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εισαγωγή

introduction

Πιστεύουμε ότι στις σελίδες που ακολουθούν σας παρουσιάζουμε με τρόπο σαφή και λειτουργικό 
τα προϊόντα μας MEGANÖL LUBRICANTS, προϊόντα που διακρίνονται στην αγορά για τη σταθερή 
ποιότητα και την υψηλή τεχνολογία τους.
Η MEGANÖL LUBRICANTS έχει τη δυνατότητα να σας προμηθεύσει, κατόπιν παραγγελίας, και 
άλλα εξειδικευμένα προϊόντα που δεν αναφέρονται στον κατάλογο.

We do hope that the following pages will provide you with a clear and effective presentation of 
the products of MEGANÖL LUBRICANTS, which are distinguished in the market for their con-
sistent quality and top technology.
MEGANÖL LUBRICANTS is capable of supplying, upon order, other specialized products too, 
which are not included in the product list.

C O N T E N T S:

LUBRICANTS FOR PETROL ENGINES…
LUBRICANTS FOR DIESEL ENGINES…
LUBRICANTS FOR FARM MACHINERY AND TRACTORS …
LUBRICANTS FOR MOTORCYCLES …
LUBRICANTS FOR TRANSMISSION SYSTEMS …
LUBRICANTS FOR DIFFERENTIALS - GEAR OILS …
AUTOMATIC GEARBOX AND POWER ASSISTED 
STEERING FLUIDS …
LUBRICANTS FOR HYDRAULIC SYSTEMS …
INDUSTRIAL LUBRICANTS FOR ENCASED GEARBOXES 
(GEAR REDUCERS) …
LUBRICANTS FOR AIR COMPRESSORS …
LUBRICANTS FOR PNEUMATIC TOOLS …
LUBRICANTS FOR HEAT TRANSMISSION SYSTEMS …
LUBRICANTS FOR WIRE RORES …
LUBRICANTS FOR METAL CUTTING AND PROCESSING 
DEVICES …
LUBRICANTS FOR MARINE OUTBOARD MOTORS …
LUBRICANTS FOR MARINE MOTORS …
LUBRICANTS FOR CHAINSAWS …
ALL PURPOSE LUBRICANTS …
GREASES …
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α:

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Μ ΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ, ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ
ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
& ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΟΝΙΩΝ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ
ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ (ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ) 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΡΑΣΑ



Since 1980 we have engaged in the import and marketing of filters, lubricants, accessories 
and a number of other items produced by well-known foreign manufacturers and have sup-
plied all these items to car repair shops, fuel stations and spare parts stores in Western and 
Central Greece, Peloponnese, Epirus, the Ionian Islands and Attica.

The efforts made by “Mousakian Kiriakos & Co OEE” reached a climax in 2006 by the pack-
aging procedure used for our top quality primary lubricants and chemicals branded as “MEG-
ANOL lubricants”.These products are manufactured according to the certified quality system 
“UKAS ISO 9001:2008” and exceed manufacturer specifications.

Από το 1980 εισάγουμε και διαθέτουμε φίλτρα, λιπαντικά, αξεσουάρ και πολλά ακόμη 
είδη αυτοκινήτου επώνυμων οίκων του εξωτερικού, σε συνεργεία, πρατήρια καυσίμων και 
καταστήματα ανταλλακτικών, στην Δυτική και Κεντρική Στερεά, στη Πελλοπόνησο, στην Ήπειρο, 
στα Επτάνησα και στην Αττική.

Αποκορύφωμα των προσπαθειών της «Μουσακιάν Κυριάκος & ΣΙΑ ΟΕΕ» αποτελεί η διαδικασία 
συσκευασίας από το 2006 των εξαιρετικής ποιότητας πρωτογενών λιπαντικών και χημικών με τον 
διακριτικό τίτλο «MEGANOL lubricants». Tα παραπάνω παρασκευάζονται με το πιστοποιημένο 
σύστημα ποιότητας της UCAS ISO 9001:2008 και υπερπληρούν τις προδιαγραφές των 
κατασκευαστών.

the company

η εταιρεία

λιπαντικά meganöl

meganöl lubricants

Tα λιπαντικά ΜΕGANOL είναι υψηλής ποιότητας πρωτογενή λιπαντικά, ειδικά εξελιγμένα για 
να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των σύγχρονων κινητήρων και συστημάτων μετάδοσης 
των αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Υπερπληρούν τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. 
Παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή ένωση από εργοστάσιο με πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας 
UCAS -Μεγάλης Βρετανίας- ISO 9001:2008.

Meganöl lubricants are top quality primary lubricants, specifically developed to meet all the 
requirements of modern engines and transmission systems used in cars and machinery.
They exceed manufacturer specifications. they are produced in the european union (Greece) in 
a manufacturing plant that is certified according to the quality system “ukas iso 9001:2008”.
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