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ÓLEOS E GRAXAS PARA APLICAÇÕES AGRÍCOLAS
PROTEÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E MAIOR
RENDIMENTO POR HECTARE

ÓLEOS LUBRIFICANTES
EVORA TRACTOR - SAE 10W30  Foi projetado para oferecer uma lubrificação multifuncional superior em sistemas hidráulicos, transmissões, 
direção e freios úmidos de tratores, equipamentos agrícolas, construção e mineração. Recomendado para veículos e equipamentos onde é 
requerido um nível de desempenho conforme especificação John Deere J20C, AGCO MS 1145, Allison C-4 com grau de viscosidade SAE 
10W-30. Evora Tractor atende aos níveis de desempenho: John Deere J20C • AGCO (Massey-Ferguson) MS 1145 • CNH MAT 3525 • Kubota 
UDT • Volvo CE WB101 • Allison C-4.

EVORA TRACTOR - SAE 20W30  Oferecer uma lubrificação multifuncional superior em sistemas hidráulicos, transmissões, direção e freios 
úmidos de tratores, equipamentos agrícolas, construção e mineração. Recomendado para veículos e equipamentos onde é requerido um nível 
de desempenho conforme especificação John Deere J20C, AGCO MS 1145, Allison C-4 com grau de viscosidade SAE 20W-30.Evora Tractor 
atende aos níveis de desempenho: API GL-4, John Deere J20C, AGCO (Massey-Ferguson) MS 1145, CNH MAT 3525 e Allison C-4.

EVORA TRACTOR TO-4 - SAE 10W, 30, 50 e 60  Projetado para uso em sistemas hidráulicos, comando final, conversores de torque, trens de 
acionamento, sistemas de transmissões de equipamentos CATERPILLAR e caixas de transmissões ALLISON e caixas de engrenagem de 
veículos e máquinas. Evora Tractor atende aos níveis de desempenho: CATERPILLAR TO-4,  Allison C-4 e KOMATSU KES 07.868.1.

EVOLI AGRO COTTON  Suas propriedades de extrema pressão, refrigeração e formação de emulsão estável (homogênea e de cor branca) 
garante a elevada resistência da película lubrificante e inibe a formação de espuma e corrosão. Indicado para operações de limpeza das barras, 
engrenagens de acionamento de eixo e fuzos de colheitadeiras de algodão.

EVORA TURBO MAX - SAE 15W40 - API CK-4  Destinado aos mais modernos motores a diesel turbinados de caminhões, tratores, 
equipamentos agrícolas, ônibus e utilitários com sistema de tratamento dos gases de escape, EGR (Sistema de Recirculação de Gases) e/ou 
SCR (Redução Catalítica Seletiva), para o controle das emissões dos compostos tóxicos, conforme os requisitos da norma Euro VI. Evora Turbo 
Max 15W-40 atende aos níveis de desempenho:  API CK-4 • ACEA E9-16, E7-16 • Caterpillar ECF-3 • Mack EOS-4.5 • Mercedes Benz (MB) 
228.31 • Detroit Diesel (DDC) 93K222 • Cummins CES 20086 • Volvo VDS 4.5 • Renault VI RLD-4 • MTU Tipo 2.1 • MAN M3275, M3575 
• Ford WSS-M2C171-F1 • Deutz DQC III-10LA.

EVORA TURBO MAX - SAE 15W40 - API CI-4  Recomendado para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados 
de caminhões, tratores, ônibus, utilitários e equipamentos agrícolas que operam em condições severas ou que requerem grau de viscosidade 
SAE 15W-40 e nível API CI-4 de desempenho.Evora Turbo Max 15W-40 atende aos níveis de desempenho: API CI-4 • ACEA E7-16 • MB 
228.3 • MAN 3275 • VOLVO VDS-3 • VOLVO VDS-2 • RENAULT RLD-2 • RENAULT RD-2 • MACK EO-M+ • CUMMINS CES 20077 • 
CATERPILLAR ECF 1a • DEUTZ DCQ-III • DEUTZ DCQ-II.

EVORA TD PLUS - SAE 15W40 - API CH-4  Oferece proteção ao motor desde o momento da ignição, apresentando excelente desempenho 
em baixas ou em altas temperaturas de operação. Recomendado para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou 
turboalimentados de caminhões, tratores, ônibus, utilitários e equipamentos agrícolas que operam em condições severas ou que requerem 
grau de viscosidade SAE 15W40 e nível API CH-4 de desempenho. Evora Turbo Max 15W-40 atende aos níveis de desempenho: API CH-4 • 
MB 228.1 • MAN 3275 • DEUTZ DCQ-II • MTU 2.0 • CUMMINS CES 20077 • CATERPILLAR ECF 1a.

