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ECONOVA 5W-20
Ултрамодерно, напълно синтетично 
моторно масло с удължен живот. 
Съвременната технология се 
базира на намаленото участие на 
сулфат, фосфор и сяра (low SAPS). 
Това прави възможно силното 
намаление на емисиите изгорели 
газове, както и на по-дългия 
живот на системите за тяхното 
изхвърляне при съвременните 
дизелови двигатели с филтър за 
улавяне на твърдите частици. 
Постижението на двигателя се 
запазва благодарение на идеално 
стабилния вискозитет. Употребата 
на гориво остава нормална и при 
удължени интервали на смяна на 
маслото.

СПЕЦИФИКАЦИИ
ACEA C2 • API SN/CF

CRYPTO-3 5W-30 
Напълно синтетично моторно 
масло. Този висококачествен 
продукт е формиран с участието 
на Volkswagen (Volkswagen, AUDI, 
SEAT, SKODA) за превозни средства 
с и без удължен пробег за смяна на 
маслото (Longlife Serviceintervalle), 
както и за дизелови двигатели с 
филтър за улавяне на твърдите 
частици. Съвременната адитивна 
технология с намалено образуване 
на пушек гарантира по-дълъг 
живот на филтъра, както и 
намаляване на емисиите изгорели 
газове. Вискозитетът SAE 5W-30 
прави възможна една оптимална 
икономия на гориво, дори и при 
най-големи натоварвания.

СПЕЦИФИКАЦИИ 
ACEA C3 • BMW Longlife-04 •
FIAT 9.55535-G1 • FORD M2C917-A • 
MB Approval 229.51 • PORSCHE C30 • 
Renault RN0700 •  VW 504.00/507.00

SYNOVA 5W-30 
Ултрамодерно, напълно синтетично 
моторно масло с удължен живот. 
Съвременната технология се базира 
на намаленото участие на сулфат, 
фосфор и сяра(low SAPS). Това прави 
възможно силното намаление на 
емисиите изгорели газове, както и 
на по-дългия живот на системите 
за тяхното изхвърляне при 
съвременните дизелови двигатели 
с филтър за улавяне на твърдите 
частици. Постижението на двигателя 
се запазва благодарение на идеално 
стабилния вискозитет. Употребата 
на гориво остава нормална и при 
удължени интервали на смяна на 
маслото. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
API SN/CF • ACEA C3 • BMW Longlife-04•
FIAT 9.55535-G1 • GM/OPEL Dexos 2/
GM-LL-A-025/GM-LL-B-025•
MB Approval 229.51 Renault RN0700 • 
VW 502.00/505.00

SYNOVA 5W-40 
Ултрамодерно, напълно синтетично 
моторно масло с удължен живот. 
Съвременната технология се базира 
на намаленото участие на сулфат, 
фосфор и сяра (low SAPS). Това прави 
възможно силното намаляване на 
емисиите изгорели газове, както 
и по-дългия живот на системите 
за тяхното изхвърляне при 
съвременните дизелови двигатели 
с филтър за улавяне на твърдите 
частици. Постижението на двигателя 
се запазва благодарение на идеално 
стабилния вискозитет. Употребата 
на гориво остава нормална и при 
удължени интервали на смяна на 
маслото.

СПЕЦИФИКАЦИИ 
API SN/CF • ACEA  C3 • BMW Longlife-04•
FIAT 9.55535-S2 • FORD M2C917-A • GM/
OPEL Dexos 2/GM-LL-A-025/GM-LL-B-
025 • MB Approval 229.51 • PORSCHE A40•
Renault RN0700/RN0710 •
VW 502.00/505.00/505.01

ECONOVA SAE 5W-30
Ултрамодерно, напълно синтетично 
моторно масло с удължен живот. 
Съвременната технология се базира 
на намаленото участие на сулфат, 
фосфор и сяра (low SAPS). Това прави 
възможно силното намаление на 
емисиите изгорели газове, както и 
на по-дългия живот на системите 
за тяхното изхвърляне при 
съвременните дизелови двигатели 
с филтър за улавяне на твърдите 
частици. Постижението на двигателя 
се запазва благодарение на идеално 
стабилния вискозитет. Употребата 
на гориво остава нормална и при 
удължени интервали на смяна на 
маслото.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API SN/CF • ACEA A1/B1, A5/B5, C2•
FIAT 9.55535-S1 • IVECO 18-1811 •
PSA Peugeot/Citroën B71 2290
Renault RN0700

леки автомобили

SYNQRON 0W-20 
Напълно синтетично моторно масло, 
специално формулирано за най-новата 
генерация японски и американски 
бензинови двигатели включващи и 
хибридни системи. Дори и при най-
тежки условия на работа се гарантира 
оптимална сигурност и спестяване на 
средства благодарение на намалената 
употреба на гориво. Да се употребява само 
при автомобили, където се предписва 
вискозитет 0W-20!

СПЕЦИФИКАЦИИ
API SN, Resource Conserving • ILSAC GF-5

AXXEPT 5W-30 
Напълно синтетично моторно масло с 
удължен живот. Този висококачествен 
продукт е специално разработен със 
съдействието на OPEL за новите модели c 
ECO Service Flex гаранционни изисквания 
с и без екстремно удължени интервали за 
смяна на моторното масло, а също така и 
за модели с филтър за твърдите частици. 
Съвременната адитивна технология за 
намалено образуване на твърди частици и 
вискозитетът 5W-30 гарантират оптимални 
предпоставки за най-висока сигурност, 
чист двигател, удължен живот на филтъра 
и максимално спестяване на разходи.

СПЕЦИФИКАЦИИ 
API SN/CF • ACEA C3 • BMW Longlife-04 •
FIAT 9.55535 - G1 • FORD M2C917-A •
GM/OPEL Dexos 2/GM-LL-A-025/B-025 •
MB Approval 229.51 • Renault RN0700 • 
VW 502.00/505.00/505.01

SYNQRON 5W-40 
Напълно синтетично моторно масло, 
отговарящо на най-високите изисквания. 
Превъзходните качества на този продукт 
посрещат по най-добрия начин тежките 
условия на работа в наши дни, а също 
така и удължените интервали за смяна на 
моторното масло. Идеалният, екстремно 
стабилен вискозитет 5W-40 е оптимален 
за всякякъв вид автомобили, като по този 
начин се спестяват разходи от това наистина 
ориентирано в бъдещето моторно масло.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API SN/CF  • ACEA A3/B3/B4 • BMW Longlife-01 • 
FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2 • GM-LL-B-025 •
MB Approval 229.5 • PORSCHE A40 • PSA Peugeot/
Citroën B71 2296 • Renault RN0700/RN0710 •
VW  502.00/505.00

SYNQRON 5W-50 
Напълно синтетично моторно масло, което 
надминава и най-високите изисквания за 
спортни автомобилни масла по целия свят. 
Това висококачествено масло, изпитано в 
моторния спорт, гарантира възможно най-
голямата защита на всички двигатели дори 
и при най-екстремните натоварвания в 
състезания от всички категории.

