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СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ

   Последните технологични разработки в сферата на 
селскостопанските и строителни превозни средства, 
доведоха до по-ефективни двигатели през последните 
години, с по-ниско въздействие върху околната среда, 
поради по-ниския си разход на гориво. Поради все 
по-строгите стандарти, наложени от производителите 
на двигатели и трансмисии, тези разработки вървят 
ръка за ръка с еволюцията на използваните смазочни 
материали в селскостопанските превозни средства.

 От STOU и UTTO към специализирано смазване

   В съответствие с традицията, STOU (Super Tractor 
Universal Oil) често се използва за смазване на тези пре-
возни средства. Това универсално масло се използва за 
смазване на двигателя, трансмисията и всички хидрав-
лични системи. Причината за това беше ограничаване-
то на броя на използваните масла.
Освен устойчивост, повишена производителност и 
по-ниски разходи за поддръжка, днес се обръща много 
повече внимание на намаляването на разхода на гори-
во, както и на по-ниски емисии, отделяни от съвремен-

ните двигатели. Едно, многофункционално масло вече 
не е достатъчно за съвременните двигатели EURO V и 
EURO VI. Сега се изискват два различни продукта: специ-
фично моторно масло и второ масло за хидравличната 
система, спирачките и трансмисията (UTTO – универ-
сално, трансмисионно, тракторно масло). По-високото 
качество на моторните масла предлага необходимата 
производителност и спомага за спазването на изисква-
нията, посочени в най-новите стандарти за емисии. 
Целта е също така да се постигне добра течливост при 
ниски температури и еднакво добри резултати при 
високи температури.

   Поради най-новите разработки в трансмисионните 
технологии в селскостопанските превозни средства 
(често оборудвани с преден и / или заден диферен-
циал), производителите са изправени пред все по-стро-
ги изисквания за смазване. Следователно, използването 
на STOU или UTTO за множество системи е по-рядко. 
Ето защо Unil Lubricants разполага с пълна гама специа-
лизирани масла за всяка част от вашата машина.
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Продукт и описание Стандарти Вискозитети

Pallas 725 

PALLAS 725 е високоефективно масло, 
предназначено за най-модерните дизелови 
двигатели, работещи в най-суровите условия 
на употреба и натоварване, с приложение в 
селското стопанство, транспорта или строи-
телството.

PALLAS 725 е специално разработено, за да 
е в тон с технологичното развитие на двига-
тели с ниски емисии EURO 4, EURO 5 и EURO 
6, и по-специално за двигатели с филтър за 
твърди частици. 

По-ниският вискозитет на PALLAS 725 осигу-
рява оптимална икономия на гориво (от око-
ло 1 литър на 100 км.) в сравнение с масло 
SAE 15W40 и 15W30.

ACEAE7-04-Issue-2-(2007) - ACEAE9-08 
issue 2- APICJ-4/SN - CATECF 1a/2/3- 
Cummins CES 20081- Detroit Diesel 
DDC93K218- Deutz DQC III-05 - Mack 
EO-O Premium Plus - MAN3575 - 
MB228.31- MTUType2.1- RVI RXD- Renault 
Truck RLD-3 - VolvoVDS 3/4

 65W30

ACEAE9-12- API CJ-4/SN - CATECF 3- 
Cummins CES 20081- Deutz DQCIII-10LA 
- JASODH-2 - Mack EO-OPremium Plus 
- MAN3575 - MB 228.31- MTUType2.1- 
Renault Truck RLD-3 - VolvoVDS4

 610W30

ACEAE9-08 issue 2- APICJ-4/SN - CATECF
1a/2/3- CUMMINSCES 20078/20081 - 
DeutzDQC III-10LA - Mack EO-OPremium 
Plus - MAN3575 - MB-Approval228.31- 
MTUType2.1- RVI RXD - Renault Truck RLD-
3 - SCANIA Low Ash - Volvo VDS 3/4

 610W40

ACEA E7-04-Issue-2-(2007) - ACEA 
E9-08 issue 2- APICJ-4/SN - CATECF 
1a/2/3- Cummins CES 20081 - Detroit 
Diesel DDC 93K218 - Deutz DQC III-05 
- Mack EO-O Premium Plus - MAN 3575 - 
MB228.31- MTUType2.1- RVI RXD- Renault 
TruckRLD-3 - VolvoVDS 3/4

