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E S P E R I E N Z A ED I N N O V A Z I O N E
EXPERIE N CE AND INNO VATION
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Esperienza ed Innovazione
Experience and Innovation
SỨ MỆNH
Chúng tôi sản xuất và tiếp thị dầu nhớt chất lượng cao cho cả thị trường
trong nước và quốc tế, đồng thời cung cấp cho các chuyên gia trong lĩnh
vực này nhiều loại dầu nhớt cho xe hạng nhẹ và hạng nặng, xe máy, hộp
số, nông nghiệp, hàng hải và công nghiệp.
Chất lượng sản phẩm và sự tôn trọng môi trường được đảm bảo bởi
chứng chỉ ISO 9001 và ISO 14001, và các kỹ thuật viên phòng thí
nghiệm của chúng tôi làm việc để đáp ứng và vượt quá nhu cầu của các
nhà sản xuất ô tô hàng đầu.
Thông qua dịch vụ hậu cần tích hợp và rộng khắp và nhờ các thỏa thuận
thương mại với các công ty vận tải hàng đầu, chúng tôi cung cấp sản
phẩm trên khắp nước Ý trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt
hàng. Nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp bất kỳ thông tin
thương mại và kỹ thuật nào.
TẦM NHÌN
Chúng tôi làm việc để đảm bảo rằng thương hiệu và sản phẩm ngày
càng được khách hàng coi là đồng nghĩa của chất lượng và đổi mới
công nghệ. Chúng tôi đang thực hiện một chương trình tăng trưởng
chuyên sâu nhằm cải thiện và triển khai tổ chức kinh doanh và các
hoạt động hỗ trợ khách hàng. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi
hợp tác hàng ngày với các nhà sản xuất phụ gia lớn và với một số
trung tâm nghiên cứu của trường đại học Ý, để củng cố thương hiệu
là một trong những công ty năng động và chuyên biệt nhất trong
lĩnh vực dầu nhờn ở Ý và quốc tế.

MISSION
We produce and we sell high quality lubricants for national
and international market, we offer to professionals in the
field a wide range of product for light and heavy motor vehicles, motorcycle, transmission, agriculture, marine and
industry.
The product quality and the respect of the environment are
guaranteed by the ISO 9001 and the ISO 14001, moreover
our laboratory technicians work to satisfy and go beyond the
needs of the most important companies in the field.
Thanks to a combined and detailed logistics and thanks to
business agreements with some important transport firms,
we make product available in all Italy within 48 hours from
the receiving order. Our staff is always available to respond
to any technical or sales request.
VISION
We work to ensure that the brand and the product are increasingly being perceived by customers as synonyms of quality
and technological innovation. We are implementing an intensive
program of growth in order to improve and implement the business organization and customer support activities. Our
engineering team works daily with the best manufacturers of
additives and with some Italian university research centers, in
order to consolidate the brand as one of the most dynamic and
specialized in the lubricants sector on the Italian and international territory.

DÒNG SẢN PHẨM
PRODUCT LINE
DẦU ĐỘNG CƠ XE Ô TÔ
PASSENGER CAR MOTOR OILS

DẦU XE MÁY
MOTORCYCLES OILS

DẦU XE TẢI
HEAVY DUTY MOTOR OILS

DẦU MÁY NÔNG NGHIỆP
AGRICULTURAL VEHICLES OILS
DẦU TÀU BIỂN
MARINE OILS
DẦU TRUYỀN
TRANSMISSION OILS

DẦU CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL OILS
DẦU CHÔNG ĐÔNG LẠNH
COOLING SYSTEMS
LIQUIDI FRENI
BRAKE FLUIDS
GRASSI
GREASES

CHU KỲ SẢN XUẤT CỦA CHÚNG TÔI
OUR PRODUCTION CYCLE
Trạm trộn hiện có công suất sản xuất 10 triệu lít dầu bôi trơn
và hóa chất đóng gói mỗi năm. Nó được quản lý bởi một PLC
hiện đại, điều phối các bộ phận trộn bằng hệ thống
máy bơm và van tự động.
The mixing system today has a production capacity of 10 million liters
per year of lubricating oils and packaged chemicals. It is run by a modern PLC
coordinating the mixing unit through a system of pumps and automated valves.

LA PRODUZIONE
DEI FLACONI
THE BOTTLES PRODUCTION

LA MISCELAZIONE

IL CONFEZIONAMENTO

THE BLENDING

THE PACKING

®

ESPERIENZA E INNOVAZIONE
EXPERIENCE AND INNOVATION

M.G.V. RACE PERFORMANCE
10W-60
BORN FOR COMPETITIONS

M.G.V. RACE PERFORMANCE 10W-60 là dầu bôi trơn
Tổng hợp toàn phần, được phát triển để đáp ứng các yêu
cầu đặc biệt của tất cả những chiếc xe ô tô được trang bị
động cơ hiệu suất cao và yêu cầu API SN / hoặc ACEA A3
/ B4 cụ thể.

SAE 10W-60

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

M.G.V.
5W-30 C1
100 SYNTHETIC LUBRICANT FUEL ECONOMY

M.G.V. 5W-30 C1 được pha chế phù hợp với đặc điểm kỹ
thuật được yêu cầu bởi các nhà sản xuất như Jaguar, Ford,
Mazda và bất cứ nơi nào yêu cầu ACEA C1. Việc sử dụng các
phụ gia đặc biệt điều chỉnh độ ma sát cho phép giảm đáng kể
mức tiêu thụ nhiên liệu.

SAE 5W-30
ACEA C1
FORD WSS-M2C934 A/B
Suitable for use:
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005

1 LITER

4 LITERS

REUOV001-124

REUOV004-124

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
20 LITERS

200 LITERS

REUOV020-124 REUOV200-124

M.G.V.
5W-30 C2
100 SYNTHETIC LUBRICANT

M.G.V. 5W-30 C2 là dầu nhớt tổng hợp toàn phần, được phát triển
đặc biệt để đáp ứng yêu cầu của tất cả các động cơ hiệu suất cao
như Ci- troen, Peugeot, Fiat yêu cầu ACEA C2 cụ thể như được
trang bị cho hệ thống khí thải sau xử lý khí thải (FAP / DPF) .

PSA B71 2290

1 LITER

M.G.V.
5W-30 C3
FULL SYNTHETIC LUBRICANT

M.G.V. 5W-30 C3 là loại dầu nhớt tổng hợp toàn phần được pha chế đặc
biệt để đáp ứng các yêu cầu của tất cả các động cơ Volkswagen và
Mercedes, đặc biệt là những động cơ có bộ lọc hạt. Chất bôi trơn được
Mercedes-Benz chứng minh cho các dịch vụ thông thường và kéo dài.
Được tạo thành với công nghệ đặc biệt Active, bảo vệ động cơ khỏi sự
hình thành liên tục của bùn và cặn, cải thiện phản ứng
veness và hiệu suất cho đến lần thay dầu tiếp theo cùng với việc
giảm mạnh lượng khí thải gây ô nhiễm..

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

SAE 5W-30
ACEA C3
API SN/CF
MB 229.31 - MB 229.52
VW 504.00/507.00
GM DEXOS 2 - BMW LL-04
Suitable for use:
FIAT 9.55535-S2 - CHRYSLER MS 11106
Approvals:
MB-APPROVAL 229.51

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1 LITER

4 LITERS

REUOV001-106

REUOV004-106

20 LITERS

200 LITERS

REUOV020-106 REUOV200-106

M.G.V.
5W-40 TECH
FULL SYNTHETIC LUBRICANT

M.G.V. 5W-40 TECH là loại dầu nhớt tổng hợp hoàn toàn được
thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của các nhà sản xuất xe hơi lớn.
Thích hợp cho động cơ xăng và động cơ diesel được trang bị bộ
xúc tác 3 chiều và bộ lọc hạt động cơ diesel. Nó được pha chế với
công nghệ đặc biệt Active. Nó có tác dụng bảo vệ động cơ khỏi sự
hình thành bùn liên tục và cặn bẩn, cải thiện khả năng đáp ứng và hiệu
suất cho đến lần thay dầu tiếp theo.

SAE 5W-40
ACEA C3
API SN/CF
BMW LL-04
PORSCHE A40
VW 502.00/505.01
Suitable for use:
FIAT 9.55535-S2 - CHRYSLER MS 11106
Approvals:
MB-APPROVAL 229.51

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1 LITER

4 LITERS

REUOV001-114

REUOV004-114

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

REUOV020-114 REUOV200-114

M.G.V.
5W-30 C4
100 SYNTHETIC LUBRICANT
SPECIFICALLY FOR RENAULT ENGINES

M.G.V. 5W-30 C4 là loại dầu nhớt tổng hợp 100% được thiết kế để
đáp ứng các thông số kỹ thuật do Renault cung cấp cho xe ô tô
được trang bị bộ lọc riêng. Công thức cung cấp khả năng làm sạch
động cơ liên tục và liên tục bằng cách loại bỏ cặn bẩn và cặn để tối
ưu hóa hiệu suất và khả năng đáp ứng của động cơ cho đến lần
thay nhớt tiếp theo.

