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Voitelukeskus on vuonna 1978 perustettu perheyritys, jonka palveluksessa 
työskentelee yli 30 alan ammattilasta. Toimitilamme sijaitsevat Pirkkalassa, 
Turkkiradan teollisuusalueella kolmostien (moottoritie E12) varrella. 
Tiloistamme Pirkkalasta löytyvät noutomyymälä, konttoritilat sekä noin 
5000 neliömetrin varastotilat. Piha-alueemme on sen verran suuri, että 
myös isommalla kalustolla poikkeaminen sujuu ongelmitta. 

Voitelukeskuksen varaston kautta kiertää vuosittain n. 2 miljoonaa litraa 
voiteluaineita sekä satoja tuhansia suodattimia. Pyrimme toimittamaan kaikki 
kotimaan tilaukset  24 tunnin sisällä. Tuotteiden ja palvelun korkea laatu, sekä 
toimitusvarmuus ovat yrityksemme vahvuuksia, jotka tunnetaan 
asiakkaidemme keskuudessa.

Tervetuloa asioimaan kanssamme!

Voitelua vuodesta 1978



Cummins Filtration on maailman johtavia 
suodatusjärjestelmien toimittajia. Fleet-
guardin brändin alaisuudessa Cummins 
Filtration tarjoaa kattavan valikoiman ilma- 
ja nestesuodatuksen parissa. Suodatuksen 
lisäksi Cummins Filtration tarjoaa valikoiman 
erilaisia jäähdytysnesteitä sekä niiden 
lisäaineita ja tarvikkeita. 

Yli 10 000 tuotenimikkeellä Cummins Filtration voi 
palvella laajan asiakaskunnan yksilöllisiä tarpeita. Fleet-
guardin tuoteryhmät keskittyvät pääasiallisesti raskaan 
liikenteen, maatalouden, teollisuuden, rakennusteol-
lisuuden, energiateollisuuden, konevuokraamoiden 
sekä meriliikenteen sektoreihin. Cummins Filtration on 
osa Cummins-yhtymää, Cummins on suurin yli 50 hv 

dieselmoottoreiden valmistaja. Cummins Filtration kehit-
tää nykypäivän suodatusratkaisuja yhdessä Cumminsin 
sekä yli 140 alkuperäisvalmistajan (OEM) kanssa. Mm. 
Volkswagen, Ford, Dong Feng, Foton, DAF, John Deere, 
Iveco, Komatsu, Liebherr sekä Scania.

Takuu

Cummins Filtration seisoo valmistamiensa tuotteiden 
takana. Jokainen tuote jonka Cummins Filtration suunnit-
telee, kehittää tai valmistaa, on tuotettu noudattaen 
alan viimeisimpiä laatustandardeja. Mikäli moottori tai 
jokin komponentti vaatii korjausta Cummins Filtrationin 
tuotteen virheellisyyden vuoksi, Cummins Filtrationin 
takuu korvaa moottorin tai komponentin korjauksesta 
aiheutuneet, kohtuulliseksi määritetyt kustannukset.

Fleetguardin valikoimissa ovat mm. 
korkealaatuiset ilma-, polttoaine-, 
öljy-, sekä nestesuodattimet, 
jäähdytysnesteet sekä niiden lisäaineet.



Viskositeetti
  32 46
mm2/s @ 40 °C   31,9 45,4 
mm2/s @ 100 °C   6,2 8,1
Viskositeetti-indeksi  147 153
Min. käynnistyslämpötila -37 °C -31°C
(Käynnistyslämpötila, jolloin öljyn viskositeetti on 10.000 cP.)
Jähmepiste   -51 °C -48 °C
Hapettumisenkesto / tuntia  7000+

DIN 51524 Part 3 HVLP

Hydrex MV hydrauliikkaöljyä suositellaan käytettäväksi Eaton Vickers, Denison, Komatsu, 
Sauer-Danfoss, Bosch Rexroth, Oilgear, Hydreco, Dynex 
ja monien muiden laitteiden kanssa.

