
τιμοκαταλογοσ λιπαντικων 



ta λιπαντικα τΗσ sierra
παρασκευαζονται & συσκευαζονται στισ Ηπα

TC-W3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Premium 2-Cycle Blend
υψηλής απόδοσης λιπαντικό με σύγχρονη τεχνολογία 
πρόσθετων, κατάλληλο για χρήση με προανάμειξη  
(καρμπυρατέρ) ή σε συστήματα injection (πρώτης γενιάς).
Direct Injection Synthetic Blend.
υψηλών προδιαγραφών λιπαντικό ειδικά φτιαγμένο για 
συστήματα Direct injection όπως των Mercury Optimax, 
Yamaha HPDi και Johnson/ evinrude Ficht και Di Motors.
Full Synthetic 2-Cycle Blend.
πλήρως συνθετικό (100%) σχεδιασμένο για χρήση σε 
όλες τις εξωλέμβιες συμπεριλαμβανομένης της Johnson/ 
evinrude e-tec. προσφέρει την υπέρτατη προστασία.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4-ΧΡΟΝΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ
οι σημερινές 4-χρονες εξωλέμβιες είναι «καθαρότερες» 
και περισσότερο αθόρυβες από τις αντίστοιχες 2-χρονες. 
αλλά σε αντίθεση με τις απαιτήσεις του αυτοκινήτου σας 
μια 4-χρονη εξωλέμβια χρειάζεται ένα πολύ ειδικό λάδι με 
ειδικά πρόσθετα.
Όλα τα λάδια για 4-χρονες εξωλέμβιες της sierra 
είναι εφάμιλλα και στις περισσότερες περιπτώσεις με 
προδιαγραφές ανώτερες από αυτές του κατασκευαστή 
(OeM engine Oil standards). Η sierra διαθέτει μια μεγάλη 
γκάμα λαδιών για 4-χρονες εξωλέμβιες.(Δείτε πίνακα)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4-ΧΡΟΝΩΝ ΕΣΩ/ΕΞΩ & ΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
από το ενισχυμένο ορυκτέλαιο μέχρι το Full (100%) 
συνθετικό λάδι η sierra έχει το σωστό λάδι για τον 
κινητήρα σας. Η sierra έχει το λάδι που ανταποκρίνεται 
ακριβώς στις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα. 
Φτιαγμένο με ειδικά πρόσθετα για πλήρη προστασία 
του κινητήρα στο «δύσκολο» περιβάλλον της θάλασσας 
ακόμα και με τις μηχανές σε πλήρη ισχύ. τα λάδια της 
sierra είναι φτιαγμένα να απωθούν την υγρασία και να 
προστατεύουν από τη σκουριά όλα τα εσωτερικά μέρη του 
κινητήρα σας.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ DIESEL 
ειδική σύνθεση από ορυκτέλαια & συνθετική βάση. 
λάδια που ξεπερνούν το πλέον αυστηρό FC-W standard.

GEAR LUBRICANTS 
υπερενισχυμένες πολύτυπες βαλβολίνες με ειδικά 
αντισκωριακά πρόσθετα υψηλών πιέσεων (eP) που 
προστατεύουν τα γρανάζια από τη φθορά και την οξείδωση, 
ενώ επιτρέπουν την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. 
σχεδιασμένες να δημιουργούν την τέλεια λίπανση 
γραναζοκιβωτίων με κωνικά ή σπειροειδή γρανάζια καθώς 
και όπου απαιτείται λιπαντικό προδιαγραφής GL-5 σε ευρύ 
θερμοκρασιακό φάσμα.
το type C, electric shift κατάλληλο μόνο για τις παλιότερες 
OMC εξωλέμβιους και εσω/εξωλέμβιους κινητήρες με 
ηλεκτρική αλλαγή (shift).



18-9031
2 OZ (56.7g)

BELLOWS ADHESIVE
πανίσχυρη ελαστομερής κόλλα για φυσούνες

18-9730-1
LITHIUM SPRAY
12OZ (340g) 
- σπρέι γράσου λιθίου
- Ημίρρευστο γράσο λιθίου 
υψηλών πιέσεων.
- eιδικά μελετημένο για το 
θαλασσινό περιβάλλον.
- ειδικά μελετημένο για 
πολλαπλές χρήσεις, 
προστατεύοντας από την 
διάβρωση και τη σκουριά, 
μειώνοντας τις φθορές 
και τις θερμοκρασίες 
λειτουργίας.

18- 52204
ΟIL ΕxTRACTOR
- Χωρητικότητα 8,8L
- για γρήγορη, εύκολη και «καθαρή» 
αλλαγή λαδιών ή άλλων υγρών.
- Βαλβίδα επιλογής για να βγάζετε ή 
να βάζετε λάδια στον κινητήρα σας.
- Δουλεύει αυτόνομα με την δική του 
τρόμπα διπλής ενέργειας για χρήση 
οπουδήποτε
- 1,5m σωλήνα αναρρόφησης με δύο 
τύπους καλαμιών αναρρόφησης.

18-9788 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ για βαρελάκια 
των 5 gallon (18.95l)

18-9778
ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟυ
2- 7/16΄΄ μέχρι 3΄΄
για φίλτρα μικρών 
εξωλέμβιων.

18-9781 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ - 
ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ για μπουκάλια
εύκαμπτο ακροφύσιο γεμίσματος για 
μπουκάλια 1QUart (946ml).

18-9789 
ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟυ
2- 9/16΄΄ μέχρι 3-1/4΄΄

18-9790
ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟυ
3- 5/16΄΄ μέχρι 3-3/4΄΄

18-9710-0
10 oz (238.5g)

PREMIUM MARINE 
BEARING GREASE.

