
IN DE DOOR TECHNOLOGIE GEDREVEN AUTOMOTIVE AFTERMARKET IS 
HET WERKEN MET PRODUCTEN EN SERVICE VAN TOPKWALITEIT VAN 
FUNDAMENTEEL BELANG. HET IS DE BASIS VOOR ALLES WAT U DOET. DUS 
DAT IS PRECIES WAT WIJ U BIEDEN. 

ALTIJD DE NIEUWSTE INNOVATIES

We zijn 100% gespecialiseerd in smeermiddelen, wat betekent 
dat we voorop lopen bij de nieuwste trends en ontwikkelingen, 
zodat u kunt voldoen aan elke eis van uw klanten.

OFFICIËLE SMEERMIDDELENPARTNER VAN HET 
FIA WERELDKAMPIOENSCHAP RALLY

Een samenwerking die gericht is op het allerbeste op het 
gebied van voertuigprestaties en het ultieme platform om de 
smeermiddelen van morgen te ontwikkelen.

UITGEBREID ASSORTIMENT HOOGWAARDIGE 
PRODUCTEN

Wolf is aanbieder van 'one stop'-oplossingen met een breed 
en compleet productportfolio voor alle toepassingen voor 
alle segmenten en soorten voertuigen.

WERKPLAATS- EN DIGITALE TOOLS

Bent u er klaar voor om uw omzet iedere dag te zien 
groeien? We hebben de juiste tools ontwikkeld om u te 
helpen met alles wat u nodig hebt, van productopslag tot 
buitengevel branding.

OEM-GOEDKEURINGEN:

Met dit bewijs van kwaliteit laat u zien dat u met producten 
van topkwaliteit werkt en vergroot u het vertrouwen van uw 
klanten in uw bedrijf.

NIE T S BRENG T MOTOREN ZO TOT L E VEN 
AL S DE SMEERMIDDEL EN VAN WOL F.  DAT 

MA AK T ONS 'CRUCIA AL'. 
W e h a v e  m o r e  t h a n
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OFFICIAL LUBRICANT PARTNER OF THE 
FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP



'ONE S TOP '- OPL OSSING VOOR UW BEDRIJF

VOORRUIT

REMMEN

LAGERS

TRANSMISSIE

MOTOR 

KOELSYSTEEM

Goedgekeurde volledig synthetische oliën 
die voldoen aan de nieuwste specificaties 
van de OEM's.

Ultramoderne synthetische oliën 
die bijdragen aan een optimale 
brandstofbesparing en lage emissies.

Geavanceerde smeermiddelen die perfect 
geschikt zijn voor moderne voertuigen 
met benzine- en dieselmotoren zonder de 
nieuwste nabehandelingssystemen.

Geoptimaliseerd om de bescherming te 
garanderen van motoren die een groot 
aantal kilometers hebben afgelegd.

Actieve bescherming en smering voor het 
behouden van krachtige prestaties van 
minder recente voertuigen.

<1 liter 1 liter 4 en 5 liter 20 liter 205 liter60 liter 1000 liter

EEN ECHTE SMEERMIDDEL ENSPECIAL IS T 
VOOR AL L E SEGMENTEN

EEN S TERK BEDRIJF  ACHTER HE T MERK

WE DEKKEN DE BEHOEF TEN 
VAN EL K T Y PE VOER T UIG

In de hedendaagse snel veranderende automarkt, met nieuwe 

motoren en nieuwe technologieën, is het belangrijker dan ooit 

om voor iedere auto het juiste product te hebben. 

Ons uitgebreide productassortiment is speciaal ontwikkeld om 

u te helpen de juiste keuze te maken. 

WOLF OIL CORPORATION, 
BELGISCH BEDRIJF, MEER DAN 
65 JAAR ERVARING

WOLF, HET CRUCIALE 
SMEERMIDDEL
Bij Wolf zijn we niet bang voor verandering. Wij zijn de 
verandering. Wolf is een vooruitstrevend en nieuwsgierig 
merk met een unieke visie op de toekomst.

Niets brengt motoren zo tot leven als de smeermiddelen 
van Wolf. Dat maakt ons zo 'cruciaal'. 

We leveren de geavanceerde smeermiddelen en 
additieventechnologieën voor de nieuwste generatie 
motoren, met de hoogste kwaliteit en prestaties.

De precisie die we in de ontwikkeling van onze producten 
steken is van cruciaal belang voor de betrouwbaarheid en 
bescherming die motoren en onze klanten nodig hebben. 

En omdat Wolf u als professional de informatieve en 
ondersteunende tools biedt die u nodig hebt om ervoor 
te zorgen dat uw bedrijf klaar is om aan de toekomstige 
behoeften van uw klanten te voldoen, zijn wij even 
'cruciaal' voor u. 

In onze gedrevenheid om u te helpen op de meest efficiënte manier succesvol te zijn bieden wij u alles wat u nodig 
hebt op het gebied van smeermiddelen. Wolf is aanbieder van 'one stop'-oplossingen met een breed en compleet 
productportfolio voor alle toepassingen voor alle segmenten en soorten voertuigen. Daardoor kunt u voldoen aan alle 
marktbehoeften, van de meest elementaire industrienormen tot de meest veeleisende OEM-eisen.

