen, Timo Salonen, Harri Rovanperä ja Juha Kankkunen. 
Tässä Teboil Racing Teamin Kyösti Saari ja Seppo Komulainen 
vuoden 1975 Jyväskylän Suurajoissa. 



 
Teboil Diamond eXtreme 10W-60
Huippuunsa hiottua suorituskykyä tehokkaisiin 
korkeaviritteisiin nelitahtimoottoreihin. Kun vas-
tassa on äärimmäinen kuumuus, kitka ja  kulu-
minen, niin oikea valinta on täyssynteettinen 
Diamond eXtreme. Sen ominaisuudet ovat par-
haimmillaan äärimmäistä suorituskykyä vaati-
vassa kisa- tai katukäytössä. Normaalia pak-
summan viskositeetin ansiosta  öljy kestää 
paremmin polttoainelaimentumia ja korkeita 
lämpötiloja kuin perinteiset moottoriöljyt. Te-
hostettu lisäaineistus suojaa moottoria kulu-
miselta kaikkein kovimmassakin rasituksessa.

Suorituskyky: API SL/CF; ACEA A3/B4; 
BMW-, Porsche-, VW- ja MB- performance level

Teboil Silver Classic GT-S 20W-50
Tämän päivän tietotaidolla valmistettu öljy klas-
sikkoajoneuvojen moottoreille. Öljyn suunnit-
telussa on otettu huomioon vanhojen autojen 
ja moottoripyörien erityisvaatimukset. Erityisen 
voimakas kulumisenestolisäaineistus suojaa te-
hokkaasti moottoria sekä moottoripyörän vaih-
teistoa. Tiivisteitä hoitava lisäaineistus auttaa 
vähentämään öljyvuotoja. Korkean kuumavisko- 
siteetin vuoksi öljy sopii erinomaisesti ilma-
jäähdytteisiin ja kuumana käyviin moottorei-
hin. Öljy sopii myös märkäkytkimellä varustet-
tuihiin moottoripyöriin ja niiden vaihteistoihin.

Suorituskyky: Suorituskyky: API SH, SG/CF; 
JASO MA

Teboil Fluid D
Laadukas automaattivaihteistoöljy, joka so-
pii erinomaisesti  vanhempien autojen auto-
maattivaihteistoihin. Öljyllä on luotettavat kitka- 
ja kulumisenesto-ominai-
suudet raskaassakin käy-
tössä. Sopii myös useimpiin 
ohjaustehostimiin.

Suorituskyky: Dexron IID; 
Allison C4; ZF TE-ML 03D, 
09, 14A; ATF Type A Suffix A; 
Ford M2C-138-CJ, M2C-166-H;
CAT TO-2; MB 236.2 

Teboil Hypoid LS 80W-90
Korkealaatuinen erikoisöljy, jossa on valmiina 
mukana tasauspyörästön kitkalukon vaatima 
lisäaineistus. Öljy soveltuu 
käytettäväksi useille erilaisil-
le kitkalukkorakenteille esim. 
kartio- ja levylukoille. Voidaan 
käyttää myös lukottomissa ve-
topyörästöissä. 

Suorituskyky: API GL-5 (LS); 
MIL-L-2105D;
ZF TE-ML 05C, 12C, 21C

Ajoneuvoharrastajan ykkösketju

Tsekkaa muut Teboil-voiteluaineet www.teboil.fi



Nykyaikaista voiteluainetekniikkaa
Teboil-voiteluaineet valmistetaan Haminan voite-
luainetehtaassa tarkkaan valituista perus öljyistä ja 
lisäaineista. Pitkälle viedyn automatisoinnin ja tuo-
tannonohjausjärjestelmien  tuloksena  valmistuu suori-
tuskykyisiä ja korkealaatuisia voiteluaineita. Laadun-
valvonta kattaa sekä  tehtaalle tulevat raaka-aineet 
että asiakkaille toimitettavat valmiit lopputuotteet.  
Ennen  toimitusta asiakkaille kaikki valmiit lopputuot-
teet tutkitaan ja testataan. Näin varmistetaan, että 
kaikki tehtaaltamme lähtevät tuotteet täyttävät niille 
asetetut laatuvaatimukset.  

Yhteystiedot 
Asiakaspalvelukeskus ......................020 470 0900 
asiakaspalvelu@teboil.fi

Voiteluaineneuvonta .........................020 470 0916
Opastaa kaikissa voiteluaineisiin liittyvissä tekni-
sissä kysymyksissä.

Voiteluainetietoa....................www.teboildiamond.fi

            Tutustu valikoimaamme

020-alkuisiin numeroihin puheluhinta matkapuhelimella ja lankapu-
helimella soitettaessa on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. Jonotus 
on maksullista.
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