20 LITERS

200 LITERS

M.G.V.
5W-20 B
100

SYNTHETIC ENGINE OIL INSTANTANEOUS PROTECTION

M.G.V. 5W-20 B là dầu nhớt tổng hợp 100%, được thiết kế cho các động
cơ hiện đại yêu cầu bôi trơn tức thì kể từ giai đoạn khởi động. Các phân
tử phụ gia và bazơ tổng hợp bám vào các thành phần cơ học của động
cơ (pít-tông / xi-lanh), tạo ra một lớp màng bôi trơn phụ giúp bảo vệ khỏi
mài mòn.

Suitable for use:

1 LITER

4 LITERS

20 V

200 LITERS

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

M.G.V.
5W-40

SAE 5W-40

HIGH PERFORMANCE AND ENGINE CLEANING

MB 229.3

M.G.V. 5W-40 ngăn chặn sự hình thành cặn và quá trình axit hóa, nguyên nhân
làm giảm hiệu suất động cơ. Nó giữ cho hệ thống phun và động cơ sạch sẽ cho
phép tuân thủ các khoảng thời gian thay dầu. Công thức đặc biệt đảm bảo độ ổn
định và độ bền cho sản phẩm cho đến lần thay thế tiếp theo.

502 00 505 00 505 01
RENAULT RN0700/0710
Suitable for use

1 LITER

EUSYNT
10W-40

SAE 10W-40

SEMI-SYNTH LUBRICANT

EUSYNT 10W-40 cung cấp hiệu suất động cơ cao hơn, bảo vệ động
cơ khỏi mài mòn và cặn bẩn. Công thức với các chất phụ gia thế hệ
mới nhất đảm bảo tính linh hoạt của nó, cho phép sử dụng trên nhiều
loại xe và phù hợp cho mọi loại hình lái xe.

502 00 505 00

EUDUAL
15W-40
MINERAL LUBRICANT FOR ALL TYPES OF VEHICLES

EUDUAL 15W-40 thể hiện sự bổ sung được phát triển để
đạt được hiệu quả tối đa về mặt chất tẩy rửa. Việc sử dụng
sản phẩm cho phép bảo vệ các động cơ thông thường
bằng cách chống tạo cặn, kiểm soát và xử lý đến các hiện
tượng bị ăn mòn.

EULOGORI
20W-50
MINERAL MULTIGRADE LUBRICANT FOR VINTAGE ENGINES

EULOGORI 20W-50 cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy cho các
động cơ cũ có quãng đường đi được dài, giúp ngăn ngừa sự hình
thành cặn và giảm hiện tượng mài mòn. Công thức cải tiến cho phép
sử dụng nó ở những nơi có thông số kỹ thuật yêu cầu API SJ / CF.
1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

EULOGORI
20W-60
MINERAL MULTIGRADE LUBRICANT FOR VINTAGE ENGINES

EULOGORI 20W-60 cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin
cậy cho các động cơ cũ có quãng đường đi được cao, giúp
ngăn ngừa sự hình thành cặn và giảm hiện tượng mài mòn.
Công thức cải tiến cho phép sử dụng nó ở những nơi có
thông số kỹ thuật yêu cầu API SJ / CF.

®
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4T SCOOTER SM/MB
5W-40
100 SYNTHETIC LUBRICANT
FOR HIGH PERFORMANCES MOTORCYCLE 4 STROKE

Dầu nhớt tổng hợp toàn phần được thiết kế và pha chế đặc biệt để cung cấp mức
độ bảo vệ và hiệu suất cao nhất cho tất cả các chu trình động cơ thế hệ mới nhất.
Chất lượng của dầu nhớt là một yếu tố cần thiết đối với các mẫu động cơ xe máy
mới nhất, vì lý do này, Scooter 4T SM / MB đảm bảo tăng độ tin cậy trong việc loại
bỏ cặn bẩn và độ ổn định của độ nhớt, giúp cải thiện khả năng bảo vệ động cơ ; loại
bỏ các vấn đề về trang bị trượt của ly hợp bằng cách làm mỏng ăn khớp bánh răng;
Nó cải thiện khả năng lái xe máy, giảm độ rung khó chịu và tiếng ồn của động cơ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

4T SCOOTER SM/MA2
10W-40
100 SYNTHETIC LUBRICANT
FOR HIGH PERFORMANCES MOTORCYCLE 4 STROKE

Dầu nhớt tổng hợp toàn phần được thiết kế và pha chế đặc biệt để cung cấp mức
độ bảo vệ và hiệu suất cao nhất cho tất cả các chu trình động cơ thế hệ mới nhất.
Chất lượng của dầu nhớt là yếu tố thiết yếu đối với các mẫu động cơ xe máy mới
nhất, vì lý do này, Scooter 4T SM / MA2 đảm bảo tăng độ tin cậy trong việc loại bỏ
cặn bẩn và độ nhớt ổn định, giúp cải thiện khả năng bảo vệ động cơ ; loại bỏ các
vấn đề về trang bị trượt của ly hợp bằng cách làm mỏng ăn khớp bánh răng; Nó cải
thiện khả năng lái xe máy, giảm độ rung khó chịu và tiếng ồn của động cơ.

4T SCOOTER SM/MA2
10W-50
100 SYNTHETIC LUBRICANT
FOR HIGH PERFORMANCES MOTORCYCLE 4 STROKE

Dầu nhớt tổng hợp toàn phần được thiết kế và pha chế đặc biệt để cung cấp mức
độ bảo vệ và hiệu suất cao nhất cho tất cả các chu trình động cơ thế hệ mới nhất.
Chất lượng của dầu nhớt là yếu tố thiết yếu đối với các mẫu động cơ xe máy mới
nhất, vì lý do này, Scooter 4T SM / MA2 đảm bảo tăng độ tin cậy trong việc loại bỏ
cặn bẩn và độ nhớt ổn định, giúp cải thiện khả năng bảo vệ động cơ ; loại bỏ các
vấn đề về trang bị trượt của ly hợp bằng cách làm mỏng ăn khớp bánh răng; Nó cải
thiện khả năng lái xe máy, giảm độ rung khó chịu và tiếng ồn của động cơ.

RSX 100
FULL SYNTHETIC
2 STROKE LUBRICANT

Chất bôi trơn tổng hợp hoàn toàn ít khói; thành phần hóa học cụ thể, cho phép
phát triển công suất tối đa (tăng tốc) ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt của
giao thông đô thị và đảm bảo làm sạch các cổng xả, ống xả và đồng thời không
có cặn carbon. Nó cũng ngăn ngừa sự co giật và dính vòng piston, ngay cả trong
những điều kiện khắc nghiệt. RSX 100 phù hợp với cả những xe máy được
trang bị hệ thống phun dầu hơn là loại trộn sẵn.

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

RACING 2T
SYNTHETIC BASE LUBRICANT
FOR 2 STROKE ENGINES

Dầu nhớt tổng hợp dành cho động cơ 2 thì có hiệu suất cao và chỉ số ám khói
thấp. Công thức này cung cấp khả năng làm sạch tuyệt vời và bảo vệ động cơ
cao, đồng thời cũng là một biện pháp kiểm soát đáng tin cậy dư lượng hoạt động,
cuối cùng ngăn chặn hiện tượng co giật và bám dính vòng piston, ngay cả trong
điều kiện lái xe khắc nghiệt. RACING 2T phù hợp với cả những xe máy được trang
bị hệ thống phun dầu hơn là những xe có hệ thống trộn trước.

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

EUMIX 2T
2 STROKE LUBRICANT
FOR MOTORCYCLES

Dầu nhớt chất lượng cao cho động cơ 2 thì kết hợp khả năng làm sạch
tuyệt vời và khả năng bảo vệ động cơ cao, cũng xác định khả năng kiểm
soát đáng tin cậy cặn từ quá trình đốt cháy và giảm đáng kể khói. EUMIX
2T phù hợp với cả những xe máy được trang bị hệ thống phun dầu hơn
là những xe có hệ thống trộn trước.

®
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MEGASYNT LSE-6
5W-30

MB 228.51, 228.31, 235.28
MAN M 3677, M 3477, M 3271-1

100 SYNTHETIC LUBRICANT
FOR TRUCK VEHICLES EQUIPPED WITH FAP, EURO 6

Loại dầu nhớt "Low-Saps" được pha chế hoàn toàn bằng dầu gốc tổng
hợp giúp nâng cao hiệu suất của các chất phụ gia, chúng mang lại hiệu
suất tối ưu về "Tiết kiệm nhiên liệu", bảo vệ động cơ nhằm duy trì tuổi thọ
và hiệu suất tự nhiên. Khả năng tương thích với các hệ thống khí thải sau
xử lý và khả năng giảm các hoạt động bảo trì được đảm bảo bởi các cải
tiến kỹ thuật của các chất phụ gia được sử dụng.

MEGASYNT LSE-4
5W-30
100 SYNTHETIC LUBRICANT
FOR TRUCK VEHICLES EURO 6

Loại dầu nhớt "Low-Saps" được pha chế hoàn toàn bằng dầu gốc tổng
hợp giúp nâng cao hiệu suất của các chất phụ gia, chúng mang lại hiệu
suất tối ưu về "Tiết kiệm nhiên liệu", bảo vệ động cơ tránh ảnh hưởng đến
tuổi thọ và hiệu suất tự nhiên. Khả năng tương thích với các hệ thống khí
thải sau xử lý và khả năng giảm các hoạt động bảo trì được đảm bảo bởi
các cải tiến kỹ thuật của các chất phụ gia được sử dụng.