 615W40

ДВИГАТЕЛНО МАСЛО 
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Продукт и описание Стандарти Вискозитети

Pallas 900

PALLAS 900 е UHPD (Ultra High Performance 
Diesel) моторно масло на синтетична основа, 
с естествени многоградни свойства. Това 
масло е устойчиво на изключително високи 
температури, не се поддава на разпадане и, 
благодарение на своя SAE вискозитет, може 
да се използва целогодишно. 

PALLAS 900 е особено препоръчителен 
продукт за най-претенциозните приложения, 
както в транспортния, така и в строителния 
сектор.  Това двигателно масло е много под-
ходящо за 4-тактови двигатели с ниски еми-
сии, включително тези, оборудвани с филтър 
за твърди частици DPF (Diesel Particle Filter) 
и двигатели, използващи SCR технология (с 
AdBlue). Подходящо за използване в дизело-
ви двигатели от EURO 3 до EURO 6.

ACEAE4-99 issue 3- ACEAE6-08/E7-08- 
ACEAE9-08 issue 2- APICF4/CJ-4 - DAF 
HP-2 - DEUTZDQCIV-10LA - Mack EO-N
- MAN3271.1/3277/3477- MTUTYPE 3.1- 
MB 228.5/228.51- RGD- RVI RLD-2/RXD- 
VolvoVDS 3- SCANIA LowAsh

 65W30

ACEAE4-99 issue 3- ACEAE6 - 12- 
ACEAE7- 12- ACEAE9-08 issue 2- APICF4/
CI-4 - DAFHP-2 - JASODH-2- Mack EO-N- 
MAN3271.1/3277/3477- MTUTYPE 3.1- 
MB228.51- RGD- RVIRLD-2/RXD
- VolvoVDS 3- SCANIALowAsh

 610W30

ACEA E6-12/E7-12/E9-12 - API CI-4 - CAT 
ECF 1-a - CUMMINS CES 20076/20077 
- DAF HP-2 - DEUTZ DQCIV-10LA - 
JASODH-2- MackEO-N- MAN3271.1/3477 
- MTUTYPE 3.1- MB228.51 - RGD- RVI RLD-
2/RXD- VolvoVDS3- SCANIA Low Ash

 610W40
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Продукт и описание Стандарти Вискозитети

Pallas2000

PALLAS 2000 5W30 е синтетично, UHPD (Ultra High 
Performance Diesel) масло и е специално разработено, 
за да отговори на най-строгите изисквания на най-мо-
дерните 4-тактови (тежкотоварни), дизелови двигатели, 
особено по отношение на емисиите, икономията на 
гориво и изключително дългия интервал за смяна.
 PALLAS 2000 позволява интервали за смяна до 150 000 
км (в зависимост от изискванията на производителя,) 
при условия на интензивна употреба и редовен анализ 
на маслото.
 Това масло е много подходящо за двигатели с DPF 
(филтър за твърди частици), за които се препоръчва 
най-висок клас 5W30 моторно масло за двигатели с 
ниски емисии, които отговарят на стандартите Euro V и 
Euro VI. PALLAS 2000 5W30 осигурява значителна ико-
номия на гориво (приблизително 1 литър на 100 км) в 
сравнение с маслото SAE 15W40.

Mack EO-OPP - MAN M 3677 
/ 3477 - MB Approval 228.51 
- RENAULT RLD-3 - VOLVO 
VDS-4 - PERFORMANCE LEVELS 
- ACEA E6/E7/E9-08 Issue 2 - 
API CJ4 - CUMMINS CES 20081 
- DEUTZ - DQC IV-10LA - JASO 
DH-2 - MB 228.31 - MB 235.28 
- MTU Type 3.1 - SCANIA LOW 
ASH - Voith retarder Oil Class B

 65W30

Medos700

Medos 700 15W40 е SHPD (Super High Performance 
Diesel) масло, съставено от висококачествени базови 
масла и синтетични добавки. Medos 700 отговаря на 
стандарта ACEA E7 и е перфектното моторно масло за 
смазване на стари двигатели до EURO 4 с EGR система 
(без дизелов филтър за твърди частици DPF). Много-
функционалният характер на Medos 700, подходящ от 
камиони за автомобилен транспорт до тежкотоварни 
дизели за офроуд приложения (строителство, селско и 
горско стопанство и др.) и неговите свойства за защита 
на двигателя,  го правят всепризнат продукт, одобрен 
от много производители.

