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Виск.
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Спецификации

Описание

ACEA C2/C3-16 • API
CF/

Opaljet Energy 3 5W30 е 100% синтетично моторно масло,
универсално приложимо за съвременни дизелови и бензинови двигатели (дизел с комън рейл, бензин с директно
впръскване и др.). Подходящо за автомобили, оборудвани
със системи за намаляване на емисиите (EGR, DPF, катализатор), както и за двигатели с турбо, би-турбо или компресор.
Opaljet Energy 3 може да се използва за оптимизация на
наличностите масла в автопарка. Предлага се и като версия
0W30.

6 5W30

ACEA C2-12/C3-16 • API
CF/SN • BMW Longlife
01/04 • DEXOS 2 • Ford
WSS M2C 913B • FIAT
9.55535-S1/9.55535-S2 • MB
229.31/229.5/229.51/229.52
• PSA B 71 2290 • VW
502.00/505.00/ 505.01 •
Longlife-04

Opaljet Longlife 3 5W30 е напълно синтетично моторно
масло, проектирано за максимално добро представяне на
най-новите двигатели и свързаните с тях системи за намаляване на емисиите. Благодарения на многобройните OEM
одобрения (BMW, General Motors, Mercedes-Benz и др.), това
универсално масло е много подходящо за оптимизация на
наличностите масла в автопарка.

6 5W30

API SN Resource Conserving
• ILSAC GF-5 • GM DEXOS 1
(TM) GEN 2 • CHRYSLER MS
6395 • Ford M2C946-A

Висококачествено моторно масло с отлично
представяне при най-новото поколение двигатели, изискващи моторни масла Dexos 1 gen 2.

ACEA A/B5 • API SM/CF •
Ford WSS M2C 913A/913B/
913C/913D/934B • Jaguar
STJLR 03.5003 • MAZDA

Opaljet Power 5W30 е специално разработено за Ford масло,
по-специално за Diesel Duratorq технологията. Този тип
двигатели се използват и в 1.4, и 1.6 литровия дизелов комън
рейл двигател на Mazdas 2 и 3 (по-известен като CiTD двигател), някои модели PSA (HDI) двигатели и във Volvo (C30, V50
и др.) с 1.6 и 2.0 литров двигател. Това масло е проектирано
не само да осигури оптимална работа на двигателя, но също
така и да гарантира добро представяне, икономия на гориво
и удължени интервали за смяна.

\

SM • BMW Longlife 04 • FIAT
9.55535-S1/9.55535-S2 • MB
229.51 • PORSCHE C 30 • VW
504.00/507.00

Opaljet Energy 3

Opaljet Longlife 3

OPALJET LONGLIFE DEX 1.2 FE е специално формулирано синтетично моторно масло, подходящо за бензинови двигатели
в леки автомобили, за които е предписано масло със спецификацията GM dexos 1 Gen 2.

Opaljet Longlife
DEX 1.2 FE

6 5W30

Opaljet Power
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Продукт

Виск.

Спецификации

6 5W20

ACEA C5-16/A1/
B1-12 • API CF/SN •
Ford WSS-M2C948-B •
STJLR.03.5004

Opaljet Powerboost 5W20 е 100% синтетично моторно масло,
разработено специално за Ford 1,0-литров, 3-цилиндров, бензинов двигател Ecoboost (използва се във Ford Fiesta, Focus, B-Max,
C-Max, Mondeo и др.). Също така е подходящ и за най-новите
двигатели на Chevrolet, Honda и Toyota (в съответствие с инструкциите на производителя). Поради по-ниския си вискозитет и
увеличени смазочни качества, това високотехнологично моторно
масло има нисък коефициент на триене и добри показатели за
икономия на гориво. Това масло ACEA C5 е идеално за новите
двигатели EURO 6.

6 0W40

ACEA A3/B4-12 • API
SN • MB 229.3/229.5
• BMW Longlife 01
• PORSCHE A 40 •
RN700/RN710 • VW
502.00/505.00 • Ford
M2C- 937-A

Модерно, напълно синтетично, универсално моторно масло на
базата на специално подбрани синтетични базови масла с висок
вискозитетен индекс, към които са добавени усъвършенствани
добавки. Подходящ за бензинови и дизелови двигатели с и без
турбокомпресор, в леки и лекотоварни автомобили, за които се
изискват най-модерните спецификации. Това моторно масло е
подходящо за използване при екстремни метеорологични условия.

