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ADDINOL – одне з небагатьох незалежних від концернів підприємств 
середнього розміру у німецькій промисловості з виробництва 
мінеральних олив, представлене партнерами зі збуту у більш, ніж 
90 країнах на усіх континентах. Наші високоефективні мастильні 
матеріали є конструктивними елементами сучасних систем, 
виконаними на найвищому рівні за найсучаснішими технологіями. 
Їхня розробка та виробництво відбувається за найновішими 
стандартами на багатому традиціями хімічному підприємстві у місті 
Лойна у Середній Німеччині. У симбіозі з двигунами, трансмісіями, 
ланцюгами, підшипниками та гідравлічними системами вони 
систематично демонструють увесь спектр своїх характеристик, що 
свідчать на користь їхньої ефективності.

ADDINOL пропонує розумні рішення, що забезпечують оптимальне 
змащування, гарантуючи при цьому відповідальне поводження з 
оточуючим середовищем. Багато які з наших високоефективних 
мастильних матеріалів найрішучішим чином підвищують 
енергетичну ефективність устаткування та двигунів. Вони самі 
мають помітно довші терміни служби у порівнянні зі звичайною 
продукцією та подовжують терміни служби змащуваних компонентів.

ADDINOL is one of the few companies in the German mineral oil 

industry acting independently of any large business group and has 

distributor partners on all continents in more than 90 countries. Our 

high-performance lubricants are design elements reflecting the most 

recent state-of-the-art. Development and production are carried out 

according to latest standards at the chemical site in Leuna in the heart 

of Germany. Our lubricants reveal their full performance in symbiosis 

with engines, drives, chains, bearings and hydraulic systems.

ADDINOL provides intelligent solutions which guarantee optimum 

lubrication and ensure responsibility towards the environment at the 

same time. Many of our high-performance lubricants increase energy 

efficiency of plants and engines considerably. They achieve signifi-

cantly longer drain intervals compared to conventional products and 

extend the service life of the components lubricated.

ADDINOL – Improve the Performance!

ADDINOL – німецька якість з 1936 року

ADDINOL – German Quality since 1936

Як тоді, так і зараз – дослідження та розробка належать до
ключових сфер діяльості нашого підприємства.

Now and then – Research and development make up a vital part of our 
company’s core competence.
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ADDINOL Automotive – більш, як 150 дозволів. 
Асортимент виробів для автомобілів компанії ADDINOL 
охоплює моторні та трансмісійні оливи з найвищими, 
визнаними на міжнародному рівні, характеристиками. Крім 
цього, про непересічну якість мастильних матеріалів ADDINOL 
для усіх автомобілів та транспортних засобів господарського 
призначення свідчать більш, ніж 150 іменних дозволів від 
ведучих OEM (Original Equipment Manufacturer) виробників. До 
них належать Mercedes-Benz, група Volkswagen, BMW, MAN, 
Porsche, Scania, Volvo та MTU.

ADDINOL Industrie – завжди встановлює нові стандарти. 
Для промисловості ADDINOL пропонує високоефективні 
мастильні матеріали для майже усіх сценаріїв застосування. 
З інноваційними виробами – такими, як високоефективна 
трансмісійна олива ADDINOL Eco Gear, олива ADDINOL 
Cliptec для змащування ланцюгів, що працюють у зонах з 
високою температурою, або оливами ADDINOL для газових 
двигунів, які застосовуються у когенераційних установках, що 
працюють на природному газі та спеціальних газах, компанія 
ADDINOL постійно встановлює нові стандарти у трибології.

ADDINOL – на місці для вас у всьому світі
За рахунок наявності торгових партнерів у більш, ніж 90 
країнах компанія ADDINOL представлена на усіх континентах. 
У розпорядженні експертів компанії ADDINOL є вичерпне 
трибологічне ноу-хау та більш, ніж достатній досвід. З нашим 
асортиментом, що складається з більш, ніж 600 найменувань 
високоефективних мастильних матеріалів, та вичерпними 
сервісними послугами ми в змозі постійно пропонувати вам 
оптимальні рішення для ваших пов’язаних зі змащуванням 
сценаріїв застосування.

ADDINOL Automotive – More than 150 approvals
The automotive product range of ADDINOL contains engine and 

transmission oils with the highest international specifications. 

More than 150 approvals from leading OEM (Original Equipment 

Manufacturer), such as Mercedes-Benz, the Volkswagen group, 

BMW, MAN, Porsche, Scania, Volvo and MTU, argue for the 

outstanding quality of ADDINOL lubricants for all motor and 

commercial vehicles.

ADDINOL Industry – Setting new standards
For industry ADDINOL offers high-performance lubricants for almost 

any application. With innovative products, as for instance the high-

performance gear oils of the ADDINOL Eco Gear series, ADDINOL 

Cliptec for chain lubrication under high-temperature conditions 

or ADDINOL gas engine oils for cogeneration units operated with 

natural or special gases, ADDINOL keeps setting new standards in 

tribology.

ADDINOL – At your service all over the world
With distribution partners in more than 90 countries ADDINOL 

is represented on all continents. The experts at ADDINOL have 

comprehensive tribological know-how and experience. With our 

product range of more than 600 high-performance lubricants 

and extensive service we provide the optimum solution for your 

applications.

Високоефективні мастильні матеріали ADDINOL
Рішення для будь-яких проблем, пов’язаних зі змащуванням

ADDINOL High-Performance Lubricants
Solutions for all lubrication-related challenges

WORLDWIDE DEVELOPMENT
LEADING
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Моторні оливи Engine oils – passenger cars Стор. 05

Моторні оливи – змішаний вантажний автопарк Engine oils – mixed fleets Стор. 08

Моторні оливи – комерц. ТЗ, стаціонарні установки Engine oils – commercial vehicles, stationary plants Стор. 08

Двигуни, що працюють на газоподібному паливі Engines operated with gas Стор. 11

Морський та залізничний транспорт Marine and railroad Стор. 11

Моторні оливи – плавзасоби Engine Oils – Watercraft Стор. 13

Моторні оливи – 2-тактні та 4-тактні мотоцикли Engine oils – 2-stroke engines and 4-stroke motorbikes Стор. 14

Універсальні тракторні оливи Universal tractor oils Стор. 15

Трансмісійні оливи для автомобілів Automotive transmission oils Стор. 16

Рідини для автоматичних трансмісій Automatic transmission fluids Стор. 18

Функціональні рідини для автомобілів Automotive function fluids Стор. 20

Пр
ом

ис
ло

віс
ть

Роздільчі оливи для форм Mould release oils Стор. 21

Оливи для газових двигунів Gas engine oils Стор. 22

Оливи для напрямних Guideway oils Стор. 23

Гідравлічні рідини Hydraulic fluids Стор. 24

Промислові трансмісійні оливи Industrial gear oils Стор. 27

Рефрижераторні оливи Refrigerator oils Стор. 29

Оливи для змащування ланцюгів Chain lubricants Стор. 30

Антикорозійні оливи Anti-corrosion oils Стор. 33

Підшипникові, циркуляційні та машинні оливи Bearing, machine and circulating oils Стор. 34

Оливи для металообробки – не змішувані з водою Metalworking coolants – non water miscible Стор. 35

Оливи для металообробки – змішувані з водою Metalworking coolants – water miscible Стор. 36

Мастила для харчової промисловості Lubricants for food industry Стор. 37

Спеціальні вироби Special products Стор. 40

Аерозолі Sprays Стор. 41

Трансформаторні оливи Transformer oils Стор. 44

Турбінні оливи Turbine oils Стор. 44

Оливи для вакуумних насосів Vacuum pump oils Стор. 45

Компресорні оливи Compressor oils Стор. 45

Оливи-теплоносії Heat transfer oils Стор. 46

Циліндрові оливи Cylinder oils Стор. 46

Пластичні мастила Lubricating greases Стор. 47
–  Багатоцільові пласт. мастила без дод. тв. мастильних 

матеріалів – Multi-purpose greases without addition of solid lubricants Стор. 47

–  Багатоцільові пласт. мастила з додав. тв. мастильних 
матеріалів – Multi-purpose greases with addition of solid lubricants Стор. 49

–  Рідкі пласт. мастила без додавання твердих маст. 
матеріалів – Liquid greases without addition of solid lubricants Стор. 50

–  Рідкі пласт. мастила з додаванням твердих маст. 
матеріалів – Liquid greases with addition of solid lubricants Стор. 51

–  Пластичні мастила для швидкохідних підшипників та 
низькотемпературних сценаріїв застосування

–  Greases for application in high speed bearings and for 
low temperature applications Стор. 51

–  Синтетичні пластичні мастила для 
високотемпературних сценаріїв застосування – Synthetic greases for high temperature applications Стор. 52

–  Пластичні мастила для спеціальних сценаріїв 
застосування – Greases for special applications Стор. 53

–  Пластичні мастила для харчової промисловості – Food grade greases Стор. 55

–  Пластичні мастила зі швидким біологічним 
розкладанням – Readily biodegradable greases Стор. 56

– Пасти – Pastes Стор. 57

Перелік скорочень List of abbreviations Стор. 58
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Моторні оливи – легкові автомобілі
Engine oils – passenger cars

SAE ACEA API OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Economic 016 0W-16 SN with 
Resource 
Conserving

підходить для / suited for: Toyota; 
Lexus; Mazda; Honda; Nissan; Infiniti; 
Mitsubishi; Subaru; Suzuki

Легкохідна моторна олива з пониженою HTHS-в’язкістю, створена 
спеціально для сучасних автомобілів японських виробників, 
особливо добре підходить для холодного клімату
Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity for modern 
vehicles of Japanese manufacturers, particularly suited for cold 
climates

Premium 020 FE 0W-20 C5 VW 508 00/509 00 Високоефективна моторна олива з пониженою HTHS-в’язкістю, 
створена спеціально для автомобілів концерну VW, властивість 
«Longlife IV», забезпечує економію пального
High-performance engine oil with decreased HTHS-viscosity 
especially for vehicles of the VW-group, Longlife IV character, fuel-
saving

Superior 020 C5 0W-20 C5 відповідає вимогам / fulfils: Volvo VCC 
RBS0-2AE

Моторна олива, що забезпечує економію пального, з пониженою 
HTHS-в’язкістю, створена спеціально для двигунів Volvo, 
забезпечує найкращі пускові характеристики холодного двигуна 
за низьких температур
Fuel-saving engine oil with decreased HTHS-viscosity especially for 
Volvo-engines, best cold-start behaviour at low temperatures 

Economic 020 0W-20 API SN with 
Resource 
Conserving

відповідає вимогам / fulfils: Ford 
WSS-M2C-945A (WSS M2C-930A/
WSS-M2C-925A); Chrysler MS 6395; 
GM 6094M; ILSAC GF-5

Легкохідна моторна олива з пониженою HTHS-в’язкістю для 
сучасних легкових автомобілів і легких вантажівок, створена 
спеціально для азійських та американських автомобілів, має 
перевагу в холодному кліматі
Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity for modern 
passenger cars and vans, especially for Asian and American vehicles, 
preferred for cold climates

Premium 030 C2 0W-30 C2 відповідає вимогам / fulfils: PSA B71 
2312; Iveco; рекомендована для / 
recommended for Fiat 9.55535-GS1/-
DS1

Легкохідна моторна олива для сучасних бензинових і дизельних 
двигунів для легкових автомобілів концерну PSA, з пониженою 
HTHS-в’язкістю та присадкою «Low SAPS» (низький рівень 
сульфатної золи, фосфору й сірки)
Fuel-efficient engine oil for modern passenger car gasoline and diesel 
engines of the PSA group, with reduced HTHS viscosity and Low 
SAPS additives

Premium 030 FD 0W-30 C2 відповідає вимогам / fulfils: Ford 
WSS-M2C-950-A; Jaguar Landrover ST 
JLR.03.5007

Високоефективна моторна олива, що забезпечує економію 
пального, з пониженою HTHS-в’язкістю та властивістю «Low 
SAPS», забезпечує найкращі пускові характеристики холодного 
двигуна, відповідає жорстким нормам щодо токсичності 
вихлопних газів Euro 4, 5 і 6
Fuel-saving high-performance engine oil with decreased HTHS-
viscosity and Low SAPS characteristics, best cold start behaviour, in 
line with strict emission standards Euro 4,5 and 6

Superior 030 0W-30 A3/B4 SN/CF відповідає вимогам / fulfils: MB 
229.3/229.5; VW 502 00/505 00; 
Renault RN0700/RN0710; Volvo VCC 
95200356

Легкохідна олива для бензинових і дизельних двигунів потужних 
легковиків та транспортних засобів, зокрема для двигунів з 
турбонагнітанням, двигунів з використанням багатоклапанної 
технології, каталізаторів і технології впорскування «Common-
Rail», має переваги в холодному кліматі
Fuel-efficient engine oil for diesel and gasoline engines of powerful 
passenger cars and vans, in particular for turbo engines, multi-valve 
technology, catalytic converters and common rail injection, preferred 
for cold climates

Superior 040 0W-40 A3/B4 SN/CF відповідає вимогам / fulfils: MB 
229.3/229.5; VW 502 00/505 00; BMW 
Longlife-01; Renault RN0700/RN0710; 
Ford WSS-M2C 937-A

Легкохідна моторна олива для найсучасніших бензинових і 
дизельних двигунів для легкових автомобілів із впорскуванням 
і турбонагнітанням, багатоклапанною технологією та 
каталізатором, має переваги в холодному кліматі
Fuel-efficient engine oil for modern gasoline and diesel engines of 
passenger cars with fuel injection and turbo charging, multi-valve 
technology and catalytic converters, preferred for cold climates

Economic 0520 5W-20 API SN with 
Resource 
Conserving

відповідає вимогам / fulfils: Ford 
WSS-M2C-945A (WSS M2C-930A/
WSS-M2C-925A); Chrysler MS 6395; 
GM 6094M; ILSAC GF-5

Легкохідна моторна олива з пониженою HTHS-в’язкістю для 
сучасних легкових автомобілів і легких вантажівок, створена 
спеціально для азійських та американських автомобілів
Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity for modern 
passenger cars and vans, especially for Asian and American vehicles
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SAE ACEA API OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Premium 0520 FD 5W-20 SN відповідає вимогам / fulfils: Ford WSS-
M2C-948-B; Jaguar Land Rover ST 
JLR.03.5004

Легкохідна моторна олива з пониженою HTHS-в’язкістю для 
сучасних легкових автомобілів «Ford», зокрема для двигунів 
«Ecoboost»
Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS viscosity for modern 
Ford passenger cars, in particular for EcoBoost engines

Premium 0530 C1 5W-30 C1,
A5/B5

відповідає вимогам / fulfils: Ford WSS-
M2C 934-B; Jaguar Land Rover ST 
JLR.03.5005

Легкохідна олива з пониженою HTHS-в’язкістю, властивістю «Low 
SAPS» для дизельних автомобілів з найсучаснішими системами 
нейтралізації відпрацьованих газів і турбонагнітанням, створена 
спеціально для автомобілів «Ford», «Land Rover», «Mazda», 
«Mitsubishi» та інших
Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity, Low SAPS 
characteristics for diesel engines with modern exhaust treatment and 
turbo charging, especially for Ford, Land Rover, Mazda and Mitsubishi

Premium 0530 FD 5W-30 A5/B5 відповідає вимогам / fulfils:
Ford WSS-M2C 913-D/-C/-B/-A; 
Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003

Легкохідна моторна олива з властивістю «Longlife», створена 
спеціально для нових бензинових і дизельних двигунів «FORD» 
із сучасними системами нейтралізації відпрацьованих газів, 
понижена HTHS-в’язкість, відповідає нормі «Euro 5»
Fuel-efficient engine oil with Longlife characteristics, especially for 
new Ford gasoline and diesel engines with modern exhaust treatment, 
decreased HTHS-viscosity, meets Euro 5

Premium
0530 C3-DX

5W-30 C3 SN/CF GM dexos 2TM; MB 229.52/229.51/ 
229.31; VW 505 01/505 00; 
відповідає вимогам / fulfils: GM-LL-
A-025/-B-025; BMW Longlife-04; Ford 
WSS-M2C-917A

Легкохідна олива для сучасних дизельних і бензинових двигунів, 
створених відповідно до норм «Euro 4» та «Euro 5», властивість 
«Low SAPS», є ідеальною для застосування разом із сажовим 
фільтром дизельного двигуна, особливо для автомобілів 
концерну GM
Fuel-efficient oil for diesel and gasoline engines according to Euro 
4 and Euro 5, Low SAPS characteristics, ideal for use with DPF, 
especially for vehicles of GM group

Premium 0530 DX1 5W-30 SP with 
Resource 
Conserving

Dexos®1 Generation2; відповідає 
вимогам / meets: Ford M2C-946-A; GM 
6094 M; ILSAC GF-6A

Легкохідна олива з властивістю «Longlife» для бензинових 
двигунів концерну GM, що випускаються з 2015 року й 
відповідають нормам «Euro 4» та «Euro 5», відмінні властивості за 
низьких температур
Fuel-efficient engine oil with Longlife characteristics for Euro 4 and 
5 gasoline engines of GM group starting from 2015, excellent low-
temperature behaviour

Giga Light
MV 0530 LL

5W-30 C3 SP VW 504 00/507 00; MB 229.51;
Porsche C30; BMW Longlife-04

Легкохідна олива з властивістю «Low SAPS» для найсучасніших 
легковиків і малотоннажних вантажівок, особливо добре 
підходить для систем «Longlife» (WIV), сажового фільтру 
дизельного двигуна й каталізатора, а також для двигунів, що 
працюють на стисненому природному газі (CNG) і скрапленому 
нафтовому газі (LPG), також рекомендується використовувати в 
разі наявності вимог щодо відповідності ACEA C2
Fuel-efficient engine oil with Low SAPS characteristics for most 
modern passenger cars and transporters, highly suitable for Longlife 
systems, diesel particulate filters and catalytic converters, also suited 
for engines operated with natural (CNG) or liquefied petroleum gas 
(LPG), also recommended where ACEA C2 is required 

Mega Power
MV 0538 C4

5W-30 C4 Renault RN0720; MB 226.51 Високоефективна легкохідна олива з властивістю «Low SAPS», 
створена спеціально для сучасних дизельних двигунів «Renault» 
з нейтралізацією відпрацьованих газів, рекомендована для 
бензинових і дизельних двигунів, що відповідають нормам «Euro 
4/5»
Fuel-efficient engine oil with Low SAPS characteristics especially for 
Renault diesel engines with exhaust treatment, recommended for Euro 
4 and 5 gasoline and diesel engines

Mega Power
MV 0538 C2

5W-30 C2,
A5/B5

SN/CF відповідає вимогам / fulfils: PSA B71 
2290; Iveco; Fiat 9.55535-S1

Легкохідна моторна олива з пониженою HTHS (в’язкість за високої 
температури й великих зрізувальних зусиль) та властивістю 
«Longlife» для дизельних і бензинових двигунів, є бажаною 
для дизельних двигунів, оснащених сучасними системами 
нейтралізації відпрацьованих газів
Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity and Longlife 
characteristics for diesel and gasoline engines, preferred for diesel 
engines with modern exhaust treatment

Super Power 
MV 0537

5W-30 A3/B4 SM/CF MB 229.5; VW 502 00/505 00;
відповідає вимогам / fulfils: BMW 
Longlife-01; GM-LL-A-025/GM-
LL-B-025; Renault RN0700

Легкохідна олива з подовженими термінами заміни мастила 
для бензинових і дизельних двигунів легковиків найновіших 
конструкцій, підходить для двигунів з турбонагнітанням та без 
нього
Fuel-efficient engine oil with extended oil change intervals for 
passenger cars with gasoline and diesel engines, suited for engines 
with and without turbo charging
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SAE ACEA API OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Premium 0540 C3 5W-40 C3 SN/CF відповідає вимогам / fulfils: Fiat 
9.55535-S2/-D3; BMW Longlife-04; 
MB 229.51/229.31; VW 505 00/505 
01; GM dexos 2TM; Porsche A40; Ford 
WSS-M2C-917A

Легкохідна олива з властивістю «Longlife» для нових 
дизельних і бензинових двигунів, що відповідають нормам 
«Euro 4», «Euro 5» і «Euro 6», відмінні характеристики за 
низьких температур
Fuel-efficient engine oil with longlife characteristics for new Euro 
4, 5 and 6 diesel and gasoline engines, superior low-temperature 
behaviour

Super Light 0540 5W-40 A3/B4 SN/CF VW 502 00/505 00; MB 229.5/226.5;
Porsche A40; Renault RN0700/
RN0710; відповідає вимогам / fulfils: 
BMW Longlife-01; GM-LL-B-025; PSA 
B71 2296

Легкохідна моторна олива для бензинових і дизельних 
двигунів легковиків, підходить для двигунів із впорскуванням і 
турбонагнітанням, забезпечує економію пального
Fuel-efficient engine oil for gasoline and diesel engines of 
passenger cars, suited for turbo and injection engines, fuel-saving

Super Racing 5W-50 5W-50 A3/B4 SM/CF JASO MA-2/MA; відповідає вимогам 
/ fulfils: BMW Longlife-98; MB 229.3; 
VW 502 00/505 00; GM-LL-B-025

Легкохідна олива для сучасних легковиків, передусім для 
двигунів зі впорскуванням пального й турбонагнітанням
Fuel-efficient engine oil for modern passenger cars; especially for 
turbo and injection engines

Semi Synth 1040 10W-40 A3/B4 SN JASO MA-2/MA; VW 501 01/505 00; 
MB 229.1;
відповідає вимогам / fulfils: Renault 
RN0700/RN0710

Легкохідна моторна олива для двигунів великої потужності 
легковиків і малотоннажних вантажівок
Fuel-efficient engine oil for high-performance engines of 
passenger cars and transporters

Super Racing 10W-60 10W-60 A3/B4 SM/CF JASO MA-2/MA; відповідає вимогам 
/ fulfils: BMW Longlife-98; MB 229.3; 
VW 502 00/505 00; GM-LL-B-025

Легкохідна олива для спортивних високотехнологічних 
двигунів, є ідеальною для двигунів підвищеної потужності зі 
впорскуванням пального й турбонагнітанням
Fuel-efficient oil for sporty high-tech engines, ideal for injection 
and turbo engines with increased power

Super Drive 
MV 1546

15W-40 A3/B4 SL/CF відповідає вимогам / fulfils: 
VW 501 01/505 00, MB 229.1

Моторна олива для усіх бензинових і дизельних двигунів 
легковиків, особливо для сучасних двигунів зі впорскуванням 
пального й турбонагнітанням, універсальна
Engine oil for all gasoline and diesel engines of passenger 
cars, in particular for injection and turbo engines, multi-grade 
characteristics

Super Star
MX 1547

15W-40 A3/B4 SL/CF відповідає вимогам / fulfils: 
VW 501 01/505 00; 
MB 228.3/229.1; PSA B71 2295

Моторна олива для дизельних і бензинових двигунів 
з особливими вимогами, як-от, наприклад, двигуни з 
турбонагнітачем, який приводять у дію вихлопні гази
Engine oil for gasoline and diesel engines with special 
requirements, like exhaust turbo charging

Класичні автомобілі / Classic Cars
Super
MV 1045 10W-40 A3/B3 SN/CG-4

Універсальні моторні оливи для цілорічного використання 
в самохідних транспортних засобах за середніх вимог, є 
ідеальними для класичних автомобілів
Multi-grade engine oils for all-season use in motor vehicles at 
medium requirements, ideal for classic cars

MV 1545 15W-40 – SG/CF

Motorenöl
Engine oil
M 30
M 50

30
50

SA/CA Моторні оливи для однієї області використання для 
бензинових і дизельних двигунів, спеціально для 
чотиритактних двигунів старовинних автомобілів, нелеговані, 
для не надто високих вимог
Mono-grade engine oils for gasoline and diesel engines, especially 
for four-stroke vintage cars, no additives, for minor requirements

Інші сценарії застосування / Further Applications
Rasenmäheröl
Lawn-mower oil
MV 304
MV 1034

30
10W-30

SF/CC Моторні оливи для чотиритактних бензинових двигунів 
повітряного охолодження, використовуваних у 
малогабаритних переносних пристроях, особливо добре 
підходять для газонокосарок, MV 304 спеціально для 
використання влітку, MV 1034 можна використовувати 
протягом усього року
Engine oils for air-cooled four-stroke gasoline engines in mobile 
small machinery, preferred for lawn-mowers; MV 304 especially 
during summer, MV 1034 all-season application
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Моторні оливи – змішаний вантажний автопарк
Engine oils – mixed fleets

SAE ACEA API OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Premium Star
MX 1048

10W-40 A3/B4, 
E7

SL/CI-4 MB 229.1/228.3; відповідає вимогам 
/ fulfils: MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; 
Renault RLD-2; Deutz DQC III-10; MTU 
2; Mack EO-N/EO-M Plus; Caterpillar 
ECF-2; Cummins 20076/77/78; Fiat-
Iveco, DAF

Легкохідна моторна олива для SHPD-двигунів із властивістю 
«Longlife» для змішаних, цебто таких, що складаються з 
автомобілів як із дизельними, так і з бензиновими двигунами, 
вантажних автопарків
SHPD fuel-efficient engine oil with longlife characteristics for mixed 
fleets, for diesel and gasoline engines

Super Star
MX 2057

20W-50 E2 SL/CG-4 відповідає вимогам / fulfils: 
MB 228.1; MAN 271

Високоефективна моторна олива для всіх дизельних і бензинових 
двигунів з високими питомими потужностями, також у разі їх 
використання в складі змішаних вантажних автопарків
Engine oil for all diesel and gasoline engines with high specific 
performances, also in mixed vehicle fleets

Моторні оливи — транспортні засоби 
господарського призначення, стаціонарні установки
Engine oils – commercial vehicles, stationary plants

SAE ACEA API OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Professional
0530 E6/E9

5W-30 E6/E7/E9 CJ-4/SN Mack EO-O Premium Plus; MAN M 
3677/M 3477/MAN M 3271-1; MB 
228.51/228.31; Renault RLD-3; Volvo 
VDS-4 (inkl. VDS-3); Scania LDF-4; 
відповідає вимогам / fulfils: MTU 
3.1; Volvo CNG; Renault RGD/RXD/
RLD/RLD-2; Deutz DQC IV-10 LA; 
Mack EO-M Plus/EO-N Premium Plus; 
Caterpillar ECF-3; Detroit Diesel DDC 
93K218; Cummins CES 20081; Scania 
Low Ash; MB 235.28; Voith Retarder 
Class B; Fiat-Iveco; DAF; JASO DH-2

Моторна олива для дизельних двигунів рівня SHPD покоління 
двигунів «Euro V» та «Euro VI», властивість «Low SAPS» для 
всіх систем нейтралізації відпрацьованих газів, є ідеальною для 
низьких температур і холодного клімату, підходить для роботи 
двигунів на стисненому природному газі (CNG) та скрапленому 
нафтовому газі (LPG)
SHPD diesel engine oil for Euro V and VI engine generation, Low 
SAPS characteristics for all exhaust treatment systems, ideal also for 
low temperatures and cold climates, suited for operations with CNG 
and LPG

Ultra Truck MD 0538 5W-30 E4/E7 CI-4 MAN M 3277; MTU 3; MB 228.5; 
відповідає вимогам / fulfils: DAF; 
Cummins CES 20076/78; Caterpillar 
ECF-2; Deutz DQC IV-10; Volvo VDS-3; 
Renault RXD/RLD-2; MAN M 3377; 
Scania LDF; Mack EO-M Plus/EO-N; 
JASO DH-1; Global DHD-1 

Олива класу «Extra HPD» (XHPDO) для двигунів транспортних 
засобів господарського призначення, що відповідають нормам 
«Euro II» та «Euro III»; для забезпечення максимального 
подовження строків заміни мастила
Extra HPD oil (XHPDO) for Euro II- and III-engines in commercial 
vehicles, for extremely extended oil change intervals

Commercial 0530 E6 5W-30 E6 MAN M 3677 Олива для дизельних двигунів класу SHPD, що відповідають 
нормам «Euro V» і «Euro VI», підходить передусім для 
використання на транспортних засобах господарського 
призначення MAN, відмінні характеристики за низьких 
температур, властивість «Low SAPS»
SHPD diesel engine oil for Euro V and VI engines, especially suitable 
for use in MAN commercial vehicles, excellent low temperature 
behaviour, low SAPS character

Commercial 0540 E7 5W-40 E7/E5/E3 CI-4 Plus/ 
SL

відповідає вимогам / fulfils: MB 228.3; 
MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Renault 
RLD/RLD-2; MTU 2; Mack EO-N/
EO-M Plus; Cummins CES 20077/76; 
Caterpillar ECF-2/ECF-1a; Global 
DHD-1

Олива класу «Heavy Duty Engine Oil» (HDEO) для забезпечення 
відповідності найвищим вимогам, призначена для використання 
на магістральних вантажівках і важких транспортних засобах 
господарського призначення, використовуваних у будівництві, 
сільському й лісовому господарстві, а також в автобусах, 
широкий температурний діапазон застосування, забезпечує довгі 
інтервали між замінами мастила, відповідає нормі токсичності 
відпрацьованих газів «Euro III»
Heavy-Duty-Engine-Oil (HDEO) for highest requirements in trucks and 
heavy commercial vehicles in construction, agriculture and forestry 
as well as buses, wide temperature range, achieves longest oil drain 
intervals, meets Euro III

Commercial 1030 E7 10W-30 E7/E5/E3 CI-4/SL відповідає вимогам / fulfils: MB 228.3; 
MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; MTU 2; 
Renault RLD/RLD-2; Deutz DQC III-10; 
Mack EO-M Plus/EO-N; Cummins 
20071/72/76/77/78; DAF; Caterpillar
ECF-1a/ECF-2; etc.

