
 

 

Addinol 

  – määrdeained made in Germany 
 
Saksa päritolu Addinol Lube Oil GmbH on klassikaline keskmise suurusega õlitootja. Kvaliteedi 

poolest kuuluvad tema mootori- ja transmissiooniõlid kõrgliigasse. 

   
Ettevõtte ajalugu ulatub aastasse 1936. 
SDV aegu oli Addinol (firma nimi on 
lühend lausest Additive in Oil) 
armastatuim kaubamärk Ida-Saksamaal. 
Pärast Saksamaa taasühinemist 
investeeris Addinol Lube Oil GmbH 
uue peakontori rajamisse Leuna 
keemiatööstuspargis Sachsen-Anhalti 
liidumaal. 2007. aastal alustas tööd 
täiendav tootmiskompleks ja 
logistikakeskus. Täna arendatakse, 
toodetakse ja pakendatakse Leunas üle 
600 toote. Tegutsedes edasimüüjate abil 
enamas kui 70 riigis, on Addinol 
esindatud maailma kõikidel mandritel.  
Saksamaal turustatakse kaupa valdavalt 
läbi regionaalsete diilerite. 
Addinoli tootevalik mootorisõidukitele 
hõlmab mootori- ja 
transmissiooniõlisid, mis täidavad kõige 
kõrgemate rahvusvaheliste ACEA ja 
API kvaliteediklasside nõudeid. 
Kõikidele mootorsõidukitele ja 
töömasinatele sobivate määrdeainete 
kvaliteedi kasuks räägivad neile 
väljastatud üle 150 ametliku litsentsi 
juhtivatelt mootoritootjatelt (OEM – 
Original Equipment Manufacturer). 
Nende seas on esindatud BMW, 
Daimler, Volkswagen Grupp, MAN, 
Porsche, Ford, Renault, Volvo, Deutz, 
Scania ja MTU.  
 

Litsents Volkswagenilt 
 
Volkswagen Grupp seab mootoriõlide 
litsentsimisele eriti kõrged nõuded. 
Litsentsid, mis väljastatakse teeninduste 
mootoriõlidele ja esmastele 

pikaealistele mootoriõlidele, nõuavad 
tootepartii näidise luba ja kehtivad 
litsentsimise hetkel kokkulepitud 
tootmisasukohale. See puudutab nt 
mootoriõlisid, mis täidavad VW normi 
504 00/507 00. VW hindas põhjalikult 
Addinol Lube Oil GmbH tootmisasukohta 
Leunas. Täissünteetiline sisehõõrdumist 
vähendav Addinol Mega Light MV 0539 
LE (low SAPS, pikendatud 
hooldusintervalliga ehk WIV-ga 
sõidukitele) sai litsentsimiskinnituse 
standarditele DIN EN ISO 9001:2000 ja 
DIN EN ISO 17025:2005 vastavuse 
alusel. Õli siduvaks tootmisasukohaks on 
Leuna. VW kontroll ei piirdu üksnes 
tootmise ekspertiisiga. Esimesel aastal 
tuleb sõidukitootjale esitada näidis 
vastava litsentsiga mootoriõli igast 
tootepartiist. VW viib läbi ulatuslikke 
teste, mille Addinol Mega Light on 
läbinud väga heade tulemustega. 
  
Highlight autoteenindustele 

 
SAE 5W-30 viskoossusklassi kuuluva 
tootega Addinol Giga Light MV 0530 LL 
pakub Addinol uusima põlvkonna 
täissünteetilist mootoriõli. Low SAPS 
õlina töötati Giga Light välja paindlike 
hooldusintervallidega kaasaegsetele 
bensiini- ja diiselmootoritele. Firma väitel 
on Addinol Giga Light ideaalne õli 
autoteenindustele. Õli ületab 
kvaliteediklassi ACEA A3/B4/C3 nõudeid 
ja 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. Kui mõningad erandid 
välja arvata, kuuluvad nende hulka kõik 
VW, Audi, BMW, Merzedes-Benzi, 
Seati ja Škoda mootorsõidukid ning 
kõik sõidukid, mille kasutusjuhend näeb 
ette A3/B4/C3 kvaliteediklassiga 
mootoriõli kasutamist. 
Addinol Giga Light sisaldab täiesti uusi 
lisandeid, mis aitavad keskkonna 
säästmise eesmärgil oluliselt vähendada 
õhku paiskuvate heitmete hulka. Lisaks 
väheneb tuhasete turbodiiselmootorite 
tahmafiltris poole võrra ja selle 
tagajärjel pikeneb oluliselt filtrite 
tööiga. Mootori laitmatu puhtus räägib 
iseenda eest. Lisaks tagab toode tõhusa 
kulumisvastase kaitse ja pikaajalise töö 
kõikides sobivates mootorites. 
  
Interneti teel sobiva tooteni 
 
Firma kodulehel olev Addinoli Oil-
Finder aitab Teil sõidukitüübi ja 
võtmenumbri alusel leida sobiva 
määrdeaine. Oil-Finderis on napilt 2000 
erinevat sõidukimudelit, 16 000 
sõidukitüüpi ja rohkem kui 400 toodet. 
Otsingu tulemusena kuvatakse ekraanile 
erinevate kvaliteediklassidega 
mootoriõlid, määrdeained käigukastile, 
roolile, piduritele ja rattalaagritele. Oil-
Finderi eeliseks on see, et välja on 
toodud täitekogused. Lisaks annab Oil-
Finder iga toote kohta põhjalikku infot. 
Siia hulka kuuluvad andmed 
müügipakendite kohta, toote etiketi 
vaatamisvõimalus ning loomulikult 
vastavad kvaliteediklassid ja litsentsid.

Imposantsed tsisternid: Addinol Lube Oil GmbH 
väliladu. 

Tähtsaim element mootoriõlide 
tootmisel: segamisreaktor Leuna 
tehases. 

Laost rändab vaadikaup maailma 
erinevatesse paikadesse. 

Fotod: Addinol Lube Oil GmbH. 
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