СПЕЦИФИКАЦИИ 
API SM/CF  • ACEA A3/B3/B4 • FIAT 9.55535-H3



AVANZA SAE 5W-30 
Напълно синтетично моторно 
масло с удължен живот. 
Специално разработено за най-
новите изисквания на FORD за 
бензинови и дизелови двигатели 
с филтър за твърдите частици. 
Дори и при най-тежките работни 
условия биват гарантирани 
оптимална сигурност и спестяване 
на разходи благодарение на 
намалената употреба на гориво.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API SL/CF • ACEA A5/B5 •
Ford M2C913-C

AVANZA 5W-40 
Напълно синтетично моторно 
масло, отговарящо и на най-
високите изисквания. Синтезирани 
базови масла биват преработвани 
по най-модерен начин в един 
продукт от най-високо качество. 
Многообещаващата, изключителна 
по рода си адитивна технология 
гарантира абсолютна сигурност 
при днешните условия на работа 
на всички модерни двигатели. 
MIDLAND AVANZA SAE 5W-40 
надминава изискванията на 
всички производители за смазочна 
сигурност, стабилност при стареене 
и оптимална чистота на двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API SN/CF • ACEA A3/B3/B4 •
BMW Longlife-01 • FIAT 9.55535-M2 •
GM-LL-B-025 • MB Approval 229.3 
PORSCHE A40 • PSA Peugeot/Citroën 
B71 2296  •  Renault RN0700/RN0710 
• VW 502.00/505.00

AVANZA 10W-40 
Синтетично моторно масло, което 
съответства на най-високите 
изисквания.
Висококачествени, синтезирани 
(HC Hydrocracked) базови масла 
биват преработвани по на-добрите 
методи в моторно масло от нов вид. 
Чрез добавяне на най-модерните 
адитиви се посрещат успешно всички 
проблеми на модерните двигатели, 
дори и при тежките условия на 
работа. MIDLAND AVANZA SAE 10W-
40 надминава всички изисквания 
на производителите за сигурност на 
смазване, ефективност при стареене 
и оптимална чистота на двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ:
API SM/CF • ACEA A3/B3/B4 •
MB Approval 229.1 • VW 501.01/505.00 •
FIAT 9.55535-D2/G2 • PSA Peugeot/
Citroën B71 2294/B71 2300 •
Renault  RN0700

PERFORMANCE 
20W-50 
PERFORMANCE SAE 20W-50 
изпълнява изискванията на всички 
шофьори спортен тип както във 
всекидневието, така и при най-
тежките състезания. Може да бъде 
използвано с предимство и при 
спортни автомобили с най-висок 
въртящ момент. Многобройни 
състезания, като в американския 
CART шампионат с 830 PS Buick 
V6 гарантират за най-високото 
качество на този продукт. 
Надминава изискванията на 
всички производители за сигурност 
на смазване и стабилност при 
стареене.

СПЕЦИФИКАЦИИ 
API SL-CF • ACEA A3/B3/B4 •
MB Approval 229.1 •
VW 501.01/505.00

леки автомобили

RENION 5W-30 
Ултрамодерно, напълно синтетично 
моторно масло с удължен живот. 
Съвременната технология се базира 
на намаленото участие на сулфат, 
фосфор и сяра (low SAPS). Това прави 
възможно силното намаление на 
емисиите изгорели газове, както и 
на по-дългия живот на системите 
за тяхното изхвърляне при 
съвременните дизелови двигатели 
с филтър за улавяне на твърдите 
частици. Постижението на двигателя 
се запазва благодарение на идеално 
стабилния вискозитет. Употребата 
на гориво остава нормална и при 
удължени интервали на смяна на 
маслото.

СПЕЦИФИКАЦИИ 
ACEA C4 • Renault RN0720

NON DETERGENT 30  
NON DETERGENT SAE 30 е едно отлично, не 
детергентно, леко лежирано моторно масло. 
Произведено от висококачествена, базирана 
на парафин основа, като са добавени и 
адитиви срщу оксидация, износване и 
образуване на пяна.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API SB

NON DETERGENT 50
NON DETERGENT SAE 50 е едно отлично, не 
детергентно, леко лежирано моторно масло. 
Произведено от висококачествена, базирана 
на парафин основа, като са добавени и 
адитиви срщу оксидация, износване и 
образуване на пяна.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API SB

SPECIAL BLEND 5W-40 
Напълно синтетично моторно масло, 
отговарящо на най-високите изисквания. 
Благодарение на най-модерните HydroCrack 
синтезирани базови масла и изпитани 
съвременни адитиви възниква едно 
моторно масло, което се справя дори с най-
тежките условия на работа. Надминава 
изискванията на всички производители 
за смазочна сигурност, стабилност при 
стареене и оптимална чистота на двигателя. 
Този продукт може да бъде използван при 
автомобилни четиритактови бензинови и 
дизелови двигатели с филтър за улавяне на 
твърдите частици.

СПЕЦИФИКАЦИИ 
API SN/CF • ACEA C3 • BMW Longlife-04 • 
FIAT 9.55535-S2 • GM/OPEL Dexos 2/GM-LL-
A-025/GM-LL-B-025 • MB Approval 229.31 • 
PORSCHE A40 • Renault RN0700/RN0710 • VW 
502.00/505.00

SPECIAL BLEND 10W-40 
Полусинтетично моторно масло, което 
съответства на най-високите изисквания. 
Благодарение на най-модерните HydroCrack 
синтезирани базови масла и изпитани 
съвременни адитиви, възниква едно 
моторно масло, което се справя дори с най-
тежките условия на работа. Надминава 
изискванията на всички производители 
за смазочна сигурност, стабилност при 
стареене и оптимална чистота на двигателя. 
Този продукт може да бъде използван при 
автомобилни четиритактови бензинови и 
дизелови двигатели.

СПЕЦИФИКАЦИИ 
ACEA A3/B3/B4 • API SL/CF • FIAT 9.55535-D2/G2•
MB Approval 229.1
PSA Peugeot/Citroën B71 2294/B71 2300 • 
Renault RN0700 • VW 501.01/505.00



MOTORCYCLE 
2-Cycle 
Полусинтетично двутактово 
“бездимно” моторно масло, 
специално формулирано за модерни 
мотоциклети и моторолери. Може да 
бъде използван както за впръскване, 
така и за предварително смесване. 
Висококачествените синтетични 
базови масла гарантират висока 
степен на сигурност за двутактовия 
двигател. 