Petro-Canada Duron E - moottoriöljyt ovat korkealuokkaisia raskaan kaluston 
moottoriöljyjä jotka ylittävät API CJ-4/SM luokitukset ja ovat soveltuvia
käytettäväksi nykyaikaisissa vähäpäästöisissä moottoreissa joissa käytetään pakokaasun 
jälkikäsittelylaitteita kuten partikkelisuodattimia (DPF), hapetuskatalysaattoreita (DOC), 
selektiivistä katalyyttien pelkistämistä (SCR) tai pakokaasujen takaisinkierrätystä (EGR).

HYDREX™ MV 32 & 46 

DURON™ E

Duron™ E  10W-30 ja 15W-40
Duron™ E  10W-30 ja 15W-40 moottoriöljyt on valmistettu 
ainutlaatuisesta, myrkyttömästä HT -perusöljystä, (isoparafiini) 
sekä lisäaineista. Yli 1.000.000 km:n kenttäkokeet ovat 
varmistaneet Duron E:n edut moneen kilpailijaan verrattuina.

Duron™ E Synthetic 10W-40
Duron™ E Synthetic 10W-40 takaa erinomaiset kylmäkäynnistys- 
ominaisuudet jopa –35 C asti.

Duron™ XL Synthetic Blend 10W-40
Duron™ XL Synthetic Blend 10W-40 ja 15W-40 ovat ensiluokkaisia 
synteettisiä moottoriöljyjä, jotka ovat suunniteltu erityisesti tämän 
päivän raskaan kaluston käyttöön täyttäen ennen EPA 2007 
-moottorinvalmistajien laatuvaatimukset äärimmäisiin 
olosuhteisiin.



API GL-4, Case MS-1209, MS-1210, MS 1230, JD J20C, J20D, 
MF M1141, M1135, Agco 821 XL, Volvo WB 101  

Petro-Canada Duratran – yhdistetty voimansiirto- ja vaihteistoöljy on korkealuokkainen 
traktoreiden UTTO-öljy (Universal Tractor Transmission Oil). Öljyllä on erinomaiset 
hapettumisen- ja kulumisenesto-ominaisuudet sekä vaaditut kitkaominaisuudet. Öljyn 
alhaisen käynnistyslämpötilan ansiosta se on erityisen sopiva pohjolan vaihteleviin 
lämpötilaolosuhteisiin. Öljy täyttää ja ylittää eri traktori- valmistajien yhdistetyn 
voimansiirto- ja vaihteistoöljyn suorituskykyvaatimukset.

Duratran - märkäjarruöljy

Viskositeetti  
  
mm2/s @ 40 °C   43,2
mm2/s @ 100 °C   10,5
Viskositeetti-indeksi  244
Min. käynnistyslämpötila -40°C
(Käynnistyslämpötila, jolloin öljyn viskositeetti on 10.000 cP.)
Jähmepiste   -48 °C 
Hapettumisenkesto / tuntia  10000+

DIN 51524 Part 3 HVLP

Hydrex MV hydrauliikkaöljyä suositellaan käytettäväksi Eaton Vickers, 
Denison, Komatsu, Sauer-Danfoss, Bosch Rexroth, Oilgear, Hydreco, Dynex
ja monien muiden laitteiden kanssa.

Petro-Canada Hydrex™ XV -hydrauliikkaöljy on synteettinen 
(ISO-PARAFFIN) korkealuokkainen, pitkäikäinen ja laajakäyttöinen 
hydrauliikkaöljy. Petro-Canada Hydrex™ XV on testeissä todettu 
vähintään kolme kertaa pidempi-ikäiseksi yleisempiin 
kilpailijoihinsa verrattuna. Soveltuu erinomaisesti 
korkeapainejärjestelmiin ankariin lämpöolosuhteisiin.

