
ATLANTIC
WATERSPORT PRODUCTLIJN

Bij Kroon-Oil staat een uitgebreid, actueel en kwalitatief hoogwaardig productassortiment hoog in het vaandel.  
Om ook aan de behoeftes van de vele watersporters die Nederland rijk is tegemoet te komen hebben wij speciale 
watersport producten in ons assortiment; de Kroon-Oil Atlantic productlijn. Alle producten voldoen aan de 
originele specificaties, waardoor een veilige en optimale smering van uw watervoertuig gegarandeerd is. Het 
Kroon-Oil Atlantic assortiment omvat verschillende motoroliën, transmissieoliën, vetten, koelvloeistoffen, etc. Ook 
voor de professionele scheepvaart heeft Kroon-Oil verschillende producten in het assortiment. 

Voor uw eigen veiligheid, vaarplezier en om de levensduur van uw vaartuig te verhogen is het van belang gebruik 
te maken van kwalitatief hoogwaardige producten. Kroon-Oil toetst zijn productassortiment voortdurend en past 
het regelmatig aan naar de meest recente ontwikkelingen in de branche. 

Kijk op www.kroon-oil.com voor meer informatie over de producten van Kroon-Oil. 

MEEST COMPLETE WATERSPORT 
PRODUCTLIJN!

Met al het water dat Nederland rijk is, zijn er talloze watersportmogelijkheden. Velen zoeken hun vertier door 
er regelmatig op uit te trekken met zeilboot, motorboot, waterscooter, speedboat, etc. Deze veelal kostbare 
objecten hebben adequaat en passend onderhoud nodig.

MEEST COMPLETE WATERSPORT MEEST COMPLETE WATERSPORT 
PRODUCTLIJN!



Atlantic DFI is een hoogwaardige asloze 
tweetakt motorolie welke speciaal ontwikkeld 
is voor de nieuwste generatie watergekoelde 
tweetakt buitenboordmotoren.

Atlantic Outboard 2-Stroke is geschikt voor alle 
tweetakt buitenboordmotoren

Specificaties: NMMA (BIA) TC-W3

Atlantic Gear Oil 75W-90 is een speciaal 
ontwikkelde transmissieolie voor overbrengingen 
die hun toepassing vinden in de watersport zoals 
o.a. staartstukken voor buitenboordmotoren en 
z-drive systemen.

Specificaties: API GL-4/5, MIL-L-2105

Atlantic 25W-40 is uitermate geschikt voor 
het gebruik in hoogtoerige en zwaarbelaste 
buitenboord- en inboard motoren.

Specificaties: NMMA FC-W

Atlantic 10W-30 is uitermate geschikt voor 
het gebruik in hoogtoerige en zwaarbelaste 
buitenboordmotoren. 

Specificaties: NMMA FC-W

Atlantic Shipping Grease is speciaal ontwikkeld 
voor de smering van schroefassen. Atlantic 
Shipping Grease is universeel inzetbaar in o.a. 
schroefaskokers, lieren , schanieren, etc.

Specificaties: N.L.G.I. Klasse 2, DIN 51 502, 
KP 2 K-30

Part.Nr.
33724 5 L

Part.Nr.
00217 1 L
35051 20 L
10130 60 L

Part.Nr.
33523 500 ml
34276 20 L
33764 60 L

Part.Nr.
33421 5 L
33531 20 L
33530 60 L
33529 208 L

Part.Nr.
33435 5 L
33527 20 L
33526 60 L
33528 208 L

Part.Nr.
03014 400 gr
34075 600 gr
03309 5 kg
38028 18 kg
13109 50 kg
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WIE GARANDEERT U 
OPTIMAAL VAARPLEZIER? 
KROON-OIL, SINDS 1906!