СПЕЦИФИКАЦИИ
JASO FD •
API TC+ •
ISO-L-EGD

SYNQRON 2-Cycle  
Напълно синтетично, “бездимно“ 
двутактово моторно масло,специално 
разработено за екстремно натоварени, 
модерни двутактови мотоциклети. 
Гарантира оптимална защита и чистота 
на двигателя. Положителни тестове 
при пистови машини, снегомобили, 
моторни резачки и други двутактови 
мотори с висока мощност изтъкват 
отличната работоспособност на този 
продукт.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ
JASO FD •
API TC+ •
ISO-L-EGD

MOTORCYCLE 40 
Eдновискозитетно моторно масло 
базирано на парафин, специално 
развито за употреба при 
мотоциклети и всички бензинови и 
дизелови двигатели, включително 
и с турбонагнетяване, при които 
е предписано едновискозитетно 
моторно масло.
Запазва двигателят чист, също 
и при най-неблагоприятните 
условия. 

СПЕЦИФИКАЦИИ
API SG - CF

MOTORCYCLE 50 
Eдновискозитетно моторно масло 
базирано на парафин, специално 
развито за употреба при 
мотоциклети и всички бензинови и 
дизелови двигатели, включително 
и с турбонагнетяване, при при които 
е предписано едновискозитетно 
моторно масло.
Запазва двигателят чист, също 
и при най-неблагоприятните 
условия. 

СПЕЦИФИКАЦИИ
API SG - CF

мотоциклети 
и моторолери

MOTORCYCLE 5W-40 
Напълно синтетично моторно масло, 
специално разработено за модерни 
четиритактови двигатели на мотоциклети 
и моторолери всякакво производство. 
Избрани напълно синтетични базови 
масла и една специфична адитивна 
технология за мотоциклети гарантират 
оптимална защита и по-малко износване 
на двигателя дори и при най-екстремни 
условия на работа. 

СПЕЦИФИКАЦИИ
API SM/SL •
JASO MA2

MOTORCYCLE 
10W-40 
Специално разработено синтетично 
четиритактово моторно масло за 
смазване на модерни четиритактови 
мотоциклети и моторолери всякакво 
производство. Избрани синтетични 
базови масла и целенасочена 
адитивна технология гарантират 
максимална защита на двигателя и 
при най-екстремни условия.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API SM/SL/SJ/SH/SG/SF •
JASO MA2

MOTORCYCLE 
10W-50  
Напълно синтетично моторно масло. 
Този продукт е специално развит за 
смазване на модерни четиритактови 
двигатели на мотоциклети и 
моторолери всякакво производство. 
Избрани напълно синтетични 
базови масла и една специфична 
адитивна технология за мотоциклети 
гарантират оптимална защита на 
двигателя и при най-екстремни 
условия на работа. 

СПЕЦИФИКАЦИИ
API SM/SL/SJ/SH/SG/SF •
JASO MA2

MOTORCYCLE 
20W-50 
Специално моторно масло за всички 
модели четиритактови мотоциклети 
и моторолери. Този продукт с 
отлично качество се произвежда 
с най-модерните базови масла и 
адитиви. Осигурява безупречна 
работа дори и при най-екстремните 
условия като мотокрос и пробег на 
дълги отсечки. 

СПЕЦИФИКАЦИИ
API SM/SL/SJ/SH/SG/SF •
JASO MA2

NON DETERGENT 30 
NON DETERGENT SAE 30 е едно 
отлично, не детергентно, леко 
лежирано моторно масло. 
Произведено от висококачествена, 
базирана на парафин основа, 
като са добавени и адитиви срщу 
оксидация, износване и образуване 
на пяна.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API SB

NON DETERGENT 50 
NON DETERGENT SAE 50 е едно 
отлично, не детергентно, леко 
лежирано моторно масло. 
Произведено от висококачествена, 
базирана на парафин основа, 
като са добавени и адитиви срщу 
оксидация, износване и образуване 
на пяна.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API SB            



мотоциклети 
и моторолери

FORK OIL “X-TRA LIGHT”  HiVis 5W
Масло за телескопни вилици на мотоциклети 
и моторолери от всички производители, което 
съответства на най-високите изисквания. 
Гарантира оптимална защита и идеално 
омекотяване, също и при екстремни условия на 
работа.

FORK OIL “LIGHT” HiVis 5W-20   
Масло за телескопни вилици на мотоциклети 
и моторолери от всички производители, което 
съответства на най-високите изисквания. Гарантира 
оптимална защита и идеално омекотяване, също и при 
екстремни условия на работа.

FORK OIL “MEDIUM” HiVis 10W-30   
Масло за телескопни вилици на мотоциклети 
и моторолери от всички производители, което 
съответства на най-високите изисквания. Гарантира 
оптимална защита и идеално омекотяване, също и 
при екстремни условия на работа.

MS-14 MULTI - SPRAY 
Универсален спрей за поддръжка на 
автомобили, машини, мотоциклети, 
малки електрически уреди или в 
домакинството.
Притежава 5 главни качества:
• разтворител на ръжда;
• защита от корозия;
• смазване;
• контактен спрей;
• почистване.

K 7 SYNTHETIC 
CHAIN SPRAY  
Бял спрей за вериги на мотоциклети, 
моторолери, велосипеди или 
задвижващи вериги на други 
агрегати. Tози продукт съответства 
на най-високите изисквания за 
качество и трайно увеличава живота 
на веригата.

MARINE FC-W 10W-30 
Mоторно масло, специално създадено 
за новата генерация четиритактови 
извънбордови двигатели. Съвременната 
адитивна технология предпазва двигателя от 
износване и корозия и предлага оптимални 
смазочни качества при всякакви условия на 
експлоатация на двигателя. 

СПЕЦИФИКАЦИИ/ ОДОБРЕНИЯ
API SL/SG  • NMMA FC-W •
NMMA (National Marine Manufacturers Association)

SYNQRON TC-W3 
Напълно синтетично, биологично 
разтворимо двутактово моторно масло, 
отговарящо на най-високите изисквания. 
100% синтетичното базово масло, а също 
така и многократно изпитаната адитивна 
технология гарантират пълно изгаряне на 
горивната смес и възможно най-добрата 
защита на всички двутакови двигатели. 