EEN VAN DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE 
SMEERMIDDELENPRODUCENTEN IN 
EUROPA

ERVARING MET OEM FABRIEKS- 
EN ONDERHOUDSVULLING 

EIGEN LABORATORIUM R&D EN 
VOLLEDIGE CONTROLE OVER KWALITEIT
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MEER DAN  

300 
KWALITATIEF 

HOOGWAARDIGE  
PRODUCTEN 

LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE 
VERPAKKINGSGROOTTES:

SERVO-STUURINRICHTING



ONZE OEM-EXPERTISE

WOL F L E VER T PRODUC TEN 
VAN HOGE K WAL ITEIT, 
GE VAL IDEERD DOOR EEN 
BREDE REEK S 
OEM- GOEDKEURINGEN:
Als specialist op het gebied van blends zijn we 
onderscheidend in het aanbieden van technologisch 
verbeterde smeermiddelen die motoren beter, sneller, 
groener en schoner maken. Door de jaren heen zijn 
we unieke samenwerkingen aangegaan met de meest 
prestigieuze additievenbedrijven, waardoor we directe 
toegang hebben tot de nieuwste technologieën en 
formuleringen. 

Werken met producten van topkwaliteit staat aan de 
basis van alles wat we doen. Het meest objectieve bewijs 
hiervan is ons uitgebreide assortiment met meer dan 
100 OEM-goedkeuringen voor verschillende segmenten 
(personenauto's, Heavy Duty On-road en Off-road 
enzovoort) en verschillende toepassingen (motoroliën, 
transmissievloeistoffen, …). 

Onze fabriek in Hemiksem is ISO 
9001-gecertificeerd voor de productie van 
smeermiddelen en heeft een flexibele, 

geautomatiseerde productie met volledig geïntegreerde 
kwaliteitscontrolesystemen. Compromisloze kwaliteit is een 
integraal onderdeel van alles wat we doen. Bij WOLF gaan 
we bij het testen van eindproducten nooit over een nacht ijs. 

WAT BE TEKENT 
'OEM- GOEDGEKEURD' ? 
Een OEM-goedkeuring is een officieel bewijs van de 
kwaliteit van een smeermiddel, die u krijgt wanneer 
smeermiddelen die aan een bepaalde specificatie 
voldoen een extra zware testcyclus door een erkend 
testlaboratorium hebben doorstaan. Als de eigenschappen 
volledig voldoen aan de eisen die de OEM stelt, wordt het 
product officieel goedgekeurd.

Het is het objectieve bewijs en de bevestiging dat een 
smeermiddel 100% geschikt is voor de gewenste toepassing.

HOUDT MOTOREN JONG

WOL F MULTIFAC TOR-
OL IE SERUM - 
ONZE E XCLUSIE VE 
PRODUC T TECHNOL OGIE
Moderne, krachtige motoren vereisen een nieuwe 
generatie smeermiddelen die in staat zijn hun 
innovatieve kwaliteiten te behouden. Hiervoor hebben 
we onze eigen gepatenteerde technologie ontwikkeld, 
die maar liefst 20 actieve ingrediënten bevat. 

Multifactor-olieserum van WOLF verlengt de levensduur 
van smeermiddelen en houdt motoren jong. Deze 
innovatieve technologie is te vergelijken met een 
cosmeticaproduct. Het is de uitgekiende balans en de 
gecombineerde interacties van de actieve ingrediënten 
die na verloop van tijd een vitaliserend effect op de olie 
hebben. 

Dit zorgt ervoor dat de smeermiddelen van WOLF 
hun eigenschappen langer behouden en motoren 
optimale prestaties kunnen leveren met steeds langere 
onderhoudsintervallen. 

VERBETERT DE MOTORBESCHERMING 

VERLENGT DE 
OLIEVERVERSINGSINTERVALLEN

VERLAAGT HET BRANDSTOFVERBRUIK

HOUDT MOTOREN SCHOON

VERLAAGT CO2-EMISSIES

IN EEN SNEL VER ANDERENDE MARK T IS 
PRECISIE  E SSENTIEEL .  HE T G A AT EROM 

DAT EL K DE TAIL  TELT EN NIE T S AL S 
VANZEL F SPREKEND WORD T A ANGENOMEN.
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We zijn toonaangevend bij de nieuwste ontwikkelingen in 
onze snel evoluerende branche en hebben een geschiedenis 
als koploper in de aftermarket. Onze branche-experts 
houden de meest recente eisen en trends nauwlettend in de 
gaten en ontwikkelen daarvoor snel de meest innovatieve 
smeermiddelen. 