ACEA E7-12/E3/E5 - ACEA 
A3/B3 -12 - API CI4/SL - 
BAUDOIN ENGINES - CAT ECF 
1a - CAT ECF-2 - CUMMINS 
CES 20076/20077 - Deutz 
DQC III-10 - GLOBAL DHD-1 - 
IVECO - JASO DH-1 - KOMATSU 
- KES07.851.1 - Mack EO-M+/
EO-N - MAN 3275-1 - MB 
228.3/229.1 - MTU-category 
2 - RVI RLD-2 - Volvo VDS 3 - 
ZF-TE-ML 07C

 615W40
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ХИДРАВЛИКА

Продукт и описание Стандарти Вискозитети 
ISO VG

HydroHVI

Серия HVI са хидравлични масла на основата на ста-
билизиран цинк с висок индекс на вискозитет. Те се 
препоръчват за всички хидравлични системи с високо 
налягане (> 350 бара), изискващи клас по ISO HV. HVI е 
особено подходящо за промишлени приложения, но 
може да се използва и за мобилно оборудване (напри-
мер в строителството), в условията на големи темпера-
турни колебания.

ISO 6743 HV - DIN 51524 
Teil 3 HVLP - DENISON HF2 - 
VICKERS M2950S - VICKERS I 
286S - CINCINNATI P69(ISO68)/
P70(ISO46) - US STEEL 127/136 
- NFE 48603 HV

 615
 622
 632
 646
 668

HydraluxHV

HYDRALUX HV може да се използва във всички систе-
ми, за които е предписан клас на масло ISO HM или HV. 
Поради своите детергентни свойства (стандарт DIN 
51524, част 3 HLP-D), той е особено препоръчителен 
за системи, които са чувствителни към замърсяване с 
вода и значителни температурни колебания.

DIN 51524 Teil 3 HLP-D - ISO 
6743 HV - MAN N698 - NFE 
48603 HV - NFE 60200 HV 
- VICKERS I 286S - VICKERS 
M2950S

 622
 632
 646
 668

Fluid BIOS

FLUID BIO S е продукт, адаптиран за хидравлични 
системи, работещи при тежки условия, които изискват 
масло с перфектни противоизносни свойства и висок 
вискозитетен индекс. FLUID BIO S се препоръчва на-
всякъде, където околната среда може да бъде застра-
шена от течове или разливи на масло. 
FLUID BIO S няма специални изисквания и може да се 
използва навсякъде, където е предписано конвен-
ционално минерално, хидравлично масло. Високият 
вискозитетен индекс дава възможност да се прилага 
при различни класове вискозитет. ВНИМАНИЕ: при 
възможност трябва да се избягва смесването с мине-
рални и растителни масла.

ISO 6743 HV- DIN51524Teil 3 
HVLP

 622
 646
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STOU(SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL- УНИИВЕРСАЛНО ТРАКТОРНО МАСЛО)

Продукт и описание Стандарти Вискозитети 

Xanthos

Xanthos 10W40 е многофункционален смазочен про-
дукт за двигатели и машини в строителството и селско-
то стопанство. Това е STOU (Super Tractor Oil Universal) 
продукт и се препоръчва за смазване на двигатели, 
скоростни кутии, хидростатични трансмисии, хидрав-
лични системи, мокри спирачни системи и компресо-
ри. Висококачественото базово масло и специалните 
добавки осигуряват добра устойчивост на корозия, 
добри противопенни свойства и добра устойчивост 
на срязване. Благодарение на широката си гама от 
приложения, Xanthos е идеален партньор за рацио-
нализиране на вашия склад за смазочни продукти. По 
този начин не могат да се използват грешни масла и 
не е необходимо да се съхраняват големи количества 
различни масла.