Олива класу SHPD для високонавантажених двигунів, що 
працюють на дизельних транспортних засобах за найважчих 
експлуатаційних умов і в різних кліматичних режимах, можливе 
подовження інтервалів заміни
SHPD oil for heavy charged engines of commercial vehicles at heavy 
operating conditions and varied temperatures, extended oil drain 
intervals possible
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SAE ACEA API OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Professional 
1030 CK-4
1540 CK-4

10W-30
15W-40

E7/E9
CK-4
CK-4/SN

Volvo VDS-4.5; Renault RLD-3; Mack 
EOS-4.5; відповідає вимогам / fulfils: 
MB 228.31; MTU 2.1; Deutz DQC III-10 
LA; MAN M 3275-1/3575; Caterpillar 
ECF-3/2//1a; DDC 93K222; Cummins 
CES 20086; JASO DH-2

Моторні оливи класу «Super High-Performance Diesel» (SHPD) 
для турбодизельних двигунів, що працюють за високих 
навантажень, застосовуваних у вантажівках, будівельних і 
сільськогосподарських машинах із системами нейтралізації 
відпрацьованих газів (DPF, SCR) та рециркуляції відпрацьованих 
газів (EGR), відповідають нормам «Euro IV» й «Euro V» («Euro VI» 
згідно з вимогами виробників «Scania» та «Iveco»)
Super High-Performance Diesel Engine oils (SHPD) for turbo diesel 
engines under high loads, usage in trucks, construction industry and 
agricultural machinery with exhaust aftertreatment (DPF, SCR) and 
exhaust gas recirculation (EGR), in line with Euro IV and V (Euro VI 
according to requirements of Iveco and Scania)

Professional
1040 E9
1540 E9

10W-40
15W-40

E7/E9 CJ-4/SM MB 228.31; MAN M 3575; Volvo 
VDS-4; Renault RLD-3; Mack EO-O 
Premium Plus; Cummins CES 20081; 
відповідають вимогам / fulfils: MTU 
2.1; Deutz DQC III-10 LA; Caterpillar 
ECF-3/2/1a; DDC 93K218; DAF; 
Iveco: ACEA E9: 1040 E9, ACEA E7: 
1540 E9

Моторна олива класу SHPD для турбодизельних двигунів, що 
працюють з високими навантаженнями, відповідають вимогам 
щодо викидів «Euro V» («Euro VI» згідно з вимогами виробників 
«Scania» та «Iveco»), для автомобілів із системами нейтралізації 
відпрацьованих газів
SHPD oils for turbo diesel engines exposed to high loads, meet Euro 
V emission standard (Euro VI according to requirements of Iveco and 
Scania), for vehicles with exhaust treatment

Extra Truck
MD 1049 LE

10W-40 E6/E7 CI-4 MB 228.51; MAN M 3477; MAN M 3271-
1; Renault RLD-2; Mack EO-N; MTU 
3.1; Deutz DQC IV-10 LA; Volvo VDS-3; 
відповідає вимогам / fulfils: DAF HP 
2; Fiat-Iveco; Caterpillar ECF-1a; MB 
226.9; Renault RGD/RXD; Volvo CNG; 
Scania Low Ash; JASO DH-2

Високоефективна моторна олива для останнього покоління 
двигунів для транспортних засобів господарського призначення, 
що відповідають нормам «Euro VI», із системами нейтралізації 
відпрацьованих газів, підходить для двигунів, що працюють на 
стисненому природному газі (CNG) та скрапленому нафтовому 
газі (LPG)
High-performance engine oil for the latest generation of Euro VI 
commercial vehicles with exhaust aftertreatment, suited for operations 
with natural (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG)

Super Truck
MD 1049

10W-40 E4/E7 CF Scania LDF-3; Volvo VDS-3; MB 
228.5; MAN M 3277; MTU 3; Renault 
RLD-2; Deutz DQC III-10; Mack EO-N; 
відповідає вимогам / fulfils: Renault 
RXD; DAF

Легкохідна олива класу UHPD для двигунів для транспортних 
засобів господарського призначення, що відповідають нормам 
«Euro V» («Euro VI» для дизельних двигунів «Scania»)
UHPD fuel-efficient engine oil for Euro V engines of commercial 
vehicles (Euro VI for Scania diesel engines)

Commercial 1040 E4 10W-40 E4/E7 CI-4 MAN M 3277/M 3377; MB 228.5; MTU 
3; відповідає вимогам / fulfils: Volvo 
VDS-3; Renault RXD; Deutz DQC III-
10; DAF; Mack EO-M Plus; Cummins 
CES 20078; Caterpillar ECF-1a; Global 
DHD-1

Легкохідна олива класу UHPD для високонавантажених двигунів 
для транспортних засобів господарського призначення, що 
працюють у важких умовах, довгі інтервали заміни мастила
UHPD fuel-efficient oil for engines of commercial vehicles under heavy 
loads, long oil drain intervals

Super Longlife
MD 1047

10W-40 E7, A3/B4 CI-4/SL MB 228.3/229.1; MAN M 3275-1; Deutz 
DQC III-10; Volvo VDS-3; MTU 2; 
Renault RLD-2; Mack EO-N/EO-M Plus; 
відповідає вимогам / fulfils: Caterpillar 
ECF-2; Global DHD-1; Cummins CES 
20076/77/78; DAF; Fiat-Iveco

Моторна олива класу SHPD для забезпечення подовжених 
інтервалів заміни мастила, для цілорічного використання у 
високонавантажених двигунах за найважчих експлуатаційних 
умов, «Euro III»
SHPD-engine oil for extended oil change intervals,
for all-season operation in highly charged engines at
heavy operating conditions, Euro III

Eco Cargo 1040 LE 10W-40 E6/E7 CI-4 відповідає вимогам / fulfils: MB 228.51; 
MAN M 3477; MAN M 3271-1; Renault 
RLD-2; Mack EO-N; MTU 3.1; Deutz 
DQC IV-10 LA; Volvo VDS-3; DAF HP 2; 
Fiat-Iveco; Caterpillar ECF-1a; MB 226.9; 
Renault RGD/RXD; Volvo CNG; Scania 
Low Ash; JASO DH-2

Олива класу «High-Tech Diesel Engine Oil» (HTDEO) з технологією 
ADVANTEC-X1TM для забезпечення найвищої потужності та 
найкращого захисту від зносу, зменшення втрат від тертя для 
забезпечення низької витрати пального й зменшення викиду 
відпрацьованих газів, підходить для оснащених сучасними 
системами нейтралізації відпрацьованих газів двигунів, що 
відповідають нормам «Euro III», «Euro IV», «Euro V» і «Euro VI», 
можливе також використання на двигунах, що працюють на CNG 
та LPG 
High-Tech-Diesel-Engine Oil (HTDEO) with ADVANTEC-X1TM 
technology for best performance and highest wear protection, 
minimizes friction for reduced consumption and less exhaust 
emissions, suited for Euro III, IV, V and VI engines with modern 
exhaust treatment, can also be used in operations with CNG and LPG

Eco Cargo 1540 15W-40 E7 CI-4 Plus/SL відповідає вимогам / fulfils: MB 228.3; 
MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Renault 
RLD-2; Mack EO-N/EO-M Plus; MTU 
2; Deutz DQC III-10; Cummins CES 
20076/77/78; Caterpillar ECF-2/ECF-1a; 
DDC 93K215; Fiat-Iveco; DAF; Global 
DHD-1

Олива класу «Heavy Duty Engine Oil» з технологією ADVANTEC-
X1TM для забезпечення найвищої потужності та найкращого 
захисту від зносу, зменшення втрат від тертя для забезпечення 
низької витрати пального й зменшення викиду відпрацьованих 
газів
Heavy-Duty-Engine Oil with ADVANTEC-X1TM technology for best 
performance and highest wear protection, minimizes friction for 
reduced consumption and less exhaust emissions
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SAE ACEA API OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Diesel Longlife
MD 1548

15W-40 E7 CI-4 Plus/SL MB 228.3; MAN M 3275-1; Volvo 
VDS-3; MTU 2; Renault RLD-2; Mack 
EO-N; Deutz DQC III-10; Cummins CES 
20076/77/78; відповідає вимогам / 
fulfils: Caterpillar ECF-2/ECF-1a; Global 
DHD-1; DDC 93K215; Fiat-Iveco; DAF; 
Mack EO-M Plus

Олива класу «Heavy Duty Engine Oil» для важких транспортних 
засобів господарського призначення, використовуваних у 
будівництві, сільському господарстві, а також для автобусів, 
властивість «Longlife» з метою забезпечення дуже тривалих 
інтервалів заміни мастила, відповідає вимогам щодо викидів 
«Euro III»
Heavy-Duty-Engine-Oil for heavy commercial vehicles, in construction 
industry, agriculture and buses, Longlife-character for very long oil 
change intervals, meets the Euro III-emission requirement

Diesel Longlife
MD 1548 M

15W-40 E7 CI-4 Plus/SL відповідає вимогам / fulfils: 
MB 228.3; Volvo VDS-3; MAN M 3275-1; 
MTU 2; Renault RLD-2; Mack EO-N/
EO-M Plus; Deutz DQC III-10; Cummins 
CES 20071/72/76/77/78; Caterpillar 
ECF-2/ECF-1a; Global DHD-1; DDC 
93K215

Олива класу «Heavy Duty Engine Oil» для важких транспортних 
засобів господарського призначення, використовуваних у 
будівництві, сільському господарстві, а також для автобусів, 
спеціально для пального з високим вмістом сірки, з довгими 
інтервалами заміни мастила
Heavy-Duty-Engine-Oil for heavy commercial vehicles, in construction 
industry, agriculture and buses, especially for fuels with high sulphur 
content at long oil drain intervals

Diesel Longlife
MD 2058

20W-50 E7 CH-4/SJ відповідає вимогам / fulfils: 
MB 228.3; MAN M 3275-1; Caterpillar 
ECF-1a

Олива класу «Heavy Duty Engine Oil» з найновішою технологією 
присадок для використовуваних на магістральних вантажівках 
і важких транспортних засобах господарського призначення 
двигунів, що відповідають нормам «Euro III», особливо добре 
підходить для теплого клімату
Heavy-Duty-Engine-Oil with innovative additive technology for Euro 
III-engines in trucks and heavy commercial vehicles, highly fit for warm 
climates

Diesel Longlife
MD 2058 M

20W-50 E7 CH-4/SJ відповідає вимогам / fulfils: 
MB 228.3; MAN M 3275-1; Caterpillar 
ECF-1a

Олива класу «Heavy Duty Engine Oil» для магістральних 
вантажівок, важких транспортних засобів господарського 
призначення, використовуваних у будівництві, сільському 
господарстві, а також для автобусів, малотоннажних вантажівок 
і легковиків, спеціально для пального з високим вмістом сірки, з 
довгими інтервалами заміни мастила
Heavy-Duty-Engine-Oil for trucks, heavy commercial vehicles in 
construction industry and agriculture, buses and vans, especially for 
fuels with high sulphur content at long oil drain intervals

Turbo Diesel 
MD 407

40 E7 CI-4 MTU 2; DDC Series 2000 & 4000; 
Reintjes BV 1597/4; 
відповідає вимогам / fulfils: 
MAN 270; Caterpillar; Mack EO-M Plus; 
Cummins; MB 228.2

Високоефективна спеціалізована моторна олива для дизельних 
двигунів із середніми й високими швидкостями обертання, 
зокрема для швидких кораблів на кшталт фрегатів або дизельних 
двигунів залізничного рухомого складу, а також для використання 
як стаціонарних
High-performance mono-grade engine oil for middle and high-speed 
diesel engines, in particular for fast ships like frigates or diesel engines 
of rail vehicles, also within stationary range

Multi Fluid
SAE 30

 
30

E2 CG-4/SF Renk B198283; ZF TE-ML 04A, 04B 
(running); 
SAE 30: Reintjes BV 1597/1; 1597/2, 
2060/1, 2060/2;
SAE 40: Reintjes BV 1597/4;
відповідають вимогам / fulfils: 
Caterpillar TO-2; Mack EO-K/2; MAN 
270; MTU 1; Ortlinghaus ON 9.2.10; 
MIL-L-2104 E; MB 228.0

Високоефективні спеціалізовані оливи для дизельних двигунів, 
використовуваних на військовому флоті, будівельних машинах 
і транспортних засобах господарського призначення, придатні 
також до використання як компресорні, гідравлічні та редукторні 
оливи
High-performance monograde diesel engine oils used in marine 
applications, in construction machinery and commercial vehicles, also 
suited as compressor, hydraulic and transmission oils

SAE 40 40

Turbo Diesel
MD 105
MD 205
MD 305
MD 405
MD 505

10W
20W-20
30
40
50

E2 CG-4/SJ MD 305/MD 405: ZF TE-ML 02H, 04B; 
відповідають вимогам / fulfil: MB 
228.0; MAN 270; MTU 1
MD 105: Caterpillar TO-2

Високоефективні спеціалізовані моторні оливи для дизельних 
двигунів, використовуваних в автомобілях, будівельній 
техніці, транспортних засобах господарського призначення та 
стаціонарних установках; також підходять для використання в 
гідравлічних установках і редукторах
High-performance mono-grade engine oils for diesel engines in motor 
vehicles, construction machinery, commercial vehicles and stationary 
plants, also suited for hydraulic plants and gears

Diesel
MD 1034
MD 304

10W-30
30

CC/SF Моторні оливи для безнаддувних дизельних двигунів і середніх 
вимог
Engine oils for non-charged diesel engines and medium
requirements
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Сторінка / Page 11

Двигуни, що працюють на газі
Engines operated with gas

SAE ACEA API OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Giga Light
MV 0530 LL

5W-30 C3 SP VW 504 00/507 00; MB 229.51;
Porsche C30; BMW Longlife-04

Легкохідна олива з властивістю «Low SAPS» для 
найсучасніших легковиків і малотоннажних вантажівок, 
особливо добре підходить для систем «Longlife» (WIV), 
сажових фільтрів дизельних двигунів і каталізаторів, а також 
для двигунів, що працюють на стисненому природному газі 
(CNG) та скрапленому нафтовому газі (LPG)
Fuel-efficient engine oil with low SAPS characteristics for most 
modern passenger cars and transporters, highly suitable for Longlife 
systems, DPF and catalytic converters, also suited for engines 
operated with natural (CNG) or liquefied petroleum gas (LPG) 

Extra Truck
MD 1049 LE

10W-40 E6/E7 CI-4 MB 228.51; MAN M 3477/3271-1; 
Renault RLD-2; Mack EO-N; MTU 3.1; 
Deutz DQC IV-10 LA; Volvo VDS-3; 
відповідає вимогам / fulfils: DAF HP 
2; Fiat-Iveco; Caterpillar ECF-1a; MB 
226.9; Renault RGD/RXD; JASO DH-
2; Volvo CNG, Scania Low Ash, etc.

Високоефективна моторна олива для останнього покоління 
двигунів для транспортних засобів господарського 
призначення, що відповідають нормам «Euro VI», із 
системами нейтралізації відпрацьованих газів, підходить для 
двигунів, що працюють на стисненому природному газі (CNG) 
та скрапленому нафтовому газі (LPG)
High-performance engine oil for the latest generation of Euro 
VI commercial vehicles with exhaust aftertreatment, suited for 
operations with natural (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG)

Gasmotorenöl
Gas engine oil
MG 1040 10W-40

E3 CG-4 відповідають вимогам / fulfils: 
CNG: MAN M 3271-1; MB 226.9; 
Renault RGD; 
Diesel: MB 228.1; MAN M 3275-1

Універсальні моторні оливи для двигунів великої потужності, 
що працюють на природному (CNG) та скрапленому (LPG) 
газі, перевірені на практиці в транспортних підприємствах 
(автобуси), забезпечують найкращий контроль викидів
Multi-grade engine oils for commercial vehicles operated with 
compressed natural gas (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG), 
practically tested in transportation companies (motorbuses), best 
control of emissions

MG 1540 15W-40

MG 2050 20W-50

Gas engine oil
1540 C

15W-40 CF Cummins CES 20074; відповідає 
вимогам / meets: 
DDC 93K216/7SE272

Універсальна моторна олива для двигунів великої потужності, 
що працюють на CNG та LPG, є ідеальною для транспортних 
підприємств, підходить і для дизельних двигунів
Multi-grade engine oil for high-performance engines in operations 
with CNG and LPG, ideal for public transportation services, also 
suited for diesel operations

Військовий флот і рухомий склад залізниць
Marine and railroad

SAE ACEA API OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Eco Craft 3015
Eco Craft 3055

30
30

15
55

CF
CF

Eco Craft 3015: Reintjes BV 1597/2 Інноваційна олива для корабельних двигунів, застосовувана 
для змащування тронкових дизельних двигунів, що працюють 
на дизельному паливі або мазуті, забезпечує економію 
пального через оптимізацію коефіцієнту тертя за рахунок 
інноваційної технології ADVANTECTM, мінімізує відкладення 
всередині двигуна
Innovative marine engine oil for the lubrication of plunger piston 
diesel engines operating with marine diesel or heavy fuel; fuel 
savings due to optimized friction coefficient based on innovative 
ADVANTECTM technology, reduction of deposits in the engines

Eco Craft 4015
Eco Craft 4040

40
40

15,5
40

CF
CF

Eco Craft 4015: Reintjes BV 1597/4 Інноваційна олива для корабельних двигунів, застосовувана 
для змащування тронкових дизельних двигунів, що працюють 
на дизельному паливі або мазуті, забезпечує економію 
пального через оптимізацію коефіцієнту тертя за рахунок 
інноваційної технології ADVANTECTM, мінімізує відкладення 
всередині двигуна
Innovative marine engine oil for the lubrication of plunger piston 
diesel engines operating with marine diesel or heavy fuel; fuel 
savings due to optimized friction coefficient based on innovative 
ADVANTECTM technology, reduction of engine deposits
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SAE ACEA API OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Eco Marine 1540 15W-40 11,1 CI-4 Plus/SL ACEA E7; Global DHD-1; відповідає 
вимогам / fulfils: MB 228.3; MAN M 
3275-1; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; 
Mack EO-N/EO-M Plus; MTU 2; Deutz 
DQC III-10; Cummins CES 20076/77/78; 
Caterpillar ECF-2/ECF-1a; DDC 
93K215; Fiat-Iveco; DAF

спеціально розроблена відповідно до вимог, чинних для 
використання на морському флоті, моторна олива класу 4T для 
використання в царині «Heavy Duty Engine Oil» (HDEO), підсилена 
новою технологією ADVANTEC-X1TM формула забезпечує 
мінімізацію внутрішнього тертя і, відповідно, виконання вимог 
щодо економії пального, забезпечує оптимальне змащування та 
надійний захист від зносу навіть за екстремальних умов, добре 
підходить для застосування дизельного пального з низьким або 
високим вмістом сірки
4-stroke engine oil in the Heavy Duty Engine Oil (HDEO) sector 
specially developed for maritime requirements, formulated with the 
new ADVANTEC-X1TM technology, supports the minimisation of 
internal friction and thus the requirements for fuel economy, ensures 
optimum lubrication and reliable wear protection even under extreme 
conditions, suitable for use with diesel fuels with low or high sulphur 
content

Marine MS 4011 40 12 CF MTU 1; відповідає вимогам / fulfils: 
MB 227.0

Моторна олива для змащування тронкових дизельних двигунів і 
змащування циліндрів крейцкопфних дизельних двигунів у разі їх 
роботи на дизельному пальному; можливе також її застосування 
в автомобільному секторі та на залізниці
Engine oil for lubrication of plunger diesel engines while operating with 
diesel fuel and marine diesel, also applicable for diesel engines of motor 
vehicles and trains

Marine MS 3015
Marine MS 4015

30
40

15
15

CF
CF

Моторні оливи для дизельних двигунів, призначені для 
змащування тронкових дизельних двигунів, що працюють на 
дизельному пальному або мазуті, можливе також застосування 
на рухомому складі залізниць, забезпечує відмінний захист від 
корозії та зносу
Diesel engine oils for the lubrication of cross head diesel engines 
operated with diesel fuel or marine oil, application also in rail vehicles, 
excellent protection against corrosion and wear 

Turbo Diesel
MD 407

40 10 CI-4 ACEA E7; MTU 2; DDC Series 2000 & 
4000; Reintjes BV 1597/4; відповідає 
вимогам / fulfils: Caterpillar; Mack 
EO-M Plus; Cummins; MB 228.2; MAN 
270

Високоефективна спеціалізована моторна олива для дизельних 
двигунів із середньою та високою швидкістю обертання (зокрема, 
для швидких кораблів з високою та низькою завантаженістю), 
рухомого складу залізниць і використання в царині стаціонарних 
двигунів
High-performance mono-grade engine oil for middle and high-speed 
diesel engines (also for fast ships with high and low utilization), rail 
vehicles and within stationary range

Eco Gas 4000 XD 40 7,3 Природний газ і очищений біогаз / 
Natural gas and cleaned biogas: INNIO 
Jenbacher [TA 1000-1109 BR 2, 3, 6 
(усі версії / all versions): Газоподібне 
моторне паливо класу / fuel gas A, S, 
Cat.]; MWM (TR 0199-99-2105: SuA до 
/ up to 0,6 ваг. %); Caterpillar CG 132, 
CG 170, CG 260 ( TR 0199-99-12105: 
SuA до / up to 0,6 ваг. %); R Schmitt 
Enertec (RE-800-001-160202); 2G 
Energy AG (agenitor BR 4)
Природний газ / Natural gas: MAN M 
3271-2; MAN Energy Solutions (4T із 
середньою швидкістю обертання / 
4-stroke medium speed); MTU Onsite 
Energy BR 400/MDE BR 28xx/ 30xx; 
Tedom 61-0-0281.1 (G, P); Perkins BR 
4000
відповідає вимогам / fulfils: Liebherr; 
Waukesha; Deutz AG (TR0199-99-
01213)

Високоефективна олива останнього покоління для газових 
двигунів, створена на основі мінеральних олій, для застосування 
в суднових/корабельних двигунах, що працюють на скрапленому 
природному газі (LNG), стійка навіть за граничних термічних 
навантажень, максимальна чистота двигуна, оптимальні 
інтервали заміни
High-performance gas engine oil of the latest generation, mineral oil 
based, usage mainly for operations with LNG, stable also at extreme 
thermal loads, highest engine cleanliness, optimum oil drain intervals

Eco Gas 500 XD 50 7,2 CNG/LPG: MAN Energy Solutions (4T 
двигуни із середньою швидкістю 
обертання / 4-stroke medium speed)
відповідає вимогам / fulfils: Caterpillar 
(MaK)

Високоефективна олива останнього покоління для газових 
двигунів, створена на напівсинтетичній основі, для використання 
у двигунах, що працюють на скрапленому природному газі (LNG), 
добре підходить для гранично високих термічних навантажень, 
підвищує термічний ККД
High-performance gas engine oil for the latest generation based 
on semi-synthetic oils, used with LNG operation, suited for extreme 
thermal loads, improves thermal efficiency
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Сторінка / Page 13

Моторні оливи – водний транспорт
Engine oils – Watercraft

SAE NMMA ACEA API Рекомендації
Recommendations

Опис виробу
Product description

AquaPower Outboard 
4T 1030

10W-30 NMMA 
FC-W

SM Mercury, Yamaha, Suzuki, Honda, 
Johnson, Tohatsu

Високоефективні моторні оливи для використання 
в підвісних моторах моторних човнів, човнів 
для відпочинку й засобах водного транспорту, 
забезпечують оптимальну потужність і надійну 
внутрішню консервацію, включно з фазами спокою
High-performance engine oils based on HC synthetic base 
oils for use in outboard engines of motorboats, leisure boats 
and other watercraft, guarantee optimal power delivery, 
reliable preservation and protection also for seasonal 
breaks

AquaPower Outboard 
4T 1040

10W-40 NMMA 
FC-W

SM Mercury, Yamaha, Suzuki, Honda, 
Johnson, Tohatsu

AquaPower Outboard
4T 2540

25W-40 NMMA 
FC-W

SM Mercury, Yamaha, Suzuki, Honda, 
Johnson, Tohatsu

AquaPower Inboard 
4T 1040

10W-40 E7, A3/
B4

CI-4/SL Mercruiser, Yanmar, Volvo Penta, 
Kohler, MAN, Perkins, Sulzer, 
Caterpillar, Detroit Diesel, MTU

Високоефективні моторні оливи для використання у 
внутрішніх бортових двигунах, що працюють на бензині 
та дизельному пальному, високий рівень захисту від 
зносу й корозії для морських умов, тривалі інтервали 
застосування
High-performance engine oils for use in inboard engines 
running on petrol and diesel, high wear and corrosion 
protection for maritime conditions, long operating intervals

AquaPower Inboard 
4T 1540

15W-40 E7 CI-4 Plus/
SL

Volvo VDS-3; рекомендоване 
зокрема для / particularly 
recommended for Volvo Penta; 
Mercruiser, Yanmar, Kohler, MAN, 
Perkins, Sulzer, Caterpillar, Detroit 
Diesel, MTU

AquaPower Outboard 
2T

NMMA 
TC-W3

TC JASO FB; Yamaha, Mercury, Suzuki, 
Tohatsu, Evinrude

Високоефективна олива для двотактних двигунів 
для човнів з повітряним і водяним охолодженням, 
підходить для моторів із прямим впорскуванням 
пального, надійна внутрішня консервація для фаз 
спокою
High performance oil for air- and water-cooled 2-stroke boat 
engines, suitable for engines with direct injection, reliable 
preservation and protection also for seasonal breaks

AquaPower Outboard 
2T S

NMMA 
TC-W3

TC Bombardier, Chrysler, Evinrude, 
Force, Johnson, Kawasaki, Mariner, 
Mercury, OMC, Sea-Doo, Suzuki, 
Tohatsu, Yamaha

Повністю синтетична високоефективна олива для 
двотактних двигунів для човнів з повітряним і водяним 
охолодженням, розрахована на потужні двигуни, 
підходить для двигунів із прямим впорскуванням, 
швидке біологічне розкладання
Fully-synthetic high-performance oil for air- and water-
cooled 2-stroke boat engines, tailored to high-performance 
engines, suitable for engines with direct injection, reliable 
preservation and protection also for seasonal breaks Пр
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Моторні оливи – 2-тактні та 4-тактні мотоцикли
Engine oils – 2-stroke engines and 4-stroke motorbikes

API JASO ISO-L- OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Двотактні двигуни / Two-stroke engines
Pole Position
High Speed 2T

FD EGD рекомендована /
recommended by: 
LangTuning

Високоефективна моторна олива для двотактних двигунів, створена 
спеціально для мотокросу й шосейних перегонів, стійка змащувальні плівка 
та надійний захист самого двигуна за великих навантажень
High-performance oil for two-stroke engines, especially for motocross and road 
racing, stable lubricating film and reliable engine protection even under heavy loads

Super Synth 2T
MZ 408

TC+ FD EGD Біологічно розкладна високоефективна олива для двотактних двигунів, 
особливо добре підходить для високонавантажених двотактних двигунів з 
повітряним і водяним охолодженням, співвідношення компонентів суміші 
1:100, колір: червоний
Biodegradable high-performance oil for two-stroke engines; particularly suitable 
for air and water cooled two-stroke engines under high thermal loads, mixing ratio 
1:100, colour: red

Super 2T MZ 406 TC FC EGC Напівсинтетична високоефективна олива для двотактних двигунів; знижене 
димоутворення, особливо добре підходить для двотактних двигунів 
повітряного охолодження, Співвідношення компонентів суміші 1:50, колір: 
червоний
Semi-synthetic high-performance oil for two-stroke engines; low-smoke character; 
particularly suitable for air-cooled 2-stroke engines, mixing ratio 1:50, colour: red

Super Mix MZ 405 TC FB EGB Мінеральна моторна олива для двотактних двигунів для змащування 
сумішшю оливи з пальним і систем автоматичного додавання оливи в пальне 
в співвідношенні компонентів суміші 1:50, колір: червоний
Mineral two-stroke engine oil for mixed lubrication and automatic fresh oil systems 
at the mixing ratio 1:50, colour: red

SAE API JASO OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Чотиритактні мотоцикли / Four-stroke motorbikes
Pole Position
5W-40
10W-40
10W-50
20W-50

 
5W-40 
10W-40
10W-50
20W-50 

SN MA-2/MA 4-тактні моторні оливи для мотоциклів, можливе застосування у двигунах з 
муфтами зчеплення, що працюють у маслі, висока температурна стійкість, 
оптимальний захист від зносу й видача потужності
Four-stroke engine oils for motorbikes, can be applied in engines with wet clutches, 
high temperature stability, optimum wear protection and performance

Super Racing 
5W-50

5W-50 SM/CF MA-2/MA ACEA A3/B4; відповідає 
вимогам / fulfils: 
BMW Longlife-98; 
MB 229.3; 
VW 502 00/505 00; 
GM-LL-B-025

Легкохідна олива для мотоциклів із чотиритактними двигунами повітряного 
й водяного охолодження, експлуатованих на шосе та пересіченій місцевості, 
висока чистота двигуна, надійний захист від корозії та зносу
Fuel-efficient engine oil for motorcycles with air and water-cooled 4-stroke engines 
in road and off-road operation, high engine cleanliness, reliable corrosion and wear 
protection

Semi Synth 1040 10W-40 SN MA-2/MA ACEA A3/B4; 
VW 501 01/505 00; 
MB 229.1;
відповідає вимогам / 
fulfils: Renault 
RN 0700/0710

Легкохідна моторна олива для найвищих вимог, є ідеальною для муфт 
зчеплення, що працюють у маслі, висока чистота двигуна, надійний захист від 
корозії та зносу
Fuel-efficient engine oil for high requirements, ideal for wet clutches, high engine 
cleanliness, reliable protection against wear and corrosion

Super Racing
10W-60

10W-60 SM/CF MA-2/MA ACEA A3/B4; відповідає 
вимогам / fulfils: 
BMW Longlife-98; 
MB 229.3; 
VW 502 00/505 00; 
GM-LL-B-025

Високоефективна легкохідна олива для 4-тактних мотоциклів, 
експлуатованих на шосе й на пересіченій місцевості
Fuel-efficient engine oil for 4-stroke motorbikes on- and off-road

Пр
ом

ис
ло

віс
ть

Ав
то

мо
біл

і
Мо

то
рн

і о
ли

ви
 – 

2-т
ак

тн
і т

а ч
от

ир
ит

ак
тн

і м
от

оц
ик

ли
 / E

ng
ine

 oi
ls 

– 2
-st

rok
e e

ng
ine

s a
nd

 4-
str

ok
e m

oto
rbi

ke
s

Gesamtubersicht 2020_ua.indd   14Gesamtubersicht 2020_ua.indd   14 07.11.2020   12:46:5007.11.2020   12:46:50



Сторінка / Page 15

Універсальні тракторні оливи
Universal tractor oils

SAE ACEA API
Гідравлічна 
специфікація
Hydraulic specification

OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Super Traktor
MU 1035
MU 1045
MU 1545

10W-30
10W-40
15W-40

E2/
E3

GL-4, 
CG-4/
CF-4/
SF

 
HVLPD (DIN 51524-3)
HVLPD (DIN 51524-3)
HLPD (DIN 51524-2)

MU 1045: ZF TE-ML 06B, 07B
відповідають вимогам / fulfil: 
MB 228.3/228.1/227.1; John Deere 
JDM J 27/J20C; Massey Ferguson 
M 1145/1144/1139; Ford M2C-159-B; 
Allison C4; Caterpillar TO-2; ZF TE-ML 
06B (umfasst/includes C, Q, R), 07B; 
MAN 271; MU 1545: Fendt KDM 41.2011 

Тракторні оливи (STOU) для двигунів, 
редукторів, гідравліки, гальм «мокрого» типу й 
муфт зчеплення із силовим перемиканням
Tractor oils (STOU) for engines, transmissions, 
hydraulic systems, wet brakes and power shift 
clutches

UTTO 80W
(10W-
30)

GL-4 HLPD/HVLPD
(DIN 51524-2/3)

ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F;
відповідає вимогам / fulfils: AGCO-
Allis; Allison; Caterpillar; CNH Global 
N.V.; Denison; Hesston-Fiat; John 
Deere; Komatsu Dresser; Kubota; Renk 
Doromat; Steyr; ZF; etc.

