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МАСЛО ЗА КОМПРЕСОРИ И ВАКУУМ ПОМПИ

Бутален 
компресор

Ротационен 
винтов 

компресор

Ротациаонен 
лопатечен 
компресор

Вакуум 
помпа

Минерално

Compressor P  Х

Compressor VR Х Х

Синтетично

Compressor VSP Х Х

Compressor E Х Х Х

Compressor VRH Х Х

Super Vacuum SL Х

Клас H1 за храни

ESCA Compressor P Х Х Х Х
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Продукт и описание Свойства Стандарти Виско-
зитет База

Compressor P

Това безпепелно масло е специ-
ално разработено за смазване на 
бутални компресори за сгъстен 
въздух.

Уникалните добавки в това масло 
осигуряват изключително на-
деждна защита на машината.

• Предотвратява обра-
зуването на въглеродни 
отлагания върху бутала, 
клапани и тръби за сгъс-
тен въздух.
• Добра устойчивост на 
окисляване, корозия и 
износване
• Висока точка на възпла-
меняване

DIN 51506 VBL/
VCL/ VDL

 668
 6100
 6150

Минерална

Compressor VR

Това масло с дисперсионни 
свойства е специално разрабо-
тено за смазване на ротационни 
винтови и ротационни лопатеч-
ни компресори.

• Характеризира се с 
много ниска тенденция 
за образуване на кокс и 
лакови образувания при 
работа, 
• Изключителна устойчи-
вост на окисление 
• Много ниско ниво на 
изпарение.

DIN 51506 VDL
ISO 6743 DAG/
DAH

 632
 646
 6100

Минерална

1. МИНЕРАЛНИ МАСЛА ЗА КОМПРЕСОРИ И ВАКУУМ ПОМПИ  
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Продукт и описание Свойства Стандарти Виско-
зитет База

Compressor VSP

Това компресорно масло е раз-
работено за смазване  на  рота-
ционни винтови и ротационни 
лопатечни компресори, дори при 
най-тежките условия на работа.

• Ниска консумация на 
масло поради незначител-
ни загуби
• Предотвратява обра-
зуването на въглеродни 
отлагания
• Добра устойчивост на 
окисляване, корозия и 
износване
• Отлична термична ста-
билност
• Високото качество на 
маслото позволява по-дъл-
ги интервали за смяна на 
до 6000 работни часа

ISO 6743 DAJ  646
 668

Синтетика 
PAO

Compressor E

Това  компресорно масло е 
базирано на висококачествен 
естер. Продуктът е разработен с 
най-новата технология за добав-
ки и по този начин надминава 
всички стандартни OEM изиск-
вания за ротационни винтови, 
ротационни лопатечни компре-
сори и вакуумни помпи.

• Отлична окислителна 
стабилност
• Изключителна термична 
устойчивост
• Добра хидрофобност и 
освобождаване от въздух
• Добра способност за 
овлажняване на металите 
• Удължени интервали за 
смяна на маслото

DIN 
51506:2017-08 
VDL
ISO-L-DAB / 
DVC
(according to 
ISO/ DIS 6743-3)

 6100 Синтетика 
Естер

2. СИНТЕТИЧНИ МАСЛА ЗА КОМПРЕСОРИ И ВАКУУМ ПОМПИ  
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Продукт и описание Свойства Стандарти Виско-
зитет База

Compressor VRH 

Масло, разработено за въздушни 
компресори, ротационни вин-
тови и ротационни лопатечни 
компресори.

Компресор VRH гарантира, че 
вашите компресори ще продъл-
жават да осигуряват максимална 
производителност, при  сведени 
до абсолютен минимум спирания 
и рязко намалени разходи за 
поддръжка на жизнения цикъл.

• Изключително висока 
термична стабилност
• Предотвратява замърся-
ването на изпускателните 
клапани при високи тем-
ператури
• Удължен живот на компо-
нентите
• Отлична устойчивост на 
окисляване
• Удължени интервали за 
смяна на маслото

DIN 51506 VBL/
VCL/ VDL

 646 Полусинте-
тика

Super Vacuum SL

Super Vacuum SL е масло, специ-
ално разработено за вакуумни 
помпи. Специфичните добавки 
осигуряват безпроблемна рабо-
та на множество пом   пи дори 
при най-тежките условия.