AACEA E2-16/E4-08/E7-08 - 
ALLISON C4 - API CE/CF-4/
CG-4/CI-4/GL4/SF - API GL5 
(low speed, high torque) - CAT 
TO2 - Ford M2C 159B - ISO 
6743 HV - JD J20A/J20C/
J20D/J27 - MAN 271 - MB 
227.1/228.1/228.3 - MIL-L-
2104D - MIL-L-46152 B - MF 
1135/M1139/M1144/M1145 
- VICKERS M2950S -
ZF-TE-ML 06B/07B

 610W40

Agrialle

Agrialle, STOU (Super Tractor Oil Universal) масло. Смаз-
ва всички части (двигатели, хидравлични системи, 
механични трансмисии, потопени спирачки) в селско-
стопански превозни средства: трактори, комбайни, 
резачки за плява и др. Висококачественото минерално 
базово масло и специалните добавки гарантират до-
бра и надеждна защита на смазваните части в кратко-
срочен и дългосрочен план.

ACEA E4-08/E7-08 - ALLISON 
C4 - API CE/CF-4/CG-4/CI-4/GL4 
- CAT TO2 - Ford M2C 159B - JD 
J20A/J20C/J27A - MF M1139/
M1141/M1144/M1145 - New 
Holland 82009202 - NH 410B - 
ZF-TE-ML 06B/06C/07B

 610W30
 615W30

ACEA E4-08/E7-08 - ALLISON C4 
- API CI-4/GL4 -
- CAT TO2 - Ford M2C 159B - JD 
J20A/J20C/J27A - MF M1139/
M1141/M1144/M1145 - New 
Holland 82009202 - NH 410B

 615W40
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5 СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ  ЗА РЕДУКТОРИ И ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ 

Продукт и описание Стандарти Вискозитети 

Fluid HIS

Fluid HIS, UTTO  (универсално трансмисионно трак-
торно масло), смазва всички части (с изключение на 
двигателя) на селскостопанските превозни средства. 
FLUID HIS може да се използва винаги, когато е пред-
писано масло, което отговаря на посочените специ-
фикации за механични трансмисии (като скоростни 
кутии) , хидротрансформатори и разпределителни 
кутии, хидравлични трансмисии и потопени спирач-
ни системи.

AAGCO POWERFLUID 821XL - ALLISON 
C4 - API CG-4/GL4 - CAT TO2 - John Deere 
J20B/J20C/J20D - Massey Ferguson CMS M 
1135/1141/1143/1145 - Case New Holland 
CNH MAT 3505/3509/3525/3540 - CASE 
MS 1207/1210 - FENDT VARIO - Ford ESN-
M2C 86B/86C/134D - FNHA-2-C-200.00 
- FNHA-2-C-201.00 - Kubota UDT Fluid 
- LANDINI - NH 410B - RENAULT/CLAAS - 
VCE WB 101 - VOLVO WB 101 - ZF-TE-ML 
05F/03E/06K/17E/21F

 6 10W30
 6 ISO VG 68

Fluid VO

Fluid VO е многофункционално масло на минерална 
основа, тип UTTO (универсално, трансмисионно, 
тракторно масло) . FLUID VO е пригодено за смаз-
ване на различни компоненти, изискващи този вид 
масло, а именно- механични трансмисии, хидра-
влични системи и потопени спирачки. Това масло 
може да се използва както за машини в строител-
ството, така и за селскостопански превозни сред-
ства (по-специално машини VOLVO изискващи тип 
масло WB 101).

API GL4 - ALLISON C4 - CAT TO2 - DENISON 
HF0 -Ford M2C 134D - Case New Holland 
CNH MAT 3505/3509/3525 - CASE MS 
1210/1207 - FNHA-2-C-200.00 - FNHA-
2-C-201.00 - Ford ESN-M2C 134D/86B/86C 
- ISO 6743 HV - JD J20C/J20D - Kubota 
UDT Fluid - Massey Ferguson CMS M 
1135/1141/1143/1145 - NH 410B - VCE WB 
101 -
ZF-TE-ML 03E/05F/17E/21F

 6 SAE 30
 6 ISO VG 68

Fluid SVO

FLUID SVO е напълно синтетично UTTO масло, спе-
циално разработено за трансмисии, хидравлични 
съединители и потопени спирачни системи. Про-
дуктът отговаря на изискванията на Volvo WW 102 
за мокри спирачки. FLUID SVO има ниска точка на 
втвърдяване и отлични антифрикционни свойства 
(против приплъзване ). 
Противоизносните качества на маслото осигуряват 
безпроблемното смазване на зъбните предавки, 
помпи и лагери, както и на хидравличната система 
при високо налягане.