СПЕЦИФИКАЦИИ/ ОДОБРЕНИЯ
NMMA TC-W3



SYNQRON DIESEL 5W-30   
Напълно синтетично моторно масло, което 
надминава и най-високите изисквания 
на модерните дизелови двигатели при 
товарните автомобили. Удължените 
интервали за смяна, както и екстремното 
смазване на системата гарантират абсолютна 
икономичност при всички показатели.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ
ACEA E4-99(Issue 3), E5-02, E4/E7-04 •
MAN 3277 • MB Approval 228.5 • SCANIA LDF • 
VOLVO VDS-3 PERFORMANCE LEVEL Cummins 
20071, 20072, 20076, 20077 • DAF HP1, HP2 • 
IVECO 18-1804 FE • Mack EO-M Plus • MTU Type 3•
Renault RVI RXD

SYNQRON DIESEL 10W-40 
Синтетично моторно масло, което надминава 
и най-високите очаквания на модерните 
дизелови двигатели при товарните 
автомобили. Удължените интервали за 
смяна, както и екстремното смазване 
на системата гарантират абсолютна 
икономичност при всички показатели.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ
API CF • ACEA E4-99(Issue 3), E7-04 •
MB Approval 228.5 • MAN 3277 •
SCANIA SCANIA LDF-2, LDF-3 •
VOLVO VDS-3 PERFORMANCE LEVEL
Cummins 20072 • DAF Extended Drain •
MTU Typ 3 • Renault RVI RD-2, RLD, RLD-2, RXD

тежкотоварни 
автомобили

MAXTRA 10W-40 
Напълно синтетично моторно масло от най-нова 
генерация. Създадено за дизелови двигатели с 
филтър за улавяне на твърдите частици - “low 
SAPS”. MIDLAND “MAXTRA“ надминава и най-
високите изисквания на модерните дизелови 
двигатели с норма EURO V и EURO VI,  а съшо 
така изпълнява и нормите за тежкотоварни 
автомобили и бусове с CNG двигатели на 
природен газ.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ
ACEA E4/E6/E7/E9 • API CJ-4/CI-4+/CI-4 •
Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20081 •
DAF HP2 Detroit Diesel 93K218 •
Deutz DQC IV-10-LA • IVECO 18-1809 NG2 • JASO DH-2•
Mack EO-O Premium Plus 
MAN M 3271-1/M 3477/M 3575 •
MB Approval 228.51/235.27 • MTU Type 3.1 •
Renault RVI RGD/RLD-3/RXD SCANIA Low Ash •
Voith Retarder Class A •
VOLVO VDS-4

NOVA 5W-30 
Напълно синтетично моторно масло от най-
новата генерация. Създадено за дизелови 
двигатели с филтър за улавяне на твърдите 
частици - “low SAPS”.  MIDLAND NOVA 5W-30 
надминава и най-високите изисквания на 
модерните дизелови двигатели с норма 
EURO V и EURO VI,  а съшо така изпълнява 
и нормите за тежкотоварни автомобили и 
бусове с CNG двигатели на природен газ.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ
ACEA E4/E6/E7 • Deutz DQC IV-10 LA •
MAN M 3477/M 3271-1 • MB Approval 
228.51/235.28 • MTU Type 3.1 • Renault RXD/
RLD-2/RLD/RGD • Voith Retarder Class B •
Volvo VDS-3

SUPER DIESEL 10W-40 
Полусинтетично моторно масло, специално развито и 
съгласувано за използване при дизелови двигатели 
с турбонагнетяване при тежкотоварни автомобили, 
строителни машини и автобуси, но също така и при 
леки и лекотоварни автомобили, а и при бензинови 
двигатели. Този продукт гарантира абсолютна сигурност 
и при удължени интервали на смяна на моторното масло. 
Изпълнява изискванията на ЕВРО 6 двигатели, а също 
така и най-новите норми на VOLVO – VDS-4.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ
ACEA E7/E9 • API CJ-4/SN • Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a• 
Cummins CES 20081 • Detroit Diesel DDC 93K218 •
Deutz DQC III-10LA • Mack EO-O Premium Plus • MAN M 3575 • 
MB Approval 228.31 • MTU Type 2.1 • RVI RLD-3 • Volvo VDS-4

SUPER DIESEL 15W-40 
Висококачествено моторно масло, специално формулирано 
за всички тежки четиритактови дизелови двигатели с и 
без турбонагнетяване. Като истинско универсално масло 
този продукт изпълнява също и изискванията на всички 
бензинови и малки дизелови двигатели. Най-голяма 
сигурност и икономичност, дори и при удължени интервали 
на смяна на масло, а също и при неблагоприятни и тежки 
условия на работа.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ
API CI-4/SL • ACEA A3/B3/B4-04, E5-02, E7-04 • Allison C4 • 
Cummins CES 20076/77/78 • Global DHD-1 •
Mack EO-N Premium Plus • MAN 3275 • MB Approval 228.3/229.1• 
MTU Type 2 • PSA B71 2295 • Volvo VDS 3 • VW 505.0 • RVI RLD

XHD 15W-40
Изпитано целогодишно моторно масло за всички 
четиритактови бензинови и дизелови двигатели. 
Изпълнява изискванията на всички производители на 
двигатели за сигурност на смазване, стабилност при 
стареене и чистота на двигателя. Това универсално масло 
може да бъде използвано и при тежки натоварвания.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API CG-4, CF/SJ • ACEA A3/B3/B4-04, E2-96 (Issue5) • MAN 271 • 
MB Approval 228.1, 229.1 • PSA B71 2295 • Volvo VDS



UNITRAC STOU 10W-30 
STOU – Super Tractor Oil Universal e мултифункционално 
масло, което се ползва с препоръките на всички именити 
производители на трактори. Едно от предимствата е 
универсалната употреба при двигатели, скоростни кутии, 
хидравлични системи и мокри спирачки при всички модерни 
трактори. Висококачествени базови масла и модерни 
адитиви осигурявят безпрепятствена употреба на всички 
агрегати през всеки годишен сезон.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API CF-4/SF, GL-4 • HLP (DIN 51524 Part 2) • MIL-L-2105 •
MF M 1135, M 1139, M 1144 • John Deere J27 • IHC B 6 •
Ford M2C 159C • Mack EO-K/2 • Allison C4 • Caterpillar TO-2 •
ZF TE-ML 06B/07B   PERFORMANCE LEVEL  API CI 4  • ACEA E5

MONOGRADE 10W  
Базирано на парафин моторно масло от вискозитетния клас 
SAE 10W, което надминава всички изисквания при смесен 
автопарк. За всички четиритактови бензинови и дизелови 
двигатели, включително с турбонагнетяване, при които 
е предписано моторно масло от вискозитетния клас SAE 
10W. Може да бъде използвано  с успех и при хидравлични 
системи (например при Caterpillar). 