Тракторні оливи для редукторів, гідравліки, 
гальм «мокрого» типу й муфт зчеплення із 
силовим перемиканням, оливі «UTTO Extra» 
варто віддавати перевагу для важких умов 
експлуатації
Tractor oils for transmissions, hydraulic systems, 
wet brakes and power shift clutches, UTTO Extra 
is preferably applied under difficult operating 
conditions

UTTO Extra 85W
(20W-
40)

GL-4 HLP/HLPD
(DIN 51524-2)

ZF TE-ML 05F/06K/17E/21F
відповідають вимогам / fulfil: John 
Deere (JDM J 20 A/B/C; JDM J 14 B/C; 
JDT LD 303 Quatrol); Case-IH MS-
1204; Ford-New Holland FNH-2-C-201; 
Allison C4 (C2, C3); Caterpillar TO-2; 
Hesston-Fiat AF87; TCM Forklifts; 
Denison HF-2/-1/-0 (крім здатності 
до деемульсифікації / except for 
demulsibility)

UTTO Plus 75W-80
(5W-30)

GL-4 HLPD/HVLPD
(DIN 51524-2/3)

відповідають вимогам / fulfil: John 
Deere JDM J 20D (inkl. LD303, J14B/C, 
J20A-C); Steyr BR 80 Getriebe/
Transaxle/Hydraulik; Massey Ferguson 
M-1110/1127/1129/1141/1143/1145; 
Volvo WB 101; TCM Stapler; Allison C4; 
Caterpillar TO-2; Renk-Doromat; Kubota 
Super UDT; Komatsu; Case/New Holland 
MS 1204/1206/1207/1209/1210

Багатофункційна олива для техніки, задіяної 
у важких роботах, для редукторів, гідравліки, 
диференціалів, гальм «мокрого» типу, муфт 
зчеплення із силовим перемиканням, а 
також для кінцевих приводів із блокованим 
диференціалом/без нього, є ідеальною також 
для низьких температур
Multi-functional oil for heavy workers, for 
transmissions, hydraulics, differentials, wet 
brakes, power shift clutches and final drives with/
without limited slip, ideal also for low temperatures 

Fluid TO-4 10W
30
50

GL-4
CF

SAE 30: ZF TE-ML 03C, 07F; 
відповідають вимогам / fulfil: 
Caterpillar TO-4; Allison C4; 
Komatsu KES 07.868.1

Універсальна редукторна рідина для силових 
агрегатів. Муфти зчеплення із силовим 
перемиканням, гальма «мокрого» типу й 
гідравліка будівельних машин і важких 
позашляховиків, застосовується переважно 
в будівельній техніці марки «Caterpillar» 
останнього покоління
Universal transmission fluid for power trains, 
power shift clutches, wet brakes and hydraulics 
of construction machinery and heavy off-road 
vehicles, preferred use in Caterpillar construction 
machines of the latest generation

Universal Fluid
20W-40

20W-40 GL-4 HLP/HVLP
(DIN 51524-2/3)

відповідає вимогам / fulfil: 
Volvo VME WB 101

Олива для коробок перемикання передач 
і головних передач мостів, гідравліки, 
гальм та муфт зчеплення «мокрого» 
типу, застосовуваних у тракторах, 
лісогосподарських і будівельних машинах; є 
ідеальною для важких умов експлуатації
Oil for manual and axle transmissions, wet brakes 
and clutches in tractors as well as construction 
and forestry machines; ideal for heavy operating 
conditions
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Трансмісійні оливи для автомобілів
Automotive transmission oils

SAE API OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Getriebeöl
Transmission oil
GS 75 W 80 SL

75W-80 GL-4 MAN 341 Z4; ZF TE-ML 01L, 02L, 16K; 
відповідає вимогам / fulfils: Eaton; DAF; 
Iveco; MAN 341 E3; Renault; Volvo 97305, 
97307; Bosch TE-ML 08; ZF TE-ML 13, 
24A

Легкохідна трансмісійна олива для важких транспортних засобів 
господарського призначення та автомобілів спеціального призначення, 
забезпечує найдовші інтервали заміни мастила
Fuel-efficient transmission oil for heavy commercial and special vehicles, 
ensures longest oil change intervals

GH 75 W 90 SL 75W-90 GL-4/
GL-5
MT 1

MAN 341 Z2, 342 S1; ZF TE-ML 02B, 
05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A; MB 
235.8; відповідає вимогам / fulfils: BMW 
(Non LS); Mack GO-J; Volvo 97312; 
DAF; Iveco, Renault, Bosch TE-ML 
08; ZF TE-ML 05B, 07A, 21B; Kessler; 
Scania STO 1:0/2:0G/2:0A FS; MIL-PRF-
2105E, SAE J2360

Легкохідна олива класу «Total Driveline» для трансмісій, головних 
передач мостів і диференціалів без дискових пристроїв блокування, 
використовуваних у транспортних засобах господарського призначення 
та легковиках
Fuel-efficient total driveline oil for transmissions, axle, and non LS differentials 
in commercial vehicles and passenger cars

Multi Transmission 
Fluid
75 W 80

75W-80 GL-4
[GL4+]

Audi/VW G 052 171, G 052 178, G 052 
512, G 052 527, G 052 532, G 052 726, 
G 052 798, G 055 726, G 009 317, G 060 
726, G 070 726; BMW MTF LT-1 / LT-2 
/ LT-3 / LT-4; Fiat 9.55550-MZ2; Ford 
M2C200-C2/D2/D3; GM/Opel 1940711, 
1940764, 1940768; Honda MTF 94 / MTF 
/ MTF II / MTF III; MB 235.10; Nissan MT-
XZ, MT-XZ TL (JR Type); PSA 9730 / B 71 
2330; Renault Tranself NFJ / TRJ / NFP / 
TRT / TRZ; Toyota JWS 227; Volvo 97308

Автомобільні трансмісійні оливи для ручних, синхронізованих коробок 
перемикання передач, універсальні в застосуванні, велика тривалість 
використання, для забезпечення безпроблемного холодного запуску й 
надійного захисту від зносу
Automotive transmission oils for manual, synchronized transmissions, 
universal application, long operating lives, ensure smooth cold start and 
reliable wear protection

75 W 90 75W-90 GL-4
[GL4+]

Audi/VW G 050 150, VW G 050 145, 
G 050 150 (G 50); Fiat 9.55550-MX3; 
Ford M2C200-C; GM/Opel 1940182; 
Volvo 97309

Getriebeöl
Transmission oil

MIL-L-2105 D; 
відповідають вимогам / fulfils: 
Bosch TE-ML 08; ZF TE-ML 07A

Автомобільні трансмісійні оливи для роздавальних коробок, 
проміжних редукторів, коробок відбору потужності, використовуваних 
в автомобілях і робочих машинах, зокрема для гіпоїдних передач з 
великим осьовим зміщенням, для несинхронізованих ручних коробок 
перемикання передач
Automotive transmission oils for transfer, intermediate und auxiliary 
transmissions in motor vehicles and machines, particularly for hypoid drives 
with large offset, for non-synchronised manual transmissions

GH 75 W 90 75W-90 GL-5/
GL-4

відповідає вимогам / fulfils: VW 050 145, 
050 150 (G 50); Volvo 97316 (GO101)

GH 80 W 90 80W-90 GL-5 ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A; 
Voith Turbo 132.00374400

GH 85 W 90 85W-90 GL-5 ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A; Voith 
132.00374400; Kessler; MAN 342 M1; 
відповідає вимогам / fulfils: MB 235.0

GH 75 W 140 75W-140 GL-5 MIL-PRF-2105 E; SAE J2360, 
відповідає вимогам / fulfils: ARVIN 
Meritor 076-M; Mack GO-J; Bosch TE-
ML 08; Scania STO 1:0/2:0 A; ZF TE-ML 
05A, 07A, 12N, 16F, 21A

GH 80 W 140 80W-140 GL-5 відповідає вимогам / fulfils: Volvo 97310; 
ZF TE-ML 16C

GH 85 W 140 85W-140 GL-5 ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A

Getriebeöl
Transmission oil

GL-5 MIL-L-2105 D; відповідають вимогам / 
fulfils: MB 235.0; MAN 342 M1 (342 N); 
Volvo 97310, 97311; DAF; ZF TE-ML 07A

Трансмісійні оливи для головних передач мостів із блокованим (Limited 
Slip) диференціалом, використовуваних в автомобілях і транспортних 
засобах господарського призначення, застосування в сільському й 
лісовому господарстві, а також у будівельній галузі
Automotive transmission oils for axle drives with limited slip differential in 
motor and commercial vehicles, use in agriculture and forestry as well as 
construction industry

GH 80 W 90 LS 80W-90 ZF TE-ML 05C, 12C, 21C;
відповідає вимогам / fulfils: 
PSA B71 2375

GH 85 W 90 LS 85W-90 ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
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SAE API OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Getriebeöl
Transmission oil
GX 80 W 90

80W-90 GL-5/
GL-4

MIL-L-2105 D; NATO O-226: ZF TE-
ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A; 
відповідає вимогам / fulfils: 
MAN 342 M1, 342 M2; Volvo 97310; 
ZF TE-ML 07A, Bosch TE-ML 08

Багатоцільова трансмісійна олива, універсальна в застосуванні в 
синхронізованих і несинхронізованих ручних коробках перемикання 
передач, а також у головних передачах мостів з гіпоїдним зачепленням, 
роздавальних коробках, проміжних редукторах і коробках відбору 
потужності в автомобілях та робочих машинах
Multi-purpose transmission oil, universal application in synchronized and non-
synchronized manual transmissions and axle drives with hypoid gearing, in 
transfer, intermediate and auxiliary drives of vehicles and machines

Getriebeöl
Transmission oil
GX 80 W 90 ML

80W-90 GL-4/GL-
5, MT-1

MIL-PRF-2105 E; MIL-L-2105/2105 D; 
SAE J2360; MAN 341 Z2, 342 M2; ZF 
TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 
19B, 21A; відповідає вимогам / fulfils: 
Bosch TE-ML 08; MAN 341 E2 (3343 M), 
341 Z1 (341 M); MB 235.0; Scania STO 
1:0; Volvo 97321; ZF TE-ML 07A

Багатофункційна трансмісійна олива для забезпечення подовжених 
інтервалів заміни мастила для коробок перемикання передач і головних 
передач мостів
Multi-functional transmission oil with extended oil change intervals in manual 
and axle transmissions

Getriebeöl
Transmission oil

GL-4 MIL-L-2105 Автомобільні трансмісійні оливи для коробок перемикання передач, 
головних передач мостів з нормальним зачепленням і гіпоїдних передач 
з незначним осьовим зміщенням, синхронізованих ручних коробок 
перемикання передач, кермових передач і роздавальних коробок, 
використовуваних в автомобілях та робочих машинах
Automotive transmission oils for manual transmissions, normally geared axle 
and hypoid drives with minor offset, synchronised manual transmissions, 
steering and transfer transmissions in motor vehicles and machines

GS 75 W 90 75W-90 відповідає вимогам / fulfils: 
Bosch TE-ML 08

GS 80 W 80W MB 235.1; ZF TE-ML 17A; відповідає 
вимогам / fulfils: Bosch TE-ML 08; 
MAN 341 Z2/E1

GS 80 W 90 80W-90 ZF TE-ML 16A, 17A, 19A; відповідає 
вимогам / fulfils: Bosch TE-ML 08; 
Iveco 18-1807 (MG)

GS 85 W 90 85W-90

GS 85 W 140 85W-140

Класичні автомобілі / Classic cars
Getriebeöl
Transmission oil
GL 80 W
GL 90
GL 140

80W
90
140

GL-3 Автомобільні трансмісійні оливи для коробок перемикання передач і 
головних передач мостів з нормальним зачепленням, для незначних 
навантажень та автомобілів більш старих конструкцій
Automotive transmission oils for manual transmissions and axle drives with 
normal gearing, for minor loads and older models

Засоби водного транспорту / Watercraft
AquaPower 
Transmission Oil 
75W-90

75W-90 GL-5 Honda, Suzuki, Volvo Pentra, 
Mercruiser, Yanmar, Yamaha

Повністю синтетична високоефективна трансмісійна олива для 
редукторів підвісних і внутрішніх бортових приводів (зіркоподібні 
редуктори, реверсивні редуктори, системи «Z-Drive»), є ідеальною для 
всіх кліматичних умов завдяки найвищій стабільності в’язкості, надійний 
захист від корозії, також під час зимівлі
Fully synthetic high-performance transmission oil for transmissions of 
outboard and inboard drives (star gears, reversing gears, Z-Drives), ideal for 
all climates thanks to best viscosity stability, reliable corrosion protection, also 
during seasonal breaks

Інші сценарії застосування / Further applications
Strömungsgetriebeöl
Hydrodynamic
transmission oil
SGL 18

DIN 51517/3 (CLP), ISO 12925-1 / ISO 
6743-6 (CKC, CKD), DIN 51524/2 (HLP)
ISO 11158 / EN ISO 6743-4 : HM
DIN ISO 3448: ISO-VG 32
Рекомендація щодо дозволу 
на використання / Approval 
recommendation: DEUTSCHE BAHN 
AG, VOITH TURBO, HYDAC COOLING, 
LINGL

Робоча рідина для гідродинамічних трансмісій, використовуваних у 
локомотивах і стаціонарному устаткуванні
Operating liquid for hydrodynamic transmissions in locomotives and in 
stationary systems
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SAE API OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

AHF 22 S відповідає вимогам / fulfils: Audi/VW 
G 002 000, G 002 012, G 004 000, G 
052 146; BMW / Mini 81 22 9 407 758, 
82 11 1 468 041, 82 11 0 148 132, 83 
29 0 429 576; Chrysler MS-1872, MS-
5931, MS-9602, MS-10838, MS-11655; 
Fendt X 902 011 622; Ford M2C195-A, 
M2C204-A (ETR); GM 88901975, 
89021184, 9985010, 9985835; Hyundai 
/ Kia PSF-3, PSF-4; Land Rover PSF 
14315; MAN M 3289; MB 236.3/345.0; 
Mitsubishi PS Fluid; Nissan PSF-II; 
Opel 1940 715, 1940 766; Porsche 000 
043 203 33; PSA S 712710; Saab P/N 
30 09 800, P/N 30 32 380; Subaru P/N 
K0209A0080; Toyota PSF Type EH; 
Volvo 11 61 529; ZF TE-ML 02K

Олива для центральних гідравлічних систем для пожиттєвого 
використання в сучасних агрегатах моторних транспортних засобів, 
як-от, наприклад, сервопідсилювач керма, система центрального 
блокування замків, амортизатори, для високих вимог, є ідеальною за 
сильних змін температури
Central hydraulic fluid for life-time application in modern vehicle units 
such as servo steering, central locking systems, shock absorbers, for high 
requirements, ideal at strongly varying temperatures

Рідини для автоматичних трансмісій
Automatic transmission fluids

Тип
Type

OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

ATF CVT CVT відповідає вимогам / fulfils: Audi/VW G 052 180, 
G 052 516, Multitronic; BMW/Mini/Punch 83 22 
0 136 376, 83 22 0 429 154, EZL 799, 799A, ZF 
V1; Chery CVT; Fujiyuuko i-CVTF FG; Daihatsu 
AMMIX CVTF-DC, DFC, DFE, TC; Dodge/Jeep/
Chrysler NS-2, CVTF +4; Ford CVT 23, CVT 30, 
M2C-199-A/933-A, Mercon C, Motorcraft XT-7-
QCFT; GM/Saturn DEX-CVT; Honda HMMF, CVT 
Fluid, HCF-2; Hyundai/Kia/Mitsubishi CVTF 1, J1, 
J4, ECO J4, J4+ SP-CVT1, SP-III (CVT); Idemitsu 
CVTS-EX1; MG EM-CVT; Mazda TFF CVT Fluid 
TC; JWS 3320; MB CVT28 (236.20); Nissan KTF-1, 
NS-1, NS-2, NS-3; Renault Elf Matic CVT; Subaru 
NS-2, CV-30, iCVT F/FG, ECVT, Lineartronic 
CVT, CVT II Lineartronic High Torque CVT; Suzuki 
CVTF TC, 3320, 4401, NS-2, Green 1/1V, Green 2, 
S-CVT; Toyota TC, CVT Fluid FE; Volvo CVT 4959

Спеціально розроблені для забезпечення надійної передачі навіть дуже 
високих крутних моментів у CVT-трансмісіях з ременями типу «Push 
Belt» або ланцюгами зчеплення, висока міцність на стирання, високий 
комфорт під час їзди на багатьох легковиках і легких автомобілях 
господарського призначення
Especially developed for a reliable transmission of maximum torque and 
extended friction durability in Push-Belt- or Chain-CVTs for enhanced driving 
comfort in a wide range of passenger cars and light commercial vehicles

ATF CVT yellow CVT

ATF DCT DCT відповідає вимогам / fulfils: Audi/VW/Seat/
Skoda G 052 512, G 052 182, G 052 529, G 
055 529; BMW (Getrag) 83 22 0 440 214, 83 22 
2 147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579; 
BMW DCTF-1, Drivelogic 7, MTF LT-5; Chrysler 
PowerShift, 68044345 EA/GA; Ferrari (Getrag) 
PowerShift 7DCL750; Fiat 9.55550-MZ6; Ford/
Nissan M2C-936-A, M2C200-D2; MB 236.21 
(001 989 85 03), 236.25 (DCT-F3); MG GS DCT 
360/DQ 350; Mitsubishi TC-SST, MZ320065, Dia-
Queen SSTF-I; Porsche Oil No. 999.917.080.00, 
TF 0870; PSA 9734.S2, DCS 6; Renault EDC 6; 
Volvo 1161838, 1161839

Спеціально розроблена для змащування сучасних трансмісій з 
подвійним зчепленням (DCT) і трансмісій прямого перемикання (DSG) із 
6 або 7 передачами, використовуваних у цілій низці легковиків
Especially developed for the lubrication of modern Dual Clutch Transmissions 
(DCT) and Direct Shift Gearboxes (DSG) with 6 or 7 speeds in a variety of 
passenger cars

ATF XN HD відповідає вимогам / fulfils: MAN 339 V2, Z3, 
Z12; MB 236.9, 236.91; Voith H55.6335.xx, 
150.014524.xx; Volvo 97341; ZF TE-ML 14C, 
20C; ATF TF-0753; BMW 83 22 0 397 244, 83 22 
2 409 710, 83 22 0 306 816, DTF 1; Land Rover 
IYK500010, LR003137; Nissan 999MP-TF0870P, 
KLD22-00001EU (ATX90A); Porsche 000-043-
301-36; VW G 052 515, G 052 533, G 055 015

Спеціально розроблена для автоматичних трансмісій DIWA та ZF, 
використовуваних у цілій низці автомобілів господарського призначення, 
з видатним крутним моментом і відмінною стійкістю до окислення
Especially developed for DIWA- and ZF automatic transmissions in a 
wide range of commercial vehicle applications with an outstanding torque 
performance and excellent oxidative stability
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Сторінка / Page 19

Тип
Type

OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

ATF XN 9 Dexron VI відповідає вимогам / fulfils: ATF M-1375.6; Ford 
Mercon ULV, XT-12; Honda ATF Type 3.1; Land 
Rover LR 023288, LR 023289; MB 236.16, 236.17; 
ZF 9HP

Спеціально розроблена для забезпечення відмінного захисту під зносу 
й безпроблемної експлуатації найновіших 9-ступеневих автоматичних 
трансмісій, використовуваних у цілій низці легковиків
Especially developed for excellent wear protection and a smooth functioning of 
the newest 9-speed automatic transmissions in a variety of passenger cars

AFT XN 8 Dexron VI відповідає вимогам / fulfils: ATF M-1375.5; BMW 
83 22 2 152 426, 83 22 2 305 397, 83 22 2 289 720, 
L 12108, ATF3+; Chrysler Mopar 68157995AA/AB; 
Fiat 9.55550-AV5; Ford Mercon LV, SP XT-6, XT-
8, XT-10, M2C-924-A, M2C-938-A, M2C-949-A; 
Honda Acura ATF Type 3.0, 3.1; Hyundai/Kia 
SP-IV-RR; Jaguar 02JDE 26444; Land Rover LR 
023288, LR 023289; VW/Audi G 060 162, G 055 
540; ZF 6HP, 8HP, 9HP, S671 090 312

Спеціально розроблена з високою стійкістю до тертя для забезпечення 
досконалих характеристик процесу перемикання в сучасних автоматичних 
трансмісіях з 8 або 9 передачами, використовуваних у цілій низці 
легковиків
Especially developed with a high friction durability for a perfect shifting 
behaviour in modern automatic transmissions with 8 and 9 speeds in a variety 
of passenger cars

ATF XN 7 Dexron VI відповідає вимогам / fulfils: Dexron VI; JASO 1A-
LV; BMW 8072B, LT 71141; Hyundai/Kia/ Mitsubishi 
SP-IV; Ford FNR 5; Honda DW-1; Mazda ATF FZ; 
MB 236.12/-.15/-.14; Nissan Matic-S; PSA LT 71141; 
VW G 055 162, G 055 005; Peugeot LT 71141; 
Toyota T-IV/WS

Спеціально розроблена для забезпечення безпроблемної експлуатації 
та відмінного захисту від зносу в сучасних автоматичних трансмісіях з 
кількістю передач до 7, використовуваних у цілій низці легковиків
Especially developed for a smooth functioning and an excellent wear protection 
of modern automatic transmissions with up to 7 speeds in a variety of passenger 
cars

AFT XN 6 Dexron VI відповідає вимогам / fulfils: Dexron VI; Mercon 
LV; JASO 1A-LV; Aisin AW-1, F21, TF6, TF-80SC, 
TF-81SC; Audi/VW G 055 005, G 055 025, G 055 
162, G 052 540; ATF M-1375.4; Chrysler Mopar 
AS68RC; BMW/Mini 83 22 0 142 516, 83 22 0 144 
137, 83 22 0 397 114 / 2 167 720, 83 22 7 542 290 / 
0 402 413, 83 22 2 305 396, ATF2; DSIH 6p (Geely, 
SsangYong, Mahindra); Ford Mercon LV, SP XT-6, 
XT-8, XT-10, M2C-924-A, M2C-938-A; Honda DW-
1; Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-IV, SP-IV-RR; Jaguar 
8432; Land Rover LR002748 (TYK 500050); 
Mazda ATF FZ, JWS 3320, 3324; MB 236.12 /.14 
/.41; Mitsubishi Diaqueen J3, PA; Nissan Matic K, 
S, W; Opel/GM 1940 184 / 771 / 774, 93165414; 
Renault SU0, SU1; Saab 93 165 147; Toyota T-IV, 
WS; Volvo 1161540, 6-speed; ZF 6HP, S671 090 
255; Tesla Model S, Model 3

Найкраще підходить для широкого спектру використовуваних у 
легковиках автоматичних трансмісій з кількістю передач до 6, для яких 
є обов’язковим використання оливи DEXRON VI. Забезпечено повну 
зворотну сумісність з усіма попередніми специфікаціями DEXRON
Perfect suitability for a wide range of automatic transmissions with up to 
6 speeds in passenger cars that require DEXRON VI. Completely back 
serviceable to all earlier DEXRON specifications

ATF XN 5 Dexron III H відповідає вимогам / fulfils: Allison C-4, TES-389, 
TES-295; BMW/Mini 7045E, 8072B, LA 2634, LT 
71141; Chrysler Mopar +4, ASRC; Daihatsu Alumix 
ATF Multi; Fiat 9.55550-AG2; Ford Mercon V, 
FNR5, XT-5; Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II, SP-III, 
Red-1; Honda ATF Z1, Idemitsu K17; Isuzu BESCO 
ATF-II, ATF-III, NPR; JASO 1-A; JWS/Suzuki 
3309, 3314, 3317; MAN 339 V2, 339 Z2; Mazda 
F-1, ATF-M III, ATF-M V; MB 236.1 /.2 /.3 /.6 /.7 /.9 
/.10 /.11 /.81; Mitsubishi Diaqueen J2, PA; Nissan 
402, Matic-D, -J, -K; PSA AL-4; Renault DP0, AJ0, 
AJ8; Subaru 4ATF, 5ATF, ATF HP; Suzuki ATF Oil 
und ATF Oil Special; Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV, 
D-2; Voith 55.6336.xx; VW/Audi G 052 162, G 052 
990, G 055 025; Volvo 97340, 97341, 1161521/621; 
ZF TE-ML 04D, 11, 14B, 16L, 20B, 21L

Спеціально розроблена з оптимальним рівнем тертя та високим рівнем 
захисту від зносу для автоматичних трансмісій, використовуваних у 
легковиках і легких транспортних засобах господарського призначення
Especially developed with an optimized friction level and high wear protection for 
an excellent suitability for automatic transmissions in passenger cars and light 
commercial vehicles

ATF XN 3 Dexron III H відповідає вимогам / fulfils: Dexron III H; MAN 
339 Typ L1, Typ V1, Typ Z1; MB 236.1/.5/.9; ZF 
TE-ML 04D, 11B, 14A; Allison C4; Caterpillar TO-2; 
Chrysler MS-6704A, Mopar +3; Fiat 9.55550-AG2; 
Ford Mercon, M2C-138 CJ/-166 H/-186 A, SQM-
2C9010-A/-B; Voith H55.6335.xx (G607); Volvo 
97340, 1161521; NH 530 B

Найкраще підходить для використовуваних у легковиках, транспортних 
засобах господарського призначення або інших спеціальних транспортних 
засобах з ретардером або без нього напівавтоматичних та автоматичних 
трансмісій, для яких є обов’язковою ефективність, притаманна DEXRON D 
III H
Excellent suitability for semi and fully automatic transmissions in passenger 
cars, commercial vehicles or other special vehicles with and without retarder that 
require DEXRON D III H performance

ATF XN 2 Dexron D II D відповідає вимогам / fulfils: Dexron TASA, D II D; 
MAN 339 Typ L2, Typ V1, Typ Z1; MB 236.1/-.6/-
.7; Renk - DOROMAT; ZF TE-ML 04D, 14A, 17C; 
Allison C3, C4; Caterpillar TO-2; Chrysler MS-
6704A; Ford M2C-138 CJ/-166 H/-186 A, SQM-
2C9010-A/-B; Komatsu Dresser (B22-0004); Voith 
H55.6335.xx (G607); Volvo 97340, 97335, 97325

Найкраще підходить для гідротрансформаторів, напівавтоматичних та 
автоматичних трансмісій, використовуваних у легковиках, транспортних 
засобах господарського призначення та інших спеціальних транспортних 
засобах, для роботи в яких є обов’язковими характеристики оливи DEXRON 
II D
Highly suitable for hydrodynamic converters, semi and fully automatic 
transmissions in passenger cars, commercial vehicles, and other special vehicles 
that require DEXRON II D performance

Ав
то

мо
біл

і
Рі

ди
ни

 д
ля

 а
вт

ом
ат

ич
ни

х т
ра

нс
мі

сій
 / A

uto
mo

tiv
e 

tra
ns

mi
ss

ion
 flu

ids
Пр

ом
ис

ло
віс

ть

Gesamtubersicht 2020_ua.indd   19Gesamtubersicht 2020_ua.indd   19 07.11.2020   12:46:5007.11.2020   12:46:50



Автомобільні функціональні рідини
Automotive function fluids

OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Brake Fluid DOT 4 відповідає вимогам / fulfils: 
FMVSS 116 DOT 3/DOT 4; 
SAE J 1703/1704; ISO 4925 Class 4

Повністю синтетична гальмівна рідина типу DOT 4 для гідравлічних гальмівних 
систем і систем зчеплення з барабанними та/або дисковими гальмами
Fully synthetic brake fluid of type DOT 4 for hydraulic brake and clutch systems with drum 
and/or disk brakes

Antifreeze Extra MWM 0199-99-2091; MAN 324 SNF; INNIO Jenbacher 
TA 1000-0200; відповідає вимогам / fulfils: ASTM 
D 3306/D 4985/D 6210; SAE J 1034; Ö-Norm V5123; 
Nato S-759; MB 325.3; Audi/Seat/Skoda/VW TL 774-
D/F (G12, G12+); Ford WSS-M 97B44-D; MTU MTL 
5048; Detroit Diesel Power Cool Plus; Deutz 0199-99-
1115; GM 6277M; John Deere JDMH 5; Mazda/Isuzu; 
Renault 41-01-001, Volvo 128 6083/002; DAF 74002; 
Wärtsilä 32-9011; Komatsu 07.892; Liebherr MD1-36-
130; Volvo VCS 418-0001; Yanmar; Tedom 61-0-0257; 
Cummins 14603

Концентрат засобу для захисту радіатора, що не містить силікатів, нітритів, амінів 
і фосфатів, створений на основі етиленгліколю, особливо добре підходить для 
потужних алюмінієвих двигунів. Колір: червоний
Cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free from silicate, nitrite, amine 
and phosphate, highly suited for the application in high-performance engines made of 
aluminium; colour: red

Antifreeze Extra 4060 MWM 0199-99-2091; MAN 324 Typ SNF; INNIO 
Jenbacher TA 1000-0200; відповідає вимогам / 
fulfils: ASTM D3306/D4985/D6210; SAE J 1034; 
Ö-Norm V5123; Nato S-759

Створений на основі етиленгліколю концентрат засобу для захисту радіатора, 
що не містить силікатів, нітритів, амінів і фосфатів, попередньо змішаний зі 
спеціальною водою для приготування розчинів, відразу готовий до вживання. 
Колір: червонувато-помаранчевий, призначений передусім для контурів 
охолодження стаціонарних двигунів
Cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free from silicate, nitrite, amine 
and phosphate, pre-mixed with special water - ready for use, especially for cooling units 
in stationary engines, colour: reddish-orange

Antifreeze Super відповідає вимогам / fulfils: ASTM D 3306/D 4656/D 
4985; SAE J 1034; BMW GS 9400; MAN 324 NF; 
MB 325.0/325.2; MTU (MTL 5048); BS 6580; 
Porsche TL 774-C; Saab 6901 599; VW/Audi/ Seat/
Skoda TL 774-C (G 11); Opel GM QL 130100; 
Nato S-759; Lada TTM VAZ 1.97.717-97; 
Cummins 85T8-2; Deutz DCQ CA-14; Fiat/Iveco

Високоякісний концентрат засобу для захисту радіаторів на основі етиленгліколю, 
що не містить нітритів, амінів і фосфатів, для сучасних бензинових та дизельних 
двигунів, використовуваних у легковиках і транспортних засобах господарського 
призначення, добре підходить для двигунів, виготовлених з легких сплавів, колір: 
синьо-зелений
High-quality cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free from nitrite, 
amine and phosphate, for modern gasoline and diesel engines of passenger cars and 
commercial vehicles, fit for light alloy engines, colour: blue-green

Antifreeze відповідає вимогам / fulfils: BS 5117/6580-1992; 
ASTM D 1121/D 1177/D 3306/D 4052

Створений на основі етиленгліколю концентрат засобу для захисту радіатора, 
що не містить силікатів, нітритів, амінів і фосфатів, є ідеальним для змішаних 
вантажних автопарків, використання в легковиках, транспортних засобах 
господарського призначення, будівельній та сільськогосподарській техніці, колір: 
синьо-зелений
Cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free of silicate, nitrite, amine and 
phosphate, ideal for mixed fleets, usage in passenger cars, commercial vehicles as well 
as machines in agriculture and construction, colour: blue-green

Protect Extra MWM 0199-99-2091; відповідає вимогам / fulfils: 
MTU MTL 5049; INNIO Jenbacher TA 1000-0200; Deutz 
0199-99-1115/6; MAN 248; GEC Alsthom; Mercedes 
Benz 312.0; Liebherr MD1-36-130; Wärtsila 32-9011; 
Detroit Diesel PowerCool Plus; MAK A4.05.09.01; 
Porsche; Ulstein Bergen 2.13.01; New Sulzer Diesel TR 
1508-10/94; Waukesha; Yanmar; MIL-A-53009; Navy 
BR 1326