API GL4 - ALLISON C4 - CASE MS 
1207/1209/1210 -
CAT TO2 - Ford M2C 41B/48C/86C/134D - 
ISO 6743 HV - JD J20D - KOMATSU AXO 80 
- Kubota UDT Fluid - Massey Ferguson CMS 
M 1135/1141/1143/1145 - NH 410B - VOLVO 
WB 101 -
VOLVO WB 102 (97304) - ZF-TE-ML 
03E/05F/06K

 6 ISO VG 32 
 6 ISO VG 46
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ЗАДВИЖВАЩИ ОСИ И ДИФЕРЕНЦИАЛИ

Продукт и описание Стандарти Вискозитети 

GearZF

Gear ZF е масло, което е изключително подходящо за 
скоростни кутии (задни мостове и диференциали)  на 
леки и товарни автомобили, но може да се използва и 
в индустриални скоростни кутии. Висококачествените 
минерални базови масла и специалните добавки при-
тежават отлични свойства срещу износване при високо 
налягане, термична стабилност и добра устойчивост 
на окисляване и срязване. Подходящата течливост при 
ниски температури осигурява оптимално първоначал-
но смазване без разпенване. В семейството на GF ZF се 
предлагат три вискозитета: 80W90, 85W90, 85W140.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради своите EP характеристики,  Gear 
ZF е неподходящо масло при контакт с цветни метали 
(мед, бронз и др.).

API GL5 - MB 235.0 - DAF - 
FORD SR-M2C9102-A -
KOMATSU KES07.861 - MAN 
342 M-1 - MIL-L-2105C - 
MIL-L-2105D - RENAULT 
- VOITH 3.325-339 - VOLVO 
97310/97316 - ZF-TE-ML 
01/05A/07A/16B/16C/16D/17B
/19B/21A

 680W90
 685W90
 685W140

Universal Gear

UNIVERSAL GEAR 80W90 е масло, предназначено за 
смазване на всички механични скоростни кутии и ди-
ференциали, които изискват спецификации за високо 
натоварване API GL4 или GL5 SAE 80W90.

API GL4/GL5 - DAF - MAN 342 
M-1 - MB 235.0 - MIL-L-2105D 
- RENAULT - VOITH 3.325-339 - 
VOLVO 97310/97316 - ZF-TE-ML 
05A/07A - ZF-TE ML 16B - ZF-
TE-ML 16C/16D/17B/19B/21A

 680W90
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ГРЕСИ

Продукт и описание Вискозитети 

Supergrease200

SUPERGREASE 200 е силно полепваща, многофункционална, литиево-калциева грес, спе-
циално пригодена за работа при екстремни температури и натоварвания. Поради това, 
тази грес се препоръчва за смазване най-вече на оборудване в строителната техника. 
SUPERGREASE 200 е подходяща за смазване на лагери, работещи или не в присъствието 
на вода, валове, полуоски и връзки, лагери на колелата и главините.

 6NLGI 2

Caliopal

Caliopal е силно прилепваща, висококачествена смазка, която е специално разрабо-
тена от базово масло с висок вискозитет, което означава, че този продукт може да 
издържи на големи натоварвания и е силно водоустойчив. Тази грес предлага отлична 
устойчивост на екстремни условия на натоварване, дори без използването на серосъ-
държащи EP добавки. Caliopal се препоръчва за приложения, които са подложени на 
комбинация от големи натоварвания, ниски скорости и възможно измиване. Продук-
тът е подходящ и за смазване на отворени зъбни колела, тежки вериги и прикачена 
техника.