MEGASYNT LS-6
10W-40
SYNTHETIC LUBRICANT
FOR TRUCK VEHICLE EVEN TYPE CNG

Dành riêng cho người lái chính của các loại xe thương mại chạy bằng Khí
tự nhiên và dầu diesel, sử dụng công nghệ tiên tiến kết hợp từ những điều
cơ bản và phụ gia tẩy rửa và bảo vệ chống mài mòn và đảm bảo hoạt
động tuyệt vời của xe cho đến lần thay nhớt tiếp theo. MEGA- SYNT LS6 10W-40, được pha chế theo tiêu chuẩn "SAPS thấp", tôn trọng các
khoản phí theo quy định liên quan đến giới hạn khí thải và ngăn ngừa tắc
nghẽn hệ thống khí thải, giảm bảo dưỡng và kéo dài khoảng thời gian
thay dầu.

MEGASYNT LS-4
10W-40
100 SYNTHETIC LUBRICANT FOR HEAVY DUTY ENGINE

Dầu nhớt được pha chế với các gốc tổng hợp và các phụ gia đa chức
năng giúp nâng cao các đặc tính kỹ thuật nhằm bảo vệ tốt hơn và liên tục,
thích ứng với các nhu cầu động cơ và điều kiện lái xe khác nhau. Động
cơ sẽ phản hồi nhanh hơn và khoảng thời gian thay dầu sẽ được kéo dài
hơn, dẫn đến chi phí bảo dưỡng thấp hơn. Cấu trúc kỹ thuật của sản
phẩm giúp kiểm soát liên tục các hiện tượng mài mòn và hình thành cặn
giúp cải thiện quá trình đốt cháy, nhằm tiết kiệm đáng kể nhiên liệu (Tiết
kiệm nhiên liệu).

4 LITERS

20 LITERS

ACEA E4, E7 - API CI-4
MB 228.5 - MAN M 3377, 3277
MTU TYPE 3 - VOLVO VDS-3
RENAULT TRUCK RXD, RLD-2
MACK EO-N, EO-M PLUS
CUMMINS CES 20078, 76
CAT ECF-2
DEUTZ DQC IV-10
JASO DH-1 - GLOBAL DHD-1
SCANIA LDF

200 LITERS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

REUVI004-135

REUVI020-135

REUVI200-135

ACEA E6, E7 - API CI-4, CH-4, CG-4
MB 228.51, 226.9
MAN M 3477, M 3271-1
MTU TYPE 3.1
VOLVO VDS-3, CNG
RENAULT TRUCK RXD, RGD, RLD-2
MACK EO-N, EO-M PLUS
CUMMINS CES 20076, 77
CAT ECF-1-A - DEUTZ DQC IV-10 LA
SCANIA LOW ASH - JASO DH-2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
4 LITERS
REUVI004-136

20 LITERS
REUVI020-136

200 LITERS
REUVI200-136

20 LITERS

200 LITERS

ACEA E4/E7-12
MAN 3277, 3377
VOLVO VDS-3

MACK EO-M+

4 LITERS

MEGASYNT LE-9
10W-40

9 7

4

4

SYNTHETIC LUBRICANT TECHNOLOGY
FOR HEAVY DUTY "LOW-SAPS"

Loại dầu nhớt "Low-Saps" được pha chế bằng dầu gốc tổng hợp và các
chất phụ gia cải thiện khả năng tương thích với hệ thống xử lý khí thải sau
xử lý được sử dụng để kiểm soát khí thải đồng thời tiết kiệm nhiên liệu.
Các gốc tổng hợp và sức mạnh tẩy rửa cao bảo vệ động cơ để tránh ảnh
hưởng đến tuổi thọ và hiệu quả tự nhiên.
4 LITERS

MEGASYNT LE-9
10W-30

9 7

4

20 LITERS

200 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

4

SYNTHETIC LUBRICANT TECHNOLOGY
FOR HEAVY DUTY "LOW-SAPS"

Loại dầu nhớt "Low-Saps" được pha chế bằng dầu gốc tổng hợp và các
chất phụ gia cải thiện khả năng tương thích với hệ thống xử lý khí thải sau
xử lý được sử dụng để kiểm soát khí thải đồng thời tiết kiệm nhiên liệu.
Các cơ sở tổng hợp và sức mạnh tẩy rửa cao bảo vệ động cơ để tránh
ảnh hưởng đến tuổi thọ tự nhiên và hiệu quả.
4 LITERS

MEGATURBO DHD
10W-40
FULL SYNTHETIC LUBRICANT
FOR TRUCK VEHICLES

Được pha chế với thế hệ phụ gia mới nhất cho phép chất bôi trơn thích
ứng với mọi điều kiện nhiệt độ và áp suất của động cơ diesel hiện đại.
Sản xuất hoàn toàn dầu tổng hợp cải thiện đáng kể hiệu suất của chất bôi
trơn về Tiết kiệm nhiên liệu, Kiểm soát độ nhớt, sự hình thành hạt, chống
mài mòn và hình thành cặn. Tính linh hoạt đặc biệt khiến nó trở nên lý
tưởng cho các đội xe hỗn hợp.

MEGATURBO E9
15W-40

7 5
3 4 04 3 3 04
API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 - API SL
MAN M 3275 - MTU TYPE 2
GLOBAL DHD-1

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

4
4
4
4
MB 228.31 - MAN M 3575

LUBRICANT FOR TRUCK VEHICLES
LOW EMISSIONS

Dầu nhớt chất lượng cao và được sử dụng phối hợp với các chất phụ gia để
tăng hiệu suất, hoạt động tích cực trong động cơ để ngăn ngừa và giảm các
hiện tượng chống mài mòn, sự hình thành cặn và ứng suất do thay đổi nhiệt
độ vận hành. Công thức Low-Saps (hàm lượng tro thấp) bảo vệ các hệ thống
được sử dụng để giảm lượng khí thải, được lắp đặt trên các phương tiện thế
hệ mới nhất. Việc sử dụng nó được chỉ định cho các phiên bản mới nhất của
động cơ được trang bị hệ thống xử lý sau khí thải và cả cho các mẫu cũ được
sử dụng trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

GLOBAL DHD 1 - JASO DH-2
IVECO T2 E7 (meets requirements)

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

MEGATURBO E7
15W-40
EXTRA-PROTECTIVE LUBRICANT
FOR HEAVY DUTY

Được pha chế với phụ gia công nghệ mới nhất, được cải thiện khả năng
bảo vệ chống mài mòn, cặn bẩn và các chất axit sinh ra từ quá trình đốt
cháy, đảm bảo giảm thiểu việc bảo dưỡng động cơ và tăng hiệu suất, do
đó giảm chi phí vận hành. Hiệu quả và tính linh hoạt đã được chứng minh
của sản phẩm, như được phản ánh trong các thông số kỹ thuật đã lỗi
thời, làm cho nó phù hợp để sử dụng cho nhiều động cơ diesel hạng
nặng, có turbo hoặc không, hoạt động cả trên đường và ngoài các mạch
điện thông thường.

MTU CATEGORY 2

JASO DH-1 - GLOBAL DHD-1

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

MEGATURBO E7
20W-50
EXTRA-PROTECTIVE LUBRICANT
FOR HEAVY DUTY

Được pha chế với phụ gia cao cấp, được cải thiện khả năng bảo vệ
chống mài mòn, cặn bẩn và các chất axit sinh ra từ quá trình đốt cháy,
đảm bảo giảm thiểu việc bảo dưỡng động cơ và tăng hiệu suất, do đó
giảm chi phí vận hành. Hiệu quả và tính linh hoạt đã được chứng minh
của sản phẩm, như được phản ánh trong các thông số kỹ thuật đã lỗi
thời, làm cho nó phù hợp để sử dụng cho nhiều động cơ diesel hạng
nặng, có turbo hoặc không, hoạt động cả trên đường và ngoài các mạch
điện thông thường.

MTU CATEGORY 2

JASO DH-1 - GLOBAL DHD-1

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

MEGATURBO

15W-40
MULTIGRADE LUBRICANT
FOR HEAVY DUTY DIESEL ENGINE

Dầu nhớt được chế tạo để phù hợp với các điều kiện lái xe khác nhau. Gói phụ
gia được sử dụng có nhiều tác dụng bảo vệ chống mài mòn, hình thành cặn và
chống chịu ứng suất nhiệt độ cao. Mục đích cuối cùng là cung cấp cho người
dùng cuối tuổi thọ của động cơ, duy trì hiệu suất hầu như không thay đổi với khả
năng bảo vệ liên tục. Công thức làm cho nó phù hợp với hầu như tất cả các động
cơ diesel hạng nặng, có turbo hoặc không, để sử dụng cả đường trường và địa
hình.

DDC 93K215

Suitable for use:
ALLISON C-4 - IVECO T2 E3

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

MEGATURBO
20W-50
MULTIGRADE LUBRICANT
FOR HEAVY DUTY DIESEL ENGINE

Dầu nhớt được chế tạo để phù hợp với các điều kiện lái xe khác nhau.
Gói phụ gia được sử dụng có nhiều tác dụng bảo vệ chống mài mòn,
hình thành cặn và chống chịu ứng suất nhiệt độ cao. Mục đích cuối cùng
là cung cấp cho người dùng cuối tuổi thọ của động cơ, duy trì hiệu suất
hầu như không thay đổi với khả năng bảo vệ liên tục. Công thức làm
cho nó phù hợp với hầu như tất cả các động cơ diesel hạng nặng, có
turbo hoặc không, để sử dụng cả đường trường và địa hình.

