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Motorový olej STIHL HP 
pro přípravu palivové směsi Návod k použití

0781 319 8401 0,1  litru
0781 319 8410 1 litr
0781 319 8411 1 litr s odm.
0781 319 8433 5 litrů
0781 319 8434 10 litrů



Vysokovýkonný minerální motorový olej pro dvojtaktní motory, motory 
STIHL 2-mix a  STIHL 4-mix. 

Vlastnosti:

- výkonnostní třída API TC

- je mísitelný se všemi značkovými motorovými oleji stejné specifikace

- vyznačuje se výbornou mazivostí a vysokým stupněm ochrany proti 
opotřebení

- snížená tendence ke karbonizaci spalovacího prostoru 

- dobré samosměšovací vlastnosti 

- je kompatibilní se slitinami lehkých kovů, plasty, laky, pryžemi  
a eleastomery

Použití:

- vhodný pro všechny oblasti použití vzduchem chlazených 2-t  motorů

- firmou STIHL doporučen pro mazání 2-t motorů STIHL a motorů STIHL 
2-mix

- možno použít i pro mazání motorů STIHL 4-mix

- olej je určen i pro použití v motorech s katalyzátorem výfukových spalin

Směšovací poměr:

1:50  tj. 1 litr motorového oleje na 50 litrů benzínu

Příklady mísících poměrů:

Olej STIHL HP (litry) 0,06 0,1 0,2 0,3 0,4

Benzín (litry) 3,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Velikost  balení:

- 0,1 litru  0781 319 8401

- 1 litr  0781 319 8410

- 1 litr s odm. 0781 319 8411

- 5 litrů  0781 319 8433

- 10 litrů  0781 319 8434

Důležité upozornění:

- palivovou směs připravujte a uchovávejte jen v nádobách k tomu 
určených

- z důvodu rychlejšího stárnutí bezolovnatých benzínů neskladujte velké 
zásoby směsi

- skladovatelnost připravené směsi cca 3 měsíce

- delší dobu skladovanou směs před natankováním do palivové nádrže 
stroje řádně protřepat

- bezpečnostní list je k dispozici na www.stihl.cz v kapitole Know  How.

- použité obaly od oleje odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu

- zbytky oleje nebo starou palivovou směs likvidujte jako nebezpečný 
odpad prostřednictvím oprávněných firem

- olej je hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti

- neodborná manipulace poškozuje a znečišťuje životní prostředí

- může dráždit pokožku, dodržujte zásady osobní hygieny

- chraňte před přímým slunečním svitem a skladujte při teplotách do 40°C

Dovozce do ČR: Andreas STIHL, spol. s r. o.
    Chrlická 753
    664 42 Modřice

Motorový olej STIHL HP 
pro přípravu palivové směsi Návod k použití