MIS NOOIT MEER 
EEN VERKOOP MET 
WOLF

We hebben meer dan

Vertrouwde OEM-partner

30 jaar
ervaring met

fabrieksvulling



3. TOOLS 
 
BIED ALTIJD  
DE JUISTE OPLOSSING

Met onze intelligente tools hebt u altijd 
het juiste product beschikbaar om uw 
klanten op de best mogelijke manier 
te bedienen en uw hoogwaardige 
smeermiddelenomzet te verhogen. 

7

Met de zoekfunctie voor gelijkwaardige producten 
vindt u voor alle merken in de markt het Wolf-
equivalent. Vind alle informatie die u nodig hebt over 
elk specifiek product: toepassingen, kenmerken, 
voordelen, specificaties, goedkeuringen, technische 
fiches, …. 

Verbeter uw onderhoud door altijd het juiste product 
binnen handbereik te hebben.

Download nu de 
Wolflubes-smeermiddelzoeker

ZOEKFUNCTIE VOOR GELIJKWAARDIGE 
PRODUCTEN

WOLFLUBES-SMEERMIDDELZOEKER

Met behulp van onze productaanbevelingstool vindt u 
de meest geschikte olie voor iedere toepassing. 
De aanbevelingstool werkt op basis van het voertuig, 
model, type of merk en volgt de OEM-specificaties.

PRODUCTAANBEVELINGSTOOL

ONZE SOCIALE MEDIA  
Volg  ons op sociale media. Volg ons en ontvang updates op uw 
favoriete socialemediakanaal. Scan de QR-code!

 

ONZE DIGITALE 
PLATFORMS

ONZE WEBSITE

De hedendaagse smeermiddelenmarkt is zeer complex. Kennis 
is cruciaal, en daarom bieden we online begeleiding voor uw 
gemoedsrust. Onze website biedt de perfecte mix tussen verbeterde 
productinformatie, aanbevelingstools en duidelijke technisch-
commerciële inhoud. 

www.wolflubes.com

WOL F IS  EEN MERK 
VOOR PROFE SSIONAL S, 
WA ARDOOR U 
CENTR A AL S TA AT IN 
AL L E S WAT WE DOEN. 
Dat betekent dat we weloverwogen beslissen in 
welke kanalen we actief zijn en dat we u de tools 
leveren om ervoor te zorgen dat uw bedrijf klaar 
is om te voldoen aan de toekomstige behoeften 
van uw klanten en uw succes te vergroten!

2. TRAINING 
 
WORD EEN 
SMEERMIDDELENEXPERT

Technische trainingen maken van u en 
uw medewerkers smeermiddelexperts, 
zodat u uw klanten de best mogelijke 
service kunt geven.

1. BRANDING

ZORG DAT U MEER OPVALT 

De Wolf-branding is een teken van 
kwaliteit, waaruit blijkt dat u met 
producten van topkwaliteit werkt. 
Dit wekt vertrouwen voor uw klanten. 
En niets is belangrijker dan dat. 



PRECISIE LEIDT 
TOT PERFECTIE

WOL F LUBRIC ANT S 
IS  DE OFFICIËL E 
SMEERMIDDEL ENPAR TNER 
VAN HE T FIA WORL D R AL LY 
CHAMPIONSHIP. 
S AMENWERKINGS VERBAND 
GERICH T OP HE T AL L ERBE S T E IN 
VOER T UIGPRE S TATIE S EN PRECISIE

Er is niets in de autosport met zelfs maar even 
veel diversiteit, spektakel en pure opwinding dat 
motorsportpassie en technologische innovatie biedt als 
het FIA World Rally Championship (WRC). 

Wolf Lubricants is de officiële smeermiddelenpartner 
van het FIA World Rally Championship. Deze 
samenwerking is een verlengstuk van het voortdurende 
streven van WOLF naar uitzonderlijke techniek en 
precisie bij alles wat we doen. 

Wat voor anderen misschien triviaal lijkt, is belangrijk 
voor ons. Voorbereiding, kennis, aandacht voor detail en 
een sterk team: ze kunnen allemaal een groot verschil 
maken. In uw bedrijfsvoering moet u, net als in de 
autosport, goed voorbereid zijn en perfect afgestemd 
zijn op wat er moet gebeuren. Het gaat erom niets aan 
het toeval over te laten. Het gaat over anticiperen en 
risico's zo veel mogelijk uit te sluiten. 

HE T ULTIEME PL ATFORM 
OM DE HOOG WA ARDIGE 
SMEERMIDDEL EN VAN 
MORGEN TE ONT WIKKEL EN 
WIJ  BRENGEN DE T ECHNOL OGIE UI T 
DE R ACE WEREL D NA AR DE WEG 

Wat betekent dit voor u? Door smeermiddelen voor 
dergelijke prestigieuze samenwerkingsverbanden 
te ontwikkelen, kunnen we geavanceerde 
formuleringen samenstellen die later in onze reguliere 
productassortimenten zullen worden geïntroduceerd. 
Zeker met de huidige tendens van steeds kleinere 
motoren zal de mogelijkheid om te kunnen beschikken 
over producten die getest zijn in de meest veeleisende 
omstandigheden en ontwikkeld zijn met de nieuwste 
technologieën de sleutel vormen tot uw succes.


