
Traditsiooniga kaubamärk 
 

Määrdeained – Ida-Saksamaa kunagine määrdeainete kvaliteetkaubamärk Addinol on 

täies elujõus ning saavutab kogu Saksamaal järjest rohkem edu. 
 

Veel 20 aasta eest toodeti Ida-

Saksamaal kõigest kahte marki 

määrdeaineid, milleks olid Addinol ja 

Minol. Ajal, mil Elf-õlikontsern 

Minoli, mis oli SDV tanklate 

kaubamärk number üks, turult 

kõrvaldas, suutis Addinol püsima 

jääda ja oma kliendid säilitada. 

Nüüdseks on Leunas tegutsev 

Addinol Lube Oil GmbH saavutanud 

määrdeaineid arendava ja tootva 

keskmise suurusega ettevõttena turul 

suurt edu ning räägib protsentuaalselt 

kahekohalisest käibekasvust aastas. 

 

Saadud litsentsid 
Täna arendatakse, toodetakse ja 

pakendatakse Leunas üle 600 toote. 

Seejuures hõlmab Addinoli tootevalik 

mootorsõidukitele mootori- ja 

transmissiooniõlisid, mis täidavad 

rahvusvaheliselt kehtivate ACEA ja 

API kvaliteediklasside nõudeid. 

Lisaks räägivad määrdeainete 

kvaliteedi kasuks neile väljastatud üle 

150 litsentsi juhtivatelt 

mootoritootjatelt (OEM), nagu nt 

BMW-lt, Daimlerilt, VW-lt, 

Porschelt, Fordilt, Renault`lt, Volvolt, 

MAN-ilt, Deutzilt, Scanialt jne. 

Eriti suurt uhkust tunneb Addinol 

täissünteetilisele, sisehõõrdumist 

vähendavale mootoriõlile Addinol 

Mega Light MV 0539 LE väljastatud 

VW litsentsi üle, mis lubab õli 

kasutada pikendatud hooldus-

intervalliga (WIV-ga) VW sõidukites 

ja CNG toitega VW mudelites. Lisaks 

kuulub ettevõtte sortimenti 

täissünteetiline SAE 5W-30 

mootoriõli Addinol Giga Light MV 

0530 LL, mis on spetsiaalselt 

arendatud paindlike hooldus-

intervallidega kaasaegsetele bensiini- 

ja diiselmootoritele ning tõotab suurt 

müügiedu. 

 

Tähtis: Addinol Giga Light ületab 

ACEA C3 kvaliteediklassi nõudeid 

ning omab VW 504 00/507 00, MB 

229.51 ja BMW Longlife-04 litsentsi. 

Seega on õli võimalik kasutada pea 

kõikides sõiduautode ja kaubikute 

bensiini- ja diiselmootorites. Tänu 

spetsiaalsetele lisanditele vähendab 

Giga Light diiselmootorite  

tahmafiltris tuhasetet poole võrra ja 

pikendab filtrite tööiga. 

 

Esindatud kogu maailmas 
Autotöökodadele pakub abi ja tuge 

firma kodulehel asuv spetsiaalne Oil-

Finder, mis selgitab  sõidukitüübi ja 

võtmenumbri sisestamisel välja 

sobiva määrdeaine. Otsingu 

tulemusena kuvatakse ekraanile 

erinevate kvaliteediklassidega 

mootoriõlid, määrdeained 

käigukastile, roolile, piduritele ja 

rattalaagritele. Pealegi annab see infot 

täitekoguste kohta. Ettevõte pakub 

erinevaid teenuseid, nagu tehnilist 

nõustamist, infomaterjale, tootelehti, 

ülevaateid toodetest, trükiseid 

lõpptarbijale, müüki toetavaid 

reklaammaterjale, töökoja ja lao 

seadmeid, vanaõli käitlemiskontsepte 

ning tehnilist koolitust. Addinol 

tegutseb edasimüüjate abil 

ümmarguselt 70 riigis. Saksamaal 

toimub müük firma müügijuhtide ja 

regionaalsete edasimüüjate kaudu. 

www.addinol.de

 

 

 

 

Tõlge artiklist „Traditionsmarke“ (ilmunud ajakirjas Autohaus 10/2009, lk 60). 

           

LUGEGE SIIT... 
... kuidas traditsiooniga kaubamärk 

Addinol võib innovaatiliste toodetega 

olla alternatiiviks mainekatele konku-

rentidele. 

 

Addinol Giga Light MV 0530 LL, SAE 

5W-30, võib kasutada pea kõikides 

sõiduautode ja kaubikute bensiini- ja 

diiselmootorites. 

 
Addinoli määrdeaineid toodetakse 

Leuna rafineerimistehases. 

 