СПЕЦИФИКАЦИИ
API CF-SG • Allison C4

MONOGRADE 30 
Базирано на парафин моторно масло от вискозитетния клас 
SAE 30, което надминава всички изисквания за качество 
при смесен автопарк. За всички бензинови и дизелови 
четиритактови двигатели, включително с турбонагнетяване, 
при които е предписано моторно масло от вискозитетния 
клас SAE 30. Запазва всеки двигател чист, дори и при най-
неблагоприятните условия.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ
API CF-SG • ACEA E2 • Allison C4 • ZF TE-ML 04B

тежкотоварни 
автомобили



CRYPTOGEAR 75W-80 GL-4  
Синтетично многопрофилно масло за 
предавателни кутии. Гарантира безпроблемно 
и леко превключване на скоростната кутия. 
Както за леко, така и за тежко натоварени 
скоростни кутии и оси с полегато зъбно 
зацепване. Висока термична издръжливост и 
възможност за удължени интервали на смяна 
до 320000 км. отличават този върхов продукт.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API GL-4 • DAF • IVECO • MAN 341 E-3, Z-4 •
MB Approval 235.4 • Renault • Volvo 97305 •
ZF TE-ML 02L, 08, 16K

SYNQROGEAR 75W-80
Напълно синтетично многопрофилно масло 
за предавателни кутии. Както за леко, така 
и за тежко натоварени скоростни кутии и 
оси с полегато зъбно зацепване. Висока 
термична издръжливост и възможност за 
удължени интервали за смяна отличават 
този върхов продукт.

СПЕЦИФИКАЦИИ
APIGL-4/5 • MT-1

SYNQRON 75W-90 GL-4/5 
Напълно синтетично многопрофилно 
масло за предавателни кутии. Гарантира 
безпроблемно превключване както за леко, 
така и за тежко натоварени скоростни кутии 
и задни оси с нормално и полегато зъбно 
зацепване. Висока термична издръжливост, 
възможност за удължени интервали на смяна и 
безпроблемното превключване на предавките 
отличават този върхов продукт.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API GL-4/5  * MIL-L- 2105/2105D

DUALTRANS 
Напълно синтетично трансмисионно масло 
за скоростни кутии с двоен съединител (DCT-
DKG-DSG-Doppelkuplungs-Getriebeol) от най-
нова генерация, отговаряща на последните 
изисквания на многобройни производители 
на DCT-DKG-DSG скоростни кутии и МПС. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Ford M2C936-A • MB Approval 236.21 •
 VW/Audi G052 182, G052 529 • ZF TE-ML 11

трансмисионни масла

SENSOGEAR 75W-90 
Напълно синтетично масло за предавателни 
и раздатъчни кутии на превозни средства с 
удължени интервали за смяна. Притежава 
екстремно висока термична издръжливост, 
отлични оксидационни качества и много 
добра издръжливост на ниски температури. 

СПЕЦИФИКАЦИИ
API GL-4/5, MT-1 • MIL-PRF-2105E • DAF •
EATON • IVECO • Mack GO-J •
MAN M 3343 Type S, 341 Type E-3 • Renault • 
SCANIA STO 1:0 •
ZF TE-ML  02B/05B /07A /12B /16F /17B/19C/21B  
PERFORMANCE LEVEL MB-Approval 235.8

SUPER M4 80W GL 4 
Висококачествено масло за предавателни 
кутии от клас API GL 4 с изпитан успех. Може 
да се използва при леки и тежкотоварни 
автомобили и строителни машини, където 
се препоръчва трансмисионно масло от клас 
GL 4.

СПЕЦИФИКАЦИИ
FORMANCE LEVEL API GL-4 • MIL-L-2105 •
ZF TE-ML-02A/17A DaymlerChrysler 235.1

SUPER M5 80W-90 GL 5 
Висококачествено, универсално приложимо масло 
за предавателни кутии и задни оси с изпитан 
успех, което надминава всички изисквания на 
производителите за сигурност на смазване.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API GL-4/5,MT-1 • MIL-PRF-2105E  • DAF • IVECO •
Mack GO-J • MANM3343 TypeM, 341 Type E-2 
MBApproval 235.0 • Renault • SCANIASTO 1:0 •
ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A

SUPER M5 85W-140 GL-5 
SUPER M5 85W-140 е едно висококачествено, 
универсално приложимо масло за 
предавателни кутии и задни оси с изпитан 
успех, което надминава всички изисквания 
на производителите за сигурност на 
смазване.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API GL-4/5 • MIL-L-2105D • MIL-PRF-2105E 
 DAF • IVECO • Mack GO-J • Renault •
SCANIA STO 1.0 •
ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16C/16D/21ASUPER M5 85W-90 GL-5 

Висококачествено, универсално приложимо масло 
за предавателни кутии и задни оси с изпитан 
успех, което надминава всички изисквания на 
производителите за сигурност на смазване.

СПЕЦИФИКАЦИИ
API GL-5 • MIL-L-2105D • ZF TE-ML-05A/07A/16C/17B
FORMANCE LEVEL DaymlerChrysler 239.0



HIGH PERFORMANCE 80W-90 GL 5 
Трансмисионно масло, което може да бъде използвано 
с успех при всякакви предавателни кутии, задни оси и 
диференциали (Limited Slip Differentials). Универсалният 
характер на това трансмисионно масло за високо налягане 
позволява то да бъде използвано при леки и тежкотоварни 
автомобили, а също така и при състезателни машини. 

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ
API GL-5 MIL-L-2105D

HIGH PERFORMANCE
75W-140 GL-5 
Напълно синтетично трансмисионно масло за високо 
налягане, което може да бъде използвано с успех 
при всякакви предавателни кутии, задни оси и 
диференциали (Limited Slip Differentials). Гарантира 
термичен стабилитет, както и най-висока защита от 
оксидация, изхабяване и корозия. 

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ
API GL-5

ATF M3 Plus 
Универсален ATF, който отговаря на най-новите 
спецификации и изисквания за постижение на всички 
производители на автоматични скоростни кутии. 

СПЕЦИФИКАЦИИ
DEXRON® III (GM) G-34218 , MERCON® (FORD) M020805 , 
Allison C4-318340002, MAN 339F , Voith G607 , ZF TE-ML 03D, 
04D, 14A, 17C  *DaimlerChrysler 236.9 , Chrysler® (ATF+3) , 
Hyundai/Mitsubishi SP-II

трансмисионни масла

JCV 
Напълно синтетиченa трансмисионна течност 
(UNIVERSAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 
(CVT)) от най-нова генерация, отговаряща на 
последните изискванияна на многобройни 
производители на CVT скоростни кутии и МПС. 