DDC 93K215
Suitable for use:
ALLISON C-4 - IVECO T2 E3

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

MEGA S3
SAE10W
MONOGRADE LUBRICANT
FOR DIESEL HEAVY VEHICLES

Kỹ thuật của công thức sản phẩm cho phép thích ứng liên tục với bất
kỳ loại và yêu cầu vận hành nào. Chất tẩy rửa có trong phụ gia đã
qua sử dụng giữ cho pít-tông và các bộ phận khác của động cơ luôn
sạch sẽ, đảm bảo sự bảo vệ tối ưu và ngăn ngừa các hiện tượng mài
mòn và sự hình thành cặn bám để tăng tuổi thọ và duy trì hoạt động
ổn định của xe trong thời gian. Cũng có thể được sử dụng làm chất
lỏng thủy lực cho xe nâng và các ứng dụng tương tự khi có thông số
kỹ thuật và CAT ALLISON.

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

MEGA S3
SAE 30
MONOGRADE LUBRICANT
FOR DIESEL HEAVY VEHICLES

Kỹ thuật của công thức sản phẩm cho phép thích ứng liên tục với bất
kỳ loại và yêu cầu vận hành nào. Chất tẩy rửa có trong phụ gia đã
qua sử dụng giữ cho pít-tông và các bộ phận khác của động cơ luôn
sạch sẽ, đảm bảo sự bảo vệ tối ưu và ngăn ngừa các hiện tượng mài
mòn và sự hình thành cặn bám để tăng tuổi thọ và duy trì hoạt động
ổn định của xe theo thời gian.

MEGA S3
SAE 40
MONOGRADE LUBRICANT
FOR DIESEL HEAVY VEHICLES

Kỹ thuật của công thức sản phẩm cho phép thích ứng liên tục với bất
kỳ loại và yêu cầu vận hành nào. Chất tẩy rửa có trong phụ gia đã
qua sử dụng giữ cho pít-tông và các bộ phận khác của động cơ luôn
sạch sẽ, đảm bảo sự bảo vệ tối ưu và ngăn ngừa các hiện tượng mài
mòn và sự hình thành cặn bám để tăng tuổi thọ và duy trì hoạt động
ổn định của xe theo thời gian.

MEGA S3
SAE 50
MONOGRADE LUBRICANT
FOR DIESEL HEAVY VEHICLES

Kỹ thuật của công thức sản phẩm cho phép thích ứng liên tục với bất
kỳ loại và yêu cầu vận hành nào. Chất tẩy rửa có trong phụ gia đã
qua sử dụng giữ cho pít-tông và các bộ phận khác của động cơ luôn
sạch sẽ, đảm bảo sự bảo vệ tối ưu và ngăn ngừa các hiện tượng mài
mòn và sự hình thành cặn bám để tăng tuổi thọ và duy trì hoạt động
ổn định của xe theo thời gian.

®

ESPERIENZA E INNOVAZIONE
EXPERIENCE AND INNOVATION

EUGREENUTTO
10W-30
MULTI-FUNCTIONAL LUBRICANT
FOR AGRICULTURAL TRACTORS

U.T.T.O. dầu nhớt (Dầu truyền động máy kéo đa năng), chất lượng cao,
được pha chế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của bộ truyền động,
phanh ngâm trong dầu và các hệ thống phụ trợ khác của máy kéo nông
nghiệp và xe di chuyển trên đất. EUGREENUTTO được thiết kế đặc biệt
để đáp ứng các nhu cầu khắt khe nhất về tiêu chuẩn hóa của các nhà
sản xuất máy nông nghiệp lớn nhất cho nhiều loại phương tiện hiện đại.

MASSEY- FERGUSON M1135, M1145
JOHN DEERE J20C
FORD M2C 134D
ALLISON C-4
CASE NEW HOLLAND MAT 3525
NEW HOLLAND 410B, 420A
API GL-4
ZF TE-ML 06 PART A,B,C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

REULA004-522

REULA020-522

REULA200-522

EUGREENUTTO
20W-30
MULTI-FUNCTIONAL LUBRICANT
FOR AGRICULTURAL TRACTORS

U.T.T.O. dầu nhớt (Dầu truyền động máy kéo đa năng), chất lượng cao,
được pha chế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của bộ truyền động,
phanh ngâm trong dầu và các hệ thống phụ trợ khác của máy kéo nông
nghiệp và xe di chuyển trên đất. EUGREENUTTO được thiết kế đặc biệt
để đáp ứng các nhu cầu khắt khe nhất về tiêu chuẩn hóa của các nhà
sản xuất máy nông nghiệp lớn nhất cho nhiều loại phương tiện hiện đại.

MASSEY- FERGUSON M1135, M1145
JOHN DEERE J20C
FORD M2C 134D
ALLISON C-4
CASE NEW HOLLAND MAT 3525
NEW HOLLAND 410B, 420A
API GL-4
ZF TE-ML 06 PART A,B,C

4 LITERS
REULA004-521

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

20 LITERS

200 LITERS

REULA020-521

REULA200-521

EUGREENSTOU
10W-30
S.T.O.U. LUBRICANT
SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL:

Chất bôi trơn đa chức năng được pha chế đặc biệt cho thế hệ mới nhất
của Công viên Nông nghiệp để đảm bảo hiệu suất tối đa. Đảm bảo làm
sạch tốt hơn, giảm sự hình thành cặn bẩn và tránh mài mòn các bộ phận
cơ khí và ứng dụng cho tất cả các loại động cơ xăng và diesel sử dụng
trong nông nghiệp và các loại động cơ tăng áp hút khí mạnh nhất..

MF M 1139
MF M 1144
MF M 1145
JD J 27
FORD M2C159 B/C
FNH 82009201,2,3
NH 030 C

4 LITERS

EUGREENSTOU
10W-40
S.T.O.U. LUBRICANT
SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL:

Chất bôi trơn đa chức năng được pha chế đặc biệt cho thế hệ mới nhất
của Công viên Nông nghiệp để đảm bảo hiệu suất tối đa. Đảm bảo làm
sạch tốt hơn, giảm sự hình thành cặn bẩn và tránh mài mòn các bộ phận
cơ khí và ứng dụng cho tất cả các loại động cơ xăng và diesel sử dụng
trong nông nghiệp và các loại động cơ tăng áp hút khí mạnh nhất.

MF M 1139
MF M 1144
MF M 1145
JD J 27
FORD M2C159 B/C
FNH 82009201,2,3
NH 030 C

4 LITERS

API CG-4/SF
ACEA E3
MB 228.1
CCMC D4
MAN 271

ZF TE-ML 06 A,B,C
ZF TE-ML 07B
API GL-4
ALLISON C4
CAT TO-2

20 LITERS

API CG-4/SF
ACEA E3
MB 228.1
CCMC D4
MAN 271

200 LITERS

ZF TE-ML 06 A,B,C
ZF TE-ML 07B
API GL-4
ALLISON C4
CAT TO-2

20 LITERS

200 LITERS

EUGREENSTOU
15W-40
S.T.O.U. LUBRICANT
eSUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL:

Chất bôi trơn đa chức năng được pha chế đặc biệt cho thế hệ mới nhất
của Công viên Nông nghiệp để đảm bảo hiệu suất tối đa. Đảm bảo làm
sạch tốt hơn, giảm sự hình thành cặn và tránh mài mòn các bộ phận cơ
khí và ứng dụng cho tất cả các loại động cơ xăng và diesel sử dụng trong
nông nghiệp và các loại động cơ tăng áp hút khí mạnh nhất.

STOU:
MF M 1139
MF M 1144
MF M 1145
JD J 27
FORD M2C159 B/C
FNH 82009201,2,3
NH 030 C

Engine:
API CG-4/SF
ACEA E3
MB 228.1
CCMC D4
MAN 271

Gear:
ZF TE-ML 06 A,B,C
ZF TE-ML 07B
API GL-4
ALLISON C4
CAT TO-2

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

BIO-GREEN
BIODEGRADABLE OIL
FOR VARIOUS CHAINS TYPE

Dầu phân hủy sinh học có chỉ số độ nhớt cao, được pha chế từ các
sản phẩm tự nhiên và bổ sung các chất phụ gia để mang lại chất
lượng chống mài mòn, chống ăn mòn cao và khả năng kết dính tuyệt
vời. Được đề xuất cho các ứng dụng trên các loại dây chuyền khác
nhau như cưa máy, máy cắt tỉa và cưa lớn, ngay cả trong điều kiện
khắc nghiệt và thời gian kéo dài.

®

ESPERIENZA E INNOVAZIONE
EXPERIENCE AND INNOVATION

SINTMARE 4T
10W-40
4 STROKE OUTBOARD LUBRICANT

Dầu nhớt được pha chế đặc biệt cho động cơ 4 thì hàng
hải với gốc tổng hợp chất lượng cao và phụ gia đặc trưng
bởi đặc tính ít tro và khói để giảm thiểu tác động đến môi
trường. Việc hình thành một lớp màng bảo vệ đảm bảo sự
sạch sẽ hoàn hảo của động cơ ngay cả trong thời gian
ngừng hoạt động.