Засіб для захисту від корозії для двигунів та агрегатів у складі транспортних 
засобів, підходить також для кораблів і стаціонарного устаткування
Anti-corrosion agent for engines and units in vehicles, also suited for ships and stationary 
plants

Screen Wash -60 °C Концентрат склоочисника із захистом від морозу до -60 °C, свіжий запах
Screen-cleaning concentrate with anti-freeze down to -60 °C, fragrance: fresh

Flushing Oil Super Засіб для чищення внутрішніх порожнин двигуна для всіх бензинових і дизельних 
двигунів на основі мінеральної оливи, слугує для забезпечення максимальної 
чистоти двигуна, знімає зі стінок осад і відкладення
Cleaning agent based on mineral oil for all gasoline and diesel engines, for maximum 
engine cleanliness, dissolves sludge and deposits

Kaltreiniger M
Cold Cleaning Fluid M

Рідина для чищення та знежирювання деталей і заготовок із чорних та кольорових 
металів, застосування в нерозбавленому вигляді
Fluid for cleaning and degreasing parts and workpieces made of ferrous and non-ferrous 
metals, undiluted use
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Олива для забезпечення роз’єднання форм
Mould release oils

ISO VG/
V40 (мм²/с)

Опис виробу
Product description

Formentrennöl
Mould release oil
F 10 10

Створена на основі мінеральної оливи, не змішувана з водою та така, що не містить розчинників, олива для 
забезпечення роз’єднання форм для форм з дерев’яним, сталевим і пластиковим покриттям, використовуваних 
головно у виробництві декоративного бетону, готових деталей та напівфабрикатів, піддається розпиленню навіть 
за низьких температур, універсальна в застосуванні
Mineral oil based, non water miscible and solvent free mould release oil for moulds made of timber and steel or coated 
with plastics, especially for exposed concrete, pre-cast and semi-finished parts, sprayable at low temperatures, universal 
application

Formentrennöl
Mould release oil
F 135 130

Створена на основі мінеральної оливи, не змішувана з водою олива для забезпечення розділення форм, 
створена спеціально для використання у виробництві елементів з пористого бетону, оптимальний клас в’язкості, 
має переваги за низьких температур
Mineral oil based, non water miscible mould release oil especially for the manufacturing of aerated concrete components, 
optimum viscosity, preferred for low temperatures

Formentrennöl
Mould release oil
F 145 145

Створена на основі мінеральної оливи й така, що не містить розчинників, олива для забезпечення роз’єднання 
форм для використання передусім у виробництві пористого бетону із сировини з високою питомою вагою, висока 
рентабельність застосування завдяки ідеальному класу в’язкості
Mineral oil based mould release agent free of solvents for the manufacturing of aerated concrete with high bulk density of 
raw materials, economical use thanks to optimum viscosity

Біологічно розкладні оливи / Biodegradable Oils
Ökoplus
Ecoplus
XT U

V20 < 10мПас Універсальна в застосуванні, з коротким терміном біологічного розкладання розділювальна емульсія на основі 
рослинних олій для сталевих і пластикових форм, використовуваних у, наприклад, виробництві декоративного 
бетону з малопористими й вільними від усадкових раковин поверхнями
Universally applicable, rapidly biodegradable mould release emulsion based on vegetable oil for moulds of steel and 
plastics, e.g. for manufacturing exposed concrete surfaces poor in blow-holes and pores
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Оливи для газових двигунів
Gas engine oils

SAE TBN Вміст сульфатної золи
Content of sulphated ash

OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Eco Gas 4010 XD 40 7,5 0,41 Природний газ і очищений біогаз 
/ Natural gas and cleaned biogas: 
INNIO Jenbacher [TA 1000-1109 BR 2, 
3, 4 (усі версії / all versions) & 6 (усі 
версії, включно з двигуном 624 / all 
versions including engine 624): Клас 
газоподібного пального / fuel class A, 
S, Cat.]
Відповідає в разі роботи двигуна на 
природному газі / meets in natural gas 
operation: MTU Onsite Energy BR 400/
MDE BR 28xx/30xx; MTU Onsite Energy 
(BR 4000); MAN M 3271-2; MWM (Deutz 
Power Systems) (TR 0199-99-2105; SuA 
до /up to 0,6 % ваг.); Caterpillar CG 132, 
CG 170, CG 260 (TR 0199-99-12105/11: 
SuA до /up to 0,6 % ваг.); Tedom 61-0-
0281.1 (G, P)

Високоефективна моторна олива на базі мінеральної 
оливи для граничних термічних навантажень, що 
мають місце в роботі двигуна на природному газі та 
очищених спеціальних газах, відмінний всебічний 
захист для газових двигунів. Висока чистота двигуна, 
істотне подовження питомого часу застосування оливи, 
для сучасних установок з найвищим ККД і двигунів із 
граничними термічними навантаженнями (наприклад, у 
разі використання технології сталевих поршнів), низька 
зольність
High-performance engine oil on mineral oil basis for 
extreme thermal loads in operation with natural gas and 
purified special gases, excellent all-round protection for gas 
engines. High engine cleanliness, significant extension of the 
specific oil application times, for modern plants with highest 
efficiencies and engines with extreme thermal loads (e.g. 
when using steel piston technology), low ash content

Eco Gas 4000 XD 40 7,3 0,6 Природний газ і очищений біогаз / 
Natural gas and cleaned biogas: INNIO 
Jenbacher [TA 1000-1109 BR 2, 3, 6 
(усі версії / all versions): Газоподібне 
моторне паливо класу / fuel gas A, S, 
Cat.]; MWM (TR 0199-99-2105: SuA до / 
up to 0,6 ваг. %); Caterpillar CG 132, CG 
170, CG 260 (TR 0199-99-12105: SuA 
до / up to 0,6 ваг. %); R Schmitt Enertec 
(RE-800-001-160202); 2G Energy AG 
(agenitor BR 4)
Природний газ / Natural gas: MAN M 
3271-2; MAN Energy Solutions (4-тактні 
із середньою швидкістю обертання 
/ 4-stroke medium speed); MTU Onsite 
Energy BR 400/MDE BR 28xx/30xx; 
Tedom 61-0-0281.1 (G, P); Perkins BR 
4000
відповідає вимогам / fulfils: Liebherr; 
Waukesha; Deutz AG (TR0199-99-01213)

Високоефективна моторна олива останнього покоління, 
створена на базі мінеральної оливи, застосування 
передусім у разі роботи на природному газі та очищених 
спеціальних газах, є стійкою навіть за граничних 
термічних навантажень, найвища чистота двигуна, 
оптимальні інтервали заміни
High-performance gas engine oil of the latest generation, 
mineral oil based, usage mainly for operations with natural 
and cleaned special gases, stable also at extreme thermal 
loads, highest engine cleanliness, optimum oil drain intervals

Eco Gas 500 XD 50 7,2 0,6 CNG/LPG: MAN Energy Solutions (4T 
двигуни із середньою швидкістю 
обертання / 4-stroke medium speed)
відповідає вимогам / fulfils: Caterpillar 
(MaK)

Високоефективна моторна олива останнього покоління 
на напівсинтетичній основі для застосування в разі 
роботи двигуна на природному й скрапленому газі (CNG, 
LNG), добре підходить для гранично високих термічних 
навантажень (наприклад, технологія сталевих поршнів), 
покращений термічний ККД, мінімальна схильність 
до утворення відкладень з метою забезпечення 
максимальної чистоти двигуна, низька зольність
High-performance gas engine oil of the latest generation 
based on semi-synthetic base oils for operations with natural 
and liquefied petroleum gas (CNG, LNG), fit for extreme 
thermal loads (e.g. steel piston technology), improves thermal 
efficiency, minimum deposit tendency for clean engines

Gasmotorenöl
Gas engine oil
MG 40-Extra Plus

40 10 0,9 Спеціальні гази / Special gases:
INNIO Jenbacher (TA 1000-1109 BR 2, 3: 
Клас газоподібного моторного палива 
/ fuel gas B, C); MWM (TR 0199-99-2105: 
SuA 0,6 до / up to 1,0 % ваг.); Caterpillar 
CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-
12105/11: SuA 0,6 до / up to 1,0 % ваг.); 
MAN M 3271-4; MTU Onsite Energy BR 
400/MDE BR 28xx/30xx, MTU BR 4000 
(L 62 FB); Tedom 61-0-0281.1 (L, B, 
S); Perkins BR 4000 (кислі гази / sour 
gases); R Schmitt Enertec (RE-800-001-
160202)
відповідає вимогам / fulfils: Liebherr, 
Waukesha

Перевірена практикою високоефективна олива 
для газових двигунів на основі мінеральної оливи з 
дуже високим лужним резервом для застосування в 
компактних блочних ТЕС, що працюють на спеціальних 
газах (біогаз, газ з осадів стічних вод, звалищний газ і 
копальневий газ)
Practically tried and tested high-performance gas engine 
oil on mineral basis with very high alkaline reserve, for the 
application in combined heat and power plants operated with 
special gases (biogas, sewage gas, landfill gas, mine gas)
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SAE TBN Вміст сульфатної золи
Content of sulphated ash

OEM-дозволи
OEM-Approvals

Опис виробу
Product description

Gasmotorenöl
Gas engine oil
MG 40-Extra LA

40 7,1 0,5 Природний газ / Natural gas: MAN M 
3271-2; MTU Onsite Energy BR 400/
MDE BR 28xx/30xx
природний газ та очищений біогаз / 
Natural gas and cleaned biogas: INNIO 
Jenbacher [TA 1000-1109 BR 2, 3; BR 4 
(Vers. A + B); BR 6 (Vers. C + E): Клас 
газоподібного моторного палива / 
fuel gas A, B, S, Cat.]; MWM (TR 0199-
99-2105: SuA до / up to 0,6 % ваг.); 
Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260 (TR 
0199-99-12105/11: SuA до / up to 0,6 % 
ваг.); MTU BR 4000 (Biogas); Deutz AG 
(TR0199-99-01213)
відповідає вимогам / fulfils: Tedom, 
Waukesha

Високоефективна олива для газових двигунів (SA < 
0,5 %) на базі мінеральної оливи для забезпечення 
роботи на природному газі та спеціальних газах 
у всіх діапазонах потужності, властивість «Low 
Ash», застосування за вживання каталізаторів для 
перетворення формальдегіду
High-performance gas engine oil based on mineral oil (SuA 
up to 0.6%) for natural gas or special gas operations in all 
performance ranges, low-ash character, suited if catalytic 
converters for the oxidation of formaldehyde are applied

Gas engine oil
LG 40

40 4,5 0,55 Спеціальні гази / Special gases:
INNIO Jenbacher [TA 1000-1109, BR 2, 
3; BR 4 (Vers. A + B); BR 6 (Vers. C + E): 
Клас газоподібного моторного палива 
/ fuel gas B, C, S]
рекомендована для / recommended 
for: Caterpillar

Високоефективне мастило для газових двигунів на базі 
мінеральної оливи для забезпечення роботи двигунів 
на спеціальних газах у всіх діапазонах потужності, є 
ідеальною для установок, що працюють на звалищному 
газі та біогазі, використовується переважно на двигунах 
«INNIO Jenbacher»
High-performance gas engine oil based on mineral oil for 
special gas operations in all performance ranges, ideal for 
landfill and biogas, preferred use at INNIO Jenbacher

Gas engine oil
NG 40

40 5,6 0,5 Природний газ і біогаз / Natural gas 
and biogas: INNIO Jenbacher [TA 
1000-1109 BR 2, 3; BR 4 (Vers. A + B); 
BR 6 (Vers. C + E): Клас газоподібного 
моторного палива / fuel gas A, B, S, 
Cat.]; MWM (TR 0199-99-2105: SuA до / 
up to 0,6 % ваг.); Caterpillar CG 132, CG 
170, CG 260 (TR 0199-99-12105: SuA 
до / up to 0,6 % ваг.);
Природний газ / Natural gas: Wärtsilä 
(175SG, 220SG, 25SG, 28SG, 31SG, 
34SG, 50SG, 20DF, 31DF, 32DF, 34DF, 
46DF, 50DF
відповідає вимогам / fulfils: Deutz AG 
(TR0199-99-01213)
рекомендована для / recommended 
for: Caterpillar 3500 серія / Series

Високоефективне мастило для газових двигунів на 
базі мінеральної оливи для сучасних газових двигунів 
з турбонагнітанням у всіх діапазонах потужності, 
найкраще підходить для очищених газів і каталізаторів
High-performance gas engine oil based on mineral oil for 
modern, turbo charged gas engines in all performance 
ranges, perfectly fit for cleaned gases and plants with 
catalytic converters

Gasmotorenöl
Gas engine oil
MG 40 PowerSynth

40 7,3 0,5 Високоефективне мастило для газових двигунів на базі 
синтетичної оливи для компактних малих блочних ТЕС, 
використовуваних в індивідуальних і багатоквартирних 
житлових будинках, відмінна стійкість до термічного 
окислення, є ідеальною для установок з управлінням 
за теплом
High-performance gas engine oil based on synthetic oils 
for compact cogeneration units in single- or multi-family 
houses, outstanding thermal-oxidative stability, ideal for 
heat-controlled plants 

Оливи для доріжок ковзання
Guideway oils

DIN Опис виробу
Product description

Gleitbahnöl
Guideway oil
XG 32
XG 68
XG 220

51502 (CGLP)
51524-2 (HLP)
51517-3 (CLP)

Оливи для доріжок ковзання з яскраво вираженою деемульсифікаційною здатністю та добрими властивостями 
«Anti-Stick-Slip» (протидія переривчастому ковзанню) XG 32 та XG 68 для горизонтальних доріжок ковзання 
та напрямних і середніх навантажень, XG 220 для вертикальних доріжок ковзання та напрямних і високих 
навантажень
Guideway oils with distinct demulsifying capacity and good anti-stick-slip characteristics
XG 32 and 68 for horizontal guide- and slideways and medium loads, XG 220 for vertical guide- and slideways and high 
loads
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Гідравлічні рідини
Hydraulic fluids

DIN 
не містять 

цинку
free of zinc

Дозволи, специфікації та 
рекомендації
Approvals, specifications and 
recommendations

Опис виробу
Product description

Hydrauliköl
Hydraulic oil
HL 10 … HL 68

51524-1 (HL)
51517-2 (CL)
EN ISO 6743-4 (HL)

 Підходить для гідравлічних агрегатів за нормальних 
умов експлуатації, для змащування підшипників і слабо 
навантажених редукторів, а також для вирішення 
змащувальних задач загального плану
Suitable for hydraulic systems under normal operating conditions, 
also applicable for the lubrication of bearings and gears with 
minor loads as well as general applications

Hydrauliköl
Hydraulic oil
HLP 10 … HLP 100

51524-2 (HLP)
EN ISO 6743-4 (HM)
51517-2 (CL),
ISO 6743-6 CKB

HLP 46: Arburg GmbH & Co. KG , 
Engel Austria GmbH
HLP 22…100: Bosch-Rexroth RD 
90220

Для промислових і мобільних гідравлічних агрегатів, 
підходить для високих значень тиску й спеціального захисту 
від зносу, придатна для змащування підшипників і редукторів
For industrial and mobile hydraulic systems, suited for high 
pressures and specific wear protection, can also be used for the 
lubrication of bearings and gears

Hydrauliköl
Hydraulic oil
HLP 46 AF
HLP 68 AF

51524-2 (HLP)
51517-3 (CLP)
EN ISO 6743-4 (HM)

 DIN ISO 3448
HLP 46 AF: Siemens

Застосування в місцях, де не виключене потрапляння 
води (здатне до деемульсифікації), підходить для 
високих термічних навантажень, придатна до вживання в 
підшипниках, редукторах і прокатних станах
Operations where water contact cannot be excluded (demulsifying 
properties), suited for high thermal loads, can also be used in 
bearings, gears and rolling mills

Hydrauliköl
Hydraulic oil
HLPD 10 … HLPD 68

51524-2 (HLP)
EN ISO 6743-4 (HM)
(крім 
деемульсифікаційної 
здатності / except for
demulsibility)

 HLPD 22: F. X. Meiller; 
HLPD 46: Schuler Pressen 
(колишня / former: Müller 
Weingarten); Arburg GmbH & 
Co.KG
відповідає вимогам / fulfils: MAN 
N 698; DBL 6721

Використання в місцях, де можливе потрапляння до 
системи води, бруду й абразивних частинок (детергентні 
властивості), відмінно підходить для мобільних агрегатів, є 
ідеальною для пневматичних інструментів
Usage where water, dirt and abrasive particles can get into the 
system (detergent properties), highly fit for mobile equipment, 
ideal for pneumatic tools

HV Synth 32
HV Synth 46 
HV Synth 68

51524-3 (HVLP)
EN ISO 6743-4 (HV)  AFNOR NF E 48603 (HV)

CETOP RP 91 H (HV)
ISO 11158
Denison HF-0, HF-1, HF-2

Синтетична напірна рідина для високих навантажень і 
великих коливань температури, систем безперервного й 
довготривалого змащування, використання в термічних 
процесах або холодильних установках
Synthetic pressure fluid for high loads and varying temperatures, 
long-term and lifetime lubrication, use in thermal processes or 
cooling systems

Hydrauliköl
Hydraulic oil
HVLP 15 … HVLP 68

51524-3 (HVLP)
EN ISO 6743-4 (HV)
51517-2 (CL),
ISO 6743-6 CKB

AFNOR NF E 48603 (HV)
CETOP RP 91 H (HV)
ISO 11158
HVLP 32/46/68: Bosch-Rexroth 
RD 90220 

Гідравлічні оливи з покращеними в’язкісно-температурними 
властивостями за високої стійкості до зрізу, придатні до 
цілорічного застосування, зокрема для зовнішньої гідравліки 
в разі цілорічної експлуатації
Hydraulic oils with improved VT-behaviour and high shear 
stability, all season use, particularly suitable for outdoor hydraulic 
systems in all-season use

HV Eco Fluid
32
46

51524-3 (HVLP)
EN ISO 6743-4 (HV)

AFNOR NF E 48603 (HV)
CETOP RP 91 H (HV)
ISO 11158
DIN ISO 3448
HV 46: Arburg GmbH & Co. KG, 
Engel Austria GmbH

Гідравлічна олива на основі мінеральної оливи, з дуже 
добрими в’язкісно-температурними властивостями й 
характеристиками тертя, підвищена ефективність як за 
гранично високих, так і за гранично низьких температур, 
можливість цілорічного використання, зокрема добре 
підходить для зовнішньої гідравліки
Mineral oil based hydraulic oil with excellent VT- and friction 
behaviour, increased efficiency both at extremely high and 
extremely low temperatures, all season use, particularly suited for 
outdoor hydraulics

Hydrauliköl
Hydraulic oil
HVLPD 46
HVLPD 68

51524-3 (HVLP)
EN ISO 6743-4 (HV)
(крім 
деемульсифікаційної 
здатності / except for
demulsibility)

 Універсальна олива з детергентними властивостями, 
для гідравлічних агрегатів високого й низького тиску в 
промислових сценаріях застосування під дією води, бруду та 
стирання, а також для мобільних сценаріїв застосування за 
великих коливань навколишніх умов
Multi-grade oil with detergent properties, for high- and low-
pressure industrial applications exposed to water, dirt and 
abrasion, also suited for mobile hydraulics under varying ambient 
conditions
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DIN 
не містять 

цинку
free of zinc

Дозволи, специфікації та 
рекомендації
Approvals, specifications and 
recommendations

Опис виробу
Product description

Arctic Fluid 5606 51524-3 (HVLP)
EN ISO 6743-4 (HV)
(крім точки спалаху / 
except for flash point)

 відповідає / fulfils: MIL-PRF-5606 
H (крім класу чистоти / except for 
purity level)

Гідравлічна олива з дуже добрими в’язкісно-температурними 
властивостями для температурних умов, що швидко 
змінюються, перевірена в арктичних кліматичних умовах і в 
холодильних відділеннях, а також у мобільних агрегатах за 
низьких зовнішніх температур
Hydraulic fluid with excellent VT-behaviour for varying temperature 
conditions, proven under arctic climate conditions and in 
cold-storage depots as well as mobile plants at low outdoor 
temperatures

Arctic Fluid 22 51524-3 (HVLP)
EN ISO 6743-4 (HV)
(крім точки спалаху / 
except for flash point)

 Гідравлічно-трансмісійна олива для граничних температурних 
умов, відмінні низькотемпературні властивості, украй добрі 
в’язкісно-температурні властивості, універсальність
Hydraulic-gear oil for extreme temperature conditions, excellent 
behaviour at low temperatures, outstanding VT-behaviour, multi-
grade characteristics

Біологічно розкладні оливи / Biodegradable hydraulic fluids
Ökosynth
Ecosynth
HEES 32
HEES 46

51524-2 (HLP)
51524-3 (HVLP)
ISO 15380

 VDMA 24568 Синтетичні гідравлічні рідини на основі ненасиченого поліефіру, 
є ідеальними для зовнішньої гідравліки й екологічно вразливих 
зон, HEES 32 можна застосовувати за температури від -20 °C 
до +90 °C, HEES 46 — від -25 °C до +90 °C, підходять також для 
підшипників і редукторів
Synthetic hydraulic fluids based on an unsaturated ester, ideal for 
outdoor hydraulics and ecologically sensitive areas, for 
HEES 32 application within a temperature range from -20 °C up to 
+90 °C, for HEES 46 from -25 °C up to +90 °C, also for bearings 
and gears

Ökosynth Super
Ecosynth Super
HEES 46 S

51524-2 (HLP)
51524-3 (HVLP)
ISO 15380

 VDMA 24568
TOST (> 2000 h)

Синтетична гідравлічна рідина на основі насиченого 
поліефіру, для екологічно вразливих зон, придатна для 
застосування за температури від -25 °C до прибл. +110 °C, 
універсальна
Synthetic hydraulic fluid based on saturated ester; for ecologically 
sensitive areas, applicable from -25 °C up to approx. +110 °C, 
multi-grade characteristics

Ökosynth
Ecosynth
HVLPD 10 S 
HVLPD 46 S 

51524-3 (HVLPD)  Синтетична універсальна гідравлічна рідина на основі 
поліальфаолефінів (PAO), для екологічно вразливих зон, 
застосування передусім там, де потрібна висока водостійкість, 
придатна до застосування за температури від -25 °C до +110 
°C, відмінні в’язкісно-температурні властивості
Synthetic multi-grade hydraulic fluid based on PAO, for ecologically 
sensitive areas, application preferred where higher water 
resistance is required, useable between -25 °C and +110 °C, 
outstanding VT-behaviour

Мастила для харчової промисловості / Food grade lubricants
FoodProof 
HLP 46 WX
HLP 68 WX

51524-2 (HLP)
6743-4 / 11158 (HM)
6743-6 / 12925-1 CKB
DIN ISO 3448

 NSF H1, кошерні, халяльні; DAB, 
PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Напірна рідина для промислових гідравлічних агрегатів різних 
конструкцій, також для підвищених вимог, надійний захист від 
корозії, зносу, кавітації та піноутворення, нейтральна щодо 
поширених ущільнюючих матеріалів і фарб
Pressure medium for industrial hydraulic plants of various 
construction types, also fit for high demands, excellent load bearing 
capacity, very ageing resistant, protection against corrosion, wear, 
cavitation and foaming, neutral towards common sealing materials 
and paints

FoodProof 
HLP 15 S ... 100 S

51524-2 (HLP)
HLP 32 S … 100 S: 
51524-3 (HVLP) 
6743-4 / 11158 (HM, HV)
6743-6 / 12925-1 CKB
DIN ISO 3448

 NSF H1, кошерні, халяльні; DAB, 
PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Напірна рідина для промислових гідравлічних агрегатів різних 
конструкцій, підходить також для підвищених вимог, відмінна 
несуча здатність, дуже стійка до старіння, захист від корозії, 
зносу, кавітації та піноутворення, нейтральна щодо поширених 
ущільнюючих матеріалів і фарб
Pressure medium for industrial hydraulic plants of various 
construction types, also fit for high demands, excellent load bearing 
capacity, very ageing resistant, protection against corrosion, wear, 
cavitation and foaming, neutral towards common sealing materials 
and paints
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не містять 

цинку
free of zinc

Дозволи, специфікації та 
рекомендації
Approvals, specifications and 
recommendations

Опис виробу
Product description

Важкозаймисті гідравлічні рідини / Flame resistant hydraulic fluids
Hydraulikfluid
Hydraulic fluid
HFC 32-46

EN ISO 12922
EN ISO 6743-4 (HFC)  VII. Luxemburger Bericht/Report Створена на основі водного розчину полігліколю, для 

обладнання з підвищеною небезпекою виникнення пожежі 
(наприклад, сталеливарних цехів і прокатних станів, 
електростанцій, гірничовидобувної промисловості тощо), 
покращені властивості в частині захисту від зносу й корозії
Based on polyglycol-water-solution, for plants involving fire hazards 
(e.g. steel works, rolling mills, mining, power plants), improved 
protection against corrosion and wear

EcoShield HF-FR 46
EcoShield HF-FR 68

EN ISO 12922
EN ISO 6743-4 (HFD U)  Важкозаймиста напірна рідина останнього покоління з малим 

строком біологічного розкладання та інноваційною системою 
присадок, створена на основі поліетиленгліколів (PAG), 
гранично добрий захист від корозії, відмінна сумісність з 
ущільнювачами й екологічна сумісність, стійкість до високих 
температур і водостійкість для забезпечення надійної роботи як 
за екстремальних умов експлуатації, так і в екологічно чутливих 
сферах застосування, використання на сталеливарних заводах, 
у гірничовидобувній промисловості, роботах, що працюють у 
гарячих зонах, тунелепрохідницьких комплексах
Flame-resistant and rapidly biodegradable pressure fluid made of 
the latest generation of polyalkylene glycols (PAG) and an innovative 
additive system, extremely good corrosion protection, excellent 
sealing and environmental compatibility, high temperature and water 
stability for reliable use both under extreme operating conditions 
and in ecologically sensitive areas of application, use in steelworks, 
mining, robots in hot areas, tunnel boring machines

Hydraulikfluid
Hydraulic fluid
HFD U 46
HFD U 68

EN ISO 12922
EN ISO 6743-4 (HFD U)  HFD U 68: VII. Luxemburger Bericht/

Report
Синтетичні, безводні напірні рідини для гідравлічних систем 
на базі поліефірів, покращені властивості в частині захисту 
від зносу й корозії, а також стійкості до старіння, біологічно 
розкладні
Synthetic pressure media free of water for hydraulic systems, 
based on ester, improved protection against corrosion and wear as 
well as ageing stability, biodegradable

Інше / Further
AquaPower Hydraulic 
Fluid  Dexron D III (H) Ефективна ATF-рідина для застосування в трансмісіях типу 

«Saildrive», реверсних редукторах, сервопідсилювачах керма, 
диферентних системах і системах керування, дуже добрий 
захист від зносу й корозії, стійкість до старіння та температур
High-performance ATF fluid for use on saildrives, reversing gears, 
power steering, trim and control systems, very good wear and 
corrosion protection, resistant to ageing, temperature stable

Stoßdämpferöl B
Shock absorber oil B

ISO-VG 15
SAE 5W

Олива для високонавантажених амортизаторів, 
амортизаційних стійок та амортизаторів рульового управління
Oil for heavy-duty shock absorbers, strut units and steering 
absorbers

Fork Oil RR 15 ISO-VG 15
SAE 5W

Олива для вилок мотоциклів, амортизаційних стійок, 
амортизаторів удару та інших амортизаційних елементів, 
є ідеальною для високих і змінюваних навантажень, 
застосування за межами шосейних доріг
Oil for forks, strut units, shock absorbers and further spring 
elements at motorbikes, ideal for high and changing loads, off-road 
application

System Cleaner 1-33  ISO-VG 46 Концентрат для чищення для змащувальних систем 
(гідравлічні контури й редуктори)
Cleaning concentrate for lubrication systems (hydraulic systems 
and gears)

Special Oil XB 15
Special Oil XB 46
Special Oil XB 100

 DIN ISO 3448 Мастила для пневматичних агрегатів, застосування 
в будівельній галузі та текстильній промисловості, 
машинобудуванні та гірничовидобувній промисловості, для 
ланцюгів, циліндрів, штовхачів і вентилів
Lubricating oils for pneumatic tools, application in construction and 
textile industry, mining and mechanical engineering, for chains, 
guideways, cylinders, valves and pushers
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Промислові трансмісійні оливи
Industrial gear oils

DIN ISO

Температура 
застосування 
(мін./макс.)
Application 
temperature (min./
max.) (° C)

Дозволи, специфікації та 
рекомендації
Approvals, specifications and 
recommendations

Опис виробу
Product description

Eco Gear GLS 68 … 
680

51517-3 (CLP) ISO 12925-1 
/ ISO 6743-6 
CKE
DIN ISO 3448

-30 / +120
(короткочасно / 
short-term до / up 
to +150)

ANSI/AGMA 9005-F16
SEB 181 226
SAE J 306
Viscosity classes

Передачі мостів / Axle drives of
VOITH, SIEMENS, AS Drives

Редуктори лебідок / Winch 
gears of BOSCH, ZF in LEITNER-
PRINOTH, KÄSSBOHRER

Синтетичні базові оливи з EP/AW-присадками для 
забезпечення максимальної несучої здатності 
(відп. API GL-5) і найвищого рівня захисту від 
старіння та корозії в промислових сценаріях 
застосування з екстремальними значеннями 
щільності потужності або частою роботою в 
режимі перевантаження, довготривала ефективна 
експлуатація
Synthetic base oils with EP/AW additivation for 
maximum load bearing capacity (in line with API 
GL-5) and highest corrosion and ageing protection in 
industrial applications with extreme loads or frequent 
severe loads, long-term efficiency

Eco Gear
150 W … 460 W

51517-3 (CLP) ISO 12925-1/ 
ISO 6743-6 
CKE, CSPR, 
CTPR
DIN ISO 3448

-35 / +120
(короткочасно / 
short-term до / up 
to +150)

ANSI/AGMA 9005-F16

DHHI,
PIV-Brevini,
RENK,
ROSSI,
SIEMENS-Winergy,
SUMITOMO-Hansen,
VOITH WinDrive,
інші / further

Безсиліконові, синтетичні базові оливи й ефективні 
присадки, створені за технологією «Advantec», 
для найвищих навантажень і критичних термічних 
умов, що мають місце в промислових трансмісіях, 
дозволяють досягти максимальної енергетичної 
ефективності та високого рівня захисту від зносу, 
відмінних низькотемпературних характеристик 
для застосування навіть за граничних мінусових 
температур
Synthetic base oils and powerful additives of 
Advantec technology, for highest loads and critical 
thermal conditions in industrial gears, achieves 
maximum energy efficiency and high wear 
protection, excellent low-temperature behaviour for 
the application also at extreme sub-zero conditions, 
free of silicone components

Eco Gear
68 S-T
100 S … 680 S

51517-3 (CLP) ISO 12925-1 
/ ISO 6743-6 
CKE, CKSMP
DIN ISO 3448

68 S-T: -40 / +120
100…680 S: 
-30 / +120 
(короткочасно / 
short-term +150)

ANSI/AGMA 9005-F16
AS Drives,
BRÜCKNER Maschinenbau, 
David Brown,
Koellmann Gear, 
PEKRUN,
RENK,
SIEMENS-Flender, SUMITOMO-
Hansen, 
ZF Industrie, 
weitere/further