СПЕЦИФИКАЦИИ
DEX-CVT (GM) • Ford M2C928-A, M2C933-A •
Honda HMMF • Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-III •
Mopar CVTF +4 • MB Approval 236.20 • Nissan NS-2 • 
Toyota TC • VW/Audi G 052 180

OMNIMATIC 
Универсален, синтетичен ATF от най-новата генерация, 
който отговаря на най-новите изисквания на многобройни 
глобални производители на автомобили и автоматични 
скоростни кутии.  

СПЕЦИФИКАЦИИ
DEXRON® III-H (GM) • MERCON®, MERCON® SP, MERCON® 
V (FORD) • Allison C-4, TES-295 • AW-1 Chrysler MS 7176 
(ATF+3®), MS 9602 (ATF+4®) • Ford M2C924-A • Hyundai/KIA/
Mitsubishi SP-II, SP-III Honda ATF-Z1 • Idemitsu K17 • Isuzu 
Genuine • JASO 1A • MAN 339 V1, 339 Z1, 339 Z2, 339F •
MB Approval 236.9, 236.11 • Nissan Matic J, Matic K •
Saab 93 165 147 • Subaru K0410Y0700 • Toyota T-IV (JWS 
3309) Voith 55.6335.3x (G607) • Volvo 1161540 •
VW/Audi G 052 162, G 052 990, G 055 005, G 055 025 ZF TE-ML 
03D,04D,09,14A,14B,16L,17C

SENSOMATIC 
Напълно синтетичен, нисковискозитетен ATF от най-
новата генерация, който отговаря на най-новите 
изисквания на многобройни глобални производители 
на автомобили и автоматични скоростни кутии. 
Продуктът се отличава със своите отлични термична 
стабилност и качества при ниски температури.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Dexron VI (GM) • Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-IV • JASO 1A • 
Mazda ATF-FZ • Mercon LV/Mercon SP (Ford) • MB Approval 
236.12, 236.14, 236.15 • Nissan Matic S • Toyota WS (JWS 
3324/NWS 9638)



ATF XD-Z
Напълно синтетичен ATF от най-новата генерация, отговарящ на последните 
„extentendet drain“ спецификации и изисквания на всички ZF Ecomat автоматични 
скоростни кутии при тежкотоварни автомобили и автобуси. 

СПЕЦИФИКАЦИИ
ZF TE-ML 04D, 14E, 16 N, 20E • MAN 339 Typ Z-4

TOU TRACTOR HYDRAULIC FLUID 
Базирано на парафин масло с множество приложения, което може 
безпроблемно да бъде употребявано като хидравлично или масло за 
предавателната кутия при всички видове трактори. Много подходящо 
също и за агрегати с мокри спирачки и управление със задно 
задвижване. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
AGCO Powerfluid 821XL • Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • CASE MS 1205, MS 1206 
(Hy-Tran/IH-B6), MS 1207(Hy-Tran Plus), MS 1209 (Hy-Tran Ultra), MS 1210 • 
Case New Holland CNH MAT3505, MAT3509, MAT3525 • Claas • Fendt •
Ford New Holland FNHA-2-C-200.00, 2-C-201.00 •
Ford ESN-M2C86B/C, M2C134-D • John Deere JDM J20C • Kubota UDT Fluid • 
Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145 •Renault Volvo VCE WB 101 •
ZF TE-ML-03E, 05F, 06K, 17E, 21F

трансмисионни масла

THF TRACTOR HYDRAULIC FLUID 
Базирано на парафин масло с множество приложения, което 
може безпроблемно да бъде употребявано като хидравлично 
или масло за предавателната кутия при всички видове 
селскостопански машини. Много подходящо също и за агрегати 
с мокри спирачки и управление със задно задвижване.

СПЕЦИФИКАЦИИ 
MASSEY FERGUSON: M1135, FORD: M2C86-B/C
JOHN DEERE: JDM J20C, DEUTZ ALLIS, ALLISON: C-3
CATERPILLAR: TO-2, JI CASE: MS1206, MS1207(Hy-Tran Plus), MS1209 
FIAT, RENAULT, VCE, Fendt, Same, Landini

TO-4 SAE 30 
Специално разработено масло за високонатоварени задвижващи 
механизми, оси и странични задвижвания при строителните 
машини. Този продукт е разработен и тестван специално със 
съдействието на CATERPILLAR и следователно обозначен като TDTO 
(TRANSMISSION DRIVE TRAIN OIL) под спецификацията ТО-4.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Caterpillar TO-4, Allison C4, Komatsu, ZF TE-ML 01,03



индустриални масла

AW 32/46/68 
Xидравлично масло с най-широк 
спектър на действие. Най-подходящо 
за самосвали и строителни 
кранове, селскостопански машини, 
индустриални хидравлични инсталации, 
строителни машини и навсякъде, 
където производителят препоръчва 
хидравлично масло HLP.

СПЕЦИФИКАЦИИ
HLP DIN 51524 Teil 2 •
Denison HF-0, HF-1, HF-2 •
Eaton Vickers I-286-S, M2950-S •
Cincinnati Milacron P-68 • US Steel 136, 137•
General Motors LS-2 • AFNOR NFE 48-690, 
NFE 48-691, NFE 48-603

MV-AW 22/32/46/68
Висококачествени хидравлични масла с 
много голям вискозитетен индекс. С успех 
могат да се използват в хидравлични 
съоръжения, които се използват при 
високи и ниски температури.  Може да бъде 
употребявано и при индустриални машинни 
инструменти и преси, ако не е предписано 
друго специално масло.

СПЕЦИФИКАЦИИ
HVLP DIN 51524 Part 2/3

MW-AWD ISO 46 
Висококачествено многопрофилно хидравлично 
масло с много голям вискозитетен индекс, също 
така притежаващо и свойството да приема само 
малки количества кондензирана вода (до 3%). 
Чрез употребата на специални висококачествени 
добавки се постигат превъзходни качества и 
предимства.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ ОДОБРЕНИЯ
HVLPD DIN 51524 Part 2/3

VALESTA ISO 
10/15/22/32/46/68/100/
150/220/320/460/680 
Висококачествено универсално индустриално 
масло с добавки за високо налягане.
Може да бъде използвано навсякъде, където 
са предписани съответните спецификации.
Благодарение на добрия вискозитетен 
индекс (VI мин. 100) местата за смазване 
биват добре предпазвани също и при високи 
температури. За индустриални машини, 
турбини, компресори, вакуум помпи, 
отворени места за смазване и хидравлични 
системи.