SAE 10W-40

1 LITER

20 LITERS

200 LITERS

1 LITER

20 LITERS

200 LITERS

1 LITER

20 LITERS

200 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

SINTMARE 2T
2 STROKE LUBRICANT
FOR OUTBOARD ENGINES

Dầu nhớt "no ash" cho động cơ lắp ngoài hai máy làm mát
bằng nước; đáp ứng với NMMA TCW-3 cụ thể, do đó đảm bảo,
bảo vệ vượt trội và bôi trơn cho bất kỳ kiểu máy nào ở bất kỳ
tỷ lệ trộn nào do nhà sản xuất cung cấp. Có thể được sử dụng
để pha chế thủ công hỗn hợp xăng-dầu trong hệ thống bôi trơn
riêng biệt.

EUMAR
120W-40
UNIGRADE LUBRICANT FOR MARINE DIESEL ENGINES

Dầu nhớt được pha chế để bôi trơn các động cơ diesel hàng hải
có kích thước và công suất lớn mà nó được cung cấp để sử dụng
động cơ diesel cũng có hàm lượng lưu huỳnh cao và do đó yêu cầu
các sản phẩm có tính cơ bản cao và khả năng tẩy rửa cao.

EPLUS MARE
80W-90
MARINE TRANSMISSIONS LUBRICANT

Dầu nhớt chất lượng cao với các đặc tính EP để bảo vệ
các hệ thống truyền tải hàng hải. Công thức đặc biệt dành
cho các loại bánh răng có hộp số tay (Mercury, Evinrude,
Johnson, Mariner, Chrysler, Isuzuki, Yamaha) và dẫn động
đuôi.

API GL-4
EP 90

1 LITER

®

ESPERIENZA E INNOVAZIONE
EXPERIENCE AND INNOVATION

M9 FLUID
ATF 100 SYNTHETIC
FOR MODERN AUTOMATIC TRANSMISSION MB

Công nghệ dầu nhớt tiên tiến đáp ứng các yêu cầu về bôi trơn và
khoảng thời gian thay dầu của thế hệ hộp số tự động 5 và 7 tốc độ
mới nhất của Mercedes-Benz và NAG-V Sport.

MB 236.14 (001 989 68 03 10)
MB 236.12 (001 989 45 03 10)
MB 236.10 (001 989 21 03 10)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DCT/DSG FLUID
100 SYNTHETIC FLUID
FOR DUAL-CLUTCH TRANSMISSIONS

Được phát triển đặc biệt cho nhiều loại xe du lịch được trang bị hộp
số DCT / DSG, được cung cấp ly hợp ướt hoặc khô. Công thức tổng
hợp hoàn toàn với gốc loại PAO và tỷ lệ phụ gia cao đảm bảo kiểm
soát độ sạch và độ bền của hộp số theo thời gian cùng với việc tiết
kiệm nhiên liệu. DCT / DSG FLUID được phát triển đặc biệt cho hộp
số ly hợp kép như VW / Audi, Ford, ZF, Dodge, Mitsubishi và các loại
khác..

1 LITER

4 LITERS

REUOT001-240

REUOT004-240

20 LITERS

200 LITERS

REUOT020-240 REUOT200-240

Audi G 052 529-A2 S-Tronic
BMW DCTF-1 P.N. 83 220 440 214
Ford WSS-M2C-936-A WSD-M2C-200-D2
Peugeot PSA Number 9734.S2
Volvo BOT 341 1161838
Volkswagen G 052 182

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

CVT FLUID
100 SYNTHETIC FLUID
FOR CVT TRANSMISSION

Dầu nhớt tổng hợp toàn phần được phát triển cho hiệu suất cao trong tất cả
các hộp số biến thiên liên tục CVT. CVT FLUID phù hợp với tất cả các xe ô
tô của các nhà sản xuất Châu Âu (như Audi, Citroen, Mercede-Benz, v.v.),
Châu Á (như Hyundai, Kia, Nissan, Toyota, v.v.) và Mỹ (như Ford,
Chrysler, GM, etc).

Audi TL 52180 TL 52516 - BMW EZL 799 A
Ford CFT23 CFT30 WSS M2C 928A
WSS M2C 933A XT-7QCFT
Honda CVT-F - Hyundai SP-CVT 1
Nissan NS-1 - Toyota TC CVTF 3320

TL 52180 VW G 052 516 A2

1 LITER

6HP
FLUID
SYNTHETIC FLUID
FOR ZF 6-MOTION TRANSMISSION

Được pha chế với cơ sở PAO, Hydrocracked kết hợp với các phụ gia đặc
biệt, Chất lỏng 6HP đảm bảo hoạt động hoàn hảo cho tất cả các hộp số
tự động ZF 6 chuyển động và các mẫu trước đó là dòng 5HP 5 chuyển
động, đảm bảo sự bảo vệ không đổi chống lại hiện tượng mài mòn trong
mọi điều kiện hướng dẫn.

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

Audi G 055 005 A1 G 055 005 A2 G 055 005 A6
BMW P.N. 83 220 144 137 ATF M1375.4 P.N. 83 220 142 516
P.N. 83 222 305 396 (ATF 2)
Jaguar C2C 8432 - Land Rover TYK 500 050
Volkswagen G 052 178 G 052 182 TL 52 182 G 052 512
G 052 513 G 052 529 G 052 726 G 052 798 G 052 171
G 055 532 - ZF S671 090 252-3-5
6HP28 / 6HP32 / 6HP34

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

ATF 6
MULTI-VEHICLE 100 SYNT

Dầu nhớt cho thế hệ hộp số tự động mới nhất, được chế
tạo để vượt quá các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của
OEM Châu Âu, người Mỹ và người Châu Á. Việc sử dụng
nó được chỉ định cho ô tô, xe tải hạng nặng và hộp số được
sử dụng cho giao thông công cộng. Nó được pha chế với
dầu gốc Hydrocracked tổng hợp hoàn toàn và một gói phụ
gia công nghệ tiên tiến để thúc đẩy khả năng chống oxy
hóa, ổn định nhiệt, kiểm soát ma sát, khả năng làm việc
trong điều kiện tải cao "tải nặng", chống ăn mòn và bảo vệ
mài mòn. Ngoài ra, nó cũng cung cấp một sự bảo vệ được
cải thiện chống lại sự hình thành bùn, vecni và các loại cặn
khác.

236 11 12
VW G 052 162 G 055 025
VOLVO 97340/97341
ALLISON C-4 TES 295

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

ATF 3
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DEXRON®

Dầu nhớt cho hộp số tự động của xe du lịch và xe thương mại
hạng nặng có hộp số GM trước năm 2005, và những nơi cần
có loại dầu nhớt DEXRON ® III và II cụ thể. Được chế tạo
bằng thủy lực với dầu gốc tổng hợp và một gói chuyên dụng,
nó ngăn chặn quá trình oxy hóa và giảm các hiện tượng ma
sát, ăn mòn và mài mòn. Ngoài ra, nó cũng bảo vệ tốt hơn
chống lại sự hình thành cặn, vecni và các loại cặn bẩn khác.

MB 236.1 - MB 236.5 - MB 236.6 - MB 236.7 - MB 236.9
MB 236.10 - MB 236.11 - ATF TASA
ZF TE-ML 05L, 21L - ZF TE-ML 09

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

ATF 2
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
FOR MAN, VOITH AND ZF TRANSMISSION

Chất lỏng ATF thích hợp cho hộp số tự động của nhiều loại xe
hạng nặng và xe du lịch, các ứng dụng trợ lực lái và thủy lực.

SYNPLUS
75W-80
100 SYNTHETIC FLUID API GL-5/MT-1
Dầu nhớt tổng hợp toàn phần để sử dụng cho các hộp số có
yêu cầu rất nghiêm ngặt về thời gian bôi trơn lâu dài và hiệu
suất cần thiết. Loại chất lỏng này được thiết kế tối ưu để chịu
được các điều kiện tải cao, các trường hợp Cực áp (EP) và tải
sốc. SYNPLUS là kết quả của sự cân bằng hoàn hảo giữa dầu
tổng hợp và hệ phụ gia cải tiến mang lại những lợi thế đáng kể
khi so sánh với các loại dầu bánh răng thông thường.

1

5

4

MACK GO-J - MIL-PRF-2105E
DD DFS93K219.01

1 LITER

4 LITERS

SYNPLUS
75W-90

1

5

4

100 SYNTHETIC FLUID API GL-5/MT-1

Dầu nhớt tổng hợp toàn phần để sử dụng cho các hộp số
có yêu cầu rất nghiêm ngặt về thời gian bôi trơn lâu dài và
hiệu suất cần thiết. Loại chất lỏng này được thiết kế tối ưu
để chịu được các điều kiện tải cao, các trường hợp Cực áp
(EP) và tải sốc. SYNPLUS là kết quả của sự cân bằng hoàn
hảo giữa dầu tổng hợp và hệ phụ gia cải tiến mang lại
những lợi thế đáng kể khi so sánh với các loại dầu hộp số
thông thường.