EVORA DIESEL SE - SAE 40 - API CF  Recomendado para motores diesel estacionário (geradores), marítimos (embarcações). Ideal para 
motores com partida manual ou elétrica.EVORA DIESEL SE 40 atende aos níveis de desempenho: API CF.

EVORA SYNTHETIC 507 - SAE 5W30 - ACEA C3-16 - VW 504.00/507.00  Óleo 100% sintético, de alta performance. Atende as exigências 
mais severas da Volkswagen com a especificação VW 504.00/507.00. Garante uma maior economia de combustível, proteção ao sistema de 
escape (DPF). Proporciona maior vida útil aos filtros de partículas e aos sistemas de catalisador TWC (Three Way Catalyst). Lubrificante para 
motores 4 tempos passeio e utilitários, equipados com DPF e TWC.Evora Synthetic 502 atende aos níveis de desempenho: API SN, ACEA 
C3-16, DAIMLER MB 229.31, DAIMLER MB 229.51 e VOLKSWAGEM 504.00 / 507.00.

EVORA SYNTHETIC - SAE 5W30 -  ACEA C3/C2-16  Óleo 100% sintético, de alta performance, com baixo teor de formação de cinzas. Evora 
Synthetic 5W-30 foi projetado para veículos a diesel e gasolina com sistema de Recirculação dos Gases de Escape (EGR) e Filtro de 
Particulados de Diesel (DPF), aos quais as montadoras recomendam um lubrificante sintético SAE 5W-30 e nível de desempenho ACEA 
C3/C2-12. Evora Synthetic 5W-30 atende aos níveis de desempenho: ACEA C3/C2-16 • MB 229.31 • API SN.

EVORA BLEND GEAR - SAE 75W-90 - API GL-5   Fluido semissintético de alto desempenho. Evora Blend Gear foi projetada para oferecer 
uma lubrificação superior em caixas de engrenagens hipoides (diferencial), caixas de mudanças e transmissões manuais automotivas de 
veículos de passeio, ônibus e caminhões, conforme a recomendação das principais montadoras de veículos, onde é requerido um nível API 
GL-5 de desempenho.Evora Blend Gear atende aos níveis de desempenho:  API GL-5.

EVORA MAX GEAR - SAE 80W90, SAE 85W140, SAE 80W, SAE 90 e SAE 140 - API GL 5  A linha Evora Max Gear foi projetada para oferecer 
uma lubrificação superior em caixas de engrenagens hipoides (diferencial), caixas de mudanças e transmissões manuais automotivas de 
veículos de passeio, ônibus e caminhões, conforme a recomendação das principais montadoras de veículos. Evora Max Gear GL-5 SAE 90, 140, 
80W90 e 85W140 atendem aos níveis de desempenho: API GL-5 • SCANIA STO 1:0 • VOLVO 1273.10 • MIL-L-2105D • MAN 342 M2 •  ZF 
TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A. Evora Max Gear GL-5 80w atende aos níveis de desempenho: API GL-5.

EVORA GEAR - SAE 80W, SAE 90 e SAE 140 - API GL 4  A linha Evora Gear GL-4 foi projetada para oferecer uma lubrificação superior em 
caixas de engrenagens hipoides (diferencial), caixas de mudanças e transmissões manuais automotivas de veículos de passeio, ônibus e 
caminhões, conforme a recomendação das principais montadoras de veículos. Evora Gear GL-4 atende aos níveis de desempenho: API GL-4.

EVORA MULTI HTF - SAE 30 e SAE 50  Seu uso é recomendado em tratores, equipamentos agrícolas, sistemas de transmissões, sistemas 
hidráulicos, freios úmidos ou em equipamentos que requerem um fluido lubrificante de melhor qualidade.Evora Multi HTF atende aos níveis 
de desempenho: John Deere JDM J20C e JDM J20D • Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • CASE MS 1210 • Case New Holland CNH MAT3525 • 
CNH MAT3509 e CNH MAT3505 • Fendt • FNHA-2-C -200.00 e FNHA-2-C -201.00 • Ford ESN-M2C86-B • ESN-M2C86-C e 
ESN-M2C134-D • Kubota UDT Fluid • AGCO POWERFLUID 821XL • Massey Ferguson CMS M1145 • CMS M1143 • CMS M1141 e CMS 
M1135 • VCE WB 101 • ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E e 21F.