HYDREX™ XV 46 
ALL SEASON

Erinomainen HT -perusöljypohjainen 
LITIUMKOMPLEKSISAENTEINEN rasva raskaaseen ja yleiseen 
käyttöön, erityisesti keskuspainevoitelu- järjestelmiin. Täyttää tai 
ylittää EP –vaatimukset (Ei EMB-). Petro-Canada Precision™ XL EP 
-rasvoilla on erittäin korkea tippumispiste joka tarjoaa hyvin 
laajan käyttölämpötila-alueen verrattuna monien muiden 
valmistajien tuotteisiin. Precision™ XL EP -rasvojen litium- 
kompleksisaennin takaa erinomaisen pysyvyyden myös märissä 
olosuhteissa ja iskumaisissa kuormituksissa. Rasvan teknilliset ja 
kemialliset ominaisuudet takaavat erinomaisen laajat käyttös- 
ovellukset. HT -perusöljypohjaiset rasvat ovat myrkyttöminä 
käyttöturvallisia sekä ympäristölle vähemmän haitallisia kuin 
perinteiset voitelurasvat. Notkeat EP 000, 00 ja 1 soveltuvat 
keskusvoiteluautomaatti- rasvauslaitteisiin: Lincoln( myös EP 
2),Groeveveld, SKF(Safematic), Robertshaw, Willy Vogel, Grease 
Jockey, Interlube ym.

PRECISION™ XL EP
Litiumsaippuasaenteinen yleisvoitelu-, keskusvoitelu- ja 
vaihteistorasva Petro-Canada Precision general purpose EP 1 
on suositeltava rasva keskusvoitelulaitteisiin, jotka voitelevat 
raskaasti kuormitettuja kuljetinlaakereita. Se soveltuu myös 
liikkuviin kaivoskoneisiin, metsäkoneisiin sekä nopeille 
pyörimisnopeuksille teollisuuslaakereihin.

Käyttölämpötilarajat ovat –30….+125 °C

Petro-Canada Precision general purpose EP 2 on erinomainen 
yleisrasva moneen käyttötarkoitukseen. Se soveltuu pyörien 
laakereiden voiteluun matalille ja keskisuurille pyörimis- 
nopeuksille ja vaihteleviin lämpötiloihin, myös märkiin 
olosuhteisiin. Erinomainen pysyvyys iskumaisissa ja suurissa 
kuormituksissa. Erinomaisten kitkaa vähentävien lisäaineiden 
ansiosta osien kuluminen on minimaalista ja liikkeellelähtökitka 
on pieni. Näin se auttaa pidentämään huoltovälejä.

Käyttölämpötilarajat ovat –25….+135 °C.

PRECISION™ GENERAL 
PURPOSE EP2 ja EP1

Petro-Canada Peerless OG-2 RED – voitelurasva on 
korkealuokkainen monikäyttöinen voitelurasva. Rasvan sitkeän 
koostumuksen johdosta se soveltuu parhaiten käytettäväksi 
hitaissa ja raskaasti kuormitetuissa laakereissa ja nivelissä. 
Rasvalla on erittäin hyvät vedenkesto-ominaisuudet. NLGI # 2, 
kalsiumsulfonaatti. Rasvan käyttölämpötila-alue -25°C – +163°C.

Punainen vaseliini 
PETRO-CANADA “Legendaarinen”



Viskositeetti  
  
ISO VG-LUOKKA:   32  46

mm2/s @ 40 °C   32 47
mm2/s @ 100 °C   6,0 7,8
Viskositeetti-indeksi  147 141
Jähmepiste   -42°C  -42°C 

Täyttää mm. DIN 51524 Part 3, Vickers I-286-S, M-2950-S normit.

Erittäin vaihtelevissa lämpötiloissa toimiviin hydraulisiin 
järjestelmiin. Liikkuva kalusto ja niiden hydrauliset järjestelmät ovat 
tälle öljylle ominaisintaaluetta. Öljyllä on erittäin hyvin leikkausta 
kestävä viskositeetti-indeksin parantajalisäaine. Sopii 
ympärivuotiseksi öljyksi useimpiin liikkuvan kaluston korkea 
painehydrauliikkajärjestelmiin.

SUPER HYDRAULIC OIL 
32S, 46S

COMET-voiteluaineet ovat olleet tunnettuja laatutuotteita maassamme
jo 1950-luvulta saakka. Nopeiden toimitusten turvaamiseksi Comet- voiteluaineet
sekoitetaan Suomessa. Laajaan Comet-tuoteperheeseen kuuluvat muun muassa
diesel- ja bensiinimoottoriöljyt, vaihteistoöljyt, hydrauliikkaöljyt.