Безсиліконові, синтетичні високоефективні 
трансмісійні оливи з технологією «Surftec»® 
для трансмісій, що працюють за високих 
механічних і термічних навантажень (наприклад, 
вітроелектростанції), зменшення точкового 
вищерблення та точкової корозії, суттєве 
подовження строку служби обладнання 
та мастила, економія енергії, повторне 
розгладжування пошкоджених поверхонь тертя,
Eco Gear 68 S-T має значні низькотемпературні 
властивості
Silicone-free, synthetic high-performance gear 
oils with Surftec®-technology, for mechanically 
and thermally heavy loaded gears, highly suited 
for wind turbines, prevention of micro-pitting and 
pittings, noticeable prolongation of the operating 
life of machines and lubricant, saving of energy, re-
smoothing of damaged friction surfaces, Eco Gear 
68 S-T possesses outstanding low-temperature 
properties

Eco Gear
100 M … 680 M

51517-3 (CLP) ISO 12925-1/ 
ISO 6743-6 
CKC / CKD / 
CKE / CKSMP
DIN ISO 3448

-10 / +100 ANSI/AGMA 9005-F16
AS Drives,
BRÜCKNER Maschinenbau,
Coperion-Pfleiderer,
Koellmann Gear,
PERKUN,
PIV-Brevini,
RENK,
ROSSI,
SIEMENS-Flender,
SKET Verseilmaschinen,
SUMITOMO-Hansen,
інші / further

Безсиліконові високоефективні трансмісійні 
оливи на базі мінеральних олив з технологією 
«Surftec»® для закритих промисловий 
трансмісій, а також для підшипників 
ковзання і кочення, що працюють з високими 
навантаженнями, запобігають точковому 
вищербленню та точковій корозії, покращення 
впрацьовування, повторне розгладжування 
пошкоджених поверхонь тертя
Silicone-free, mineral oil based high-performance 
gear oils with Surftec®-technology for closed 
industrial gears, roller and sliding bearings at high 
loads, prevention of micro-pitting and pittings, 
improve running-in behaviour, re-smoothing of 
damaged friction surfaces
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DIN ISO

Температура 
застосування
Application 
temperature
(°C)

Дозволи, специфікації та 
рекомендації
Approvals, specifications and 
recommendations

Опис виробу
Product description

Getriebeöl
Gear Oil
CKT 68 … 1000

51517-3 (CLP) 
CKT 68 ...150: 
51524/3 (HVLP)

ISO 12925-1 / 
ISO 6743-6 CKE
CKT 68 … 150: 
ISO 11158 / EN 
ISO 6743-4 : HV 
DIN ISO 3448

-30 / +120 PIV Drives,
Schlosser Pfeiffer,
Staeubli

Повністю синтетичні трансмісійні оливи на 
основі поліальфаолефінів (PAO) для закритих 
трансмісій із циркуляційним змащуванням 
або змащуванням зануренням, тривалий час 
застосування, для підвищених вимог щодо високо- 
й низькотемпературних властивостей
Fully synthetic gear oils based on PAO for closed 
gears with dip feed and circulation lubrication, long-
term usage, for increased demands on high and low 
temperature behaviour

Polygear
PG 100 … PG 680

51517-3 (CLP) ISO 12925-1/ 
ISO 6743-6 
CSPG, CTPG
DIN ISO 3448

до / up to +200 BRÜCKNER Maschinenbau,
C.H. Schäfer Getriebe GmbH
Koellmann Gear, 
Lingl,
PERKUN, 
Pulsgetriebe
Schlosser Pfeiffer

Повністю синтетичні підшипникові мастила й оливи 
для промислових трансмісій типу PAG (на основі 
поліалкіленгліколю), використовувані передусім 
для підшипників ковзання та кочення і високих 
навантажень, є ідеальними для черв’ячних 
редукторів
Fully synthetic bearing and gear oils of PAG-type (on 
polyalkylene glycol basis) especially for roller and 
sliding bearings and high loads, ideal for worm gears

Gear Oil
100 … 680 F

51517-3 (CLP) ISO 12925-1/ 
ISO 6743-6 CKC 
/ CKD
DIN ISO 3448

до / up to +100 ANSI/AGMA 9005-F16
BRÜCKNER Maschinenbau,
David Brown,
PERKUN, 
Pulsgetriebe,
SIEMENS-Flender

Трансмісійні мастила на базі мінеральних олив 
для майже всіх конструктивних типів закритих 
промислових трансмісій із циліндричним або 
конічним зачепленням, підшипників ковзання 
та кочення, шарнірів і напрямних, а також для 
змащування зануренням і циркуляційного 
змащування, для високих навантажень та сценаріїв 
застосування, пов’язаних з дією чужорідних 
матеріалів (наприклад, паперова промисловість)
Mineral oil based gear oils for nearly all types of closed 
industrial gears with spur or bevel gearing, sliding and 
roller bearings, also for splash or circular lubrication, for 
high loads and applications with the impact of foreign 
material (e.g. paper industry)

Getriebeöl
Gear Oil
CLP 68 … 220 MW

51517-3 (CLP) ISO 12925-1/ 
ISO 6743-6 CKC
DIN ISO 3448

до / up to +100 Antritz-Schuler Pressen (вкл. 
Müller-Weingarten) з підвищеним 
/ with increased BRUGGER >75 Н/
мм²

LASCO Umformtechnik

Трансмісійні оливи на основі мінеральних олив 
для майже всіх конструктивних типів закритих 
промислових трансмісій і циркуляційних систем, 
підшипників ковзання та кочення, шарнірів і 
напрямних, зокрема для вжитку в штампувальних 
пресах і великогабаритних пресах, найкраща 
протизадирна здатність, є ідеальними для 
найновішої серії пресів «Schuler»
Mineral oil based gear oils for almost all types of closed 
industrial gears and circulation systems, roller and 
sliding bearings, joints and hinges, in particular for the 
use in stamping and large presses, highest scuffing load 
capacity, ideal for the new series of Schuler presses

Getriebeöl
Gear Oil
CLP 150 PM
CLP 220 PM

51517/3 (CLP) ISO 12925-1 / 
ISO 6743-6 CKC 
/ CKD
DIN ISO 3448

до / up to +100 (на 
короткий час і вище 
/ for short intervals 
also above)

VOITH Paper VN 108
Metso PBM
Schaeffler FAG FE-8 PMO
SKF PMO
David Brown

Трансмісійні оливи на базі мінеральних 
олив з оптимально підібраною беззольною 
та безцинковою комбінацією присадок 
для змащування промислових трансмісій і 
циркуляційних систем, для яких неможливо 
виключити можливість забруднення водою, 
підходить, зокрема, для використання у 
виробництві й переробці паперу та інших 
агресивних і вологих середовищах
Mineral oil-based gear oils with optimally adjusted 
zinc- and ash-free additive combination for the 
lubrication of industrial gears and circulation systems 
where water contamination cannot be excluded, 
especially suitable in the production and processing of 
paper and other aggressive and humid environments

Getriebeöl
Gear Oil
CLP 68 ... CLP 680

51517/3 (CLP)
CLP 68, 100: 
51524/2 (HLP)

ISO 12925-1 / 
6743-6 CKC
CLP 68, 100: 
ISO 11158 / EN 
ISO 6743-4 : HM 
DIN ISO 3448

до / up to +100 PIV-Brevini, 
Reifenhäuser,
SKET Verseilmaschinen

Мастила на базі мінеральних олив, призначені для 
змащування закритих промислових трансмісій із 
циліндричним, конічним і черв’ячним зачепленням, 
нормально навантажених підшипників ковзання 
та кочення, для змащування зануренням і 
циркуляційного змащування
Mineral oil based lubricating oils for the lubrication of 
closed industrial gear systems with spur, bevel or worm 
gearing, roller and sliding bearings exposed to normal 
loads, dip feed and circulation lubrication
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Мастила для харчової промисловості / Food grade lubricants

DIN ISO

Температура 
застосування
Application 
temperature
(°C)

Дозволи, специфікації та 
рекомендації
Approvals, specifications and 
recommendations

Опис виробу
Product description

FoodProof 
CLP 220 WX
CLP 320 WX

51517-3 (CLP) 6743-6 / 12925-
1 CKC / CKD
DIN ISO 3448

до / up to +100 ANSI/AGMA 9005-F16
NSF H1, Kosher, Halal; DAB, 
PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Для майже всіх конструктивних типів закритих 
промислових трансмісій із циліндричним 
або конічним зачепленням, надійний захист 
від корозії та кавітації навіть за сильної дії 
чужорідних матеріалів, незначна схильність до 
піноутворення, нейтральні щодо поширених 
матеріалів ущільнювачів і фарб
For nearly all construction types of closed industrial 
gears with spur or bevel gearing, reliable protection 
against corrosion and cavitation also at heavy impact 
of foreign substances, low foaming tendency, neutral 
towards conventional sealing materials and paints

Рефрижераторні оливи
Refrigerator oils

DIN ISO

Дозволи, специфікації та 
рекомендації
Approvals, specifications and 
recommendations

Опис виробу
Product description

Kältemaschinenöl
Refrigerator oil
XKS 46
XKS 68
XKS 100

51503-1 
(KAA, KC, 

KE)

6743-3 (DRA,
DRC, DRG)

Bitzer Повністю синтетичні рефрижераторні оливи на основі ароматичних 
вуглеводнів, добре зарекомендували себе в промислових установках, 
холодильних відділеннях, пивоварнях тощо
Fully synthetic refrigerator oils based on aromatic hydrocarbons, tried and 
tested in industrial plants, cold storage depots, breweries etc.
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Оливи для ланцюгів
Chain lubricants

V40 
(мм²/с)

Температура 
застосування
Application 
temperature
(°C)

Дозволи, специфікації та 
рекомендації
Approvals, specifications and 
recommendations

Опис виробу
Product description

Високотемпературні сценарії застосування / High-temperature applications
Belt Lube
HT 220

260 до більш ніж / up to 
more than +260

підходить для / suited for 
Siempelkamp, Dieffenbacher, 
Küsters 

Украй стійке до дії високих температур мастило на базі синтетичних 
компонентів зі спеціальними присадками, для сильно навантажених 
термічно ланцюгів, роликів і шпинделів, особливо добре підходить 
для безперервно діючих ліній пресування, використовуваних 
для виготовлення ДСП та ДВП, у печах, сушильнях та інших 
високотемпературних сценаріях застосування
Lubricant of extreme high-temperature stability based on synthetic 
components with special additives, for chains, rods and rolls exposed 
to high thermal loads, particularly suited for continuous press lines in 
the manufacturing of particle boards, in kilns, dryers and further high-
temperature applications 

Belt Lube
HT 50
HT 100

55
108

до / up to +250 HT 50/HT 100: бажана для / 
preferred for Dieffenbacher
HT 100: рекомендована, 
зокрема, для / recommended for 
Siempelkamp in particular

Синтетичне мастило для сильно навантажених термічно ланцюгів, 
стрічкових транспортерів і роликів, застосування насамперед у 
виробництві ДСП та ДВП
Synthetic lubricant for thermally heavy loaded chains, belts and rolls, 
application especially in the manufacturing of particle and fibre boards

Roller Track Lube 100
Roller Track Lube 150

105
165

до / up to +250 підходить для / suited for: 
Конвеєрні системи / Conveyor 
techniques Eisenmann, Al-Con, 
M&N

Мастило з граничною стійкістю до високих температур на синтетичній 
основі зі спеціальними присадками для повільних конвеєрних ланцюгів, 
шарнірних блоків і конвеєрів з боковим розміщенням переміщуваного 
вантажу, є ідеальним для ланцюгових транспортерів з лініями миття 
та сушіння і високими температурами в печі, добре зарекомендувало 
себе, наприклад, в обладнанні для нанесення порошкових покрить
Extremely high temperature resistant lubricant based on synthetic 
components and special additives, ideal for slow conveyor chains, roller 
systems and sidetrack conveyors, highly fit for conveyor systems with 
washing and drying line and high furnace temperatures, tried and tested in 
powder coating lines

Spezialöl XH 220 A
Special Oil XH 220 A

228 до / up to +240 Повністю синтетичне високотемпературне мастило для сильно 
навантажених термічно пар тертя на ланцюгових, роликових і 
стрічкових транспортерах, використовуваних, наприклад, у конвеєрних 
печах, сушильнях, формувальних і переформувальних пресах тощо, 
застосування в скляній промисловості, виробництві звукоізоляційних 
матеріалів, деревообробній промисловості, виготовленні текстилю, 
обробці металів і пластмас
Fully synthetic high-temperature lubricant for friction pairings under high 
thermal loads, i.e. conveyor chains, belts and rolls, for instance in continuous 
kilns, dryers, presses as well as forming presses and similar applications, in 
glass, insulating material and wood processing industries, textile production, 
processing of non-ferrous metals as well as plastics

Cliptec XHS 485 FG 410 до / up to +260 Brückner
NSF H1, Kosher, Halal; DAB, PhEur, 
BP, USP, FDA 21 CFR 178.3570

Високоефективна олива для ланцюгів для застосування в харчовій 
промисловості та виробництві напоїв, підходить для високих 
температур і важких умов, ефективно запобігає утворенню кірки й 
відкладень, застосування в транспортерах, що працюють за високих 
температур, наприклад, задіяних у переробці скла, текстилю та 
ізоляційних матеріалів
High-performance chain oil for food and beverage industry especially in the 
production of packaging materials, suited for high temperatures and difficult 
conditions, prevents encrustation and deposits efficiently, application in 
conveyor systems at high temperatures, e.g. processing of glass, textiles and 
insulating materials

Cliptec XHS 480 370 до більш ніж / more 
than +260

Brückner Високоефективна олива для ланцюгів, для високих температур і 
важких умов, ефективно запобігає утворенню кірки й відкладень, 
застосування в транспортерах, що працюють за високих температур, 
наприклад, задіяних у переробці скла, кольорових металів, пластмас, 
текстилю, особливо добре підходить для останнього покоління 
ланцюгів і найбільших значень швидкості
High-performance chain oil for high temperatures and difficult conditions, 
prevents encrustation and deposits efficiently, application in conveyor 
systems at high temperatures, e.g. processing of copper alloys, glass, 
plastics and textiles, suited in particular for the latest generation of chains 
and maximum speeds
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V40 
(мм²/с)

Температура 
застосування
Application 
temperature
(°C)

Дозволи, специфікації та 
рекомендації
Approvals, specifications and 
recommendations

Опис виробу
Product description

Cliptec XHS 285 FG 289 до / up to +260 Brückner
NSF H1, Kosher, Halal; DAB, PhEur, 
BP, USP, FDA 21 CFR 178.3570

Високоефективна олива для ланцюгів для застосування в харчовій 
промисловості та виробництві напоїв, підходить для високих температур 
і важких умов, ефективно запобігає утворенню кірки й відкладень, 
застосування в транспортерах, що працюють за високих температур, 
наприклад, задіяних у переробці скла, текстилю та ізоляційних матеріалів
High-performance chain oil for food and beverage industry, suited for high 
temperatures and difficult conditions, prevents encrustation and deposits 
efficiently, application in conveyor systems at high temperatures, e.g. 
processing of glass, textiles and insulating materials

Cliptec XHS 280 295 до / up to +250 Brückner, Celier
NSF H2

Повністю синтетична високотемпературна олива для ланцюгів, для 
конвеєрних ланцюгів і тримачів, рекомендована для високих температур 
і роботи у важких умовах, підходить для переробки кольорових металів 
і пластмас, переважне застосування — в установках для виготовлення 
пластикової плівки Brückner
Fully synthetic high-temperature chain oil for conveyor chains and clamps, 
recommended for high temperatures and difficult conditions, applied in the 
processing of non-ferrous metals and plastics, preferred for Brückner film 
stretching lines

Cliptec XHS 150 HT 265 до / up to +250 Brückner Повністю синтетична високотемпературна олива для ланцюгів, для 
конвеєрних ланцюгів і тримачів, рекомендована для високих температур 
і роботи у важких умовах, підходить для переробки кольорових металів 
і пластмас, переважне застосування — в установках для виготовлення 
пластикової плівки Brückner
Fully synthetic high-temperature chain oil for conveyor chains and clamps, 
recommended for high temperatures and difficult conditions, applied in the 
processing of non-ferrous metals and plastics, preferred for Brückner film 
stretching lines

Cliptec-Rollprotect 
XHS 240

233 до / up to +250 Brückner Повністю синтетичне високоефективне мастило для використання 
на елементах ланцюгів і роликів, а також затискачів, використання у 
виготовленні пластикових плівок, підходить для потокових систем з 
високими температурами та/або коливаннями температур, наприклад: 
конвеєрних печей, сушилень, пресів
Fully synthetic high-performance lubricant for chain and roll elements as well as 
clips, application in film manufacturing, fit for continuous systems at high and/or 
varying temperatures, e.g. continuous kilns, driers, presses 

Glass Lube XHG 220 238 до / up to +250 Повністю синтетична високоефективна олива для змащування сильно 
навантажених термічно пар тертя на ланцюгових, роликових і стрічкових 
транспортерах, особливо добре підходить для склодувних машин та 
інших агрегатів, задіяних у виготовленні скла й кераміки
Fully synthetic high-performance oil for the lubrication of friction pairings at 
conveyor chains, rolls and belts exposed to extreme thermal loads, highly fit for 
bottle glass machines and other aggregates in glass manufacturing as well as in 
ceramics industry

Chain Lube
XHT 50
XHT 150
XHT 250
XHT 3000

56
145
250

3200

до / up to +250 DIN 51517-2 (CL)
ISO 12925-1 / ISO 6743-6 CKB
XHT 150: Thyssen Krupp Elevators
XHT 250: Brückner, Krones
XHT 150, 3000, XHT 3000 Spray: 
Lingl

Високотемпературні оливи для ланцюгів на основі синтетичного поліефіру, 
універсальність у застосуванні на сильно навантажених термічно 
конвеєрних і привідних ланцюгах, наприклад: на лініях нанесення 
лакофарбових покрить, у текстильній промисловості, на устаткуванні для 
формування тиском, наявна також у вигляді аерозолю
High-temperature chain oils based on synthetic esters, universal application 
at thermally heavy loaded conveyor and driving chains, e.g. in textile industry, 
painting lines, metal forming, also available as spray

Panel Lube XH 215 260 до / up to +250 підходить для систем / suited 
for systems of: Siempelkamp, 
Dieffenbacher, Münstermann

Стійке до дії високих температур мастило на основі синтетичних 
компонентів і ефективних присадок для сильно навантажених термічно 
пар тертя в безперервно діючих транспортерах, використовуваних у 
конвеєрних печах і пресових лінія класичних конструкцій, наприклад, 
застосовуваних для виготовлення ДСП та ДВП
Lubricant with high temperature stability based on synthetic components and 
powerful additives for thermally highly loaded friction pairings in continuously 
operating conveyor systems in continuous furnaces and press lines of classic 
designs, e.g. in the production of chipboard and fibreboard

Stenter Oil 220 225 до / up to +250 підходить для систем / suited for 
systems of: Benninger, Brückner, 
Leonberg, Brazzoli, Dornier, Ratti

Повністю синтетичне високоефективне мастило для змащування 
конвеєрних, замкнених і стяжних ланцюгів, що працюють на великих 
швидкостях з високими навантаженнями, є ідеальною для застосування 
в текстильній промисловості (прядильні, трикотажні, намотувальні та 
в’язальні машини), використання на ширильних рамах, а також у сушарках 
гарячого повітря та прохідних сушарках
Fully synthetic high-performance lubricant for the lubrication of conveyor, frame 
and tension chains at high loads and speeds, ideal for the use in textile industry 
(spinning, coiling, knitting and weaving machines), application at stentering 
frames and in hot air and continuous driers
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V40 
(мм²/с)

Температура 
застосування
Application 
temperature
(°C)

Дозволи, специфікації та 
рекомендації
Approvals, specifications and 
recommendations

Опис виробу
Product description

Weave Oil 275 до / up to +240 підходить для систем / suited for 
systems of: Benninger, Brückner, 
Leonberg, Brazzoli, Dornier, Ratti

Повністю синтетичне високоефективне мастило для ланцюгів для 
застосування в текстильній промисловості, спеціально для високих 
навантажень і температур, є ідеальним для швидких ланцюгів ковзання, 
застосування на конвеєрних, замкнених і стяжних ланцюгах, а також для 
змащування роликів, шарнірів, підшипників ковзання та кочення
Fully synthetic high-performance chain lubricant for the use in textile industry, 
especially for high loads and temperatures, ideal for fast running sliding chains, 
application at conveyor and tension chains, also for the lubrication of rolls and 
joints, roller and sliding bearings

System Cleaner HT 80 до / up to +240 Brückner, Dieffenbacher, 
Siempelkamp

Ефективне мастило для чищення ланцюгів, елементів ковзання та 
роликових систем, видаляє кірки, сторонні матеріали й залишки, 
дуже стійке до температури, можна застосовувати також для 
високотемпературного змащування конвеєрної техніки через змащування 
зі втратою мастила
Efficient lubricant for cleaning chains, sliding components and roller systems, 
solves incrustations, contaminants and residues, high temperature stability, also 
fit for lubricating conveyor systems by loss lubrication

Загальні сценарії застосування / General applications
Haftöl
Adhesive oil
32
100
220

34
101
224

Спеціальні оливи на базі мінеральних олив для ланцюгів, лісопильних 
рам і транспортних пристосувань усіх видів, є ідеальними для сильних 
вібрацій, відцентрових сил або граничного рівня забруднення, олива 
«Haftöl 100» особливо добре підходить для швидких пильних ланцюгів
Mineral oil based special oils for chains, gates and transport facilities of any 
kind, ideal for strong vibrations, centrifugal forces or extreme soiling, Adhesive 
oil 100 is particularly suitable for high-speed chain saws

Kettenhaft-Spray
Chain adhesive spray

-30 / +130 Напівсинтетичний адгезивний аерозоль для ланцюгів для сильно 
навантажених мотоциклетних ланцюгів і ланцюгів швидкого руху в 
промисловій царині
Semi-synthetic adhesive chain spray, suitable for heavy loaded chains of 
motorbikes and fast running chains in industry

Для відповідальних сфер застосування / For sensitive applications
FoodProof 
XHF 15 S
XHF 32 S
XHF 150 S
XHF 220 S
XHF 320 S
XHF 460 S
XHF 680 S

15,1
31,3
161
231
308
461
619

XHF 15 S … 32 S: від 
-40 до / up to +250
від /from 150 S: від 
-30 до / up to +250
(за відповідно 
коротких інтервалів 
повторного 
змащування 
/ at respective 
relubrication intervals)

NSF H1, кошерні, халяльні, DAB, 
PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Мастило для ланцюгів загального плану, підходить також для високих 
вимог, найкращий захист від корозії та зносу, добра адгезія, дуже висока 
стійкість до старіння, відмінна несуча здатність
General chain lubrication, also fit for high requirements, best corrosion and 
wear protection, good adhesiveness, highly ageing resistant, excellent load 
bearing capacity

FoodProof XHF 320 HT
FoodProof XHF 460 HT

302
425

до / up to +260 NSF H1, кошерні, халяльні; DAB, 
PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Для забезпечення надійного змащування ланцюгів за високих термічних 
навантажень і в складних сценаріях застосування, висока термічна 
стійкість, не утворюють кірки й відкладення, є ідеальними для печей, 
сушарок тощо
For reliable chain lubrication under high thermal loads and in demanding applica-
tions, thermally highly stable, does not form deposits and incrustations, ideal for 
ovens, dryers etc.

Ökoplus XS 68
Ecoplus XS 68

56-64 Біологічно розкладна відповідно до 
/ biodegradable acc. to 
CEC-L-33-T-82 (> 95 %)

Біологічно розкладна адгезивна олива для пильних ланцюгів на основі 
рослинних олій
Biodegradable adhesive chain saw oil based on vegetable oil

Bio Sägekettenhaftöl 
68
220

68
219

біологічно розкладна відповідно 
до / biodegradable acc. to: CEC-L-
33-A-93 (> 98 %); OECD 301 D 
(≥ 83 % після 28 днів / after 28 d)

Екологічно нешкідливі оливи для пильних ланцюгів зі швидким 
біологічним розкладанням на основі рапсової олії з дуже добрими 
змащувальними й охолоджувальними властивостями, а також надійним 
захистом від корозії та зносу
Environmentally friendly, rapidly biodegradable chain saw oils based on 
rapeseed oil with very good lubricating and cooling properties and reliable 
corrosion and wear protection

Plantfluid 42 до / up to +180, 
(короткочасно / 
short-term up to 
+290)

відповідає / in line with: NSF H1
DAB, PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Високотемпературне мастило для харчової промисловості для 
змащування стрічкових і ланцюгових транспортерів продукції конвеєрних 
печей на хлібозаводах
High-temperature lubricant for food industry for the lubrication of conveyor belts 
and chains of continuous furnaces in large bakeries
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V40 
(мм²/с)

Температура 
застосування
Application 
temperature
(°C)

Дозволи, специфікації та 
рекомендації
Approvals, specifications and 
recommendations

Опис виробу
Product description

WXA Spray 72 -10 / +180 NSF H1
DAB, PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Підходить для змащування ланцюгових або стрічкових транспортерів 
у харчовій, фармацевтичній, паперово-картонній промисловості або 
їх (тимчасової) консервації
Suitable for lubrication or (temporary) preservation of conveyor chains or 
belts in food, pharmaceutical, paper and cardboard industry

FoodProof XHF
460 S Spray

461 від -30 до +250
(за відповідно 
коротких інтервалів 
повторного 
змащування 
/ at respective 
relubrication 
intervals)

NSF H1, DAB, PhEur, BP, USP, FDA 
21 CFR 178.3570

Є ідеальним для підшипників, напрямних і поверхонь ковзання у 
високотемпературних зонах, стійким до впливів навколишнього 
середовища, нейтральним до поширених ущільнювальних матеріалів
Ideal for bearings, guideways and sliding surfaces at high temperature 
conditions, resistant towards environmental impact, neutral towards 
common sealing materials

Антикорозійні оливи
Anti-corrosion oils

V40 (мм²/с)) Специфікації
Specifications

Опис виробу
Product description

Korrosionsschutzöle
Anti-corrosion oils
KO 7 C
KO 32 C

7,3
30

DIN ISO 3448 Оливи, що не містять розчинників, для тимчасового захисту чорних металів
Solvent-free oils for the temporary protection of iron metals

Korrosionsschutzöl
Anti-corrosion fluid
KO 6-F 

V20 = 5,5 
мм²/с

Антикорозійна рідина, що містить розчинники, з водовідштовхувальними 
властивостями й доброю проникною здатністю, утворює тонку — від маслянистої 
до дещо кремоподібної — плівку для забезпечення тимчасового захисту 
металічних поверхонь, доступна також у вигляді аерозолю
Solvent-containing anti-corrosion fluid with water-repellent and good penetrating 
properties, forms a thin oily to slightly creamy film, for the temporary protection of metallic 
surfaces, also available as spray

Addicor
220
320

220
325

DIN 51517-3 (CLP)
ISO 12925-1 / ISO 6743-6 CKC
DIN ISO 3448
Eisenbeiss, Hüber

Антикорозійні оливи на основі мінеральних олій для тимчасового захисту від 
іржі та корозії кольорових металів, відмінні несуча здатність, захист від зносу й 
стійкість до старіння, є ідеальними для захисту редукторів під час їх складського 
зберігання, а також для змащування закритих редукторів, гідравліки, підшипників 
кочення та ковзання, шарнірів і напрямних
Mineral oil based agents for the temporary protection against rust and corrosion on 
ferrous and non-ferrous metals, excellent load carrying capacity, wear protection 
and ageing stability, ideal for the protection of bearings during storage, also fit for the 
lubrication of closed gears, hydraulics, roller and sliding bearings as well as joints and 
guideways

Kriechöl
Creep oil

V20 = 2,9 
мм²/с

Водовідштовхувальна антикорозійна олива зі здатністю знімати іржу, а також 
доброю проникною здатністю, утворює тонку маслянисту плівку, доступна також у 
вигляді аерозолю
Water displacing anti-corrosion oil with rust-dissolving as well as good penetrating 
properties, forms a thin oily film, also available as spray

Waffenöl
Weapon oil
W 18

17,6 BAAINBw TL 9150-0078
BW-Code OY 1045
NATO-Code S-761
відповідає вимогам / fulfils: 
Nato-Code S-758, MIL -L-63460

Повністю синтетична олива для змащування, консервації та чищення зброї, 
придатна до застосування за температури від -55 °C до +150 °C, доступна також у 
вигляді аерозолю
Fully synthetic oil for the lubrication, preservation and cleaning of weapons, applicable 
within the temperature range from -54 up to +150 °C, also available as spray

Penta-Fluid DW 08 прибл. 8 Антикорозійний засіб на основі мінеральних олій для консервування 
нефарбованих поверхонь чорних металів, а також поверхонь з хімічними або 
гальванічними покриттями
Mineral oil based corrosion protection fluid for preserving shiny, chemically and 
galvanically treated iron surfaces

Welding Protection L 13 V20 = 2,4 
мм²/с

Готовий до вживання, безсиліконовий розділювальний засіб для зварювання 
для застосування на низько- й високолегованих сталях та алюмінію, відмінна 
антиадгезивна дія
Silicone-free separating agent ready for use for the application on low- to high-alloy steels 
and aluminium, excellent anti-adhesive effect
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Підшипникові, циркуляційні та машинні оливи
Bearing, machine and circulating oils

ISO VG DIN
не містять 
цинку 
free of zinc

Опис виробу
Product description

Schmieröl
Lube oil
RL 2
RL 5
RL 10

2
5
10

ISO 3448 Малов’язкі леговані рафінати мінеральних олій,
RL 2 призначений передусім для змащування металорізальних станків і 
швидкохідних шпинделів у текстильній промисловості,
RL 5 і RL 10 добре підходять для змащування циркуляційних систем, підшипників 
ковзання та кочення, а також для загального змащування машин
Additivated mineral oil raffinates with a low viscosity; RL 2: especially for the lubrication 
of machine tools and fast spindles in textile industry; RL 5 and RL 10: for the lubrication of 
circulation systems, roller and sliding bearings and for general machine lubrication

Schmieröl
Lube oil
D 75
D 120

68
150

51501 колишній / 
former:
51501 L-AN 68
51501 L-AN 150

 Нелеговані, стійкі до старіння мінеральні оливи з високою здатністю витримувати 
температурні навантаження та відмінним захистом від корозії для осьових 
підшипників залізничного рухомого складу й сигнальних пристроїв
Non-additivated, ageing-resistant mineral oils with high thermal stability and excellent 
corrosion protection for axle bearings of rail vehicles and signal installations

Schmieröl
Lube oil
D 150 150

Мастило для підшипників із присадками, особливо добре підходить для осьових 
підшипників, використовуваних у рухомому складі залізниць, змащування шатунів 
за високих вимог (наприклад, у паровозах), а також підшипників ковзання та 
лінійних напрямних
Bearing oil with additives with high load-carrying capacity, highly fit for axle bearings of 
rail vehicles, rods at high requirements (e.g. steam engines) as well as sliding and linear 
bearings