SYNPLUS
75W-140

MACK GO-J - MIL-PRF-2105E
DD DFS93K219.01

1 LITER

1

4 LITERS

5

20 LITERS

200 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

4

100 SYNTHETIC FLUID API GL-5/MT-1

Dầu nhớt tổng hợp toàn phần để sử dụng cho các hộp số
có yêu cầu rất nghiêm ngặt về thời gian bôi trơn lâu dài và
hiệu suất cần thiết. Loại chất lỏng này được thiết kế tối ưu
để chịu được các điều kiện tải cao, các trường hợp Cực áp
(EP) và tải sốc. SYNPLUS là kết quả của sự cân bằng hoàn
hảo giữa dầu tổng hợp và hệ phụ gia cải tiến mang lại
những lợi thế đáng kể khi so sánh với các loại dầu bánh
răng thông thường.

EPLUS 5
80W-90
MANUAL TRANSMISSION API GL-5/MT-1

Được thiết kế để bôi trơn phổ biến cho hộp số tay hiện đại và
hướng trục. Các gốc khoáng và được lựa chọn một gói phụ gia độc
quyền mang lại cho sản phẩm những đặc tính tối ưu, theo yêu cầu
của đại đa số các nhà sản xuất như hộp số tay Được thiết kế để
bôi trơn phổ biến cho hộp số tay hiện đại và hướng trục. Cơ sở
khoáng chất và được lựa chọn một gói phụ gia độc quyền mang lại
cho sản phẩm các đặc tính tối ưu, theo yêu cầu của đại đa số các
nhà sản xuất, chẳng hạn như hộp số tay: ZF, MAN, SCANIA and
MACK.

EPLUS 5
85W-140
MANUAL TRANSMISSION API GL-5/MT-1

Được thiết kế để bôi trơn phổ biến cho hộp số tay hiện đại và
hướng trục. Các gốc khoáng và được lựa chọn một gói phụ gia độc
quyền mang lại cho sản phẩm những đặc tính tối ưu, theo yêu cầu
của đại đa số các nhà sản xuất như hộp số tay Được thiết kế để
bôi trơn phổ biến cho hộp số tay hiện đại và hướng trục. Cơ sở
khoáng chất và được lựa chọn một gói phụ gia độc quyền mang lại
cho sản phẩm các đặc tính tối ưu, theo yêu cầu của đại đa số các
nhà sản xuất, chẳng hạn như hộp số tay: ZF, MAN, SCANIA and
MACK.

MACK GO-J - MIL-PRF-2105E
DD DFS93K219.01

1 LITER

4 LITERS

MAN 342 M1 - MAN 342 M2
ZF 16B-D
ZF TE-ML 05A

1 LITER

4 LITERS

MAN 342 M1 - MAN 342 M2
ZF 16B-D
ZF TE-ML 05A

1 LITER

4 LITERS

EPLUS 4
80W-90
MANUAL TRANSMISSION API GL-4

Được thiết kế cho tất cả các cơ cấu chuyển số làm việc trong điều
kiện khắc nghiệt, hộp số lyke, xe máy, xe thương mại và phương
tiện di chuyển trên mặt đất, hoạt động trong điều kiện tốc độ cao /
mô-men xoắn thấp và tốc độ thấp / mô-men xoắn cao, cho dù hoặc
đồng bộ hóa, đáp ứng API GL-4 cụ thể và ở đó khi yêu cầu sử dụng
chất bôi trơn cực áp (EP).

API GL-4
MB 235.1

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

EULHM
HYDRAULIC BRAKE FLUID FOR CITROEN

Dầu nhớt màu xanh lá cây khoáng đặc biệt được pha chế
để sử dụng trong các mạch thủy lực "Citroen" ô tô và hệ
thống phanh khi cần chất lỏng LHM. Độ nhớt có thể đánh
dấu lại thúc đẩy hoạt động thích hợp của các bộ phận cơ
khí có trong hệ thống thủy lực.

MEGA TO-4 SAE 30
LUBRICANT WITH ADVANCE-PERFORMANCE TECHNOLOGY
FOR TRANSMISSIONS AND FINAL DRIVES
OF CONSTRUCTION VEHICLES

Được pha chế đặc biệt để cung cấp cho các nhà khai thác trong
lĩnh vực này độ tin cậy và bảo vệ tối đa cho các hộp số hiện đại,
MEGA TO-4 đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất đối với hệ
thống truyền động cuối cùng hiện đại, hộp số, phanh bể dầu và hệ
thống thủy lực mà chúng được trang bị trên đất phương tiện di
chuyển.

2105
ZF TE-ML 17B, 19C - ZF TE-ML 21B
DD DFS93K219.01

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

MEGA TO-4 SAE 50
LUBRICANT WITH ADVANCE-PERFORMANCE TECHNOLOGY
FOR TRANSMISSIONS AND FINAL DRIVES
OF CONSTRUCTION VEHICLES

Được pha chế đặc biệt để cung cấp cho các nhà vận hành trong
lĩnh vực này độ tin cậy và bảo vệ tối đa cho các hộp số hiện đại,
MEGA TO-4 đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất đối với hệ
thống truyền động cuối cùng hiện đại, hộp số, phanh bể dầu và hệ
thống thủy lực mà chúng được trang bị trên trái đất phương tiện di
chuyển.

2105
ZF TE-ML 17B, 19C - ZF TE-ML 21B
DD DFS93K219.01

1 LITER

4 LITERS

®
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ISO-L-HV
Cincinnati Lamb P69-P70

ASTM 6158-05 (HV)

ISO

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS 200 LITERS

46

---

---

REUOI020-247 REUOI200-247

68

---

---

REUOI020-248 REUOI200-248

ISO
32

1 LITER
---

4 LITERS
---

20 LITERS 200 LITERS
REUOI020-259 REUOI200-259

46

---

---

REUOI020-216 REUOI200-216

68

---

---

REUOI020-217 REUOI200-217

100

---

---

REUOI020-214 REUOI200-214

150

---

---

REUOI020-229 REUOI200-229

ISO
15

1 LITER
---

4 LITERS
---

20 LITERS 200 LITERS
REUOI020-391 REUOI200-391

32

---

---

REUOI020-393 REUOI200-393

46

---

---

REUOI020-394 REUOI200-394

68

---

---

REUOI020-298 REUOI200-298

100

---

---

REUOI020-395 REUOI200-395

150

---

---

REUOI020-595 REUOI200-595

ISO

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS 200 LITERS

15

---

---

REUOI020-233 REUOI200-233

22

---

---

REUOI020-232 REUOI200-232

32

---

---

REUOI020-210 REUOI200-210

Norma ISO 6743-4

ASTM 6158-05 (HV)

Công nghệ đặc biệt của dầu nhớt thủy lực để đảm
bảo tính bảo mật và hiệu suất cao đáp ứng nhiều
loại ứng dụng thủy lực nhất trong các điều kiện ứng
suất nhiệt đa dạng nhất. Chúng có khả năng chống
lại sự suy thoái do ôxy hóa nhiệt phát sinh từ sự
thay đổi nhiệt độ trong môi trường và hoạt động,
cải thiện khả năng bảo vệ chống lại sự hình thành
cặn có xu hướng làm giảm hiệu quả của hệ thống
truyền tải điện thủy lực.

HYDRAULIC

LUBRICANT FOR
HYDRAULIC APPLICATIONS

46

REUOI001-255 REUOI004-255

REUOI020-255 REUOI200-255

68

REUOI001-249 REUOI004-249

REUOI020-249 REUOI200-249

100

---

---

REUOI020-215 REUOI200-215

150

---

---

REUOI020-213 REUOI200-213

ISO

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS 200 LITERS

100

---

---

REUOI020-261 REUOI200-261

150

---

---

REUOI020-239 REUOI200-239

220

---

---

REUOI020-219 REUOI200-219

320

---

---

REUOI020-220 REUOI200-220

460

---

---

REUOI020-221 REUOI200-221

680

---

---

REUOI020-222 REUOI200-222

ISO

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS 200 LITERS

32

---

---

REUOI020-226 REUOI200-226

68

---

---

REUOI020-227 REUOI200-227

220

---

---

REUOI020-228 REUOI200-228

ISO

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS 200 LITERS

32

---

---

REUOI020-234 REUOI200-234

46

---

---

REUOI020-244 REUOI200-244

68

---

---

REUOI020-231 REUOI200-231

100

---

---

REUOI200-208 REUOI200-208

ISO

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS 200 LITERS

46

---

---

REUOI020-223 REUOI200-223

68

---

---

REUOI020-224 REUOI200-224

100

---

---

REUOI020-225 REUOI200-225

AIRCOM P
LUBRICANT FOR ALTERNATIVE
AND ROTARY AIR COMPRESSORS

EUTURBINE
LUBRICANT FOR INDUSTRIAL
STEAM AND GAS TURBINES
DIN 51515
Alstom HTGD 90117

EUTHERM
DIATHERMIC
HIGH QUALITY OIL

Dầu Diathermic chất lượng cao,
được pha chế với các gốc khoáng
của loại parafinic tinh chế cao, có thể
được sử dụng trong nhiều ứng dụng
mang lại hiệu suất cao do đặc tính
truyền nhiệt tốt. Nhiệt dung đến 260
° C (ASTM D 2766 me-thod) là
khoảng 2,9 kJ / kg ° C.

