
 

 

„German Quality“ made by ADDINOL 
 

 

Addinol Lube Oil GmbH, ühe Saksamaa juhtiva 

tippmäärdeainete tootja, edulugu saab alguse 1936. 

aastal. Toona alustab ettevõte Wintershall nime all 

nafta rafineerimise ja määrdeainete tootmisega 

Krumpas asuvas Lüzkendorfi rafineerimistehases. 

1989. aastal ulatub Addinoli aastane 
määrdeainetoodang 360 000 tonnini. 
Toodangu kasvu tõttu toimub pidev 
tootmiskompleksi laiendamine. Juba 
1980. aastatel teeb Addinol algust 
kõrgkvaliteetsete hüdrokrakk-
baasõlide tootmisega. Tegemist on 
põhilise koostisainega, mida läheb 
vaja autotööstuse aina kõrgematele 
nõuetele vastavate kaasaegsete 
määrdeainete tootmiseks. Peagi on 
Addinoli määrdeained kasutuses 
sellistes Saksamaa suurettevõtetes, 
nagu nt Deutsche Bahn AG, Deutsche 
Post AG, Saksa sõjaväe tehnikas ning 
juhtivate autotootjate, nagu Daimler 
Benz AG, Volkswagen AG, BMW 
AG, MAN Nutzfahrzeuge AG, Adam 
Opel AG, Škoda A.A.S ja paljude 
teiste masinates. 
2000. aastal kolib Addinol ettevõtte 
peakontori Krumpast Leunasse 
(Sachsen-Anhalti). Vastavalt 
toonastele vajadustele on nüüd Leunas 
Addinoli käsutuses büroohoone, 
moodsad laborid ja suured laoplatsid. 
2006. aastal tekib kiire ja intensiivse 
arengu tõttu vajadus firma 
laiendamiseks. Addinol investeerib 
ülimoodsa mootorsõidukite ja 
tööstuslike määrdeainete tootmis-
kompleksi ja logistikakeskuse 
rajamisse. Uue tootmiskompleksi 
pidulik avamine toimub 2007. aasta 
25. mail. Nüüd on tehases 57 tsisterni 
baasõlide ja manuste hoiustamiseks. 
Nad kõik vastavad kõige uuematele 
nõuetele ning tagavad tühjendamisel  

 täieliku äravoolu (surnuid tsoone ei 
esine). Iga tsistern on 
segamisreaktoriga ühendatud eraldi 
torustiku kaudu. Sellega välistatakse 
toorainete (manuste, baasõlide) 
omavaheline segunemine ja 
garanteeritakse lõpptoodangu 
(mootori- ja tööstusõlide) stabiilne 
kvaliteet. 
Arvutiga juhitud tootmisprotsess tagab 
koostisainete täpse doseerimise 
segamisreaktoris. Tootmisel hoitakse 
rangelt kinni originaalretseptidest, 
mille on välja töötanud Addinoli 
eksperdid. Tootmisele järgneb 
rangeimatele nõuetele vastav toodangu 
kontroll sertifitseeritud Addinoli 
laboris. Alles siis, kui õli on edukalt 
läbinud ranged kvaliteeditestid, 
antakse luba valmistoodangu 
pakendamiseks. Õli villitakse 
vaatidesse, konteineritesse või 
kanistritesse ja liitrilistesse 
pakenditesse. Uus logistikakeskus 
võimaldab ladustada üle 3500 
kaubaaluse. 
Tänaseks kuulub Addinol Saksamaa 
kümne tähtsaima määrdeainetootja 
hulka. Kogu tootmisprotsess vastab 
kõrgeimatele nõutele ja omab 
kvaliteedisertifikaati DIN EN ISO 
9001. Addinoli tippkvaliteetsed 
mootori- ja transmissiooniõlid 
ületavad kõige uuemate 
kvaliteediklasside (ACEA, API, DIN, 
ISO) nõudeid. Addinoli kõrge 
jõudlusega määrdeained omavad 
juhtivate auto-,  käigukastitootjate 

 ning tööstusseadmete ja -masinate   
tootjate litsentse. Nende hulka 
kuuluvad sellised ettevõtted, nagu 
Daimler, Porsche, BMW, VW, 
MAN, Volvo, Deutz, Jenbacher, 
Flender ja paljud teised. 
Addinoli eksperdid töötavad pidevalt 
välja innovaatilisi tippkvaliteetseid 
tooteid, mis on teed rajava 
iseloomuga. Suure jõudlusega 
mootoriõlid Super Truck MD 1048, 
Ultra Truck MD 0538 ja Extra Truck 
MD 1049 LE arendati spetsiaalselt 
välja veokite kaasaegsetele 
diiselmootoritele. Nad garanteerivad 
maksimaalsed õlivahetusintervallid, 
mis olenevalt mootori tüübist ja 
ekspluatatsioonitingimustest võivad 
ulatuda 100 000 kuni 140 000 
kilomeetrini. Sõiduautodele 
ettenähtud täissünteetilised 
mootoriõlid Ultra Light MV 046, 
Super Power MV 0537 ja Super 
Light MV 0546 paistavad silma oma 
jõudluse, suurepäraste omadustega 
madalatel temperatuuridel, termo-
oksüdatsioonikindluse ja pikendatud 
vahetusintervallidega. 
Addinoli viimaste saavutuste hulka 
kuuluvad nt mootoriõlid Extra Power 
MV 0538 LE, Mega Light MV 0539 
LE, Giga Light MV 0530 LL. 
Tooted omavad VW, MB ja BMW 
viimaseid litsentse. Need 
mootoriõlid võimaldavad sõltuvalt 
autotootja ettekirjutustest rakendada 
30 000 kuni 50 000 km pikkuseid 
õlivahetusintervalle.  

 

 

Addinoli juhtlause „ADDINOL – German Quality since 1936“ iseloomustab ettevõtte filosoofiat: 

„Lähtudes meie klientide erisoovidest toodame tippkvaliteetseid ADDINOL kaubamärgi tooteid. Addinoli toodetel on 

optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe, mis tuleb iseäranis kasuks meie koostööpartneritele oma ettevõtete majanduslikkuse 

tõstmisel.“ 