Schmieröl
Lube oil
R 15
R 22
R 100

15
22
100

51517-1
ISO 3448  Нелеговані рафінати мінеральних олій для змащування машин та устаткування 

з використанням потокових і циркуляційних систем, підходить для підшипників 
ковзання та кочення, а також слабо навантажених промислових трансмісій
Non-additivated mineral oil raffinates for lubrication of machines and installations with 
continuous and circulating systems, suited for roller and sliding bearings as well as 
industrial gears exposed to minor loads

Schmieröl
Lube oil
C 100
C 150
C 220

100
150
220

51517-1 (C)
51506 (VB, VC)
ISO 3448

 Мастила без присадок для змащування машин та устаткування з використанням 
потокових і циркуляційних систем без особливих навантажень, застосування в 
промислових трансмісіях, підшипниках кочення та ковзання, підходить також для 
нескладної гідравліки й компресорів
Lubricating oils without additives for the lubrication of machines and plants with 
continuous and circulating systems without special loads, application in industrial gears, 
roller and sliding bearings, also suited for simple hydraulics and compressors 

Schmieröl
Lube oil
CL 10…68, CL 220 10 … 68, 220

51517-2 (CL)
51524-1 (HL)
51506 (VBL)
ISO 3448
ISO 12925-1 / ISO 
6743-6 CKB

 Мастила для змащування циркуляційних систем, а також промислових трансмісій, 
що працюють з навантаженням від низького до середнього, для підшипників 
ковзання та кочення, загального змащування машин, нескладної гідравліки й 
компресорів
Lubricating oils for the lubrication of circulating systems as well as industrial gears with 
low to medium loads, for roller and sliding bearings, general machine lubrication, simple 
hydraulics and compressors 
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Оливи для металообробки – не змішувані з водою
Metalworking oils – non water miscible 
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Опис виробу
Product description

Придатність / Suitability:
 : добре підходить / good suitability
● : підходить за певних умов / limited suitability
 : не підходить / no suitability

мм²/с
(40 °C)

COC
(°C)

Penta-Cool NM 10 1,9
(20°C)

61
(PM)  Спеціально для виштамповування деталей з електротехнічної листової сталі

Especially for punching electrical sheets 

Penta-Cool NM 14 14 150


Підходить для свердління глибоких отворів, загальної обробки різанням, протягування, для 
легованих і нелегованих сталей, чавуну, алюмінію, кольорових металів
Suited for deep hole drilling, general cutting, broaching, for alloyed and unalloyed steels, cast iron, 
aluminium, non-ferrous metals

Penta-Cool NM 21 1,8 68  Мастило для волочіння та штампування для чорних і кольорових металів для вимог від 
легких до середніх
Drawing and punching fluid for iron and non-iron materials with low to medium requirements Penta-Cool NM 22 1,8 69 

Penta-Cool NM 63 30 210

●
Обробка різанням автоматних сталей, алюмінієвих сплавів, конструкційних сталей, ковкого 
чавуну, легованих і нелегованих термічно оброблених сталей, підходить для накатування 
різьби й шліфування зубів зубчатих коліс
Cutting of free cutting steels, aluminium, mild steels, grey cast iron, alloyed and unalloyed steels, 
suitable for thread milling and gear grinding

Penta-Cool
NM 80 MIN

80 310


Змащування мінімальними кількостями для процесів обробки зі зняттям стружки й без нього, 
обробки чорних і кольорових металів
Minimum quantity lubrication for cutting and non-cutting processes, for the processing of ferrous and 
non-ferrous materials

Penta-Cool
NM 7000 N

28 210


З EP-присадками, для обробки різанням важких в обробці різанням сталей, для автоматичних 
металорізальних станків, зубонарізних робіт, протягування, нарізання різьби й шліфування
With EP-additives, for cutting processes of ferrous metals difficult to cut, for automatic tool machines, 
broaching, thread cutting and grinding

Mehrzwecköl
Multi-purpose oil
22 ZF
32 ZF

22,2
32,2

>210
>230



Без хлору й цинку; підходить для використання як змащувально-охолоджувальна олива, 
трансмісійна й гідравлічна олива за середніх вимог для обробки різанням сталей з 
оброблюваністю різанням від легкої до важкої та кольорових металів
Chlorine- and zinc-free, suitable as cutting, gear and hydraulic oil at medium requirements, for cutting 
high to low machinability steels and non-ferrous metals

Autocut
22 A/1

22 >196


Безхлорна змащувально-охолоджувальна олива для середніх вимог, спеціально для робіт, 
виконуваних за допомогою автоматів, підходить для обробки алюмінію
Chlorine-free cutting oil for medium requirements, especially for auto lathe work, suited for working 
aluminium

Schneidöl
Cutting oil
K 16 S 23 235


Безхлорні змащувально-охолоджувальні оливи для обробки металів різанням (роботи, 
виконувані на автоматах, роботи з протягування та нарізання різьби, шевінгування зубчатих 
коліс); з EP-присадкою для використання навіть за підвищених навантажень
Chlorine-free cutting oils for working of steel (automatic, broaching and thread operations, scraping 
of gear wheels), with EP additives for increased loadsK 33 S Pf 30 29 210 

Grind
15 B/2

22 >170

●
Безхлорна шліфувальна олива для обробки середньо- й високолегованих сталей, спеціально 
для шліфування канавок свердел
Chlorine-free cutting oil for the processing of medium to high-alloy steels, especially for drilling flute 
grinding

Form 150 C-ZF 146 >180


Безхлорна й безцинкова олива для процесів обробки тиском для глибокої витяжки, 
штампування та холодної висадки дуже важко формованих матеріалів та їхньої консервації
Chlorine- and zinc-free forming oil for deep-drawing, punching and cold extrusion of materials which 
are very difficult to shape and their preservation

Härteöl 29
Hardening oil 29

29 200 Рафінат мінеральної оливи з високою стійкістю до окислення, вузькою областю кипіння та 
низьким тиском парів для загартовування інструментів з легованих інструментальних сталей
Highly oxidation-resistant mineral oil raffinate with narrow boiling range and low vapour pressure for 
the hardening of tools made from alloyed tool steel

Kaltreiniger M
Cold cleaning fluid M

1,85
(20°C)

63
(PM) ●

Для чищення та знежирювання деталей і заготовок із чорних і кольорових металів, 
застосування в нерозбавленому вигляді
For cleaning and degreasing parts and workpieces made of ferrous and non-ferrous metals, 
undiluted use

Erosionsflüssigkeit ED 2 L
Erosion fluid ED 2 L

2,3 102
●

Ізоляційне, охолоджувальне й промивальне робоче середовище для електроерозійної 
обробки металів
Insulating, cooling and flushing medium for electro-erosive metal processing
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Оливи для металообробки – змішувані з водою
Metalworking oils – water miscible 
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Опис виробу
Product description

Придатність / Suitability:
 : добре підходить / good suitability
● : підходить за певних умов / limited suitability

для Al + кольорових металів потрібно перевіряти схильність до утворення плям / 
please generally test staining tendency of Al and non-ferrous metals before application

Penta-Cool WM 101 35 9,1    ● Класична емульсія для свердління, універсальна в застосуванні, для всіх процесів 
обробки металів різанням, без вивільнювачів формальдегіду
Classic drilling emulsion, universal application, for all cutting operations, free of 
formaldehyde depot substances

Penta-Cool WM 441 35 9,3    ● Універсальний змащувально-охолоджувальний засіб для процесів обробки металів 
різанням, також для металорізальних станків, без вивільнювачів формальдегіду
Universal coolant for cutting operations, also on automatic tool machines, free of 
formaldehyde depot substances

Penta-Cool WM 650 45 9,0     Універсальний змащувально-охолоджувальний засіб для всіх металорізальних 
робіт, підходить для міді й мідних сплавів, а також для алюмінію
Universal coolant for all cutting processes, suited for copper and copper alloys as well as 
aluminium

Penta-Cool WM 910 45 9,9   ● ● Універсальний, технічно стабільний змащувально-охолоджувальний концентрат 
для всіх процесів обробки металів різанням
Universal coolant concentrate for all cutting operations, superior technical stability

Penta-Cool WS 250 – ca. 
9,0   Водорозчинний змащувально-охолоджувальний концентрат без мінеральних олив і 

нітритів для шліфувальних робіт на сталі, литих матеріалах і чорних металах
Mineral oil- and nitrite-free, water soluble coolant concentrate for grinding steel, cast iron 
and ferrous materials

Penta-Cool WS 300 – 8,9   ● ● Універсальний змащувально-охолоджувальний засіб для шліфування всіх 
матеріалів, підходить для легких робіт з обробки різанням на сталях і литих 
матеріалах, передусім для твердих сплавів і твердосплавних інструментів
Universal coolant for grinding of all materials, suitable for light machining of steel and cast 
materials, especially for carbide and carbide tools

Інформацію для отримання вичерпної загальної картини можна знайти у нашій брошурі «Змащувально-
охолоджувальні рідини ADDINOL» та зв’язавшись із нашими експертами з прикладних технологій.

A comprehensive overview is given in our brochure "ADDINOL Metalworking Coolants", 
our experts of Application Technology are available for questions.
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Мастила для харчової промисловості
Lubricants for food industry

DIN
ISO

Температура 
застосування
Application 
temperature (°C)

Специфікації, дозволи та інше
Approvals, specifications and further 
information

Опис виробу
Product description

FoodProof 
UNI 15 S … 1000 S

51524-2 (HLP)
почин. з / from 
UNI 32 S: 51524-
3 (HVLP); 51517-3 
(CLP); 51506 
(VDL)
DIN ISO 3448
6743-6 / 12925-1 
CKE, CSPR, 
CTPR
6743-4 / 11158 
(HM, HV)

UNI 15 S … 68 S: 
від -40 до /up to 
+120
Uni 100 S … 150 
S: від -35 до / up 
to +120
почин. з UNI 220 
S: від -30 до / up 
to +120

NSF H1, кошерні, халяльні, DAB, 
PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Такі, що не викликають жодних сумнівів з погляду 
законодавства, чинного у сфері продуктів харчування, 
високоефективні оливи для універсального застосування 
в гідравлічних агрегатах, циркуляційних системах, 
компресорах і трансмісіях, відмінна несуча здатність, 
надійний захист від зносу й корозії, незначна схильність 
до піноутворення, нейтральні щодо поширених 
ущільнювальних матеріалів і фарб
Physiologically harmless high-performance oils for the universal 
application in hydraulic units, circulating systems, compressors 
and gears, best load bearing capacity, reliable protection against 
corrosion and wear, low foaming tendency, neutral towards 
common sealing materials and paints

FoodProof 
HLP 46 WX
HLP 68 WX

51524-2 (HLP)
6743-4 / 11158 
(HM)
6743-6 / 12925-1 
CKB
DIN ISO 3448

до / up to +90 NSF H1, кошерні, халяльні, DAB, 
PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Напірна рідина для промислових гідравлічних агрегатів 
різних конструкцій, також для підвищених вимог, надійний 
захист від корозії, зносу, кавітації та піноутворення, 
нейтральна щодо поширених ущільнюючих матеріалів і 
фарб
Pressure medium for industrial hydraulic plants of various 
construction types, also fit for high demands, excellent load 
bearing capacity, very ageing resistant, protection against 
corrosion, wear, cavitation and foaming, neutral towards common 
sealing materials and paints

FoodProof 
HLP 15 S … 100 S

51524-2 (HLP)
HLP 32 S … 
100 S: 51524-3 
(HVLP) 
6743-4 / 11158 
(HM, HV)
6743-6 / 12925-1 
CKB
DIN ISO 3448

до / up to +120 NSF H1, кошерні, халяльні, DAB, 
PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Напірна рідина для промислових гідравлічних агрегатів 
різних конструкцій, підходить також для підвищених вимог, 
відмінна несуча здатність, дуже стійка до старіння, захист 
від корозії, зносу, кавітації та піноутворення, нейтральна 
щодо поширених ущільнюючих матеріалів і фарб 
Pressure medium for industrial hydraulic plants of various 
construction types, also fit for high demands, excellent load 
bearing capacity, very ageing resistant, protection against 
corrosion, wear, cavitation and foaming, neutral towards common 
sealing materials and paints

FoodProof 
CLP 220 WX
CLP 320 WX

51517-3 (CLP)
6743-6 /
12925-1
CKC / CKD
DIN ISO 3448

до / up to +100 NSF H1, кошерні, халяльні, DAB, 
PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570
ANSI/AGMA 9005-F16

Для майже всіх конструктивних типів закритих промислових 
трансмісій із циліндричним або конічним зачепленням, 
надійний захист від корозії та кавітації навіть за сильної 
дії чужорідних матеріалів, незначна схильність до 
піноутворення, нейтральні щодо поширених матеріалів 
ущільнювачів і фарб
For nearly all construction types of closed industrial gears with 
spur or bevel gearing, reliable protection against corrosion and 
cavitation also at heavy impact of foreign substances, low foaming 
tendency, neutral towards conventional sealing materials and 
paints

FoodProof 
VDL 32 S … 150 S

DIN 51506 (VDL)
DIN ISO 3448

до / up to +120 NSF H1, кошерні, халяльні, DAB, 
PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Для повітряних компресорів усіх конструкцій з кінцевими 
температурами компресії до +220 °C, є ідеальними для 
гвинтових і багатосекторних компресорів, підходять для 
високих вимог, надійний захист від корозії та зносу
For air compressors of all construction types at discharge 
temperatures up to +220 °C, 
ideal for screw-type compressors and sliding-vane compressors, 
suited for high demands, reliable protection against corrosion and 
wear
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DIN
ISO

Температура 
застосування
Application 
temperature (°C)

Специфікації, дозволи та інше
Approvals, specifications and further 
information

Опис виробу
Product description

FoodProof 
XHF 15 S
XHF 32 S
XHF 150 S
XHF 220 S
XHF 320 S
XHF 460 S
XHF 680 S

DIN ISO 3448 XHF 15 S … 32 S: 
від -40 до / up to 
+250
від /from 150 S: від 
-30 до / up to +250
(за відповідно 
коротких інтервалів 
повторного 
змащування 
/ at respective 
relubrication 
intervals)

NSF H1, кошерні, халяльні, DAB, 
PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Мастило для ланцюгів загального плану, підходить також для 
високих вимог, найкращий захист від корозії та зносу, добра 
адгезія, дуже висока стійкість до старіння, відмінна несуча 
здатність
General chain lubrication, also fit for high requirements, best 
corrosion and wear protection, good adhesiveness, highly ageing 
resistant, excellent load bearing capacity

FoodProof XHF 320 HT
FoodProof XHF 460 HT

до / up to +260 NSF H1, кошерні, халяльні; DAB, 
PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Для забезпечення надійного змащування ланцюгів за 
високих термічних навантажень і в складних сценаріях 
застосування, висока термічна стійкість, не утворюють кірки й 
відкладення, є ідеальними для печей, сушарок тощо
For reliable chain lubrication under high thermal loads and in 
demanding applications, thermally highly stable, does not form 
deposits and incrustations, ideal for ovens, dryers etc.

FoodProof XW 32 M DIN ISO 6743-12 
QB
DIN ISO 3448

-10 / +300 NSF 3H, H1, HT-1, кошерні, 
халяльні, DAB, PhEur, BP, USP,
FDA 21 CFR 178.3570

Для замкнених контурів теплоносія без контакту з повітрям, 
застосовні взагалі всюди, де неможливий прямий нагрів, 
особливо добре підходять для дбайливого нагріву чутливих 
речовин або безпечного нагріву небезпечних речовин у 
замкнених системах, дуже стійкі до старіння, тривалий строк 
служби
For closed heat transfer circuits without air contact, applicable 
where direct heating is not possible, particularly suitable for gentle 
heating of sensitive or safe heating of hazardous substances in 
closed systems, very resistant to ageing, long service life

Cliptec XHS 485 FG до / up to +260 Brückner
NSF H1, кошерні, халяльні, DAB, 
PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Високоефективна олива для ланцюгів для застосування в 
харчовій промисловості та виробництві напоїв, підходить 
для високих температур і важких умов, ефективно запобігає 
утворенню кірки й відкладень, застосування в транспортерах, 
що працюють за високих температур, наприклад, задіяних у 
переробці скла, текстилю та ізоляційних матеріалів
High-performance chain oil for food and beverage industry, 
especially in the manufacturing of packing materials, suited for 
high temperatures and difficult conditions, prevents encrustation 
and deposits efficiently, application in conveyor systems at high 
temperatures

Cliptec XHS 285 FG до / up to +260 Brückner
NSF H1, кошерні, халяльні, DAB, 
PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Високоефективна олива для ланцюгів для застосування в 
харчовій промисловості та виробництві напоїв, підходить 
для високих температур і важких умов, ефективно запобігає 
утворенню кірки й відкладень, застосування в транспортерах, 
що працюють за високих температур, наприклад, задіяних у 
переробці скла, текстилю та ізоляційних матеріалів
High-performance chain oil for food and beverage industry, 
suited for high temperatures and difficult conditions, prevents 
encrustation and deposits efficiently, application in conveyor 
systems at high temperatures, e.g. processing of glass, textiles 
and insulating materials

Weißöl
White oil
WX 15
WX 32
WX 68

DIN 51517/1 (C)
DIN ISO 3448

NSF H1, NSF 3H, кошерні, халяльні
DAB, PhEur, BP, USP,
FDA 21 CFR 178.3570, FDA 21 CFR 
178.3620 (a)

Циркуляційна й машинна олива для невисоких вимог, 
найкраще підходить для пакувальних машин, висока стійкість 
до впливів навколишнього середовища, найкращий захист 
від корозії за рахунок водовідштовхувальних і проникних 
властивостей, добра стійкість до окислення
Circulatory and machine oil for low requirements, excellent 
suitability for packing machines, high stability towards environmental 
impact, best corrosion protection due to water-displacing creeping 
properties, good oxidation stability

Plantfluid до / up to +180,
на короткий час 
до / short-term up 
to +290

відповідає / in line with: NSF H1, 
DAB, PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Високотемпературне мастило для харчової промисловості 
для змащування стрічкових і ланцюгових транспортерів 
продукції конвеєрних печей на хлібозаводах
High-temperature lubricant for food industry for the lubrication of 
conveyor belts and chains of continuous furnaces in large bakeries

Ав
то

мо
біл

і
Пр

ом
ис

ло
віс

ть
Ма

ст
ил

а 
дл

я х
ар

чо
во

ї п
ро

ми
сл

ов
ос

ті 
/ L

ub
ric

an
ts 

for
 fo

od
 in

du
str

y

Gesamtubersicht 2020_ua.indd   38Gesamtubersicht 2020_ua.indd   38 07.11.2020   12:46:5307.11.2020   12:46:53



Сторінка / Page 39

DIN
ISO

Температура 
застосування
Application 
temperature (°C)

Специфікації, дозволи та інше
Approvals, specifications and further 
information

Опис виробу
Product description

FoodProof XHF 
460 S Spray

DIN ISO 3448 від -30 до +250
(за відповідно 
коротких інтервалів 
повторного 
змащування 
/ at respective 
relubrication 
intervals)

NSF H1, DAB, PhEur, BP, USP, FDA 
21 CFR 178.3570

Спеціальна олива для змащування ланцюгів, що 
працюють за високих температур, підходить для сценаріїв 
застосування в харчовій, косметичній і фармацевтичній 
промисловості
Special oil for the lubrication of high-temperature chains, suited for 
applications in food, cosmetics and pharmaceutical industry

WXA Spray -10 / +180 NSF H1, DAB, PhEur, BP, USP, FDA 
21 CFR 178.3570

Підходить для змащування ланцюгових або стрічкових 
транспортерів у харчовій, фармацевтичній, паперово-
картонній промисловості або їх (тимчасової) консервації
Suitable for lubrication or (temporary) preservation of conveyor 
chains or belts in food, pharmaceutical, paper and cardboard 
industry

Silikonspray -50 / +250 NSF H1, DAB, PhEur, BP, USP, FDA 
21 CFR 178.3570

Універсальний засіб для покращення ковзання та 
роздільний засіб для пластикових, гумових і металічних 
поверхонь, добра стійкість до соленої води, водяної пари, 
сірчаної кислоти, розчинів кислот і лугів, застосування 
в транспортному машинобудуванні, електротехнічній 
промисловості, машинобудуванні, скляній промисловості 
тощо
Universal sliding and separating agent for surfaces of plastics, 
rubber and metal, good resistance against salt water, water 
vapour, sulphuric acid, diluted acids and lyes, application in 
vehicle construction, electrical industry, general engineering, 
glass manufacturing etc.

Silikonspray LV -50 / +250 NSF H1 Малов’язкий засіб для покращення ковзання та роздільний 
засіб для пластикових, гумових і металічних поверхонь, 
добра стійкість до соленої води, водяної пари, сірчаної 
кислоти, розчинів кислот і лугів, застосування, наприклад у 
виготовленні пакувальних плівок
Low-viscosity lubricant and release agent for plastic, rubber 
and metal surfaces, good resistance to salt water, steam, 
sulphuric acid, diluted acids and alkalis, use for instance in the 
manufacturing of packaging films

Cutoil FG 15 DIN 51517/1 (C)
DIN ISO 3448

відповідає / in line with NSF H1, 
DAB, PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Рафінована мінеральна олива на основі парафіну для 
змащування різальних і пакувальних машин у харчовій та 
косметичній промисловості, а також у виробництві упаковки 
взагалі
Paraffin-based, refined mineral oil for the lubrication of cutting 
and packing units in food and cosmetics industry, also for 
general applications in the manufacturing of packing material

Antifreeze FG до / down to -50 °C біологічно розкладний / 
biodegradable

Захист від замерзання, корозії та кавітації в контурах 
охолодження та системах опалення, є ідеальним для 
харчової промисловості та виробництва кормів для тварин, 
а також для обробки питної води
Protecting agent for cooling and heating units, works against 
frost, corrosion and cavitation pitting, ideal for food and feed 
industry as well as for the treatment of drinking water

Усі пластичні мастила для харчової промисловості
наведено на сторінці 55 у цій брошурі.

You find all lubricating greases for food industry 
from page 55 of this catalogue.
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Спеціальні вироби
Special products

Специфікації, дозволи та інше
Specifications, approvals and 
further information

Опис виробу
Product description

Additex
SW 22
SW 32
SW 46

DIN 62136-1
ISO VG 22, 32, 46
Groz-Beckert (ISO VG 22)

Спеціальні мастила на базі мінеральних олій для змащування голок і пластин на в’язальних 
машинах та інших точок змащування, на яких є контакт з текстилем, олива для впрацьовування та 
ходова олива, піддається вимиванню, відмінний захист від зносу
Mineral oil based special oils for lubricating needles and plates of knitting machines and further lube points 
with textile contact, running-in and circulating oils, wash out easily, excellent wear protection

Additex SW 22 Compact
Additex SW 32 Compact

DIN 62136/1
ISO VG 22, 32

Спеціальні мастила на основі мінеральної олії для змащування голок і пластин на невеликих 
текстильних машинах та інших точках змащування, що контактують із текстилем, піддається 
вимиванню, відмінний захист від зносу
Mineral oil based special oils for lubricating needles and plates of small textile machinery and further lube 
points with textile contact, wash out easily, excellent wear protection

Weißöl
White oil
WX 15
WX 32
WX 68

NSF H1, NSF 3H, кошерні, 
халяльні, DAB, PhEur, BP, USP, 
FDA 21 CFR 178.3570, FDA 21 
CFR 178.3620 (a)

Медичні білі оливи для фармацевтичної, косметичної, харчової промисловості, виробництва 
упаковки й хімічної промисловості
Medical white oils for pharmaceutical, cosmetics, food and packaging as well as chemical industry

Cutoil FG 15 DIN 51517-1 (C)
DIN ISO 3448
відповідає / in line with NSF H1, 
DAB, PhEur, BP, USP, FDA 21 CFR 
178.3570

Рафінована мінеральна олива на основі парафіну для змащування різальних і пакувальних машин у 
харчовій та косметичній промисловості, а також у виробництві упаковки взагалі
Paraffin-based, refined mineral oil for the lubrication of cutting and packing units in food and cosmetics 
industry, also for general applications in the manufacturing of packing material

Antifreeze FG біологічно розкладна
biodegradable

Екологічно прийнятний засіб для захисту радіаторів для забезпечення захисту від замерзання, 
корозії та кавітації в контурах охолодження за температур до -50 °C, застосування в харчовій 
промисловості та у виробництві кормів для тварин, обробці питної води, технологіях використання 
сонячної енергії та теплотехніці
Environment-friendly cooler protecting agent against freeze, corrosion and cavitation in cooling circuits 
down to -50 °C, application in food and feed industry, drinking water treatment, solar technology, heating 
installations

Addisolv D Рекомендація / Recommendation: 
Очисні установки / Cleaning units 
DÜRR Typ C

Ізопарафінова суміш вуглеводнів зі слабким запахом для чищення та знежирювання деталей і заготовок 
із чорних і кольорових металів, спеціально для очисних установок компанії «Dürr»
Iso-paraffinic mixture of hydrocarbons poor in aromatics for the cleaning and degreasing of parts and 
components made of ferrous and non-ferrous metals, recommended for cleaning plants of the company Dürr

Drawing Lube 35 М’яка, водорозчинна, без мінеральних олій, сполук хлору й сірки волочильна паста для волочіння 
попередньо витягнутого сухим способом сталевого дроту з обробленою поверхнею
Soft, water-soluble drawing paste free of mineral oil for drawing surface-treated wires (after dry drawing), 
free of chlorine and sulphur compounds

Kaltreiniger M
Cold Cleaning Fluid M

Рідина для чищення та знежирювання деталей і заготовок із чорних та кольорових металів, 
застосування в нерозбавленому вигляді
Fluid for cleaning and degreasing parts and workpieces made of ferrous and non-ferrous metals, undiluted 
use
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Аерозолі
Sprays

Базова 
речовина
Basic substance

Температура 
застосування
Application 
temperature
(°C)

Специфікації, дозволи та інше
Approvals, specifications and further 
information

Опис виробу
Product description

Захищати, змащувати, доглядати / Lubricate, maintain and protect
Korrosionsschutzspray
Anti-Corrosion Spray
KO 6-F

мін. V20 = 5,5 мм²/с Багатофункційна антикорозійна рідина з розчинниками 
для тимчасового захисту металевих поверхонь, для 
інструментів, місць фальцювання, зварних швів, 
водовідштовхувальна, добра проникна здатність
Solvent-containing, multi-functional anti-corrosion fluid 
for the temporary protection of metallic surfaces, for tools, 
rabbets and welds, water-displacing, good penetrating 
properties

Kriechöl Spray
Creep oil spray

мін. V20 = 3,0 мм²/с Водовідштовхувальна антикорозійна рідина для 
металічних поверхонь, для проміжків, зварних швів, 
інструментів і як матеріал для самостійного виконання 
хатніх робіт
Water displacing anti-corrosion fluid for metallic surfaces, for 
chinks and welds, tools as well as do-it-yourself equipment

Waffenöl W18 Spray
Weapon oil W18 spray

синт. + поліефір -54 / +150 BAAINBw TL 9150-0078; BW-Code 
OY 1045; NATO-Code S 761
відповідає вимогам / fulfils: NATO-
Code S 758; MIL-L-63460
V40 = 17,6 мм²/с

Для змащування, консервації та чищення збройових 
систем
For the lubrication, preservation and cleaning of weapon 
systems

Multifunktionsspray
Multifunctional spray

мін.
+ поліефір 
жирної кислоти / 
oleic acid ester
+ граф.

-40 / +90 V40 =10,5 мм²/с Багатоцільовий допоміжний засіб для промисловості, 
транспортних засобів і домашнього господарства, для 
змащування всіх механічних деталей, універсальний у 
застосуванні
Versatile aid for industry, vehicles and household, lubricates 
all mechanical components, universal application

Batteriepolschutzspray
Pole protection spray

мін.
+ орг. розчинник 
/ org. solvent

Для полюсних виводів акумуляторних батарей, 
приєднувальних клем, тримачів акумуляторних батарей 
і клем для з’єднання з корпусом, захищає від корозії, 
струмів витоку й падінь напруги, подовжує термін 
служби акумуляторної батареї
For battery poles, terminals, battery holder and grounds, 
protects against corrosion, leakage currents and power loss, 
prolongs lifetime of battery

Мастило для ланцюгів / Chain lubricants
Kettenhaft-Spray
Chain adhesive spray

н/синт. -30 / +130 V40 = 680 мм²/с Для екстремальних умов і високих відцентрових 
сил, наприклад для швидкохідних промислових і 
мотоциклетних ланцюгів
For extreme conditions and high centrifugal forces, e.g. fast 
running chains in industrial applications or at bikes

Chain Lube
XHT 250 Spray
XHT 3000 Spray

насичений 
поліефір /
saturated ester

до / up to +250 
V40 = 260 мм²/с
V40 = 3200 мм²/с

Високотемпературні оливи для змащування сильно 
навантажених термічно транспортерних і привідних 
ланцюгів або пар тертя у високотемпературних 
сценаріях застосування, підходить для використання 
в текстильній промисловості, у малярних цехах, у 
виробництві скла та ізоляційних матеріалів
High-temperature oils for the lubrication of conveyor and 
driving chains exposed to heavy thermal loads as well as 
sliding pairings in high-temperature applications, suited for 
varnish lines, textile industry, manufacturing of glass and 
insulating material

FoodProof XHF 460 S Spray PAO від -30 до +250
(за відповідно 
коротких 
інтервалів 
повторного 
змащування / at 
respective relubri-
cation intervals)

NSF H1, DAB, PhEur, BP, USP, FDA 
21 CFR 178.3570

Спеціальна олива для змащування ланцюгів, що 
працюють за високих температур, підходить для 
сценаріїв застосування в харчовій, косметичній і 
фармацевтичній промисловості
Special oil for the lubrication of high-temperature chains, 
suited for applications in food, cosmetics and pharmaceutical 
industry
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Базова 
речовина
Basic substance

Температура 
застосування
Application 
temperature
(°C)

Специфікації, дозволи та інше
Approvals, specifications and further 
information

Опис виробу
Product description

Особливі сценарії застосування / Special applications
Elektrokontaktspray
Electro-contact spray

мін.
+ орг. розчинник 
/ org. solvent

Безсиліконовий та безхлорний аерозоль для чищення 
електричних контактів та електротехнічних деталей і 
догляду за ними, розчиняє пластичні мастила, оливи й 
вологий бруд
Silicone- and chlorine-free spray for cleaning and 
maintaining electrical contacts and components, dissolves 
greases, oils and damp dirt

Schweißtrennspray
Welding protection spray

Безсиліконовий 
роздільний 
засіб
Silicone-free 
release agent

Для зварювальних робіт, є ідеальним для 
низьколегованих сталей, високолегованих сталей та 
алюмінію
For welding operations, ideal for low- to high-alloy steels 
and aluminium

Silikonspray
Silicone Spray

Сил. -50 / +250 NSF H1, DAB, PhEur, BP, USP, FDA 
21 CFR 178.3570

Універсальний засіб для покращення ковзання 
та роздільний засіб для пластикових, гумових і 
металічних поверхонь, добра стійкість до соленої води, 
водяної пари, сірчаної кислоти, розчинів кислот і лугів, 
застосування в транспортному машинобудуванні, 
електротехнічній промисловості, машинобудуванні, 
скляній промисловості тощо
Universal sliding and separating agent for surfaces of 
plastics, rubber and metal, good resistance against salt 
water, water vapour, sulphuric acid, diluted acids and lyes, 
application in vehicle construction, electrical industry, 
general engineering, glass manufacturing etc.

