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A semi-synthetic multigrade lubricant for diesel en-
gines which, thanks to its new composition, offers un-
equalled performance and protection. It ensures long 
oil drain intervals and has excellent antioxidant, dis-
persion and cleaning properties.

Ημι-Συνθετικής τεχνολογίας πολύτυπο λιπαντικό πετρε-
λαιοκινητήρων, νέας σύνθεσης για αξεπέραστη από-
δοση και προστασία .Για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
αλλαγών λιπαντικού με τέλειες αντιοξειδωτικές δια-
σκορπιστικές και απορρυπαντικές ιδιότητες.

It exceeds the following specifications /  Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:
API CI-4/SL, ACEA E5-02, A3-02 B4-02, Ε7-04 ALLISON C4, DHD-1, MAN M3275, MTU 2,

MB 228.3. MB 229.1, RENAULT RLD, VW 501/505, VDS-3, MACK EOM
Packaging / Συσκευασία: 1000LT, 180KG, 25LT, 18LT, 4X4LT, 16X1LT

MEGANOL MODI 850 SAE10W40

A semi-synthetic multigrade lubricant for diesel en-
gines which, thanks to its new composition, offers un-
equalled performance and protection. It ensures long 
oil drain intervals and has excellent antioxidant, dis-
persion and cleaning properties.

Ημι-Συνθετικής τεχνολογίας πολύτυπο λιπαντικό πετρε-
λαιοκινητήρων, νέας σύνθεσης για αξεπέραστη από-
δοση και προστασία. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
αλλαγών λιπαντικού με τέλειες αντιοξειδωτικές δια-
σκορπιστικές και απορρυπαντικές ιδιότητες.

It exceeds the following specifications /  Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:
API CI-4/SL, ACEA E5-02, A3-02 B4-02, Ε7-04 17 ALLISON C4,DHD-1,MAN M3275, MTU 2, MB 228.3. MB 

229.1, RENAULT RLD, VW 501/505, VDS-3, MACK EOM
Packaging / Συσκευασία: 1000LT, 180KG, 25LT, 18LT, 4X4LT, 16X1LT

MEGANOL MODI 800 SAE15W40

lubricants for/λιπαντικά 
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A 100% synthetic, multigrade UHPD (Ultra High Per-
formance Diesel) lubricant for diesel engines. Its ad-
vanced composition, with state-of-the-art additives, 
ensures ideal protection for all modern TURBO engines 
at low and high temperatures. It keeps the engine per-
fectly clean and protects it against damage. It ensures 
a significant reduction in fuel and maintenance costs. 
It ensures long lubricant oil drain intervals.

100% Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκινη-
τήρων “ U.H.P.D.”(Ultra High Performance Diesel). Η 
προηγμένη σύνθεση του με τα πρόσθετα τελευταίας 
τεχνολογίας παρέχει ιδανική προστασία σε όλους τους 
σύγχρονους κινητήρες TURBO στις χαμηλές και υψηλές 
θερμοκρασίες. Τέλεια καθαριότητα στον κινητήρα και 
εξαιρετική προστασία από τη φθορά. Σημαντική μείωση 
κατανάλωσης καυσίμου και κόστος συντήρησης. Μεγά-
λα διαστήματα αλλαγών (LONG O.D.I.).

It exceeds the following specifications /  Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:
MERCEDES BENZ 228.5, ACEA E4-99/3, ACEA E7-04, API CF, MAN M 3277,MTU TYPE III,VOLVO VDS-3,

SCANIA LDF-2, CUMMINSCES 20072, DAF, RENAULT RXD
Packaging / Συσκευασία: 1000LT, 180KG, 25LT, 18LT, 4X4LT, 16X1LT

MEGANOL MODI 900 SAE10W40
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A synthetic-based, multigrade lubricant that is custom 
made for state-of-the-art, high performance, catalytic, 
multi-valve, turbo diesel and petrol engines. It is ideal 
for engines used in TAXIS and professional vehicles. 
It ensures perfect protection under the worst operat-
ing conditions. It performs ideally against oxidation. It 
helps reduce fuel consumption and exhaust gas lev-
els. It ensures long lubricant oil drain intervals.