 6NLGI0 
 6NLGI2

Thermoplex

Thermoplex е EP грес (Extreme Pressure- екстремно натоварване), разработена на осно-
вата на литиев комплексен сапун. Тази грес е универсална, дълготрайна и е особено 
подходяща за продължителна употреба при широк диапазон от температури, от - 30 
° C до 150 ° C, с пикове до 220 ° C. Termoplex може да издържа на високи скорости и 
големи натоварвания и удари, и следователно е подходяща за смазване на оси на ка-
миони, всички видове сферични, ролкови или иглени лагери, както и за лагери, които 
работят под силно натоварване и висока температура, дори в присъствието на вода. 
TERMOPLEX е класифициран като KP2N-25 продукт, в съответствие с DIN 51502, ISO-L-
XCDIB2 и  ISO 6743.

 6NLGI 2
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Смазките и маслата Unil Lubricants спомагат за 
намаляване на разходите за поддръжка на гра-
динската техника. Високата производителност на 
маслата предлага на всички ваши машини пер-
фектна защита. 

Смазочните продукти на Unil Lubricants са пред-
назначени както за по-старо, така и за по-ново 
оборудване. Всички те гарантират перфектна за-
щита срещу износване, корозия, кал и сажди. По-
ради широкия температурен диапазон на маслата 

Unil Lubricants, двигателите винаги са с перфектно 
охлаждане. Това предотвратява прегряване на 
частите. Дори при ниски температури, всички еле-
менти 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.

СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ГРАДИНАРСТВО
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МАСЛО ЗА ВЕРИЖНИ ТРИОНИ 

Продукт и описание Стандарти Вискозитети 

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 елек-
трически верижни триони.

/ ContactM:
 6SAE 30
 6 ISO VG 100

ContactH:
 6SAE 40
 6 ISO VG 150

ContactE:
 6SAE 20
 6 ISO VG46

ChainBIO

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.

ACEC-L-33 A-93(> 90%)  6SAE 30
 6 ISO VG 100

Opaljet16S

Opaljet 16S е многофункционално моторно масло, кое-
то предлага изключително високо ниво на производи-
телност. Този смазочен продукт ще отговори на всички 
очаквания на най-мощните двигатели, като бензинови, 
дизелови, турбодизелови или многоклапанни двига-
тели.

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

 6SAE 10W40
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МОТОРИЗИРАНА ГРАДИНСКА ТЕХНИКА 

Продукт и описание Стандарти Вискозитети 

2T Special

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

APITC- JASOFC  610W30 
 6 ISO VG68

Merion4T

Merion 4T е масло, особено подходящо за смазване на 
малки, бензинови, четиритактови двигатели в гра-
динарството. Характеризира се с отлична защита от 
корозия и устойчивост на високи температури. Това е 
идеалното масло за вашите градински инструменти.

APICF / SF  6SAE 30

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.

ACEAE2-96 Issue 5 (2007) - 
ACEAA2-96 Issue 3
(2002) - ACEAA3- ACEAB3-98 
Issue 2 (2004)
- APICF/SJ - MAN271- 
MB229.1- PSA B 712295 - 
VW501.01/505.00- VolvoVDS

 6SAE 15W30

Opaljet16S

Opaljet 16S е многофункционално моторно масло, кое-
то предлага изключително високо ниво на производи-
телност. Този смазочен продукт ще отговори на всички 
очаквания на най-мощните двигатели, като бензинови, 
дизелови, турбодизелови или многоклапанни двига-
тели.

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

 6SAE 10W40
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СПРЕЙ 

Продукт и описание Стандарти Вискозитети 

Garden10W30

GARDEN 10W30 е специално разработено масло за 
смазване на моторизирани, 4-тактови машини в гра-
динския сектор (косачки, моторни триони, леки ди-
зелови трактори и др.) Това масло е притежава спе-
циална добавка, така че масленият филм перфектно 
защитава частите на двигателя от износване,  причи-
нено от прекомерна влага. GARDEN 10W30 е идеален 
продукт за използване в машини, за които се препо-
ръчва масло SAE 30 или 10W30.

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

 6SAE 10W30

Продукт и описание Стандарти Вискозитети 

ChainS

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

/  6 /
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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 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 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 рабо-
ти 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