СПЕЦИФИКАЦИИ
DIN 51524 (HL, HLP) • DIN 51517 (CLP) •
DIN 51506 -VBL, VCL, VDL ISO 32 - 150

CRYSTAL
CRYSTAL е бяло техническо 
масло с висок градус на чистота, 
оправдаващо и най-високите 
изисквания.

Препоръчва се за употреба при 
компресорни инсталации.

BIO SINTH ISO 46 
Напълно синтетично, биологично  
бързо разграждащо се 
хидравлично масло на базата на 
обогатен естер, отговарящо на 
най-високи изисквания.
Добра издръжливост при студени 
температури, висок вискозитетен 
индекс и отлични смазочни 
качества. 

СПЕЦИФИКАЦИИ/ ОДОБРЕНИЯ
DIN ISO 15380 HEES •
HVLP DIN 51524 Part 2/3•
Swedish Standard SS 15 54 34 • 
VDMA 24568

ROTAX 
Много добра задържаща 
способност, отлични смазочни 
качества и предпазване от 
корозия над средното ниво са 
съществените предимства на 
маслото за моторни резачки 
MIDLAND ROTAX.

BIO ROTAX  
BIO ROTAX e едно висококачествено 
масло за моторни резачки, състоящо 
се от натурални растителни 
продукти. Основната субстанция е 
масло от рапица. Чрез добавяне на 
биологично разтворими добавки 
и специални процеси се постига 
едно отлично смазочно средство за 
моторни резачки, което предпазва 
както веригата, така и водещата 
шина.

SUPERGLIDE 
ISO 68/150/220 
SUPERGLIDE може да се използва 
за смазване при всички модерни 
производствени, а също така и 
дървопреработвателни машини, като 
например гатер. Постига се оптимално 
действие, което предотвратява 
познатите проблеми при подобен тип 
дейност. 



смазки и греси

BIOPLEX NLGI 2
Универсална смазка базирана на литий, 
която е издръжлива на високо налягане 
и има отлична водоустойчивост.
Тази универсална грес е подходяща за 
всички области, където е предписана 
или се препоръчва литиева смазка.

Норми
NLGI GC LB  •  DIN KP2N-30  •  ISO-L-XCDIB 2

LITOMA NLGI 2 
Универсална смазка базирана на литий, 
която е издръжлива на високо налягане и 
има отлична водоустойчивост.
Тази универсална грес е подходяща за 
всички области, където е предписана или 
се препоръчва литиева смазка.

Норми
NLGI LB  •  DIN KP2K-30  •  ISO-L-XCCIB 2

MULTI COMPLEX NLGI 2 
Универсална смазка базирана на литиев 
комплекс с екстремно висока точка на 
прокапване, издръжливост на високо 
налягане и водоустойчивост.
Тази висококачествена грес е подходяща 
за всички области на приложение като 
лагери, спирачки Telma, също и за лагери 
при лодки и ремаркета, където има често 
съприкосновение с вода.

Норми
NLGI GC-LB  •  DIN KP2N-30  •  ISO-L-XCDIB 2

CALTIMA NLGI 2  
Универсална смазка базирана на калций, 
която е издръжлива на високо налягане и 
има отлична водоустойчивост.
Тази универсална висококачествена грес 
е подходяща за всякаква употреба при 
шасита на автомобили, строителни и 
селскостопански машини и индустриални 
агрегати.
Благодарение на отличната 
водоустойчивост може да бъде 
използвана с успех и на места, които се 
намират отчасти или напълно под вода.

Норми
NLGI LB  •  DIN KP2K-20  •  ISO-L-XBCIB 2

GS 15 GEAR SPRAY  
Смазочен спрей, базиран на Alassca Complex, 
който притежава екстремна стабилност при 
високо налягяне и отлична водна резистенция. 
Mоже да се използва по най-добър начин във 
всички области като отворени предавателни 
системи, зъбни колела, венци, верижно 
задвижване.

Норми
DIN KGOG0.5N-30 • ISO-L-XCDIB 0.5

DENTAX EP NLGI 00 
Течна смазка, която се произвежда от най-добрите базови масла, 
притежаващи много стабилен вискозитет. Благодарение на 
добавки за високо налягане се получават много добри качества на 
крайният продукт.

СПЕЦИФИКАЦИИ 
DIN GP00G -30 • ISO-L-XCBEB 00



добавки

Fuel-injector cleaner + 
water remover  
Препарат за почистване на 
впръсквателната система и 
сгъстяване на кондензната вода. 
Гарантира възможно най-голяма 
прецизност и отлично почистване 
на цялата горивна система при 
бензинови и дизелови двигатели. 
При редовна употреба двигателят 
запазва своята пълна мощност 
дълги години.

Petrol - gas treatment   
Добавка за бензин, която гарантира 
възможно най-голяма прецизност, 
точност и прочистване на цялата 
горивна система. При редовна 
употреба двигателят запазва своята 
пълна мощност дълги години.

Diesel fuel treatment   
Добавка за дизелово гориво, 
гарантираща възможно най-
голяма прецизност и точност при 
прочистване на цялата горивна 
система на дизелови двигатели (вкл. 
и с филтър улавящ твърдите частици 
и/или катализатор). При редовна 
употреба двигателят запазва своята 
пълна мощност дълги години.

Hydraulic valve 
oil conditioner   
Добавка за вентилни клапани. 
Възвръща нормалното и 
безаварийно функциониране на 
замърсени и залепени хидравлични 
вентилни клапани.

Friction modifier   
Добавка за моторно масло, 
намаляваща триенето и износването 
на цилиндрите и вентилите. 
Създава допълнителен “пласт” 
върху металните повърхности, 
който подобрява омасляването и 
увеличава защитата на двигателя. 
Увеличава постижението на 
двигателя и намалява изгорелите 
газове.

Engine oil treatment   
Добавка за подобряване на 
вискозитетните качества на 
всички масла и възстановяване на 
безпроблемната и нормална работа 
на силно натоварени и изхабени по-
стари двигатели. Намалява загубата 
на масло и образуването на дим, 
регенерира гумени уплътнения и 
увеличава компресията и налягането 
на маслото.

Oil system cleaner    
Добавка която почиства омаслителни 
системи отвътре и отмива всякакви 
натрупани замърсявяния като ги 
разгражда. Също така ограничава и 
замърсяването на новото масло, като 
по този начин гарантира оптимално 
действие при смяна. Почиства 
двигателни, скоростни, хидравлични 
и други смазочни системи.

Oil stop leak    
Добавка за спиране на изтичането 
на масло. Предпазва уплътненията 
в маслената система и възстановява 
еластичността и гъвкавостта 
на гумен, неопренов и друг 
уплътнителен материал.