Συνθετικής βάσης. πολύτυπο λιπαντικό, ειδικής σύν-
θεσης για σύγχρονους κινητήρες υψηλής απόδοσης, 
καταλυτικούς πολυβάλβιδους, turbo πετρελαίου και 
βενζίνης. Ιδανικό για κινητήρες των ΤΑΧΙ και επαγγελ-
ματικών αυτ/των. Παρέχει απόλυτη προστασία και στις 
πιο ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Ιδανική συμπεριφο-
ρά στην οξείδωση. Οικονομία στο καύσιμο και χαμηλή 
εκπομπή καυσαερίων. Μεγάλα διαστήματα αλλαγής 
λιπαντικών.

It exceeds the following specifications /  Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:
API CF/SL, ACEA A3/B3-04, MERCEDES BENZ 229.1, VW 505.00, ROVER

Packaging / Συσκευασία: 1000LT, 180KG, 18LT, 4Χ4LT, 16X1LT, 4Χ5LT

MEGANOL MODI 750 SAE15W40

A multigrade lubricant for European turbo diesel en-
gines used under adverse conditions. It protects the 
engine from damages and keeps it clean. It ensures 
longer lubricant oil drain intervals.

Πολύτυπο λιπαντικό για Ευρωπαϊκούς Turbo πετρελαι-
οκινητήρες που λειτουργούν σε αντίξοες συνθήκες. 
Προστατεύει τον κινητήρα από φθορές και τον διατηρεί 
καθαρό. Μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγών.

It exceeds the following specifications /  Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:
API CI-4/SL, ACEA E7-04, B4-02, A3-02, MERCEDES BENZ 228.3, VOLVO VDS-3, MAN M 3275, MACK EO-L

Packaging / Συσκευασία: 1000LT, 180KG, 25LT, 18LT

MEGANOL MODI 700 SAE15W40

A multigrade SHPD (Super High Performance Diesel) 
lubricant that is custom made for new generation TUR-
BO diesel engines used under adverse conditions. It 
ensures long oil drain intervals. It has excellent clean-
ing and dispersion properties that keep the pistons 
clean. Moreover, its top antioxidant and antirust prop-
erties ensure long oil drain intervals.

Πολύτυπα λιπαντικά υπέρ-υψηλής απόδοσης ειδικά 
σχεδιασμένα για πετρελαιοκινητήρες. Νέας Γενιάς 
“S.H.P.D.” με υπέρ-τροφοδότηση TURBO για λειτουργία 
κάτω από δυσμενείς συνθήκες και για πολλά χιλιόμετρα 
(LONG- DRAIN). Με εξαιρετικές απορρυπαντικές και 
διασκορπιστικές ιδιότητες που διατηρούν τα πιστόνια 
καθαρά. Ενώ οι άριστες αντιοξειδωτικές και αντισκωρι-
ακές ιδιότητες εξασφαλίζουν την αλλαγή του λιπαντικού 
μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

It exceeds the following specifications /  Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:
API CG-4/SJ, ACEA E4-98/E3-98MB 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS-2, MACK EO-L, ALLISON C4, 

MTU (2) TYPE II
Packaging / Συσκευασία: 1000LT, 180KG, 25LT, 18LT, 4X4LT, 16X1LT

MEGANOL MODI 600 SAE15W40

lubricants for/λιπαντικά 
diesel engines/πετρελαιοκινητήρων
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A multigrade SHPD (Super High Performance Diesel) 
lubricant that is custom made for new generation TUR-
BO diesel engines used under adverse conditions. It 
ensures long oil drain intervals. It has excellent clean-
ing and dispersion properties that keep the pistons 
clean. Moreover, its top antioxidant and antirust prop-
erties ensure long oil drain intervals.

Πολύτυπα λιπαντικά υπέρ-υψηλής απόδοσης ειδικά 
σχεδιασμένα για πετρελαιοκινητήρες Νέας Γενιάς 
“S.H.P.D.” με υπέρ-τροφοδότηση TURBO για λειτουργία 
κάτω από δυσμενείς συνθήκες και για πολλά χιλιόμετρα 
(LONG-DRAIN). Με εξαιρετικές απορρυπαντικές και 
διασκορπιστικές ιδιότητες που διατηρούν τα πιστόνια 
καθαρά. Ενώ οι άριστες αντιοξειδωτικές και αντισκωρι-
ακές ιδιότητες εξασφαλίζουν την αλλαγή του λιπαντικού 
μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

It exceeds the following specifications /  Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:
API CG-4/SJ, ACEA E4-98/E3-98 MB 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS-2, MACK EO-L, ALLISON C4, 

MTU (2) TYPE II 20
Packaging / Συσκευασία: 1000LT, 180KG, 25LT, 18LT, 4X4LT, 16X1LT