- γράσο υψηλών προδιαγραφών.
- γράσο διαρκείας με ειδική 
σύνθεση βάσης λιθίου.
- Έχει στη σύνθεσή του πρόσθετα 
υψηλών πιέσεων, καθώς και ειδικά 
αντιδιαβρωτικά, αντιαφριστικά 
και αντιοξειδωτικά πρόσθετα για 
μέγιστη προστασία.

18-9200
14 OZ (397g)
SPLINE GREASE
eιδικό γράσο για το δέσιμο των yoke και 
των engine couplers.

18-52104
ΟIL ΕxTRACTOR
- Χωρητικότητα 8,8L
- για γρήγορη, εύκολη και «καθαρή» 
αλλαγή λαδιών ή άλλων υγρών.
-  Βαλβίδα επιλογής για να βγάζετε ή 
να βάζετε λάδια στον κινητήρα σας.
- Δουλεύει με αέρα κομπρεσέρ. 
- κρατάει πίεση/ υποπίεση για 
να δουλέψετε και μακριά από το 
κομπρεσέρ.
- 1,5m σωλήνα αναρρόφησης με δύο 
τύπους καλαμιών αναρρόφησης.

18-9570-0 
CARBON fREE 
SPRAY
12 οζ (340g)
- αφαιρεί τελείως παλιά 
κατάλοιπα καύσης όπως 
άνθρακα και κολλώδης ουσίες.
-καθαρίζει τις εισαγωγές, τις 
βαλβίδες, τα πιστόνια και τον 
θάλαμο καύσης.
-ελευθερώνει κολλημένα 
ελατήρια πιστονιών.
- ασφαλές για συχνή χρήση 
σε 4χρονους ή 2χρονους 
κινητήρες.
- Φτιαγμένο για να βελτιώνει την 
απόδοση του κινητήρα.

18-9780
ΕυΚΑΜΠΤΟΑΚΡΟΦυΣΙΟ
γεμίσματος για μπουκάλια λαδιού 
1QUart (946ml)

18-9786 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ - ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ 
(γέμισμα / άδειασμα)
για σωληνάκια γράσου των 10 OZ (238.5g)
με έξτρα ακροφύσιο για τις ειδικού τύπου 
εφαρμογές

18-9550-0
fOGGING OIL
12OZ (340g)
- σπρέυ φύλαξης
- προστατεύει το εσωτερικό του 
κινητήρα από την σκουριά κατά την 
παρατεταμένη διάρκεια φύλαξης 
(ξεχειμώνιασμα).
- ιδανικό για εξωλέμβιους, έσω-έξω 
και εσωλέμβιους κινητήρες.
- για δίχρονους και τετράχρονους 
κινητήρες.
- προσφέρει ένα προστατευτικό φιλμ 
χωρίς να αφήνει κατάλοιπα μέσα 
στον κινητήρα, επιτρέποντας μια 
εύκολη επανεκκίνηση.

18-9750-0
POWER TRIM & 
TILT fLUID
υγρό power trim tilt
- Heavy Duty για 
υψηλές πιέσεις σε κάθε 
θερμοκρασία.
- Χωρίς να αφρίζει, για 
ομαλή λειτουργία των 
υδραυλικών.
- προσφέρει προστασία 
από την σκουριά και 
σωστή λίπανση των 
υδραυλικών εσωτερικών 
μερών.

18-9068
1 galon 3,785L

MARINE RUST 
REMOVER
- αντισκουριακό μη τοξικό, 
φυσικό στο περιβάλλον.
- επαναφέρει τα σκουριασμένα 
μέταλλα στην αρχική τους μορφή.
- Δεν επηρεάζει λάστιχα, 
τσιμούχες, πλαστικά ή μπογιά. 

18-9782
ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ 
για σωληνάρια 14 οZ (397g)

18-9013 
8 OZ (237ml)

18-9804
AΚΡΟΦυΣΙΟ 
ΓΡΑΣΑΔΟΡΟυ 
ΕυΚΑΜΠΤΟ 30cm

18-9791
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΓΩΝΙΑΚΟ 
AΚΡΟΦυΣΙΟ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟυ 

HGE MARINE
www.hge.gr     e-mail: info@hge.gr 

AΘηνάς & Αγ. Ειρήνης 6, Μοναστηράκι (απέναντι από το σταθμό του Μετρό)

Τηλ.: 210 7256683 - fax: 210 7244669 - Κιν. 6999 867832

18-9024 
32 OZ (946ml)

18-9710-1
14 oz (397g)

fUEL STABILIZER
σταθεροποιητής βενζίνης
- για γρήγορη εκκίνηση του κινητήρα.
- κρατάει το καρμπιρατέρ ή το injection πάντα καθαρό
- ελαχιστοποιεί τα κατάλοιπα της καύσης.
- Βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα
- Διατηρεί φρέσκια την βενζίνη μέχρι 24 μήνες.
- 1/4 OZ (7g) για καθημερινή χρήση ή 1/2 OZ (14g)  
για φύλαξη σε κάθε 1 gallon (3,785L) βενζίνης.

18-9013 
12 OZ (340g) 

COMBUSTION CLEAN
Φτιαγμένο για να βελτιώνει την 
απόδοση του κινητήρα
- καθαρίζει το σύστημα καυσίμων
- αφαιρεί ανθρακούχες 
εναποθέσεις
- απελευθερώνει κολλημένα 
ελατήρια πιστονιών.
- εκτοπίζει την υγρασία.
- σταθεροποιεί και συντηρεί το 
καύσιμο κατά τη φύλαξη.