Comet MP 80W/90 LS lukkoperäöljy on korkealuokkainen erikoisöljy, 
joka on tarkoitettu kitkalukolla (rajoitettu luisto) varustettujen 
vetopyörästöjen ympärivuotiseksi voiteluöljyksi.

Comet MP 80W/90 LS lukkoperäöljy täyttää ns. LS = Limited Slip, 
eli rajoitetun luiston vaatimukset. Lukkoperäöljyn lisäaineistuksella 
aikaansaaduilla erinomaisilla kitkanmuunto-ominaisuuksilla 
saavutetaan pehmeä ja äänetön kitkalukon pito kaikissa olosuhteissa.

MP 80W90 GL-5 LS 
LUKKOPERÄÖLJY

Comet MP Gear Oil on korkealuokkainen EP-öljy erityisesti 
ajoneuvojen hypoidivetopyörästöjen voiteluun. Öljy valmistetaan 
valikoidusta perusöljyistä, joiden luontaisia hyviä voitelu- 
ominaisuuksia vielä vahvistetaan EP-lisäaineilla. Lisäaineet suojaavat 
hammaskyljet siten, että niiden välillä ei synny metallista kosketusta 
raskaimmissakaan kuormituksissa. Valikoidun perusöljy + lisäaine 
-yhdistelmän ansioista Comet MP Gear Oil on luonteeltaan ns. 
monikäyttö-öljy. Sitä voidaan käyttää myös vaihteistojen, 
ohjausvaihteiden, öljyvoideltujen murrosnivelien yms. voiteluun.

MP GEAR OIL 80W/90 GL-5

Comet Super HPD on kehitetty erittäin voimakkaasti ahdettuja ja 
ominaisteholtaansuuria dieselmoottoreita varten. Tämä SHPD (Super 
High Performance Diesel) -luokan öljy antaa moottorille erittäin 
hyvän suojan mm. sylinteriputkien kiillottumista vastaan. 

Super HPD:llä voidaan ajaa useimpien moottorivalmistajien antamia 
maksimiöljynvaihtovälejä. Comet Super HPD ylittää kansainväliset 
dieselmoottoriöljyjen suorituskykyluokat, kuten API: CI-4, CH-4, 
CG-4, CF-4, ACEA: E7, E5, E3, B3. 

Moottorivalmistajien erityisvaatimukset: Cummins: CES 20071, -2, 
-6, -7 ja –8, Mercedes-Benz 228.3 ,MAN 3275, Mack EO-M Plus, 
Renault RVI RDL, Global DHD-1, CAT ECF-1a ja 2, Jaso DH-1, MTU 2 
sekä Volvo VDS-2 ja 3.

SUPER HPD MOTOR OIL
10W/30, 15W/40,10W/40

Comet HD 100 jäähdytysneste on tiiviste, joka pohjautuu 
monoetyleeniglykoliin. Tuote ei sisällä nitriittejä, amiineja eikä 
fosfaatteja. Tuote soveltuu käytettäväksi bensiini- ja dieselmoottoreissa. 

Täyttää British Standardin BS 6580 -luokituksen lisäaineistuksesta 
ajoneuvojen moottoreiden jäähdytinnesteistä.

Comet HD 100 lisäainepaketti on kehitetty laaja-alaisella tutkimus- ja 
testaustyöllä käsittäen laboratoriotestejä, kavitaatiotestejä, valvottuja 
moottoritestejä ja kenttätestejä sekä monivuotisella käytännön 
kokemuksella ja osaamisella.

HD 100 JÄÄHDYTYSNESTE



1205 Pumppu painesuhde 5:1, tuotto 28L/min
1400 Astiakärry
1221 Öljyletku R1 1/2* 3m
1233C Digitaalimittari suutin

JAKELUVAUNU TYNNYRILLE 
180/220L  - ART1290

 Meclube-tuotteet öljynkäsittelyyn, -jakeluun sekä rasvaukseen.