MEGANOL MODI 500 SAE20W50

It exceeds the following specifications /  Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:
API CF-4. CE/SG, ACEA E2-98/B2-98, MB 228.1, MAN 271, VOLVO VDS, CATERPILLAR TO-2, 

ALLISON C4, PERKINS, FORD
Packaging / Συσκευασία: 1000LT, 180KG, 25LT, 18LT, 4X4LT, 16X1LT

It exceeds the following specifications /  Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:
API CF-4. CE/SG, ACEA E2-98/B2-98, MB 228.1, MAN 271, VOLVO VDS, CATERPILLAR TO-2, 

ALLISON C4, PERKINS, FORD
Packaging / Συσκευασία: 1000LT, 180KG, 25LT, 18LT, 4X4LT, 16X1LT

A multigrade lubricant that is suitable for both conven-
tional and TURBO diesel engines. Its excellent clean-
ing, dispersion, antioxidant and antifriction properties 
ensure effective protection for all engine parts. It is 
recommended for lubrication purposes in all types 
of diesel engines, including TURBO engines used in 
trucks, loaders, excavators and generators.

Πολύτυπο λιπαντικό κατάλληλο τόσο για συμβατικούς 
πετρελαιοκινητήρες όσο και για TURBO. Οι τέλειες απορ-
ρυπαντικές διασκορπιστικές, αντιοξειδωτικές, αντιτρι-
βικές ιδιότητες παρέχουν αποτελεσματική προστασία 
όλων των εξαρτημάτων του κινητήρα. Συνιστάται για 
την λίπανση όλων των τύπων πετρελαιοκινητήρων κα-
θώς και των μοντέλων TURBO που χρησιμοποιούνται 
σε αυτοκίνητα φορτηγά, φορτωτές, εκσκαφείς, γεννή-
τριες.

MEGANOL MODI 450 SAE15W40

A multigrade lubricant that is suitable for both conven-
tional and TURBO diesel engines. Its excellent clean-
ing, dispersion, antioxidant and antifriction properties 
ensure effective protection for all engine parts. It is 
recommended for lubrication purposes in all types 
of diesel engines, including TURBO engines used in 
trucks, loaders, excavators and generators.

Πολύτυπο λιπαντικό κατάλληλο τόσο για συμβατικούς 
πετρελαιοκινητήρες όσο και για TURBO. Οι τέλειες απορ-
ρυπαντικές διασκορπιστικές, αντιοξειδωτικές, αντιτρι-
βικές ιδιότητες παρέχουν αποτελεσματική προστασία 
όλων των εξαρτημάτων του κινητήρα. Συνιστάται για 
την λίπανση όλων των τύπων πετρελαιοκινητήρων κα-
θώς και των μοντέλων TURBO που χρησιμοποιούνται 
σε αυτοκίνητα φορτηγά, φορτωτές, εκσκαφείς, γεννή-
τριες.

MEGANOL MODI 400 SAE20W50
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A multigrade high performance lubricant that is recom-
mended for diesel and petrol engines used under ad-
verse conditions. It ensures protection against friction, 
damage as well as combustion residues.

Πολύτυπο λιπαντικό υψηλής απόδοσης συνιστάται για 
κινητήρες πετρελαίου & βενζίνης που λειτουργούν σε 
δυσμενείς συνθήκες. Παρέχει υψηλή προστασία από τις 
τριβές ,την φθορά και τα κατάλοιπα της καύσης.

It exceeds the following specifications /  Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:
API CF/SF, CCMC D4/G2, MERCEDES BENZ 277.0, ALLISON C3

Packaging / Συσκευασία: 1000LT, 180KG, 18LT, 4X4LT, 16X1LT

MEGANOL MODI 350 SAE20W50

A super strong, monograde lubricant in the III Series 
for older technology diesel engines (farm tractors).

Υπέρ-ενισχυμένα μονότυπα λιπαντικά σειράς -ΙΙΙ- για πε-
τρελαιοκινητήρες παλαιάς τεχνολογίας. (Τρακτέρ).

It exceeds the following specifications /  Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:
API CF/SF, CCMC D4/G2, CATERPILLAR TO-2

Packaging / Συσκευασία: 18LT, 4X4LT

MEGANOL MODI 200Α SAE50

A super strong, monograde lubricant in the III Series for 
diesel engines used under the worst conditions, even 
for those in which deposit accumulation is frequent or 
those using high-sulfur content fuels. This lubricant is 
made of top quality key mineral oils enriched with spe-
cial additives that ensure high cleaning and dispersion 
levels and make it a perfect agent against oxidation, 
corrosion, damage, friction and foaming.