EVORA AT FLUID III - DEXRON III  Evora AT FLUID III é um óleo lubrificante projetado para transmissões automáticas, direções hidráulicas e 
alguns sistemas hidráulicos que requerem especificação GM DEXRON® III-H e FORD MERCON®.Evora AT FLUID III atende aos níveis de 
desempenho: GM DEXRON® III-H • ALLISON C4 • FORD MERCON®.

EVORA AT FLUID II - DEXRON II  Fluido lubrificante mineral, de alta performance, desenvolvido para transmissões automáticas e sistemas de 
direção hidráulica. Recomendado para uso em transmissões automáticas, caixas de direção hidráulica, sistemas hidráulicos, caixas de câmbio e 
conversores de torque automotivo em geral. Evora AT Fluid II atende aos níveis de desempenho: GM DEXRON IID • Allison C-4 • Caterpillar 
TO-2.

EVOLI HIDRA HV - ISO 68 e ISO 100  Recomendado para uso em todos os tipos de sistemas hidráulicos que necessitam de óleo do tipo 
antidesgaste e que operam em condições severas de temperatura e pressão. Utilizado em elevadores, equipamentos de mineração, motores, 
injeção de plásticos, moldagem de plásticos, mancais, redutores, bombas de palhetas, bombas de pistões e banho de óleo de mancais planos e 
de rolamentos.Atende ao nível de desempenho: DIN 51524 Parte 3 (HVLP) • Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70 • Denison HF-0, HF-1 e 
HF-2 • Eaton Brochure 694 para 35VQ25A • General Motors LS-2 • AFNOR NF E 48-603 HM e HV • ISO 11158 Categoria HM e HV • 
ASTM D 6158.

EVOLI HIDRA AW - ISO 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 e 460  Recomendado para sistemas com engrenagens, mancais, bombas de 
engrenagem, de palheta, de pistão radial e axial, que operam em condições moderadas ou severas de trabalho e que exigem um óleo hidráulico 
de elevada proteção antidesgaste. máquinas que contêm diferentes ligas metálicas em seus componentes de fabricação. Atende ao nível de 
desempenho: DIN 51524 Parte 2 (HLP) • Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70 • Denison HF-0, HF-1 e HF-2 • Eaton Brochure 694 para 
35VQ25A • General Motors LS-2 • AFNOR NF E 48-603 HM e HV • ISO 11158 Categoria HM e HV • ASTM D 6158.



GRAXAS LUBRIFICANTES
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EVORA AGROLITH - NLGI 00  Graxa lubrificante semifluida biodegradável. Sua formulação balanceada propicia à graxa uma bombeabilidade 
adequada, mesmo em baixas temperaturas. Possui ótima temperatura de trabalho que vai de -10°C a 130°C. Graxa biodegradável com certificação 
OECD 301B. Recomendado para lubrificação em fusos, eixos e mancais de colheitadeiras de algodão, em sistemas centralizados ou onde é exigido um 
lubrificante fluido com excelente estabilidade mecânica.

EVORA POLY EX - NLGI 3 e 2  Graxa lubrificante espessante premium de poliuréia. Recomendada para lubrificação de mancais de rolamentos de 
motores elétricos, rolamento de trocadores de calor, rolamentos de bombas que operem em alta temperatura, aplicações que exijam lubrificação 
permanente que requeiram produto com baixa separação de óleo, britadores e outros equipamentos sujeitos a condições severas de cisalhamento. 
Pode ser utilizada na faixa de temperaturas de operação entre -30 e 200°C, em operações contínuas, e em picos de temperatura de até 250°C.

EVOLI SFNC - NLGI 2 e 1  Graxa lubrificante a base de sulfonato de cálcio. Recomendado para lubrificação em mancais submetidos às condições 
severas de carga, rolamentos, mancais selados de rolos e de ventiladores, centrífugas, moinho de martelos, máquinas de fabricação de papel e 
celulose, indústrias siderúrgicas, cerâmicas, têxtil e de plásticos, rolamentos de transportadores em fornos e estufas para secagem de tintas, cubos de 
roda automotivos, lubrificação centralizada e equipamentos industriais em geral, principalmente os que necessitam de uma graxa com características 
de extrema pressão. Proporcionado aplicações em uma ampla faixa de temperatura de trabalho, que vai de 0°C ate 210°C, suportando picos de até 
250°C.