ISO 6743-12 Gruppo Q
DIN 51522

ISO

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS

200 LITERS

32

---

---

REUOI020-238 REUOI200-238

100

---

---

REUOI020-225 REUOI200-225

ISO

1 LITER

4 LITERS

---

---

---

REUOI020-236 REUOI200-236

ISO

1 LITER

4 LITERS

20 LITERS 200 LITERS

---

---

---

REUOI020-250 REUOI200-250

SPECIFICATIONS

EUVOLT
INSULATION DIELECTRIC FLUID
HIGH QUALITY, NOT INHIBITED

Được pha chế với các gốc khoáng tinh chế có
nguồn gốc naphthenic. Có công thức đảm bảo
trao đổi nhiệt hiệu quả cùng với các đặc tính điện
môi tốt và độ ổn định nhiệt tốt. Được làm khô
nghiêm ngặt để có được độ bền điện môi cao hơn
so với các tiêu chuẩn công nghiệp thông thường,
nó được khuyến khích sử dụng cho lưới điện và
máy biến áp công nghiệp hoặc trong các thiết bị
điện như bộ chỉnh lưu, công tắc, etc .

IEC 60296

SPECIFICATIONS

20 LITERS

200 LITERS

EUFORM
OIL FOR DISARMING
OF CONCRETE MANUFACTURED
Best finish
No dust
anti-stain action
anti-rust properties
No barrier

the Republic 10th Edition;
European Pharmacopoeia;
FDA 21 CFR 172.878

FDA 21 CFR 178.3620
(Component of nonfood articles
ISO

1 LITERS

4 LITERS

20 LITERS 200 LITERS

---

---

---

REUOI020-237 REUOI200-237

ISO

1 LITERS

4 LITERS

20 LITERS 200 LITERS

---

---

---

REUOI020-251 REUOI200-251

EMULSYNT SD
SEMISYNTHETIC INHIBITED LUBRO REFRIGERANT,
BACTERICIDE ACTION

EMULSYNT SD là chất làm mát - bôi
trơn bán tổng hợp dựa trên dầu khoáng
parafinic tinh chế có chứa chất diệt
khuẩn, chất ức chế ăn mòn và chất nhũ
hóa. Khi trộn với nước, nó tạo ra nhũ
tương trắng đục, bền với nước cứng, ổn
định sinh học và kháng nấm tốt. Do đó,
sản phẩm có công thức được sử dụng
trong việc loại bỏ phoi chính, nghiền kim
loại đen và kim loại màu và được tạo
thành như gang. Sản phẩm không chứa
clo.

®

ESPERIENZA E INNOVAZIONE
EXPERIENCE AND INNOVATION

EUFREEZE
G12 PURO
PROTECTIVE ANTIFREEZE FOR ALUMINUM CIRCUIT

Chất lỏng chống đông đặc của thiết kế mới, đảm bảo bảo vệ tuyệt
vời cho tất cả các mạch làm mát, đặc biệt là các mạch bằng nhôm.
Sản phẩm không chứa silicat, nitrit và photphat, tránh hình thành
cặn, góp phần duy trì hoạt động của xe. Nó đảm bảo năm năm bảo
vệ tổng thể. Sản phẩm phải được sử dụng riêng để pha loãng với
nước khử khoáng như được báo cáo trong bảng dưới đây.
EUFREEZE G12 PURO Không chứa nitrit, amin và phốt phát (NAP
free).

EUFREEZE
G12 PRONTO USO

EUFREEZE
G12 PURO

DEMINERALIZED
WATER

CRYSTALLIZATION
POINT

BOILING
POINT

33
50
60

67
50
40

-18
-36
-52

+120
+123
+125

ASTM D 3306 - ASTM D 4656 - ASTM D 4985
MB 325.3 - MTU MTL 5048

1 KG

20 KG

220 KG

20 KG

220 KG

ASTM D 4985 - BS 6580

PROTECTIVE ANTIFREEZE FOR ALUMINUM CIRCUIT

Chất lỏng chống đông của thiết kế mới, đảm bảo bảo vệ tuyệt vời
cho tất cả các mạch làm mát và đặc biệt là trong trường hợp nhôm.
Sản phẩm không chứa silicat, nitrit và photphat, tránh tạo cặn, góp
phần duy trì hoạt động của xe. Nó đảm bảo năm năm bảo vệ tổng
thể. Không pha loãng sản phẩm. EUFREEZE G12 SN SÀNG ĐỂ
SỬ DỤNG Nitrit, Amines và Phosphates Miễn phí (NAP free).

FW Heft R443
MAN 324 tipo SNF
MB 325.3 - MTU MTL 5048
TL 774 D/F (G12 G12+)

1 KG

EUFREEZE
ANTIFREEZE PROTECTIVE FLUID

Chất lỏng chống đông bảo vệ, dựa trên mono ethylene
glycol. Chất phụ gia đặc biệt ngăn chặn sự ăn mòn và sự
hình thành cặn bẩn và lớp vỏ đảm bảo trao đổi nhiệt tuyệt
vời. Chất lỏng, được pha loãng với nước khử khoáng đến
nồng độ chính xác như được báo cáo trong bảng dưới đây,
đóng vai trò vừa là chất chống đông vừa là chất làm lạnh
của hệ thống làm mát của động cơ đốt trong. EU- FREEZE
Nitrit, Amin và Phosphat không có (NAP free).
EUFREEZE

33
50
60

DEMINERALIZED
WATER

CRYSTALLIZATION
POINT

BOILING
POINT

67
50
40

-18
-36
-52

+120
+123
+125

EUFREEZE -40
ANTIFREEZE PROTECTIVE FLUID
READY TO USE

Chất lỏng bảo vệ và chống đóng băng đã sẵn sàng để sử
dụng, dựa trên monoethylen glycol. Chất phụ gia đặc biệt ngăn
chặn sự ăn mòn và sự hình thành cặn bẩn và lớp vỏ đảm bảo
trao đổi nhiệt tuyệt vời. Chất lỏng vừa đóng vai trò là chất
chống đông vừa là chất làm lạnh của hệ thống làm mát của
động cơ đốt trong. EUFREEZE -40 là Nitrites, Amines và
Phosphates Free (không có NAP). Không tắt tiếng sản phẩm.

Mercedes DBL 7700 - Ford WSS-M97844-C
Opel GM QL 130100 - Opel GM US 6277 M
BMW N 600 69.0 - FIAT - MB 325.2
MB 325.0 - IVECO 18-1830
774

1 KG

20 KG

220 KG

BS 6580 (GB) - FW Heft R 443 (D) - EMPA (CH)

BMW N 600 69.0 - FIAT - MB 325.2
MB 325.0 - IVECO 18-1830
774

1 KG

20 KG

220 KG

ECOFREEZE
ANTIFREEZE FOR SOLAR THERMAL SYSTEMS,
FOOD AND PHARMACEUTICAL

Chất chống đông cô đặc vĩnh viễn, dựa trên propylene
glycol, được phát triển đặc biệt cũng như cho nhu cầu của
ngành công nghiệp ô tô cũng như trong các mạch làm lạnh
của sản xuất thực phẩm hoặc lắp đặt dược phẩm và trong
các thiết bị và nhà máy mà đặc biệt là các khía cạnh sinh
thái hoặc môi trường. tầm quan trọng. Các chất phụ gia
đặc biệt, cho phép tái tạo các phớt và loại bỏ cặn bẩn, phù
hợp cho các loại xe có quãng đường đi được cao (100.000
km) để khôi phục hiệu quả của hệ thống làm mát. Chỉ pha
loãng sản phẩm với nước khử khoáng. Sản phẩm không
chứa amin, nitrit và phốt phát. Khả năng phân hủy sinh học
của propylene gly-col
> 60%.

ECOFREEZE

33
40
50
60

1 KG

DEMINERALIZED
WATER

PROTECTION
AGAINST FROST

PROTECTION
AGAINST BOILING

PROTECTION
AGAINST CORROSION

66
60
50
40

-15° C
-20° C
-32° C
-45° C

+102° C
+103° C
+105° C
+107° C

sufficient
good
optimAl
excellent

20 KG

220 KG

®
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EUSTOP 5
BRAKE FLUID DOT 5.1

Dầu nhớt tổng hợp được pha chế đặc biệt để sử dụng
trong hệ thống phanh và ly hợp của xe cơ giới. Nó
chứa chất ức chế ăn mòn và phụ gia chống oxy hóa
đảm bảo bảo vệ tối đa các bộ phận cơ khí. Điểm sôi
đặc biệt cao tránh hiện tượng "khóa hơi" ở nhiệt độ
hoạt động cao hơn.

ISO 4925

0,850 KG

20 KG

220 KG

20 KG

220 KG

EUSTOP 4
BRAKE FLUID DOT 4

Dầu nhớt đặc biệt cho mạch phanh và ly hợp trong
điều khiển thủy lực của xe cơ giới và xe công nghiệp
hiệu suất cao. Lý tưởng cho hệ thống ABS và
ANTISKID. Nó có độ sôi cao và đảm bảo bảo vệ đặc
biệt chống lại độ ẩm và ăn mòn.