Υπερ-ενισχυμένα μονότυπα λιπαντικά σειράς -ΙΙΙ- για 
πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν κάτω από τις πιο 
δυσμενείς συνθήκες ακόμα σε κινητήρες στους οποίους
δημιουργούνται εύκολα αποθέσεις ή χρησιμοποιούν 
καύσιμα με υψηλή ποσότητα θείου. Παράγονται από 
άριστης ποιότητας βασικά ορυκτέλαια εμπλουτισμένα 
με ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν μεγάλη απορρυ-
παντικότητα, διασκορπιστικότητα και άριστες ιδιότητες
κατά της οξείδωσης, διάβρωσης, φθοράς, τριβής και 
αφρισμού.

It exceeds the following specifications /  Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:
API CF/SF, CCMC D4/G2, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C3, M.B. 227.0

Packaging / Συσκευασία: 180KG, 18LT, 4X4LT, 16X1LT

MEGANOL MODI 200 SAE40

GB GR
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It exceeds the following specifications /  Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:
API CF/SF, CCMC D4/G2, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C3, M.B. 227.0

Packaging / Συσκευασία: 1000LT, 180KG, 18LT, 4X4LT, 16X1LT

A super strong, monograde lubricant in the III Series 
for diesel engines used under the worst conditions, 
even for those in which deposit accumulation is fre-
quent or those using high-sulfur content fuels. This lu-
bricant is made of top quality key mineral oils enriched  
with special additives that ensure high cleaning and 
dispersion levels and make it a perfect agent against 
oxidation, corrosion, damage, friction and foaming.

Υπέρ-ενισχυμένα μονότυπα λιπαντικά σειράς -ΙΙΙ- για 
πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν κάτω από τις πιο 
δυσμενείς συνθήκες ακόμα σε κινητήρες στους οποίους
δημιουργούνται εύκολα αποθέσεις ή χρησιμοποιούν 
καύσιμα με υψηλή ποσότητα θείου. Παράγονται από 
άριστης ποιότητας βασικά ορυκτέλαια εμπλουτισμένα 
με ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν μεγάλη απορρυ-
παντικότητα, διασκορπιστικότητα και άριστες ιδιότητες 
κατά της οξείδωσης, διάβρωσης, φθοράς, τριβής και 
αφρισμού.

MEGANOL MODI 050 SAE10

A super strong, monograde lubricant in the III Series for 
diesel engines used under the worst conditions, even 
for those in which deposit accumulation is frequent or 
those using high-sulfur content fuels. This lubricant is 
made of top quality key mineral oils enriched with spe-
cial additives that ensure high cleaning and dispersion 
levels and make it a perfect agent against oxidation, 
corrosion, damage, friction and foaming.

Υπέρ-ενισχυμένα μονότυπα λιπαντικά σειράς -ΙΙΙ- για 
πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν κάτω από τις πιο 
δυσμενείς συνθήκες ακόμα σε κινητήρες στους οποίους
δημιουργούνται εύκολα αποθέσεις ή χρησιμοποιούν 
καύσιμα με υψηλή ποσότητα θείου. Παράγονται από 
άριστης ποιότητας βασικά ορυκτέλαια εμπλουτισμένα 
με ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν μεγάλη απορρυ-
παντικότητα, διασκορπιστικότητα και άριστες ιδιότητες
κατά της οξείδωσης, διάβρωσης, φθοράς,τριβής και 
αφρισμού.

It exceeds the following specifications /  Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:
API CF/SF, CCMC D4/G2, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C3, M.B. 227.0

Packaging / Συσκευασία: 1000LT, 180KG, 18LT, 4X4LT, 16X1LT

MEGANOL MODI 100 SAE30
GB GR
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Monograde lubricants with special additives intended 
to protect the engine against oxidation, corrosion and 
damage. They are also suitable as supplements for 
diesel and petrol engines based on previous technol-
ogies.

Μονότυπα λιπαντικά με ειδικά πρόσθετα που προστα-
τεύουν τον κινητήρα από την οξείδωση, τη διάβρωση 
και τη φθορά. Είναι κατάλληλα και για συμπληρώματα
πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων παλιάς τε-
χνολογίας.

It exceeds the following specifications /  Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:
API CC/SC, MIL-L-2104B

Packaging / Συσκευασία: 180KG, 18LT, 4X4LT, 16X1LT

MEGANOL MODI 150 SAE40