ATF stop leak    
Добавка която регенерира и 
защитава гарнитури и уплътнения 
при автоматични скоростни кутии 
и сервоуправления използващи 
ATF. Този продукт възстановява 
еластичността и гъвкавостта на 
уплътнителния материал, като по 
този начин предотвратява загубата 
на масло.

Limited-slip axle additive   
Специална добавка, която модифицира 
триенето при трансмисионни масла 
в диференциали с ограничено 
приплъзване. При примесване с API GL-
5 трансмисионни масла се елиминира 
тракането на диференциала. 



допълнителни продукти

MS-14 MULTI - SPRAY 
Универсален спрей за поддръжка на 
автомобили, машини, мотоциклети, 
малки електрически уреди или 
в домакинството. Притежава 5 
главни качества: Разтворител 
на ръжда, Защита от корозия, 
Смазване,Контактен спрей, 
Почистване.

K 7 SYNTHETIC 
CHAIN SPRAY  
Бял спрей за вериги на мотоциклети, 
моторолери, велосипеди или 
задвижващи вериги на други 
агрегати. Tози продукт съответства 
на най-високите изисквания за 
качество и трайно увеличава живота 
на веригата.

BRAKE FLUID 
HYPRO LV DOT 4     
Нисковискозитетна спирачна течност, която 
съответства на най-високите изисквания. 
Специално за най-новите автомобили с ESP 
и ABS, където спирачната течност трябва да 
бъде с нисък вискозитет, който гарантира по-
бързо действие на спирачната система.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ ОДОБРЕНИЯ                     
BMW QV 34 001 • DOT 3, DOT4 • SAE J 1704 •
ISO 4925 Class 6 • VW 501.14, TL766Z

POWER STEERING FLUID    
Специална синтетична течност за употреба при 
сервоуправления, която съответства на най-
високите изисквания. MIDLAND POWER STEERING 
FLUID може да бъде употребявана също така и при 
други хидравлични системи на МПС.

СПЕЦИФИКАЦИИ
PERFORMANCE LEVEL • ISO 7308 • MAN 3623/93 •
MB Approval 345.0 • Opel B 040 0070 • VW TL 52146

BRAKE FLUID DOT 4    
e спирачна течност за всички дискови и 
барабанни спирачки, като за целта изпълнява 
изискванията на всички производители на 
автомобили.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ ОДОБРЕНИЯ                     
DOT 3, DOT4 • SAE 70R3, SAE J 1703 A-F •
ISO 4925 •VW TL766X

ANTIFREEZE AND COOLANT    
Концентриран целогодишен антифриз, 
базиран на моноетиленглюкол. Употреба 
при охлаждащи системи на леки и 
тежкотоварни автомобили, строителни и 
индустриални машини които са от стомана, 
чугун, месинг, мед, алуминий или споени 
метали.

СПЕЦИФИКАЦИИ
PORSCHE/AUDI/VW/SEAT/SKODA TL 774C/G11 •
DaimlerChrysler 325.3/325.2/MS 7170 •
BMW N600 69.0/Landrover cfr Rover/Rover •
OPEL/GM QL 130100 / SAAB 69 01 599 •
FORD ESD-M97B49-A • JI CASE JIC-501 • 
Standard Française NFR15-601 • FIAT/IVECO 
9,55523/18-1830 • JASO/JIS M325 LLC/K2234 LLC •
SAE J1034 • PERKINS • VOLVO 1286083/002 • 
MAN/STEYR 324 Typ NF • MTU MTL5048

XT-COOLANT     
Целогодишен дълготраен антифриз базиран на 
етиленглюкол. Най-добрите добавки гарантират 
оптимална защита от износване, корозия и 
наслагвания в охлаждащата система. Може да 
бъде използван в стоманени, чугунени, месингови, 
медни или алуминиеви охлаждащи системи, а също 
така и при охлаждащи системи от споени метали 
при модерните леки и тежкотоварни автомобили, 
строителни и индустриални машини.

СПЕЦИФИКАЦИИ
PORSCHE/AUDI/VW/SEAT/SKODA TL 774F/G12+•
DaimlerChrysler 325.3 • HONDA HES D 2009-75 •
OPEL/GM/SAAB GM 6277M (+B040 1065) •
FORD/JAGUAR WSS-M97 B44-D/CMR 8229 •
Isuzu/Hyundai/Daewoo/Mitsubishi • MAZDA 121ZQ/MEZ 
MN 121D • Standard Française NFR15-601 • Kubota/
Kobelco • MG/Rover • FIAT/IVECO  9,55523/18-1830 • DAF 
DW03245403 • RENAULT RVI 41-01-001/--S Type D •
JASO/JIS M325 LLC/K2234 LLC • SAE J1034 • VOLVO 128 
6083/002 / MACK 014GS17009 • MAN/STEYR 324 Typ SNF • 
SCANIA TB 1451/TI2-980813 TB • JOHN DEERE JDMH5 • 
Komatsu 07.892 (2001) • MTU MTL5048 • PSA B 71 5110

PERMATYPE    
Дълготраен антифриз, готов за употреба, 
PERMATYPE се базира на етиленглюкол. Най-
добрите патентовани добавки гарантират 
оптимална защита срещу замръзване, 
остаряване, корозия и наслагвания в 
охлаждащата система.

СПЕЦИФИКАЦИИ
PORSCHE/AUDI/VW/SEAT/SKODA TL 774F/G12+ •
DaimlerChrysler 325.3 • HONDA HES D 2009-75 •
OPEL/GM/SAAB GM 6277M (+B040 1065) •
FORD/JAGUAR WSS-M97B44-D/CMR 8229 •  
MAZDA 121ZQ/MEZ MN 121D •
Standard Française NFR15-601 •
FIAT/IVECO 9,55523/18-1830 •
JASO/JIS M325 LLC/K2234 LLC • SAE J1034 •
VOLVO 128 6083/002 / MACK 014GS17009 • 
MAN/STEYR 324 Typ SNF • MTU MTL5048 •
DAF DW03245403 •
RENAULT RVI 41-01-001/--S Type D •
SCANIA TB1451/TI2-980813TB •
JOHN DEERE JDMH5 • Komatsu 07.892 (2001) •
PSA B 71 5110

VAC-COOLANT    
Концентриран целогодишен дълготраен 
антифриз, базиран на етиленглюкол 
и глицерин. Създаден специално за 
превозни средства от всички марки от 
групата на VOLKSWAGEN. Най-добрите 
добавки гарантират оптимална защита 
от прегряване, замръзване, износване, 
корозия и наслагвания в охлаждащата 
система. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
AUDI/VW/SEAT/SKODATL 774J/G13