6 5W50

ACEA A3/B4-12 • API
SL/CF • MB 229.1 • VW
502.00/505.00

GI-V9 е високоефективно, покриващо голям диапазон от вискозитети и температури, осигуряващи висока защита срещу износване
и намаляване на вътрешните триения. GI-V9 е особено препоръчително за смазване на повечето съвременни автомобилни двигатели (бензинови или дизелови, атмосферни, турбокомпресорни
или многоклапанни двигатели), работещи при всякакви условия:
състезателни, семейни, магистрално или ежедневно шофиране .
Продуктът има допълнителни предимства, благодарение на
специалните си добавки. Молибденът се задържа върху смазани
метални части и позволява да се намали коефициента на триене
на контактните части от 15 до 50% . Това е в полза на двигателя
при всяко негово стартиране. Бисмутът е добавка оптимизираща
действието на сярата, съдържаща се в маслото като подобрява
противоизносните характеристики до 14%.

6 10W50

ACEA A3/B4-12 • API
SL/CF • MB 229.1 • VW
505.00

GI-V7 е специално разработено масло, за да отговори на най-тежките изисквания на бензиновите и дизеловите двигатели на семейните автомобили, особено мултиклапанните и турбинираните.
Както при GI-V9 продуктът съдържа Молибден и Бисмут, благодарение на които намалява коефициента на триене на контактните
части от 15 до 50% и се подобрява противоизносните характеристики на смазката до 14%.

\
Opaljet Powerboost

Polar
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Продукт

Виск.

Спецификации

6 10W60

ACEA A3/B4-12/C3-12 •
FERRARI • BMW • ALFA
ROMEO • OPEL

OPALJET COMPETITION 10W60 е първото предлагано в търговската мрежа моторно масло, съдържащо наночастици,
наречени фулерени. Тези фулерени са молекули, съставени
изцяло от въглерод, но които имат формата на кухи сфери.
Оформени като футболни топки, те блокират микропукнатините и неравностите в металните повърхности, и с това
довеждат коефициента на триене до нула. Това изследване
е наградено с Нобелова награда за химия. Тъй като тези
нано частици са толкова малки, те остават в суспензия в
маслото. Не се утаяват, не могат да бъдат филтрирани.

6 5W30

ACEA A1/A5/B1/B5/C2-08
• API SN/ CF • FIAT 9.55535S1/G1 • IVECO 18- 1811 SC1
• PSA B 71 2290-12 • RN700
• VW 505.00

OPALJET LUBE P е масло от висок клас, специално проектирано за икономия на гориво (до 8% при някои модели PSA)
и удължаване на междусменните интервали. OPALJET LUBE
P гарантира защитата на системите за последваща обработка, особено на DPF филтъра. Внимание: Това масло не е
подходящо за смазване на определен вид двигатели (при
които не се изисква стандарт A5 / B5). Ако имате съмнение,
свържете се с нас.

6 0W20

ACEA C15-16 • Volvo VCC
RBS0-2AE

Opaljet FEV 0W20 е 100% синтетично моторно масло, което
намира основно приложение в най-новите двигатели с
икономия на гориво. Специфичният състав на Opaljet FEV
го прави подходящо за бензинови и дизелови двигатели на
автомобили Volvo, където се изисква вискозитет SAE 0W20
със спецификация VCC RBS0-2AE. Opaljet FEV 0W20 също
така осигурява много плавен студен старт при много ниски
температури и създава безопасно смазващо фолио при
работни температури.

6 0W20

ACEA C5 approval pending
• VW 508.00/509.00

Opaljet Energy FE 0W20 e 100% синтетично, високоефективно, всесезонно двигателно масло, разработено по
най-съвременни технологии, за да гарантира намален
разход на гориво. Предназначено е за използване само в
бензинови или дизелови двигатели, в които са предписани
масла, отговарящи на спецификация VW 508.00 / 509.00.
Opaljet Energy FE гарантира максимално дълъг живот на
интегрираните към двигателя системи за намаляване на
вредните емисии в отработените газове, като DPF (Diesel
Particulate Filter) и Catalyst.

\
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Описание

6 5W30

ACEA C2-12/C3-12 • API
CF/SM • BMW Longlife 04
level • MB 229.51 level •
PORSCHE C 30 level • VW
504.00/507.00 level

Opaljet Energy 3 X-tra е Mid SAPS, синтетично, SAE 5W30 масло за бензинови и дизелови двигатели, от EURO 2 до EURO 5.
Системите за последваща обработка на отработените газове
като EGR (Рециркулация на отработилите газове) и DPF
(Дизелов филтър за твърди частици) са оптимално защитени,
защото ENERGY 3 X-TRA се състои от внимателно подбрани
чисти базови масла и специфичен пакет от добавки.