• Изключително стабилно, 
дори при високи темпера-
тури
• Адаптиран вискозитет 
за бързо и равномерно 
разпределение на масло-
то и добро уплътняване 
на стените на лопатката, 
ротора и цилиндъра.
• Изключително добра 
хидрофобност
• Добра окислителна ста-
билност за дълъг живот на 
маслото
• Достатъчна якост на фил-
ма за минимално триене и 
износване

/  6100 Синтетика
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Продукт и описание Свойства Стандарти Виско-
зитет База

ESCA Compressor P

Това компресорно масло е иде-
ално за използване във винтови 
и ротационни лопатечни ком-
пресори във фармацевтичната и 
хранителната промишленост.
Маслата ESCA COMPRESSOR P 
отговарят на изискванията на 
FDA 21 CFR 178.3570 и са реги-
стрирани H1 за процеси, при 
които може да възникне случаен 
контакт с храна.

• Подобрени свойства про-
тив ръжда и оксидация.
• Отлична устойчивост 
на износване при високи 
натоварвания
• Добра хидрофобност
• Неутрално към уплътне-
нията
• По-ниска консумация на 
енергия
• Без образуване на отлага-
ния / лак

NSF H1 KOSHER 
HALAL

 632
 646
 668
 6100

Синтетика 
PAO

3. МАСЛА ЗА КОМПРЕСОРИ И ВАКУУМ ПОМПИ  КЛАС H1 ЗА ХРАНИ
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4. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

Unil Lubricants работи в екслклузивно близко сътрудничество с голяма и високотехнологична лаборатория за из-
следвания. Тази лаборатория има търговска дейност и в областта на мониторинга. По този начин ние можем също 
така да предложим решения чрез активна поддръжка, които могат драстично да удължат живота на вашата машина.

Различни видове контрол на качеството

Всички смазочни продукти на  Unil са подложени на обширен контрол на качеството както преди, така и по време на 
производството. Ръководителят на производството взема проба от доставения суров продукт при получаванто му  
в нашата фабрика. Суровините се приемат и прилагат в производство само ако отговарят на всички предварително 
определени спецификации.

След производството на определен продукт се взема проба от производствения резервоар. Тази проба преминава 
подобни качествени тестове както първата проба, където се проверява нейния вискозитет при 40 ° C и 100 ° C, цвят, 
вискозитетен индекс, а също така и за съдържание на вода, фосфор, цинк, магнезий, калций и сяра . Освен това мо-
гат да бъдат наложени допълнителни критични тестове върху продукти, разработени за специфични приложения.
След пълнене на продуктите в по-малки опаковки като IBC или варели се взема трета проба. Тази проба преминава 
отново предходните тестове, за да се уверим, че се поддържа качеството от суровината до крайния продукт.

Допълнително обслужване

Клиентите на Unil Lubricants могат също да се възползват от опита на лабораторията. Извършвайки редовни анали-
зи, ще можете да извършвате проактивна поддръжка. Проактивният метод за поддръжка се фокусира върху при-
чините за износването и дефектите на машината. Тази стратегия позволява значителни икономии по отношение на 
поддръжката на машината, тъй като е възможно да се намесите, преди да се види проблем или дефект в машината. 
По този начин можем да удължим живота на механичните машини с до 20%.

Това не само гарантира, че получавате най-добрия продукт за вашата машина, но и че тя може да продължи да ра-
боти непрекъснато, получавайки най-доброто внимание.

Ако искате да научите повече за нашите лабораторни дейности и техните анализи, моля, свържете се с Вашия пред-
ставител.
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гр. Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. “Хан Аспарух” № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666

office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.unil.bg

гр. София - 1202, ул. “Козлодуй” № 21
 +359 888 669 666 и +359 883 380 666

tim97sofia@abv.bg

Bergensesteenweg 713 | BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw 
Tel. +32 (0)2 365 02 00 | Fax. +32 (0)2 360 01 12

info@unil.com | www.unil.com | @UnilLubricants

Официален вносител 
на Unil за България Unil.bg
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