- Painesuhde 5:1, tuotto 28L/min

1221  Öljyletku R1 1/2* 3m
1233C  Digitaalimittari suutin

ÖLJYPUMPPU TYNNYRILLE 
180/220L  - ART1288

- Kannettavana paineistettu 24L öljyastia
- Täyttöletkun pituus 3m
- Nestemäärän ilmaisin
- Pistooli, jossa 30 asteen nokka

TÄYTTÖPUMPPU - ART1305

- 24L säiliö
- Varustettu imuputkisarjalla ja tason ilmaisimella
- Manuaalinen tyhjennys

IMUVAIHTAJA PYÖRILLÄ 
- ART1418

- 65L säiliö
- Varustettu imuputkisarjalla ja tason ilmaisimella
- Kolmiosainen työkalunpidin
- Ilmatoiminen tyhjennys

IMUVAIHTAJA PYÖRILLÄ  
- ART1424

- Säiliö 24L
- 10m spiraaliletku sumutinpistooli
- 600mm teräsputkella

LIUOTINRUISKU PYÖRILLÄ
 - ART1520

1005  Rasvapumppu painesuhde 60:1
 tuotto 1600g/min
1393  Kärry
1051  Kansi Ø 320mm
1062  Saattokansi Ø310mm
1070  Letku R2 1/4� pituus 3m
1081  Rasvapistooli

RASVAUSLAITE KÄRRYLLÄ 
18-30KG ASTIOILLE - ART1108 ART1905

- Valuma-allas yhdelle tynnyrille 180-220L
- Mitat 1000mm x 850mm H 300
- Rakenne terästä

ART1910
- Valuma-allas kahdelle tynnyrille 180-220L
- Mitat 1350mm x 850mm H 300
- Rakenne terästä

ART1914
- Valuma-allas 4 tynnyrille 180-220L
- Mitat 1350mm x 1350mm H 300
- Rakenne terästä

ART1915
- Valuma-allas kontille 1000L
- Mitat 1650mm x 1350mm H 620
- Rakenne terästä

VALUMA-ALTAAT 180-1000L 



Turkkirata 10, 33960 Pirkkala
Puhelin, myynti (03) 358 7660
Puhelin, keskus (03) 358 760
voitelukeskus@voitelukeskus.com

www.voitelukeskus.com

Laadukkaat tuotemerkkimme maailmalta 

Cougar Lubricants Finland Oy Ltd

Cummins Filtration on maailman johtavia suodatusjärjestelmien toimittajia. 
Fleetguardin brändin alaisuudessa Cummins Filtration tarjoaa kattavan valikoiman 
ilma- ja nestesuodatuksen parissa. Suodatuksen lisäksi Cummins Filtration tarjoaa 
valikoiman erilaisia jäähdytysnesteitä sekä niiden lisäaineita ja tarvikkeita. 

Petro-Canada on Kanadan suurin öljy-yhtiö, jonka vetykäsittelymenetelmällä 
valmistetut voiteluaineet ovat kaikkialla maailmassa tunnettuja huipputuotteita. 
Yhtiön kattavasta voiteluaine- ja rasvavalikoimasta löytyy oikea tuote jokaiseen 
käyttöön. Petro-Canadan tuotevalikoima yltää myrkyttömistä elintarviketeollisuuden 
öljyistä ja rasvoista arktisiin oloihin tarkoitettuihin hydrauliikkaöljyihin ja 
kaksitahtimoottorien erikoisöljyihin. 

COMET-voiteluaineet ovat olleet tunnettuja laatutuotteita maassamme jo 
1950-luvulta saakka. Nopeiden toimitusten turvaamiseksi Comet- voiteluaineet 
sekoitetaan Suomessa. Laajaan Comet-tuoteperheeseen kuuluvat muun muassa 
diesel- ja bensiinimoottoriöljyt, vaihteistoöljyt, hydrauliikkaöljyt, johdeöljyt, 
leikkuu- ja kierteytysöljyt sekä kompressoriöljyt.

Voitelukeskus Oy:n tytäryhtiö Cougar Lubricants 
Finland Oy Ltd maahantuo ja markkinoi 
huippulaadukkaita Cougar-voiteluaineita! 

Kysy lisää myynnistämme!