6 5W40

ACEA A3/B4-04 • API CF/
SN • BMW Longlife 01 •
FIAT 9.55535-H2/ 9.55535M2/9.55535- N2/9.55535-Z2
• GM-LL A-025/B-025 •
MB 229.3 • PORSCHE A
40 • PSA B 71 2296 • VW
502.00/505.00 • RN700/
RN710

Opaljet 24S X-TRA 5W40 е 100% синтетично моторно масло
за смазване както на бензинови, така и на дизелови автомобили (без DPF). Бързо смазване при студен старт, перфектна
работа при високи температури, идеално смазващ слой
поради добрата термична стабилност и устойчивост на
окисляване. Всичко това гарантира намалено износване и
по-дълъг живот на двигателя. Opaljet 24S X-TRA е идеалният
избор за двигатели, работещи при тежки условия, включително товарни превозни средства като Mercedes Vito, Viano,
Sprinter изискващи спец. MB 229.3 или спортни автомобили
Porsche, изискващи спец. Porsche A40.

6 5W30

ACEA C2-12/C3-12 • API
CF/SN • BMW Longlife
01/04 • DEXOS 2 • Ford
WSS M2C 913B • FIAT
9,55535-S1/9.55535-S2 • MB
229.31/229.5/229.51/229.52
• PSA B 71 2290 • VW
502.00/505.00/505.01

Opaljet Longlife 3 X-TRA 5W30 е 100% синтетично моторно
масло, създадено да осигури максимални показатели в
най-новите двигатели и свързаните с тях системи за намаляване на емисиите. Opaljet Longlife 3 X-TRA се фокусира
предимно върху отличната защита на двигателя. Бързо
смазване при студен старт, перфектно представяне при
високи температури. Идеален смазочен слой, благодарение
на добра термична стабилност и устойчивост на окисляване.
Гарантира намалено износване и по-дълъг живот на двигателя и неговите високоефективни части, като компресори
и турбокомпресори. Употребата на Opaljet Longlife 3 X-TRA
води до по-висока ефективност на двигателя и позволява
значителни икономии на гориво.

6 10W40
6 15W40

10W40: ACEA E2-96 Issue 5
(2007) • ACEA B2-02/A2-02
• API CG-4/SJ • MACK EO-L+
• MAN 271 • MB 228.1 • MTU
Category 1 • Volvo VDS
15W40: /

Europa е подходящо масло за смазване на четиритактови
бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни
автомобили. Внимателно подбраните базови масла и добавки осигуряват отлично смазване. Перфектно смазване при
стартиране при екстремни температури. Идеална работа при
високи работни температури.

\
Opaljet Energy 3
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Opaljet Longlife 3
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Виск.

Спецификации

Описание

6 0W20

ACEA A1/B1-12 • API CF/SM
• ILSAC GF-5

Opaljet FS 0W20 е 100% синтетично моторно масло, което
се използва главно в най-новите двигатели за икономия
на гориво и в превозни средства, използващи комбинация
от класически двигател с вътрешно горене и алтернативен
източник на енергия, като например при хибридни превозни
средства. Opaljet FS 0W20 е идеален избор за двигателите на
Mazda SKYACTIV и някои двигатели на Honda, Toyota и Lexus.

6 0W30

ACEA A5/B5-12/C2-12 • PSA
B 71 2312

Opaljet Dream 2 е напълно синтетичено SAE 0W30 масло,
предназначено за икономия на гориво и удължени интервали на смяна (до 30 000 км), и е идеален избор за двигателите
EURO 5 и EURO 6 (например двигателите от група PSA от 2012
г.) със системи за намаляване на емисиите (EGR, DPF, SCR).
Opaljet Dream 2 гарантира чистотата на всички части на двигателя (напр. буталата и клапаните) и перфектно смазване
при студен старт.

6 5W30

ACEA A1/B1-12/A5/B5-12/
C1-12 • Ford WSS M2C
913C/934B • JASO DL-1 •
MAZDA • Renault RN0720 •
STJLR.03.5005

Opaljet Supreme е 100% синтетично моторно масло клас
ACEA C1. То отговаря на най-строгия стандарт за SAPS
(нископепелно масло). С най-ниските възможни нива на
сяра, фосфор и сулфатирана пепел, Opaljet Supreme предотвратява блокирането на DPF (Diesel Particle Filter). Opaljet
Supreme е идеален за дизелови двигатели, използвани на
къси разстояния или такива с проблеми в регенерацията
на DPF (проблеми с почистването на филтъра за твърди
частици).