Silikonspray LV Сил. -50 / +250 NSF H1 Малов’язкий засіб для покращення ковзання 
та роздільний засіб для пластикових, гумових і 
металічних поверхонь, добра стійкість до соленої води, 
водяної пари, сірчаної кислоти, розчинів кислот і лугів, 
застосування в транспортному машинобудуванні, 
електротехнічній промисловості, машинобудуванні, 
скляній промисловості тощо
Low-viscosity lubricant and release agent for plastic, rubber 
and metal surfaces, good resistance to salt water, steam, 
sulphuric acid, diluted acids and alkalis, use in vehicle 
construction, electrical industry, mechanical engineering, 
glass industry etc.

PTFE Gleitlackspray
PTFE Lubricating varnish spray

ПТФЕ -70 / +250 Фізіологічно безсумнівний засіб для покращення 
ковзання та роздільний засіб, для дверних петель, 
замків, напрямних, стрічкових транспортерів, 
ущільнювачів, кабелів, тросів тощо, хімічно стійкий, 
універсальний у застосуванні
Physiologically harmless universal sliding and release 
agent, for door hinges, locks, sliding rails, conveyor 
belts, sealings, cables, ropes and much more, chemically 
resistant, universal application

WXA Spray Біла олива
white oil

-10 / +180 NSF H1, DAB, PhEur, BP, USP, FDA 
21 CFR 178.3570

Фізіологічно безсумнівний аерозоль для застосування 
в харчовій, фармацевтичній, косметичній і паперовій 
промисловості, для пакувальних машин, ланцюгових 
і стрічкових транспортерів, а також приводів, також як 
консервувальний засіб
Physiologically harmless spray for the application in food, 
pharmaceutical, cosmetics and paper industry, for packing 
machines, conveyor chains and belts as well as drives, also 
as preserving agent

Засоби для чищення / Cleaning agents
Universal reiniger spray
Universal cleaning spray

Суміш вуглеводнів 
/ mixture of hydro-
carbons

Аерозоль для чищення та догляду за поверхнями з 
будь-яких матеріалів, застосовуваний у промисловості, 
майстерні, у хатній роботі та зайняттях вільного часу, 
для знежирення рухомих деталей і видалення залишків 
з їхніх поверхонь
Spray for cleaning and maintenance of all metal surfaces 
in industry, workshop, household and hobby, degreasing 
effect, solves residues on moving parts

Ав
то

мо
біл

і
Пр

ом
ис

ло
віс

ть
Ае

ро
зо

лі 
/ S

pr
ay

s

Gesamtubersicht 2020_ua.indd   42Gesamtubersicht 2020_ua.indd   42 07.11.2020   12:46:5307.11.2020   12:46:53



Сторінка / Page 43

Базова 
речовина
Basic substance

Температура 
застосування
Application 
temperature
(°C)

Специфікації, дозволи та інше
Approvals, specifications and further 
information

Опис виробу
Product description

Пластичні мастила й пасти / Greases and pastes
TSM 400 Spray мін. + MoS² '-35 / +450

(за обмеженого
притоку повітря / 
at reduced air ac-
cess up to +630)

Темна монтажна й багатоцільова паста з високою 
стійкістю до тиску, універсальна в застосуванні, 
для впрацьовувального змащування, холодного 
формування, гарячих різьбових з’єднань, 
важкодоступних змащуваних вузлів тертя тощо
Dark assembly and multi-purpose paste with high 
pressure resistance, versatile usage, for running-in 
lubrication, cold-forming, hot screw connections, friction 
points difficult to access and so on

TSM 401 Spray мін. + MoS² до / up to +450 За короткий час утворює міцну, суху змащувальну 
плівку, є ідеальною для навантажених за тиском 
місць ковзання, великих поверхонь ковзання та 
важкодоступних місць, для процесу формування 
під тиском або гарячих різьбових з’єднань, стійка до 
температур, дуже висока здатність до сприйняття 
тиску
Forms a solid, dry lubricating film after only a short time, 
ideal for pressure-loaded sliding points, larger sliding 
surfaces and hard-to-reach areas, for forming processes 
or hot screw connections, temperature stable, very 
pressure-absorbent

Anti-Seize Spray GAL н/синт.
Li

-20 / +1200 Напівсинтетична високотемпературна монтажна 
паста, добре зарекомендувала себе в загальному 
машинобудуванні, на сталеплавильних заводах, 
у хімічній промисловості, у переробці паперу, на 
електростанціях, у гірничовидобувній промисловості 
тощо, придатна також до застосування як 
ущільнювальний та антикорозійний засіб
Semi-synthetic high-temperature assembly paste fit for 
general engineering, steelworks, chemical industry, paper 
processing, power plants, mining etc., can also be used 
for sealing and corrosion protection

Addiflon White Spray синт. + ПТФЕ -35 / +150 Багатоцільова паста, змащування ковзних елементів 
машин і механізмів, зроблених з металу, пластмаси 
й кераміки, особливо добре підходить для сильно 
навантажених за тиском притискних і напрямних плит 
на телескопічних стрілах, стійка до води, нетоксична
Multi-purpose paste, lubrication of sliding machine 
components made of metal, plastics and ceramics, for 
heavy loaded pressure and guide plates of telescopic 
booms, water stability, non-toxic

Sprühfett W
Grease Spray W

мін. -25 / +80 Дуже водо- й термостійке високоефективне 
пластичне мастило для відкритих трансмісій, лебідок, 
черв’яків, підшипників кочення та ковзання, а також 
шнеків у підводних пристроях та інших подібних 
сценаріях застосування
Highly water and heat resistant high-performance grease, 
for open gears, winches, screws, roller and sliding 
bearings as well as worm gears in underwater equipment 
and similar applications
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Трансформаторні оливи
Transformer oils

V40
(мм²/с)

Специфікації
Specifications

Опис виробу
Product description

Transformatorenöl
Transformer oil
TRF-GNX

7,6 DIN EN 60296
VDE 0370-1
IEC 60296

Трансформаторна олива, ізоляційна й охолоджувальна рідина на нафтеновій основі, із 
захистом від старіння, для застосування в трансформаторах, дроселях, перетворювачах, 
перемикачах та інших подібних високовольтних пристроях
Naphthene-basic transformer oil, insulating and cooling fluid, contains anti-ageing additive, for the 
use in transformers, chokes, converters and similar high-voltage devices

Transformatorenöl
Transformer oil
TRF-HX

11 DIN EN 60296 VDE 0370-
1 Klasse/Class A
IEC 60296

Гідрована ізоляційна й охолоджувальна рідина на парафіновій основі із захистом від 
старіння для застосування в трансформаторах, дроселях, перетворювачах, перемикачах 
та інших подібних високовольтних пристроях, особливо добре підходить для високих 
термічних навантажень
Hydrogenated, paraffin based insulating and cooling fluid with anti-ageing additive, for the use 
in transformers, chokes, converters and similar high-voltage devices, especially for high thermal 
loads

Турбінні оливи
Turbine oils

ISO VG DIN Специфікації
Specifications

Опис виробу
Product description

Turbinenöl
Turbine oil
TL 32
TL 46
TL 68

32
46
68

51515-1 
(TD)

Siemens
Alstom Power
Voith Turbo
TL 32, 46: Doosan Škoda 
Power
DIN ISO 3448

Турбінні оливи з добрим антикорозійним захистом і водовідділювальними 
характеристиками для парових, газових і водяних турбін, що працюють за 
нормальних термічних навантажень
Turbine oils with good anti-corrosion behaviour and water separation ability for gas, water 
and steam turbines at normal thermal loads

Turbinenöl
Turbine oil
TP 46

46 51515-1 
(TD/TDP)

Doosan Škoda Power
відповідає вимогам / fulfils: 
Siemens TLV 90 1304/01
Alstom HTGD 90117
Voith Turbo
DIN ISO 3448

Турбінна олива з покращеними властивостями захисту від зносу, для використання 
переважно у водяних, газових і парових турбінах, що працюють за нормального 
термічного навантаження, для парових мотор-редукторів
Turbine oil with improved wear protection properties, preferably for the application in 
steam, water and gas turbines at normal thermal loads, for steam gear engines

Turbine Oil
MT 32
MT 46
MT 68

32
46
68

51515-2 
(TG/TGP)

дозволені до застосування 
в парових турбінах компаній 
/ approved for application in 
steam turbines of: EKOL
MT 46: MAN Diesel & Turbo, 
Siemens AG, Siemens 
Turbomachinery Equipment 
GmbH, Max Watt, Doosan 
Škoda Power
MT 32: Doosan Škoda Power
відповідають вимогам / fulfil: 
General Electric GEK 46506 E, 
MT 32: General Electric GEK 
32568 G - J

Для газових і парових турбін, а також турбокомпресорів, відмінна стійкість до 
термічного окислення, для високих вимог і навантажень, придатна до вживання в 
газових турбінах з редукторами й без них, шестеренчастих компресорах, парових і 
газових турбінах
For gas and steam turbines as well as turbo compressors, excellent thermal-oxidative 
stability, for high requirements and loads, useable in gas turbines with or without gears, 
gear compressors, steam as well as water turbines

Turbine Oil CA 51515-2
(TG/TGP)

Siemens Turbomachinery 
Equipment GmbH

Спеціально для компресорів хлору, використовуваних у хімічній промисловості, 
наприклад у виробництві ПВХ; на основі високоякісних вуглеводневих базових 
олив і безцинкової комбінації присадок з функцією вловлювання хлору; відмінно 
підходить для газових, парових і водяних турбін
Especially for chlorine gas compressors in chemical industry, for example in PVC 
production; based on high quality HC base oils and zinc-free additive combination with 
chlorine scavenger function; excellent for gas, steam and water turbines
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Оливи для вакуумних насосів
Vacuum pump oils

V40 (мм²/с) ISO Опис виробу
Product description

Vakuumpumpenöl
Vacuum pump oil
XVR 110

95 6743-3 (DVC) Вузькофракціонований рафінат мінеральної оливи з низьким тиском парів для ротаційних насосів, 
вакуумних компресорів, плунжерних і пластинчастих насосів тощо
Mineral oil raffinate of narrow boiling range with low vapour pressure for rotary and vane piston pumps, 
vacuum compressors etc.

Компресорні оливи
Compressor oils

DIN

Специфікації та 
дозволи
Specifications and 
approvals

Опис виробу
Product description

Verdichteröl
Compressor oil
V 100 … V 220

51506 (VB)
51517-1 (C)

V 150: 51506 (VC)

DIN ISO 3448 Стійкий до старіння рафінат мінеральної оливи на основі парафінів без присадок 
для поршневих компресорів низького й середнього тиску, а також для ротаційних 
пластинчастих компресорів
Paraffin based, ageing resistant mineral oil raffinates without additives for low and medium 
pressure piston compressors as well as cell compressors

Verdichteröl
Compressor oil
VL 150, VL 320

51506 (VBL)
VL 150: 51506 (VCL)

Стійкі до старіння рафінати мінеральних олив із золомісткими присадками для 
забезпечення підвищеного захисту від зносу, для поршневих компресорів низького, 
середнього й високого тиску
Ageing resistant mineral oil raffinates with ash-containing additives for increased wear 
protection, for compressors operating at low, medium or high pressures

Verdichteröl
Compressor oil
VDL 46 … VDL 150

51506 (VDL) ISO 6743-3 (L-DAH)
VDL 46, 68: ATMOS 
Chrast
VDL 46, 100, 150: 
TÜV Essen
VDL 100, 150: LMF
DIN ISO 3448

Стійкі до старіння рафінати мінеральних олив з беззольними присадками, кінцева 
температура компресії до +220 °C
VDL 46, 68: передусім для гвинтових і ротаційних компресорів
VDL 100, 150: для сильно навантажених поршневих компресорів
Ageing resistant mineral oil raffinates with ash-free additives, compression end temperatures 
up to +220 °C, VDL 46, 68: in particular for screw-type and rotary compressors,
VDL 100, 150: for heavy loaded piston compressors

Verdichteröl
Compressor oil
VDL 32 S
VDL 46 S
VDL 68 S

51506 (VDL) ISO 6743-3 (DAJ)
ATMOS Chrast
DIN ISO 3448

Повністю синтетичні компресорні оливи, створені спеціально для гвинтових 
компресорів і багатосекторних пластинчастих ротаційних компресорів, кінцеві 
температури компресії до +220 °C
Fully synthetic compressor oils especially for screw-type compressors and rotary vane 
compressors, compressor end temperatures up to +220 °C

FoodProof 
VDL 32 S … 150 S

DIN 51506 (VDL) NSF H1, кошерні, 
халяльні; DAB, 
PhEur, BP, USP, FDA 
21 CFR 178.3570
DIN ISO 3448

Для повітряних компресорів усіх конструкцій з кінцевими температурами компресії 
до +220 °C, є ідеальною для гвинтових компресорів і багатосекторних пластинчастих 
ротаційних компресорів, підходить для високих вимог, надійний захист від корозії 
та зносу, застосування в харчовій промисловості, виробництві кормів для тварин, 
виробництві напоїв та інших відповідальних сферах застосування
For air compressors of all construction types at discharge temperatures up to +220 °C, ideal 
for screw-type compressors and sliding-vane compressors, suited for high demands, reliable 
protection against corrosion and wear, application in food, feed and beverage industry as well 
as further sensitive areas

Melkmaschinenöl
Milking machine oil

ISO VG 68 Високоякісна рідина на основі мінеральних олив для цілорічного використання в 
сучасних вакуумних насосах доїльних апаратів, червона
Mineral oil based fluid of high quality for all-season application in modern vacuum pumps of 
milking machines, colour: red
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Оливи-теплоносії
Heat transfer oils

DIN ISO V40 (мм²/с) Температури подачі до (°C)
Flow temperatures up to (°C)

Опис виробу
Product description

Wärmeträgeröl
Heat transfer oil
XW 15

6743-12 QB 22,5 +300 Повністю синтетична олива-теплоносій для застосування в системах 
опалення та комбінованих системах опалення-охолодження, для 
дбайливого й безпечного нагріву чутливих і небезпечних речовин, 
підходить передусім для відкритих безнапірних нагнітальних установок, 
дуже добрі в’язкісно-температурні характеристики для забезпечення 
економічного використання, відмінна очищувальна здатність, дозвіл на 
використання від компанії «Brückner»
Fully synthetic heat-transfer oil for the application in heating and combined 
heating-cooling systems, for careful and safe heating of sensitive and 
dangerous substances, highly suited for open, pressureless plant types, 
excellent VT-behaviour for economical use, excellent cleaning properties, 
approved by Brückner

Wärmeträgeröl
Heat transfer oil
XW 15 HT

6743-12 QD 16,5 +350 Синтетична рідина-теплоносій для застосування в нагрівальних і 
комбінованих нагрівально-охолоджувальних системах із примусовою 
циркуляцією, для дбайливого й безпечного нагріву чутливих і 
небезпечних речовин, широкий температурний діапазон, підтримання на 
найвищому рівні чистоти системи, дозвіл на використання від компанії 
Brückner
Synthetic heat-transfer fluid for the application in heating and combined 
heating-cooling systems with forced circulation, for careful and safe heating 
of sensitive and dangerous substances, wide temperature range, supports 
highest system cleanliness, approved by Brückner

Wärmeträgeröl
Heat transfer oil
XW 30 M 250

6743-12 QB 29 +310 Олива-теплоносій на основі мінерального масла для нагрівальних і 
комбінованих нагрівально-охолоджувальних систем, для дбайливого 
й безпечного нагріву чутливих і небезпечних речовин, добре підходить 
для відкритих безнапірних установок
Heat transfer oil based on mineral oil for heating and combined heating-
cooling systems, sensitive and dangerous substances are heated carefully 
and safely, fit for open, pressure-less plant types

FoodProof XW 32 M 6743-12 QB 32 +300 Для замкнених контурів теплоносія без контакту з повітрям, застосовні 
взагалі всюди, де неможливий прямий нагрів, особливо добре підходять 
для дбайливого нагріву чутливих речовин або безпечного нагріву 
небезпечних речовин у замкнених системах, використання в харчовій 
промисловості, виробництві кормів для тварин, фармацевтичній і 
косметичній промисловості, дуже стійкі до старіння, тривалий строк 
служби
For closed heat transfer circuits without air contact, applicable where direct 
heating is not possible, particularly suitable for gentle heating of sensitive or 
safe heating of hazardous substances in closed systems, use in food, feed, 
pharmacetical and cosmetics industry, very resistant to ageing, long service 
life

Циліндрові оливи
Cylinder oils

ISO VG DIN Температури парів до (°C)
Steam temperatures up to (°C)

Опис виробу
Product description

Zylinderöl
Cylinder oil
Z 1000
Z 1500

1000
1500

51510 (ZB)
51510 (ZD)

+325
+380

Мінеральні оливи високої в’язкості для застосування в парових 
машинах з доброю адгезією та змащувальною здатністю, висока 
термічна стійкість
High-viscosity mineral oils for the application in steam engines with 
good adhesive strength and lubricity, high thermal stability
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Пластичні мастила
Lubricating greases

Тип 
загущувача 
Thickener 
type

Тип базової 
оливи 
Base oil type

Клас 
NLGI 
NLGI 
grade

Базова в’язкість 
за 40 °C 
Base oil viscosity 
at 40°C

Температура 
застосування 
Service  
temperature 
(min./max)

Маркування зг. DIN / опис виробу 
DIN tagging / product description

Багатоцільові пластичні мастила без додавання твердих змащувальних матеріалів / 
Multi-purpose greases without addition of solid lubricants
Mehrzweckfett L 2 
Multi-Purpose Grease L 2

Літієве 
мило 

Li-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

2 110 мм²/с -30°C / +120°C K2K-30
Багатоцільове пластичне мастило без EP-присадок 
для промисловості, транспортних засобів, будівельних 
і сільськогосподарських машин з помірними умовами 
експлуатації.
Відповідає вимогам MB 267.0. 
K2K-30 
Multi-purpose grease without EP-additives for industry, mo-
tor vehicles, construction and agricultural machinery under 
moderate operating conditions. 
Meets the requirements of MB 267.0.

Mehrzweckfett L 3 
Multi-Purpose Grease L 3

Літієве 
мило 

Li-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

3 110 мм²/с -30°C / +120°C K3K-30
Багатоцільове пластичне мастило без EP-присадок 
для промисловості, транспортних засобів, будівельних 
і сільськогосподарських машин з помірними умовами 
експлуатації. 
K3K-30 
Multi-purpose grease without EP-additives for industry, mo-
tor vehicles, construction and agricultural machinery under 
moderate operating conditions.

EP Mehrbereichsfett LM 1 EP 
EP Multi-Grade Grease LM 1 EP

Літієве 
мило 

Li-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

1 195 мм²/с -30°C / +130°C KP1K-30
Багатоцільове пластичне мастило з EP-присадками для 
змащування підшипників кочення та ковзання, також для 
великих навантажень від тиску. 
KP1K-30 
Multi-purpose grease containing EP-additives for lubrication 
of rolling and plain bearings, even under high pressure load.

EP Mehrbereichsfett LM 2 EP 
EP Multi-Grade Grease LM 2 EP

Літієве 
мило 

Li-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

2 110 мм²/с -30°C / +130°C KP2K-30
Багатоцільове пластичне мастило з EP-присадками для 
змащування підшипників кочення та ковзання, також для 
великих навантажень від тиску.
Відповідає вимогам норм MAN 283 Li-P2 та MB 267.0. 
KP2K-30 
Multi-purpose grease containing EP-additives for lubrication 
of rolling and plain bearings, even under high pressure load. 
Meets the requirements of MAN 283 Li-P2 and MB 267.0.

EP Mehrbereichsfett LM 3 EP 
EP Multi-Grade Grease LM 3 EP

Літієве 
мило 

Li-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

3 115 мм²/с -30°C / +130°C KP3K-30
Багатоцільове пластичне мастило з EP-присадками для 
змащування підшипників кочення та ковзання, також для 
великих навантажень від тиску. 
KP3K-30 
Multi-purpose grease containing EP-additives for lubrication 
of rolling and plain bearings, even under high pressure load.

Mehrbereichsfett CS 1 EP 
Multi-Grade Grease CS 1 EP

Ca-
комплекс 

Ca-complex

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

1-2 150 мм²/с -30°C / +140°C KP1-2N-30
Багатоцільове пластичне мастило з EP-присадками 
для змащування сильно навантажених підшипників 
кочення та ковзання. Висока стійкість до води, дуже 
добрий антикорозійний захист і добра придатність 
до перекачування в системах централізованого 
змащування. 
KP1-2N-30 
Multi-purpose grease containing EP-additives for lubrication 
of highly loaded rolling and plain bearings. High resistance 
against water, excellent corrosion protection and good 
applicability in central lubrication systems.
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Тип 
загущувача 
Thickener 
type

Тип базової 
оливи 
Base oil type

Клас 
NLGI 
NLGI 
grade

Базова в’язкість 
за 40 °C 
Base oil viscosity 
at 40°C

Температура 
застосування 
Service  
temperature 
(min./max)

Маркування зг. DIN / опис виробу 
DIN tagging / product description

Hightemp EK 2 Li-комплекс 
Li-complex

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

2 170 мм²/с -30°C / +150°C KP2P-30
Багатоцільове пластичне мастило з EP-присадками 
для змащування підшипників кочення та ковзання, 
також для великих навантажень від тиску й підвищених 
температур. Підходить для змащування радіальних 
підшипників у транспортних засобах господарського 
призначення та легковиках.
Відповідає вимогам норм MAN 284 Li-H2, MB 265.1, Volvo 
STD 1277,18 та Volvo STD 1277,2. 
KP2P-30 
Multi-purpose grease containing EP-additives for lubrication 
of rolling and plain bearings, even under high pressure 
load and elevated temperatures. Suitable for wheel bearing 
lubrication in commercial vehicles and passenger cars. 
Meets the requirements of MAN 284 Li-H2, MB 265.1, Volvo 
STD 1277,18 and Volvo STD 1277,2.

Addilith EP 2 Літієве 
мило 

Li-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

2 200 мм²/с -30°C / +130°C KP2K-30
Багатоцільове пластичне мастило з EP-присадками для 
змащування підшипників кочення та ковзання, також для 
великих навантажень від тиску.
Відповідає вимогам норм MAN 283 Li-P2, MB 267.0 та 
Volvo STD 1277,18. 
KP2K-30 
Multi-purpose grease containing EP-additives for lubrication of 
rolling and plain bearings, even under high pressure load. 
Meets the requirements of MAN 283 Li-P2, MB 267.0 and 
Volvo 1277,18.

Wear Protect RS 2 Ca-сульфо-
натний 

комплекс
Ca-sulfonate 

complex

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

1-2 220 мм²/с -30°C / +180°C KP1-2R-30
Термостійке багатоцільове пластичне мастило з високою 
несучою здатністю, високою водостійкістю та добрими 
антикорозійними властивостями. 
KP1-2R-30 
Temperature-resistant multi-purpose grease with high load 
carrying capacity, high water resistance and good anti-
corrosion properties.

Longlife Grease HP 2 Li-Ca-мило 
Li-Ca-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

2 400 мм²/с -25°C / +140°C KP2N-20
Багатоцільове пластичне мастило для змащування 
підшипників кочення та ковзання, що працюють з 
великими та/або ударними навантаженнями, а також під 
впливом вологи. 
KP2N-20 
Multi-purpose grease for lubrication of rolling and plain 
bearings under high loads and/or shock loads, even under 
influence of moisture.

Wear Protect SDE 2 Ca-мило 
Ca-soap

Напів- 
синтетичне 

Semisynthetic

2 800 мм²/с -30°C / +120°C KP2K-30
Напівсинтетичне пластичне мастило для високих 
навантажень з надзвичайно доброю адгезією, дуже 
високою водостійкістю та відмінними властивостями в 
частині антикорозійного захисту. 
KP2K-30 
Semi-synthetic heavy duty grease providing exceptional 
adhesion, very high water resistance and excellent anti-
corrosion properties.

Combiplex OG 05 Li-Ca-
комплекс 

Li-Ca-
complex

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

0-1 800 мм²/с -30°C / +140°C KPGOG0-1N-30
Дуже ефективне пластичне мастило для високих 
навантажень з м’якою консистенцією. Дуже висока 
адгезія, висока водостійкість і відмінні властивості щодо 
антикорозійного захисту. Підходить для застосування в 
системах централізованого змащування. 
KPGOG0-1N-30 
High-performance heavy duty grease with low consistency. 
Very good adhesion, high water resistance and excellent 
anti-corrosion properties. Suited for use in central lubrication 
systems.
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Сторінка / Page 49

Тип 
загущувача 
Thickener 
type

Тип базової 
оливи 
Base oil type

Клас 
NLGI 
NLGI 
grade

Базова в’язкість 
за 40 °C 
Base oil viscosity 
at 40°C

Температура 
застосування 
Service  
temperature 
(min./max)

Маркування зг. DIN / опис виробу 
DIN tagging / product description

Багатоцільові пластичні мастила з додаванням твердих мастильних матеріалів /
Multi-purpose greases with addition of solid lubricants
Mehrzweckfett L 2 G 
Multi-Purpose Grease L 2 G

Літієве 
мило 

Li-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

2 110 мм²/с -30°C / +120°C KF2K-30
Багатоцільове пластичне мастило з додаванням 
графіту з добрими властивостями самозмащування 
для промисловості, транспортних засобів, будівельних і 
сільськогосподарських машин. 
KF2K-30 
Graphite-containing multi-purpose grease with good 
emergency running properties for industry, motor vehicles, 
construction and agricultural machinery.

Mehrzweckfett L 2 MO 
Multi-Purpose Grease L 2 MO

Літієве 
мило 

Li-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

2 155 мм²/с -30°C / +130°C KPF2K-30
Багатоцільове пластичне мастило з EP-присадками для 
змащування підшипників кочення та ковзання, також 
у разі роботи під високим навантаженням від тиску. 
Містить комбінацію твердих мастильних матеріалів — 
графіту й MoS2. 
KPF2K-30 
Multi-purpose grease containing EP-additives for lubrication 
of rolling and plain bearings, even under high pressure load. 
Contains a combination of solid lubricants graphite and 
MoS2.

Wear Protect RS 2 MO Ca-сульфо- 
натний 

комплекс 
Ca-sulfonate 

complex

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

1-2 220 мм²/с -30°C / +180°C KPF1-2R-30
Термостійке багатоцільове мастило з додаванням MoS2. 
Висока несуча здатність, висока водостійкість і добрі 
антикорозійні властивості. 
KPF1-2R-30 
Temperature-resistant multi-purpose grease added with 
MoS2. High load carrying capacity, high water resistance 
and good anti-corrosion properties.

Additemp BG 1 Бентоніт 
Bentonite

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

1 500 мм²/с -15°C / +160°C OGPF1P-10
Пластичне мастило для високих навантажень з 
додаванням графіту на основі неорганічного загущувача. 
Висока здатність до сприйняття тиску, дуже добрі адгезія 
та водостійкість. Підходить для змащування напрямних, 
поверхонь ковзання та відкритих зубчастих приводів. 
OGPF1P-10 
Graphite-containing heavy duty grease made from an 
inorganic thickener. Provides high load carrying capacity, 
high adhesion and excellent water resistance. Suitable for 
lubrication of slide rails, slideways and opern gear drives.

Grease EP 2 G Літієве 
мило 

Li-soap

Напів- 
синтетичне 

Semisynthetic

2 800 мм²/с -30°C / +140°C KPF2N-30
Пластичне мастило для високих навантажень з 
додаванням графіту на основі напівсинтетичної базової 
оливи. Висока здатність до сприйняття тиску, добра 
адгезія та добрі властивості самозмащування. 
KPF2N-30 
Graphite-containing heavy duty grease made from a semi-
synthetic base oil. Provides high load carrying capacity, high 
adhesion and good emergency running properties.

Longlife Grease MG 1 Li-комплекс
Li-complex

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

1 1500 мм²/с -15°C / +150°C KPF1N-10
Пластичне мастило для важких умов на основі 
базової оливи високої в’язкості та твердих мастильних 
матеріалів — графіту й MoS2. Відмінна несуча здатність і 
добрий захист від корозії.
KPF1N-10
Heavy duty grease containing a high viscous base oil and a 
combination of the solid lubricants graphite and MoS2. Pro-
vides very high load carrying capacity and good corrosion 
protection.
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Тип 
загущувача 
Thickener 
type

Тип базової 
оливи 
Base oil type

Клас 
NLGI 
NLGI 
grade

Базова в’язкість 
за 40 °C 
Base oil viscosity 
at 40°C

Температура 
застосування 
Service  
temperature 
(min./max)

Маркування зг. DIN / опис виробу 
DIN tagging / product description

Рідкі консистентні мастила без додавання твердих мастильних матеріалів /
Liquid greases without addition of solid lubricants
Ropeshield DF Ca-

комплекс
Ca-complex

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

0 100 мм²/с -30°C / +150°C Антикорозійне консистентне мастило для змащування 
та консервації сталевих і сталево-алюмінієвих тросів. 
Підходить також для захисту електропровідних систем 
(наприклад, дротів повітряних ліній електропередачі).
Anti-corrosion grease for lubrication and preservation of 
steel and steel-aluminium ropes. Also suited as a protective 
grease for electrical wiring systems (such as overhead 
electrical cables).

Fliessfett SGA 600 
Liquid Grease SGA 600

Na-мило 
Na-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

0 140 мм²/с -30°C / +100°C GP0H-30
Довговолокнисте рідке консистентне трансмісійне 
мастило з EP-присадками. Дуже добра адгезія. Не 
підходить для сценаріїв застосування, пов’язаних із дією 
води 
GP0H-30 
Long-fibred fluid grease containing EP-additives for gear 
box application. Very good adhesion properties. Not suited 
for applications with water contact.

Addilith EP 0 Літієве 
мило 

Li-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

0 90 мм²/с -40°C / +120°C GP0K-40
Рідке консистентне мастило з EP-присадками для 
застосування в редукторах, мотор-редукторах і 
герметичних підшипниках кочення та ковзання. 
Підходить для змащування транспортних засобів 
господарського призначення. Відповідає вимогам норм 
MAN 283 Li-P0 та Groeneveld. 
GP0K-40 
Fluid grease containing EP-additives for use in gearboxes, 
geared motors and sealed rolling and plain bearings. Suited 
for lubrication of commercial vehicles. Meets the require-
ments of MAN 283 Li-P0 and Groeneveld.

Fliessfett SGR 4-00-9 P 
Liquid Grease SGR 4-00-9 P

Літієве 
мило 

Li-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

00 200 мм²/с -30°C / +120°C GP00K-30
Рідке консистентне мастило з EP-присадками для 
застосування в редукторах, мотор-редукторах і 
герметичних підшипниках кочення та ковзання. 
GP00K-30 
Fluid grease containing EP-additives for use in gearboxes, 
geared motors and sealed rolling and plain bearings. 

