
Uznávaný všemi,
kdo upřednostňují

vynikající výkonnost...

www.morrislubricants.co.uk



Kombinace tradičních vlastností olejů a vybraných 
moderních přísad k výrobě na míru uzpůsobených maziv 

pro klasické a veteránské vozy a motocykly.

Název produktu Obj. č. Výkonová úroveň

Golden Film  
SAE 20  
Classic Motor Oil

GFW API SD / CC

Golden Film  
SAE 30  
Classic Motor Oil

GFH API SD / CC

Golden Film  
SAE 40  
Classic Motor Oil

GFR API SD / CC

Golden Film  
SAE 50  
Classic Motor Oil

GFF API SD / CC

Golden Film  
SAE 15W-50  
Classic  
Competition  
Motor Oil

MUP API SG / CF

Název produktu Obj. č. Výkonová úroveň

Golden Film  
SAE 20W-50  
Classic Motor Oil

GFM API SD / CC

Golden Film  
SAE 10W-40  
Classic Motor Oil

GSR API SL / SJ / CF,  
ACEA A3 / B3

Golden Film  
2-Stroke  
Classic Motor Oil

GTS API TC, JASO FB

Golden Film  
AG90  
Classic Gear Oil

AGN API GL1

Golden Film  
AG140  
Classic Gear Oil

AGO API GL1

Název produktu Obj. č. Výkonová úroveň

Golden Film  
AG250  
Classic Gear Oil

AGT API GL1

Golden Film  
80W-90  
Classic Gear Oil

GEN API GL4

Golden Film  
Running In Oil ARU ~

Golden Film  
Flushing Oil FLU ~

Produkty Morris Lubricants
objednávejte online:

www.PrimaDilna.cz
www.GATL.cz
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GOLDEN FILM 
C L A S S I C  R A N G E

T R A D I T I O N  I N  E X C E L L E N C E  S I N C E  1 8 6 9

MOTOROVÉ OLEJE

GOLDEN FILM - JEDNOSTUPŇOVÉ 
OLEJE
Golden Film SAE 20, 30, 40 a 50
jsou vysoce kvalitní, nízkotlaké jednostupňové oleje pečlivě 
formulované pro použití v klasických automobilech, motocyklech, 
starých nákladních automobilech a zemědělských strojích.
Tradiční vlastnosti oleje jsou kombinovány se správnou úrovní 
moderních přísad, které vytvářejí silné a poctivé mazivo vhodné pro 
starší vozidla a zařízení.

Jednostupňové oleje Golden Film jsou vynikající volbou pro starší 
motory bez filtrů s plným otevřeným průtokem (včetně VW vzduchem 
chlazených motorů z let 1960 až 1970).

Osvědčené protipěnící přísady jsou ideální pro klasické převodovky, 
které také vyžadují jednostupňové oleje.
Optimalizovaná úroveň přídavných látek také činí jednostupňové oleje 
Golden Film vhodné pro použití v lehce zatížených motorech, například 
v kanálových lodích, kde je prakticky vyloučeno riziko vytvoření povlaku 
ve válcích.

Úroveň výkonu: API CC / SD

GOLDEN FILM - VÍCESTUPŇOVÉ OLEJE
Golden Film SAE 20W-50
je vysoce kvalitní vícestupňový motorový olej s nízkým obsahem 
rozpouštědel, který je vyroben se stejnou péčí jako jednostupňové oleje 
Golden Film. Vícestupňové vlastnosti oleje Golden Film SAE 20W-50 po-
skytují lepší studený start než jednostupňové motorové oleje, umožňují 
rychlejší cirkulaci a zároveň poskytují dobrý pracovní tlak oleje. Úroveň 
přísad byla optimalizována, aby se snížilo riziko vytváření povlaků.

Úroveň výkonu: API SF / CC

Golden Film SAE 15W-50    
CLASSIC MOTORSPORT OIL
Ideální volba pro klasické automobily, které jsou používány závodně. 
Tyto oleje se osvědčily na závodní trati a poskytují nadprůměrný tlak 
oleje a ochranu ložisek při vysokém zatížení a vysokých teplotách. 
Golden Film SAE 15W-50 Classic Motorsport Oil je také doporučen 
pro dobře udržované motory s vysokým kilometrovým nájezdem, kde 
začíná růst spotřeba oleje.

Úroveň výkonu: API SG / CF

GOLDEN FILM AG
AG 90, AG 140 a AG 250
jsou neupravené převodové oleje bez EP, které 
jsou určeny pro použití v převodovkách a di-
ferenciálech veteránů, klasických motocyklů, 
automobilů, komerčních a zemědělských 
vozidel. Tyto výrobky neobsahují přísady 
extrémního tlaku (EP) a jsou proto bezpečné 
pro použití tam, kde se používá fosforbronz 
nebo slitiny obsahující mědi. Ideální pro 
převodovky, rozvodové skříně, finální pohony 

nebo diferenciály vyžadující mazivo bez EP.

Úroveň výkonu: API GL1

PŘEVODOVÉ OLEJE

Golden Film Flushing oil 
je proplachovací olej vyrobený kombinací 
vysoce rafinovaných lehkých minerálních 
olejů a detergentních / disperzních přísad, 
které zlepšují odstraňování kalů a usazenin. 
Proplachovací olej lze použít tam, kde není 
známo, jaká je historie systému nebo zdali byl 
olej použit za hranicí intervalu výměny. Tento 
výrobek lze použít i v případě, že se musí kvůli 
problému s kontaminací vypustit mazací olej.

Golden Film Flushing Oil lze použít v benzíno-
vých a dieselových motorech, hydraulických 
systémech a kompresorech.

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Golden Film Running-In oil
je speciální olej viskozity SAE 30, který by měl 
být použit pro zaběhnutí nových nebo pře-
stavěných benzínových a vznětových motorů, 
který podporuje rychlé a bezpečné usazení 
doléhajících ploch.

Použití tohoto výrobku v průběhu záběhu 
napomáhá vytváření důležitých ploch zadr-
žujících olej, přičemž se zabraňuje možnosti 
vytváření povlaků.
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