EVORA LITH BLUE MP - NLGI 2  Graxa de excelente qualidade desenvolvida para múltiplas aplicações automotivas. Formulada a base de sabão de 
lítio e óleos básicos minerais naftênicos e parafínicos. É recomendada para uso em rolamentos, juntas universais e de deslizamento, mancais planos, 
inclusive em equipamentos industriais. EVORA LITH BLUE MP é aprovada pela MERCEDES BENZ, conforme DBL 6804.00 para lubrificação de todos os 
pontos de lubrificação sob pressão por graxeiras, juntas universais, luvas deslizantes das árvores de transmissão e bombas d’agua. Temperatura de 
trabalho: -10°C e 130°C, suportando picos de até 150°C.

EVOLI CPXL EP - NLGI 2  Graxa lubrificante à base de sabão complexo de lítio para múltiplas aplicações automotivas e industriais. Recomendada 
para lubrificação de equipamentos sujeitos a altas cargas e cargas de choque. Indicada para acoplamentos industriais em geral, engrenagens, 
articulações, juntas universais, luvas deslizantes das árvores de transmissão, mancais de rolamento, mancais deslizantes, bombas d’água e cubos de 
roda automotivos. EVOLI CPXL EP é aprovada pela MERCEDES BENZ, conforme DBL 6804-50. Temperatura de trabalho: -10°C a 250°C.

EVOLI CPXL MO3 - NLGI 2  Graxa lubrificante à base de sabão complexo de lítio, contendo em sua formulação dissulfeto de molibdênio, óleo básico 
parafínico e naftênico, aditivos de extrema pressão, antioxidantes e anticorrosivos. Recomendada para equipamentos de construção, terraplenagem, 
mineração e máquinas agrícolas onde existam pontos de lubrificação à graxa tais como os encontrados em: tratores, escavadeiras, motoniveladoras, 
compactadores, colheitadeiras, equipamentos agrícolas, etc.Proteção contra corrosão e oxidação. Pode ser utilizada sob altas (até 250°C) ou baixas 
temperaturas (até -10°C).

EVOLI LITH EP - NLGI 00, NLGI 1, NLGI 2 e 2/3 (Disponível entre os graus intermediários NLGI 2 e NLGI 3)  Graxa lubrificante à base de sabão 
de lítio, com elevada estabilidade mecânica para serviços severos. Recomendada para lubrificação de mancais de esteiras transportadoras de 
minérios, britadores e outros equipamentos sujeitos a condições severas de cisalhamento. Especialmente no grau intermediário 2/3 pode ainda ser 
utilizada na lubrificação de mancais de rolamentos de laminadores de aço, bem como em cubos de roda automotivos e mancais de rodeiros de 
vagões ferroviários. Temperatura de trabalho: -20°C até 130°C, picos de temperatura de até 150°C.

EVOLI LITH MP - NLGI 0, NLGI 1, NLGI 2, NLGI 3  Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, desenvolvida para múltiplas aplicações industriais. 
Recomendada para lubrificação em mancais planos, rolamentos, torniquetes, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas, juntas estriadas, 
eixos cardans, pinos, articulações de chassis e equipamentos mecânicos em geral. Não indicado para o uso em locais que requerem um lubrificante 
com aditivos de extrema pressão. Possui ótima resistência à lavagem por água e a altas temperaturas. Sua faixa de trabalho vai de -10°C e 130°C, 
suportando picos de até 150ºC., podendo suportar picos de até 150°C. 

EVOLI BETUMEN 300 e 500  Graxa lubrificante de base asfáltica para aplicação em engrenagens abertas e cabo de aço. Possui características de 
adesividade e resistência à lavagem por água, formando uma película flexível que permanece aderida às superfícies lubrificadas mesmo em 
equipamentos expostos ao tempo.EVOLI BETUMEN 300 – Recomendada para engrenagens de baixa velocidade, bem como para cabos de aço e 
correntes expostos ao ambiente.EVOLI BETUMEN 500 – Recomendada para peças submetidas a temperaturas mais altas, como engrenagens de tração 
de locomotivas mais antigas em climas quentes.Recomendações para uso: Deve ser aquecida a cerca de 70°C, antes de ser aplicada.
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