WWW.UNIL.COM

СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ ЗА
ГРАДИНАРСКА ТЕХНИКА
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СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ГРАДИНАРСТВО
Смазките и маслата Unil Lubricants спомагат за
намаляване на разходите за поддръжка на градинската техника. Високата производителност на
маслата предлага на всички ваши машини перфектна защита.
Смазочните продукти на Unil Lubricants са предназначени както за по-старо, така и за по-ново
оборудване. Всички те гарантират перфектна защита срещу износване, корозия, кал и сажди. Поради широкия температурен диапазон на маслата
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Unil Lubricants, двигателите винаги са с перфектно
охлаждане. Това предотвратява прегряване на
частите. Дори при ниски температури, всички елементи на двигателя остават добре защитени.
Unil Lubricants предлага голямо разнообразие
от професионални продукти както за дизелови,
така и за бензинови двигатели, верижни триони,
смазочни материали и други специални продукти
за всеки тип градинска техника.
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МАСЛО ЗА ВЕРИЖНИ ТРИОНИ
Продукт и описание

Стандарти

ContactM/H/E

/

Минерално смазващо масло за верижни триони,
подсилено с полимери за получаване на прилепващ
маслен филм. Този тип масло се препоръчва също
за вибраторни машини и трансмисионни вериги с
намалено смазване. Класовете CONTACT M (среден)
и CONTACT H (висок) са предназначени за верижни
триони с двигатели с вътрешно горене. CONTACT E е
специално разработено за смазване на вериги на електрически верижни триони.
ChainBIO

Opaljet 16S е многофункционално моторно масло, което предлага изключително високо ниво на производителност. Този смазочен продукт ще отговори на всички
очаквания на най-мощните двигатели, като бензинови,
дизелови, турбодизелови или многоклапанни двигатели.

ContactM:
6 SAE 30
6 ISO VG 100
ContactH:
6 SAE 40
6 ISO VG 150
ContactE:
6 SAE 20
6 ISO VG46

ACEC-L-33 A-93(> 90%)

6 SAE 30
6 ISO VG 100

ACEAA3/B3 -12- APICF/
SM- MB229.1- RN 0700 VW501.01/505.00

6 SAE 10W40

Chain BIO е прилепващо, биоразградимо масло за
смазване на вериги за верижни триони. CHAIN BIO е
незаменим продукт за дърводобивни компании, които
се грижат за околната среда.
Opaljet16S

Вискозитети
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МОТОРИЗИРАНА ГРАДИНСКА ТЕХНИКА
Продукт и описание

Стандарти

2T Special

APITC- JASOFC

6 10W30
6 ISO VG68

APICF / SF

6 SAE 30

ACEAE2-96 Issue 5 (2007) ACEAA2-96 Issue 3
(2002) - ACEAA3- ACEAB3-98
Issue 2 (2004)
- APICF/SJ - MAN271MB229.1- PSA B 712295 VW501.01/505.00- VolvoVDS

6 SAE 15W30

ACEAA3/B3 -12- APICF/
SM- MB229.1- RN 0700 VW501.01/505.00

6 SAE 10W40

2T SPECIAL се препоръчва за всички двутактови двигатели с въздушно охлаждане, които работят при много
високи температури. Това масло е пригодено за всички
видове бензин.
Merion4T

Вискозитети

Merion 4T е масло, особено подходящо за смазване на
малки, бензинови, четиритактови двигатели в градинарството. Характеризира се с отлична защита от
корозия и устойчивост на високи температури. Това е
идеалното масло за вашите градински инструменти.
Opaljet12S
Opaljet 12S се препоръчва за смазване на бензинови
и дизелови двигатели с или без турбо. Благодарение
на многото стандарти и спецификации, които покрива,
това моторно масло може да се използва за широк
спектър от приложения. Въпреки че този продукт
е създаден за използвате в обширен автопарк, то е
изключително подходящо и за двигатели в различни
градински машини. Поради високото качество на
добавките, двигателят е защитен по-дълго и работи
значително по-тихо.
Opaljet16S
Opaljet 16S е многофункционално моторно масло, което предлага изключително високо ниво на производителност. Този смазочен продукт ще отговори на всички
очаквания на най-мощните двигатели, като бензинови,
дизелови, турбодизелови или многоклапанни двигатели.
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Продукт и описание

Стандарти

Garden10W30

APICF/SL - ACEAA3/B3-08MB229.1

GARDEN 10W30 е специално разработено масло за
смазване на моторизирани, 4-тактови машини в градинския сектор (косачки, моторни триони, леки дизелови трактори и др.) Това масло е притежава специална добавка, така че масленият филм перфектно
защитава частите на двигателя от износване, причинено от прекомерна влага. GARDEN 10W30 е идеален
продукт за използване в машини, за които се препоръчва масло SAE 30 или 10W30.

Вискозитети
6 SAE 10W30

СПРЕЙ
Продукт и описание

Стандарти

Chain S

/

Вискозитети
6/

Поливалентна, 100% синтетична смазка за смазване
и защита на вериги, панти, болтове, пружини, брави,
фини механизми, клеми на акумулатори и др.
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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

12

гр. София - 1202, ул. “Козлодуй” № 21
+359 888 669 666 и +359 883 380 666
tim97sofia@abv.bg

Unil.bg