Fliessfett LPG 00
Liquid Grease LPG 00

Літієве 
мило 

Li-soap

Полігліколь 
Polyglycol

00 150 мм²/с -40°C / +150°C GPPG00N-40
Рідке консистентне мастило на основі полігліколю 
з EP-присадками для застосування в редукторах, 
мотор-редукторах і герметичних підшипниках кочення та 
ковзання
GPPG00N-40
Fluid grease based on polyglycols and containing EP-
additives for use in gearboxes, geared motors and sealed 
roller and sliding bearings

Fliessfett LIC 000 
Liquid Grease LIC 000

Літієве 
мило 

Li-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

00 - 
000

45 мм²/с -50°C / +120°C GP00-000K-50
Рідке консистентне мастило з EP-присадками. Особливо 
добре підходить для використання в системах 
централізованого змащування транспортних засобів 
господарського призначення. Відповідає вимогам норм 
MAN 283 Li-P00 та MB 264.0. 
GP00-000K-50 
Fluid grease containing EP-additives. Particularly suitable 
for use in central lubrication devices of commercial vehicles. 
Meets the requirements of MAN 283 Li-P00 and MB 264.0.
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Сторінка / Page 51

Тип 
загущувача 
Thickener 
type

Тип базової 
оливи 
Base oil type

Клас 
NLGI 
NLGI 
grade

Базова в’язкість 
за 40 °C 
Base oil viscosity 
at 40°C

Температура 
застосування 
Service  
temperature 
(min./max)

Маркування зг. DIN / опис виробу 
DIN tagging / product description

Рідкі консистентні мастила з додаванням твердих мастильних матеріалів / 
Liquid greases with addition of solid lubricants
Haftschmierstoff OG 0 
Adhesive Lubricant OG 0

Al-комплекс 
Al-complex

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

0 1000 мм²/с -20°C / +200°C OGPF0S-20
Рідке консистентне мастило з додаванням графіту, з високою 
базовою в’язкістю та широким температурним діапазоном. Дуже 
висока здатність до сприйняття тиску, відмінна водостійкість і 
дуже добра здатність до адгезії. Підходить для автоматичного 
змащування розпиленням відкритих редукторів, зубчастих вінців 
і зубчастих рейок, що працюють з великими навантаженнями. 
OGPF0S-20 
Graphite-containing fluid grease with high base oil viscosity and wide 
service temperature range. Provides high load carrying capacity, 
excellent water resistance and very good adhesion. Suitable for 
automatic spray lubrication of open gears, gear rims and toothed 
racks in heavy duty applications.

Combiplex OG 0-2500 Al-комплекс 
Al-complex

Напів- 
синтетичне 

Semisynthetic

0 2500 мм²/с -20°C / +200°C OGPF0S-20
Рідке консистентне мастило з додаванням графіту, з високою 
базовою в’язкістю та широким температурним діапазоном. Дуже 
висока здатність до сприйняття тиску, відмінна водостійкість і 
дуже добра здатність до адгезії. Підходить для автоматичного 
змащування розпиленням відкритих редукторів, зубчастих вінців 
і зубчастих рейок, що працюють з великими навантаженнями. 
OGPF0S-20 
Graphite-containing fluid grease with high base oil viscosity and wide 
service temperature range. Provides high load carrying capacity, 
excellent water resistance and very good adhesion. Suitable for 
automatic spray lubrication of open gears, gear rims and toothed 
racks in heavy duty applications..

Пластичні мастила для підшипників з великою швидкістю обертання та сценаріїв 
застосування з низькою температурою / 
Greases for application in high speed bearings and for low temperature applications
Arctic Grease XP 2 Ca-мило 

Ca-soap
Мінеральна 

олива 
Mineral oil

2 14 мм²/с -50°C / +100°C K2G-50
Низькотемпературне пластичне мастило з незначним 
пусковим опором. Підходить також для змащування слабо 
навантажених швидкохідних підшипників за поміркованих 
робочих температур. 
K2G-50 
Low temperature grease providing low starting torque. Also 
suitable for lubrication of lightly loaded high speed bearings at 
moderate operating temperatures.

Longlife Grease HS 2 Li-комплекс 
Li-complex

ПАО 
PAO

2 27 мм²/с -60°C / +140°C KPHC2N-60
Синтетичне низькотемпературне пластичне мастило з 
EP-присадками й незначним пусковим опором. Підходить 
також для змащування швидкохідних підшипників, як-от, 
наприклад, підшипники в приводах лінійного переміщення, 
металорізальних станках і текстильних машинах.  
KPHC2N-60 
Synthetic low-temperature grease containing EP-additives and 
providing low starting torque. Also suitable for lubrication of fast 
rotating bearings, e.g. in linear drives, machine tools and textile 
machines.

Multiplex XMK 2 Li-Ca-мило 
Li-Ca-soap

ПАО 
PAO

2 32 мм²/с -50°C / +140°C KHC2N-50
Синтетичне низькотемпературне пластичне мастило з 
низьким пусковим опором. Особливо добре підходить для 
довготривалого змащування конструктивних елементів, у 
складі яких є пари матеріалів «метал/пластик» або «пластик/
пластик», як-от, наприклад, елементи систем центрального 
блокування замків, склопідйомники або зсувні дахи в 
автомобілях. 
KHC2N-50 
Synthetic low-temperature grease providing low starting torque. 
Particularly suitable for long-term lubrication of construction 
elements made from material combinations like metal/plastic 
or plastic/plastic, e.g. like in central locking systems, window 
regulators or sunroofs of vehicles.
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загущувача 
Thickener 
type

Тип базової 
оливи 
Base oil type

Клас 
NLGI 
NLGI 
grade

Базова в’язкість 
за 40 °C 
Base oil viscosity 
at 40°C

Температура 
застосування 
Service  
temperature 
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Маркування зг. DIN / опис виробу 
DIN tagging / product description

Синтетичні пластичні мастила для високотемпературних сценаріїв застосування / 
Synthetic greases for high temperature applications
Wear Protect RS 2 Syn Plus Полі-

карбамід 
Polyurea

ПАО / 
поліефір 

PAO/Ester

2 100 мм²/с -40°C / +180°C KPHC2R-40
Синтетичне полікарбамідне пластичне мастило з 
EP-присадками й широким температурним діапазоном. 
Висока температурна стійкість, відмінна водостійкість і 
дуже добрий антикорозійних захист. 
KPHC2R-40 
Synthetic polyurea grease containing EP-additives for 
application in a wide range of temperatures. Provides high 
temperature resistance, excellent water resistance and very 
good corrosion protection.

Hightemp XFT 2 Plus Полі-
карбамід 
Polyurea

ПАО / 
поліефір 

PAO/Ester

1-2 460 мм²/с -30°C / +180°C KPHC1-2R-30
Синтетичне пластичне мастило для високих 
навантажень з високою температурною стійкістю, 
відмінною водостійкістю та дуже добрим антикорозійним 
захистом. 
KPHC1-2R-30 
Synthetic heavy duty grease providing high temperature re-
sistance, excellent water resistance and very good corrosion 
protection.

Hightemp HF 2 Plus Спеці-
альний 

загущувач 
Special 

thickener

Суміш синте-
тичних олив 
Synthetic oil 

mixture

2-3 450 мм²/с -20°C / +200°C KFKHC2-3S-20
Високотемпературне пластичне мастило для 
довготривалого змащування тихохідних підшипників 
кочення та ковзання, напрямних і пар тертя з високим 
потенціалом зносу. Дуже добра стійкість до води, кислот 
і лугів. 
KFKHC2-3S-20 
High-temperature grease for long-term lubrication of rolling 
and plain bearings operated at low speeds, for guide rails 
and for friction pairings highly prone to wear. Excellent 
resistance against impact of water, acids and alkalies. 

Addiflon Super 2 EP Plus ПФПЕ 
PTFE

ПФПЕ 
PFPE

2 190 мм²/с -50°C / +260°C KPFK2U-50
Синтетичне пластичне мастило на основі 
перфторованих базових компонентів з дуже високою 
несучою здатністю та відмінними антикорозійними 
властивостями. Як порівняти з іншими формулами 
пластичних мастил, виріб має видатні стійкість до 
окислення та стійкість до дії робочих середовищ.  
KPFK2U-50 
Synthetic grease based on perfluorinated compounds with 
very high load carrying capacity and excellent anti-corrosion 
properties. Compared to other types of grease formulation, 
the product provides outstanding oxidation stability and 
media resistance.

Addiflon PFPE Premium XH 0 
Plus

ПФПЕ 
PTFE

ПФПЕ 
PFPE

0 420 мм²/с -40°C / +260°C KFK0U-40
Синтетичне пластичне мастило на основі 
перфторованих базових компонентів з дуже високою 
несучою здатністю та відмінним антикорозійним 
захистом. Є ідеальним для змащування точної механіки 
в 3D-принтерах (Rapid Prototyping) і робототехніці, а 
також у високоточних вимірювальних системах.
KFK0U-40
Synthetic grease based on perfluorinated compounds with 
very high load carrying capacity and excellent anti-corrosion 
properties. Ideal for the lubrication of precision mechanics 
in 3D printing machines (rapid prototyping) and robotics, as 
well as in high-precision measuring systems.
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Тип 
загущувача 
Thickener 
type

Тип базової 
оливи 
Base oil type

Клас 
NLGI 
NLGI 
grade

Базова в’язкість 
за 40 °C 
Base oil viscosity 
at 40°C

Температура 
застосування 
Service  
temperature 
(min./max)

Маркування зг. DIN / опис виробу 
DIN tagging / product description

Addiflon PFPE Premium XH 1 
Plus

ПФПЕ 
PTFE

ПФПЕ 
PFPE

1 420 мм²/с -40°C / +280°C KFK1U-40
Синтетичне пластичне мастило на основі 
перфторованих базових компонентів з дуже високою 
несучою здатністю та відмінними антикорозійними 
властивостями. Як порівняти з іншими формулами 
пластичних мастил, виріб має видатні стійкість до 
окислення та стійкість до дії робочих середовищ.  
KFK1U-40 
Synthetic grease based on perfluorinated compounds with 
very high load carrying capacity and excellent anti-corrosion 
properties. Compared to other types of grease formulation, 
the product provides outstanding oxidation stability and 
media resistance.

Addiflon PFPE Premium XH 2 
Plus

ПФПЕ 
PTFE

ПФПЕ 
PFPE

2 420 мм²/с -40°C / +280°C KFK2U-40
Синтетичне пластичне мастило на основі 
перфторованих базових компонентів з дуже високою 
несучою здатністю та відмінними антикорозійними 
властивостями. Як порівняти з іншими формулами 
пластичних мастил, виріб має видатні стійкість до 
окислення та стійкість до дії робочих середовищ.  
KFK2U-40 
Synthetic grease based on perfluorinated compounds with 
very high load carrying capacity and excellent anti-corrosion 
properties. Compared to other types of grease formulation, 
the product provides outstanding oxidation stability and 
media resistance.

Пластичні мастила для спеціальних сценаріїв застосування / 
Greases for special applications
Kontaktfett EL-K3 
Contact Grease EL-K3

Ca-мило 
Ca-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

3 32 мм²/с -30°C / +80°C M3E-30
Дуже водостійке пластичне мастило з добрими 
антикорозійними властивостями для захисту мідемістких 
контактних матеріалів, що перебувають під дією вологи 
за помірних температур. 
M3E-30 
Highly water-resistant grease with good anti-corrosion pro-
perties for protection of copper-containing contact materials 
against moisture at moderate temperatures.

Korrosionsschutzfett SW 2 
Anti-Corrosion Grease SW 2

CCa-мило 
Ca-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

1-2 100 мм²/с -25°C / +80°C KP1-2E-25
Дуже водостійке пластичне мастило з EP-присадками 
й відмінним антикорозійним захистом, навіть під дією 
соленої води. Універсальне в застосуванні, наприклад, 
для змащування лебідок, гвинтів, шарнірів, різьбових 
шпинделів та інших деталей на установках морського 
базування, корабельнях, яхтах, шлюзах, автомийках та 
інших подібних місцях. 
KP1-2E-25 
Highly water-resistant grease with addition of EP-additives 
and excellent corrosion protection, even under impact of salt 
water. Versatile use e.g. for lubrication of winches, screws, 
hinges, threaded spindles and other components on off-
shore installations, yards, yachts, sluices, car washes, etc.

Eco Grease PD 2-120 Plus Літієве 
мило 

Li-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

2 120 мм²/с -35°C / +140°C KP2N-35
Високоефективне пластичне мастило з пакетом PD-
присадок на основі технології ADDINOL Surftec® 
(PD = Plastic Deformation). Технологія Surftec® 
забезпечує дуже низькі коефіцієнти тертя та 
оптимальний захист від зносу навіть за дуже високих 
тискових навантажень. 
KP2N-35 
High-performance grease containing a PD-additive package 
based on ADDINOL Surftec® technology (PD = Plastic 
Deformation). Due to Surftec® technology, very low friction 
coefficients and optimum wear protection are achieved even 
under high pressure loads.
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Тип 
загущувача 
Thickener 
type

Тип базової 
оливи 
Base oil type

Клас 
NLGI 
NLGI 
grade

Базова в’язкість 
за 40 °C 
Base oil viscosity 
at 40°C

Температура 
застосування 
Service  
temperature 
(min./max)

Маркування зг. DIN / опис виробу 
DIN tagging / product description

Eco Grease PD 2-400 Plus Li-комплекс 
Li-complex

Суміш синте-
тичних олив 
Synthetic oil 

mixture

2 400 мм²/с -40°C / +160°C KPHC2P-40
Високоефективне пластичне мастило з пакетом PD-
присадок на основі технології ADDINOL Surftec® 
(PD = Plastic Deformation). Технологія Surftec® забезпечує 
дуже низькі коефіцієнти тертя та оптимальний захист від 
зносу навіть за дуже високих тискових навантажень. 
KPHC2P-40 
High-performance grease containing a PD-additive package 
based on ADDINOL Surftec® technology (PD = Plastic 
Deformation). Due to Surftec® technology, very low friction 
coefficients and optimum wear protection are achieved even 
under high pressure loads.

Eco Grease A 2-500 Li-Ca-
комплекс 

Li-Ca-
complex

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

2 500 мм²/с -20°C / +140°C GOG2N-20
Дуже ефективне пластичне мастило для високих 
навантажень для забезпечення довготривалого 
змащування в автомобільних і промислових сценаріях 
застосування. Дуже висока здатність до сприйняття тиску 
й висока механічна стійкість. Підходить для застосування 
в системах централізованого змащування. 
GOG2N-20 
High-performance heavy duty grease for long-term lubrication 
in automotive and industrial applications. Provides high load 
carrying capacity and high mechanical stability. Suited for use 
in central lubrication systems.

Granule Grease 2 Plus Li-Ca-мило 
Li-Ca-soap

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

2 415 мм²/с -25°C / +150°C KP2N-20
Пластичне мастило для високих навантажень для 
змащування підшипників кочення та ковзання, 
що працюють під високими та/або ударними 
навантаженнями, також під дією вологи. Підходить для 
застосування в системах централізованого змащування. 
Використовується, зокрема, для змащування пресів для 
виготовлення деревних пелет. 
KP2N-20 
Heavy duty grease for lubrication of rolling and plain bearings 
under high loads and/or shock loads, even under influence of 
moisture. Suited for use in central lubrication systems. Among 
others used for lubrication of wood pellet presses.

Granule Grease HT 2 Li-комплекс 
Li-complex

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

1-2 500 мм²/с -15°C / +160°C KP1-2P-10
Пластичне мастило для високих навантажень для 
змащування підшипників кочення та ковзання, 
що працюють під високими та/або ударними 
навантаженнями, також під дією вологи. Підходить для 
застосування в системах централізованого змащування. 
Використовується, зокрема, для змащування пресів для 
виготовлення деревних пелет. 
KP1-2P-10 
Heavy duty grease for lubrication of rolling and plain bearings 
under high loads and/or shock loads, even under influence of 
moisture. Suited for use in central lubrication systems. Among 
others used for lubrication of wood pellet presses.

Addisil Extemp 2 Літієве мило 
Li-soap

Кремніє-
органічна 

олива 
Silicone oil

2 75 мм²/с -50°C / +180°C KSI2R-50
Кремнієорганічне пластичне мастило із широким 
температурним діапазоном застосування. Підходить 
для довготривалого змащування оптичних пристроїв 
і пристроїв точної механіки, пристроїв побутової 
електроніки й автомобільного приладдя. Також підходить 
для використання як роздільний засіб і засіб покращення 
ковзання для пар матеріалів «метал/метал», «метал/
пластик» та «пластик/пластик». Відповідає вимогам 
стандартів VW-TL 767X та Bosch RBIN: N28 F 002 S3F 
A06. 
KSI2R-50 
Silicone grease applicable in wide service temperature range. 
Suitable for long-term lubrication of optical and precision 
mechanical devices, consumer electronics and automotive 
accessories. Also suitable as a release agent and lubricant for 
combinations of the materials metal/metal, metal/plastics and 
plastics/plastics. Meets the requirements of VW-TL 767X and 
Bosch RBIN standard: N28 F 002 S3F A06.
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Сторінка / Page 55

Тип 
загущувача 
Thickener 
type

Тип базової 
оливи 
Base oil type

Клас 
NLGI 
NLGI 
grade

Базова в’язкість 
за 40 °C 
Base oil viscosity 
at 40°C

Температура 
застосування 
Service  
temperature 
(min./max)

Маркування зг. DIN / опис виробу 
DIN tagging / product description

Пластичні мастила для харчової промисловості / Food Grade Greases
Multiplex FD 2 Al-комплекс 

Al-complex
Медична біла 

олива 
Medical white 

oil

2 160 мм²/с -20°C / +140°C K2N-20
Багатоцільове пластичне мастило без EP-присадок з 
відмінною водостійкістю.
Реєстрація NSF H1. Сертифікована як халяльна. 
Сертифікована як кошерна. 
K2N-20 
Multi-purpose grease without EP-additives and excellent 
water resistance. 
NSF H1 registration. Halal certification. Kosher certification.

FG Grease AL 00 Al-комплекс 
Al-complex

ПАО 
PAO

00 350 мм²/с -45°C / +160°C GPFHC00P-40
Синтетичне рідке консистентне мастило з EP-
присадками, відмінною водостійкістю та широким 
температурним діапазоном застосування.
Реєстрація NSF H1. Сертифікована як халяльна. 
Сертифікована як кошерна. 
GPFHC00P-40 
Synthetic fluid grease containing EP-additives. Provides 
excellent water resistance and a wide service temperature 
range. 
NSF H1 registration. Halal certification. Kosher certification.

FG Grease AL 1 Al-комплекс 
Al-complex

ПАО 
PAO

1 350 мм²/с -45°C / +160°C KPFHC1P-40
Синтетичне пластичне мастило з EP-присадками, 
відмінною водостійкістю та широким температурним 
діапазоном застосування.
Реєстрація NSF H1. Сертифікована як халяльна. 
Сертифікована як кошерна. 
KPFHC1P-40 
Synthetic grease containing EP-additives. Provides excel-
lent water resistance and a wide service temperature range. 
NSF H1 registration. Halal certification. Kosher certification.

FG Grease AL 2 Al-комплекс 
Al-complex

ПАО 
PAO

2 350 мм²/с -45°C / +160°C KPFHC2P-40
Синтетичне пластичне мастило з EP-присадками, 
відмінною водостійкістю та широким температурним 
діапазоном застосування.
Реєстрація NSF H1. Сертифікована як халяльна. 
Сертифікована як кошерна. 
KPFHC2P-40 
Synthetic grease containing EP-additives. Provides excel-
lent water resistance and a wide service temperature range. 
NSF H1 registration. Halal certification. Kosher certification.

Addiflon PFPE Premium FD 2 
Plus

ПТФЕ 
PTFE

ПФПЕ 
PFPE

2 500 мм²/с -30°C / +285°C KFK2U-30
Синтетичне пластичне мастило на основі 
перфторованих базових компонентів з дуже високою 
несучою здатністю та відмінними антикорозійними 
властивостями. Як порівняти з іншими формулами 
пластичних мастил, виріб має видатні стійкість до 
окислення та стійкість до дії робочих середовищ.
Реєстрація NSF H1. 
KFK2U-30 
Synthetic grease based on perfluorinated compounds with 
very high load carrying capacity and excellent anti-corrosion 
properties. Compared to other types of grease formulation, 
the product provides outstanding oxidation stability and 
media resistance.  
NSF H1 registration.
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Addisil FG 23 ПТФЕ 
PTFE

Кремніє-
органічна 

олива 
Silicone oil

2-3 850 мм²/с -45°C / +200°C MSI2-3S-40
Синтетичне кремнієорганічне пластичне мастило з 
високою термічною та хімічною стійкістю. Підходить 
для змащування запірної арматури, пробкових кранів, 
ущільнювачів і манжет. Дуже добра сумісність з 
еластомерами, включно з ЕПДМ-каучуком (EPDM), 
бутадієн-нітріловим каучуком (NBR) і співполімером 
фтору й каучуку (FKM).
Реєстрація NSF H1. 
MSI2-3S-40 
Synthetic silicone grease providing high thermal and che-
mical resistance. Suited for lubrication of fittings, plug taps, 
seals, gaskets and membranes. Excellent plastic and elasto-
mer compatibility, including EPDN, NBR and FPM seals. 
NSF H1 registration. 

Пластичні мастила зі швидким біологічним розкладанням / Readily biodegadable greases
Ökosynth Spurkranzfett 
Ecosynth Flange Grease

Літієве 
мило 

Li-soap

Поліефір 
Ester oil

00 - 
000

50 мм²/с -30°C / +80°C MPE00-000E-30
Рідке консистентне маслило без твердих мастильних 
матеріалів для змащування реборд коліс залізничного 
рухомого складу. Отримало дозвіл на використання в 
системах змащування реборд коліс компанії REBS. 
MPE00-000E-30 
Fluid grease free of solid lubricants suited for wheel flange 
lubrication of rail vehicles. Approved for use in wheel flange 
lubrication systems made by company REBS.

Ökosynth Spurkranzfett G 
Ecosynth Flange Grease G

Ca-мило 
Ca-soap

Поліефір 
Ester oil

000 25 мм²/с -30°C / +80°C MFE000E-30
Рідке консистентне мастило з графітом для змащування 
реборд коліс залізничного рухомого складу. Отримало 
дозвіл на використання в системах змащування реборд 
коліс компанії REBS. 
MFE000E-30 
Graphite containing fluid grease for wheel flange lubrication 
of rail vehicles. Approved for use in wheel flange lubrication 
systems made by company REBS.

Ökoplus CA 2 
Ecoplus CA 2

Ca-мило 
Ca-soap

Рапсова олія 
Rapeseed oil

2 36 мм²/с -20°C / +80°C KE2E-20
Пластичне мастило зі швидким біологічним 
розкладанням на основі рослинних олій. Підходить для 
застосування на точках змащування зі втратою мастила, 
на яких зайве або витіснюване пластичне мастило може 
потрапляти на ґрунт або у воду.  
KE2E-20 
Readily biodegradable grease based on vegetable oil. 
Suitable for use at loss lubrication points, where excess and 
displaced grease may penetrate into the soil or waterways.

Ökosynth Super 2 LE 
Ecosynth Super 2 LE

Літієве 
мило 

Li-soap

Поліефір 
Ester oil

2 100 мм²/с -35°C / +120°C KPE2K-30
Пластичне мастило зі швидким біологічним 
розкладанням на основі синтетичного складного ефіру. 
Підходить для застосування на точках змащування 
зі втратою мастила, на яких зайве або витіснюване 
пластичне мастило може потрапляти на ґрунт або у 
воду.  
KPE2K-30 
Readily biodegradable grease based on synthetic ester oil. 
Suitable for use at loss lubrication points, where excess and 
displaced grease may penetrate into the soil or waterways.
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Тип 
загущувача 
Thickener 
type

Тип базової 
оливи 
Base oil type

Клас 
NLGI 
NLGI 
grade

Базова в’язкість 
за 40 °C 
Base oil viscosity 
at 40°C

Температура 
застосування 
Service  
temperature 
(min./max)

Маркування зг. DIN / опис виробу 
DIN tagging / product description

Пасти / Pastes
Anti-Seize Paste 23 White ПАО 

PAO
2 32 мм²/с -60°C / +250°C MPF2U-60

Безсиліконова, біла змащувальна паста на основі білих 
твердих мастильних матеріалів. Добре підходить для 
використання як монтажна паста з метою недопущення 
трибокорозії (контактної корозії) на елементах машин і 
механізмів, на які діють сильні вібрації. 
MPF2U-60 
Silicone-free, white lubricating paste based on white solid 
lubricants. Well suited as an assembly paste to prevent tribo 
corrosion (fretting corrosion) on machine components subjected 
to vibrations.

Montagepaste HTP 700 PG 
Assembly Paste HTP 700 PG

Полігліколь 
Polyglycol

2 460 мм²/с -20°C / +200°C 
(змащування 

твердими 
мастильними 
матеріалами 

до +700 °C / dry 
lubrication up to 

+700°C)

MPF2U-20
Універсальна в застосуванні, чорна паста на основі 
полігліколю та MoS2. Добре підходить для монтажу з’єднань 
«вал-ступиця» та змащування гарячих різьбових з’єднань. 
MPF2U-20 
Black coloured paste based on polyglycol and MoS2 for versatile 
use. Well suited for the assembly of shaft-hub connections and for 
the lubrication of hot screw connections.

Meisselpaste 
Chisel Paste

Al-комплекс 
Al-complex

Мінеральна 
олива 

Mineral oil

2 350 мм²/с -20°C / +1100°C MF2U-20
Високотемпературна паста з додаванням мідного 
порошку й графіту. Підходить для запобігання холодному 
приварюванню, заклинюванню та появі ознак зносу на 
вставних інструментах і змінних гільзах. Не призначена для 
змащування підшипників кочення та ковзання. 
MF2U-20 
High temperature paste containing a certain amount of copper 
powder and graphite. Suitable for preventing cold welding, jam-
ming and wear on insert tools and wear bushings. Not suitable 
for rolling and sliding bearing lubrication.

Anti-Seize Paste GAL Літієве мило 
Li-soap

Напів-
синтетичне 

Semisynthetic

1 220 мм²/с -20°C / +1200°C MLPF1U-20
Високотемпературна паста з додаванням тонкодисперсних 
кольорових металів. Застосовна як засіб сприяння 
загвинчуванню, монтажний і роздільний засіб, наприклад, 
у машинобудуванні, сталеливарних і прокатних цехах, 
на електростанціях і в гірничодобувній промисловості. 
Не призначена для змащування підшипників кочення та 
ковзання. 
MLPF1U-20 
High temperature paste containing finely dispersed non-ferrous 
metals. Applicable as screw, fitting and release paste e.g. in me-
chanical engineering, in steel and rolling mills, power plants and 
in mining. Not suitable for rolling and sliding bearing lubrication.

Addiflon PTFE White 2 Paste Plus
Addiflon PTFE White 2 Paste Plus

ПТФЕ 
PTFE

Складний 
ефір / ПАО

Ester oil/PAO

2 2500 мм²/с -35°C / +150°C MLEHC2N-35
Біла, з доброю адгезією багатоцільова паста для ковзних 
компонентів машин, зроблених з металу, пластику й 
кераміки. Добре підходить для сценаріїв застосування з 
низькими температурами.
MLEHC2N-35
White, adhesive multi-purpose paste for sliding machine com-
ponents made from metal, plastics and ceramics. Well suited for 
low temperature applications.

Drawing Lube 35 Поліефір 
Ester oil

Водорозчинна паста без додавання мінеральних олив для 
волочіння сталевих дротів з обробленими поверхнями. 
Підходить для волочіння фосфатованих, вапнованих, 
оцинкованих, міднених або попередньо витягнутих сухим 
способом сталевих дротів. 
Water soluble paste, free of mineral oil, for drawing of surface-
treated steel wires. Applicable for drawing of phosphatised, 
whitened, galvanised, copper plated or dry pre-drawn steel 
wires.

••• Також доступні: Системи подачі пластичного мастила ADDINOL Pulsarlube (250, 550 куб. см).
За додатковою інформацією треба звертатися до компанії «ADDINOL Anwendungstechnik».

Also available: the ADDINOL Pulsarlube Grease Dispensers (250, 500 ccm).
For further information please contact the ADDINOL application technology. •••
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ / LIST OF ABBREVIATIONS

Українська
Ukraine

Скорочення 
Abbreviation

Englisch
English

Алюміній Al aluminum
Блочна ТЕЦ BHKW Combined heat and power plant

Британська фармакопея BP British Pharmacopoeia
Конструктивна серія BR series

Кальцій Ca calcium
Природний газ CNG Compressed Natural Gas

Безступінчаста трансмісія CVT Continuously Variable Transmission
Німецька фармакопея DAB German pharmacopoeia

Трансмісія з двома зчепленнями DCT Dual-Clutch Transmission
Сажовий фільтр дизельного двигуна DPF diesel particulate filter

Трансмісія з прямим перемиканням DSG direct shift gear
Вкрай високий тиск EP Extreme Pressure

Управління з контролю якості продуктів харчування та 
медикаментів США FDA Food and Drug Administration

Графіт Graph. graphite
В’язкість за високих температур та великих зусиль зрізу HTHS-V High-Temperature High-Shear Viscosity

Літій Li lithium
Дуже малий вміст сульфатної золи, фосфору та сірки Low SAPS very low content of sulphated ash, phosphorus and sulfur

Скраплений нафтовий газ LPG Liquefied Petroleum Gas
Процент по вазі Gew% weight percent

Дозвіл концерну Mercedes Benz MB Mercedes Benz-Approval
Мінеральна min. mineral

Дісульфід молібдену MoS2 molybdenum disulfide
Категорія оливи за клас. MTU MTU MTU oil category

Колишкня Deutz Power Systems MWM formerly Deutz Power Systems
Натрій Na sodium

Виробник комплектного обладнання OEM Original Equipment Manufacturer
Органічна org. organic

Поліальфаолефін PAO poly-alpha-olefin
Пластична деформація PD-Effekt Plastic deformation

Перфторополіефір PFPE perfluoropolyether
Полігліколь PG polyglycol

Європейська фармакопея PhEur European Pharmacopoeia
Політетрафторетилен PTFE polytetrafluoroethylene

SAE Society of Automotive Engineers
(напів-)синтетична (semi-)synt. (semi-) synthetic

SHPD Super High Performance Diesel
Силікон Sil. silicone

STOU Super Tractor Oil Universal
Сульфатна зола SuA sulphated ash

UHPD Ultra High Performance Diesel
Фармакопея США USP U.S pharmacopoeia

UTTO Ultra Tractor Transmission Oil
Версія Vers. version

В’язкість-температура VT viscosity-temperature
Подовження інтервалів технічного обслуговування WIV Extended service intervals

XHPDO Extra High Performance Diesel Oil
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Високоефективні мастильні матеріали ADDINOL
представлені у більш, ніж 90 країнах та на усіх континентах

www.addinol.de

ADDINOL high-performance lubricants in more
than 90 countries and on all continents.

ADDINOL Lube Oil GmbH
High-performance lubricants
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Am Haupttor, D- 06237 Leuna
Phone:  +49 (0)3461 - 845 - 111
Fax:  +49 (0)3461 - 845 - 555
E-Mail:  info@addinol.de
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