6 5W30

ACEA C2-16 • API CF/SN •
FIAT 9,55535-S1/G1 • IVECO
18-1811 SC1 • PSA B 71
2290-17

Opaljet Millenium 4 е първокласно масло (100% синтетично),
което намалява разхода на гориво (до 8% намаление за
някои модели PSA) и удължава интервалите за смяна. Това
масло гарантира пълна защита на системите за последваща
обработка на отработените газове (по-специално филтрите
за твърди частици).
Opaljet Millenium 4 5W30 е масло, разработено специално за
автомобили Peugeot и Citroen за да реши на проблема с LSPI
(нискоскоростно запалване).
Opaljet Millenium 4 5W30 се препоръчва за превозни средства, отговарящи на стандарта C2 с вискозитетен клас 5W30,
като някои двигатели на FIAT, IVECO, HONDA...

\
Opaljet FS

Opaljet Dream 2

Opaljet Supreme

Opaljet Millenium 4
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Продукт

Виск.

Спецификации

Описание

6 5W30

ACEA C16/C3-16/A3/B4-16/
C4 • Chrysler MS 11106 •
MB 226.51/229.51 • Renault
RN0720

Opaljet X-Treme 5W30 е 100% синтетично моторно масло,
специално разработено за двигателите на Renault с филтър
за твърди частици от ноември 2007 г. Това е масло с ниско
ниво на SAPS (нископепелно) и отговаря на стандарта ACEA
C4. Този специален продукт има ниска летливост, устойчив е
на срязване и се окислява 6 пъти по-бавно поради специфичните си добавки. Той е идеален за удължени интервали на
смяна до 30 000 км.

6 5W40

ACEA C3-16/C2-12 • API
SN/CF • BMW Longlife 04
• DEXOS 2 • FIAT 9.55535S2 • Ford M2C 917A •
MB 229.31 • PORSCHE A 40 •
RENAULT RN0700/RN0710 •
VW 502.00/505.00/505.01

Opaljet Futura 5W40 е много надеждно масло с широка гама
от официални одобрения - OEM. Висококачествените синтетични базови масла с висок вискозитетен индекс и специфичните му добавки гарантират оптимална защита на DPF.
Това масло е универсално и се използва специално за TDI
двигателите с дюза-помпа (VW 505.01) или тежки V8 дизелови
двигатели в SUV с Common-Rail система.

6 5W40

ACEA A3/B4-04 • API CF/
SN • BMW Longlife 01 • FIAT
9.55535-H2/9.55535-M2/
9.55535- N2/9.55535-Z2 •
GM-LL A-025/B-025 •
MB 229.3 • PORSCHE A
40 • PSA B 71 2296 • VW
502.00/505.00 •
RN700/RN710

Opaljet 24S 5W40 е разработено за смазване както на бензинови, така и на дизелови двигатели (без DPF). Той е надежден
избор за двигатели, работещи при трудни условия и по-специално за търговски превозни средства като Mercedes Vito,
Viano и Sprinter изискващи спецификация MB 229.3 Идеален
избор за спортни автомобили Porsche със спецификация
Porsche A40. Това масло гарантира бързо смазване при
студен старт и намалява износването поради своята добра
термична стабилност и устойчивост на окисляване.

6 10W40

ACEA A3/B3 - 12 • API CF/
SM • MB 229.1 • RN 0700 •
VW 501.01/505.00

Opaljet 16S 10W40 е моторно масло със синтетични съставки.
Това масло е идеалният избор за малко по-стари превозни
средства и може да се използва за бензинови и дизелови
двигатели (дизелови двигатели без системи за последваща
обработка на отработените газове). Неговата висока устойчивост срещу срязване на молекулата и ниска летливост
(<15% в съответствие с VW 505.00) при високи температури
позволяват много нисък разход на масло.

\
Opaljet X-Treme

Opaljet Futura

Opaljet 24 S

Opaljet 16 S
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Продукт

Виск.
6 5W40
6 10W40

\
Multi S
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Спецификации
ACEA A3/B4-12 • API
CF/SL • MB 229.1 • VW
501.01/505.00

Описание
Multi S е моторно масло, специално пригодено за смазване
както на бензинови, така и на дизелови автомобили (без
DPF). Бързото смазване при студен старт, перфектното
представяне при високи температури, идеалният смазващ
слой поради добрата термична стабилност и устойчивост
на окисляване, гарантират намалено износване и по-дълъг
живот на двигателя.

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
Unil Lubricants работи в екслклузивно близко сътрудничество с голяма и високотехнологична лаборатория за изследвания. 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 могат 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 анализи, ще можете да извършвате проактивна поддръжка. Проактивният метод за поддръжка се фокусира върху причините 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 работи непрекъснато, получавайки най-доброто внимание.
Ако искате да научите повече за нашите лабораторни дейности и техните анализи, моля, свържете се с Вашия представител.
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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
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
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гр. София - 1202, ул. “Козлодуй” № 21
+359 888 669 666 и +359 883 380 666
tim97sofia@abv.bg

Unil.bg