ISO 4925

0,850 KG

®
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CLASSIFICATION
OF LUBRICATING GREASE
Example
EUGREASE C.M. 2 EP: ISO-L-L-X B C E B

ISO 6743-9

Symbol 1 2 3 4
NLGI Grade

ISO

L

ISO

Symbol 2

Symbol 3

Operational Operational
Lubricant Greases
minimum maximum
class
temperature temperature

Behavior
in presence
of water

Series

X

Temperature

Symbol 1

X

0
-20
-30
-40
>-40

A
B
C
D
E
F
G

60
90
120
140
160
180
>180

A
B
C
D
E
F
G
H
I

DIN 51502

L
M
H
L
M
H
L
M
H

K -25

Table 1 2

3

4

NLGI Grade

Maximum
Character
of
DIN 51 502 temperature
application °C
C
D
E
F

TABLE 1

Grease for clutch/gaskets
bearings

G

Character

H

K

K

G
OG
M

TABLE 2
Additional information
on additives

Character

Added solid lubricants
(ex. MoS2, Grafite)

F

Ester

EP
perf ance NLGI Penetration
Grade
orm
after
60 strokes
ENVIRONMENT SYMBOL 4
L
000 445 - 475
L
A
00 400 - 430
L
NON EP 0 355 - 385
M
GREASE 1 310 - 340
M
2 265 - 295
M
B
3 220 - 250
H
EP
4 175 - 205
H
GREASE 5 130 - 160
H
6 85 - 115

TABLE 3

Example
EUGREASE C.M. 2 EP: K P

Grease for open gears

Consistency

Environment
L: Dry atmosphere
M: Humid atmosphere
H: Water spray

Antirust performance
L: No performance
M: Protection with distilled water
H: Protection with saltwater

Type of grease
application area
Bearing Grease
according to DIN 51 825
Grease for closed gears
according to DIN 51 826

Extreme
pressure
properties

Behavior
in pre
ater
sence of w

Temperature

SYMBOL 1 MINI T°C SYMBOL 2 MINI T°C SYMBOL 3 ANTIRUST

A
B
C
D
E

Symbol 4 NLGI Grade

E

hydrofluorocarbons

FK

Polyglycol

PG

Silicone oil

SI

Additive EP

P

M

+ 60
+ 80
+ 100
+ 120

Behavior in
presence of water
according to
DIN 51 807 Part 1
classific. DIN 51 807
0 - 40 or 1 - 40
2 - 40 or 3 - 40
0 - 40 or 1 - 40
2 - 40 or 3 - 40
0 - 90 or 1 - 90
2 - 90 or 3 - 90
0 - 90 or 1 - 90
2 - 90 or 3 - 90

N

+ 140

to register

P

+ 160

to register

R

+ 180

to register

S

+ 200

to register

T

+ 220

to register

U

Over 220

to register

TABLE 4

EUGREASE C.M. 3

NLGI 3

MULTIFUNCTIONAL GREASE FOR HUBS AND BEARINGS
DIN 51 502: K3K-25

Mỡ đa chức năng chất lượng cao, đặc trưng bởi khả năng chịu
nhiệt cao, độ ổn định cơ học và hóa học cao, khả năng chống oxi
hóa vượt trội. Các tính năng này cho phép duy trì hoạt động hoàn
hảo của vòng bi, trục và bánh xe trong khi vẫn đảm bảo khả năng
chống rung hiệu quả.

EUGREASE C.M. 2 CARTUCCIA

17 KG

180 KG

NLGI 2

MULTIFUNCTIONAL GREASE FOR HUBS AND BEARINGS
DIN 51 502: K2K-25

Mỡ đa chức năng chất lượng cao, đặc trưng bởi khả năng chịu
nhiệt cao, độ ổn định cơ học và hóa học cao, khả năng chống oxi
hóa vượt trội. Các tính năng này cho phép duy trì hoạt động hoàn
hảo của vòng bi, trục và bánh xe trong khi vẫn đảm bảo khả năng
chống rung hiệu quả.

EUGREASE C.M. EP
GREASE FOR HUBS AND BEARINGS
SUBJECT TO EXTREME PRESSURE

Mỡ lithium đa chức năng, được làm từ gốc khoáng và
chứa chất phụ gia thích hợp có thể mang lại cho cấu
trúc của sản phẩm sự tồn tại đặc tính chịu cực áp
(EP), khả năng chống oxy hóa tốt, đặc tính chống mài
mòn tốt, chống ăn mòn, chống gỉ đến một cơ chế ổn
định đáng chú ý.

EUGREASE I.G.
GREASE FOR GENERAL GREASE WITH CALCIUM SOAPS

600 ML

17 KG

180 KG

---

EUGREASE C.M. EP 00
NLGI 00; ISO 6743-9: L-X-CCEB 00;
DIN 51502: KP00K -30
EUGREASE C.M. EP 0
NLGI 0; ISO 6743-9: L-X-CCEB 0;
DIN 51502: KP0K -30
EUGREASE C.M. EP 1
NLGI 1; ISO 6743-9: L-X-CCEB 1;
DIN 51502: KP1K -30

EUGREASE C.M. EP 2
NLGI 2; ISO 6743-9: L-X-CCEB 2;
DIN 51502: KP2K -30
EUGREASE C.M. EP 3
NLGI 3; ISO 6743-9: L-X-CCEB 3;
DIN 51502: KP3K -30

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GRADAZ. NLGI

17 KG

180 KG

00

REUGR020-293

REUGR200-293

0

REUGR020-288

REUGR200-288

1

REUGR020-289

REUGR200-289

2

REUGR020-291

REUGR200-291

3

REUGR020-287

REUGR200-287

NLGI 2
DIN 51 502: K2K-25

Mỡ có thể được sử dụng cho chức năng bôi trơn của các cơ quan
mà nó được sử dụng để bảo vệ và bảo tồn (chẳng hạn như khung
của ô tô và xe công nghiệp). Đặc tính của nó về khả năng chống thấm
nước và khả năng bám dính cho phép nó được sử dụng trong môi
trường ẩm ướt và tiếp xúc với nước.

17 KG

50 KG

180 KG

EUGREASE G.O.

MOLYBDENUM DISULPHIDE GREASE FOR HOMOCINETIC JOINTS NLGI 2

Mỡ đen đặc biệt đa chức năng dựa trên molypden đisunfua để bôi trơn
các khớp nối cơ khí hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Công thức của
nó đáp ứng một loạt các ứng dụng và đặc biệt là các khớp vận tốc không
đổi, chốt, ổ trục, bánh răng hở, v.v., cung cấp cả chất bôi trơn hoạt động
chịu được tải trọng cao và có tác dụng bảo vệ chống lại các tác nhân khí
quyển.

0,850 KG

17 KG

180 KG

EUGREASE I.G./S
GREASE FOR GENERAL GREASING
WITH SYNTHETIC BASES AND CALCIUM SOAPS

IG / S là mỡ xà phòng Canxi màu xanh lá cây, đa chức năng, được làm bằng
dầu gốc tổng hợp với phụ gia đặc biệt để tạo cho sản phẩm một khả năng kết
dính tuyệt vời và chất kéo dài đặc tính; cũng có khả năng chống rửa trôi nước
đáng kể. Nó là một sản phẩm có thể được sử dụng trong một loạt các nhiệt độ
hoạt động vì nó có tính ổn định kỹ thuật và khả năng bôi trơn tuyệt vời. Được
chỉ định đối với các chuyển động nhanh và không liên tục, hoặc trong nông
nghiệp / ô tô, khớp nối và hộp lái.

NLGI 2
DIN 51 502: K2K-25

17 KG

180 KG

17 KG

180 KG

EUGRAFITE
MULTIFUNCTIONAL GREASE FOR HUBS AND BEARINGS

EUGRAFITE là loại mỡ EP (cực áp) trong đó các tinh thể
than chì được phân tán hoạt động như chất bôi trơn rắn,
bao bọc bề mặt được bôi trơn để giảm ma sát. Nó chịu
được nhiệt độ cao và có khả năng chống ẩm và nước
mạnh, tự hào có đặc tính ức chế gỉ tốt và chất chống oxy
hóa. EUGRA- FITE được sử dụng để bôi trơn bánh răng,
ổ trục, dây cáp và cáp kim loại và đặc biệt là cho tất cả các
ứng dụng công nghiệp và chuyển động của trái đất chịu
điều kiện tải cao và / hoặc tải xung kích. Nhờ khả năng dẫn
điện tốt, nó cũng có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ
khác nhau như bôi trơn các cực điện của pin cho ô tô và
các tiếp điểm trượt

EUWAXES
PHARMACEUTICAL GRADE VASELINE GREASE

Mỡ bôi trơn vaseline, được dùng trong dược phẩm, thực phẩm,
hàng dệt, bao bì và hàng không. Nó bôi trơn các ống lót, bản lề ray
trượt, ổ khóa, v.v. và ngăn chặn sự co lại của các mối nối ren bằng
cách gia tăng vòng đệm cao su và bảo vệ kim loại chống lại sự ăn
mòn.

TECHNICAL SPECIFICATION
F.D.A. (Food and Drug Administration)
F.U.I. X EDITION
(Italian Official Pharmacopoeia)

0,850 KG

4,250 KG

---

---

17 KG

180 KG

REUGR020-284 REUGR200-284

VISCOLITE F
BITUMINOUS BASE LUBRICATING FLUID
FOR THE LUBRICATION OF UNCOVERED GEARS AND CABLES

Chất lỏng kết dính, màu đen, dựa trên bitum. Được làm nóng,
VISCOLITE F đóng bên trong sợi dây để bảo vệ chống ăn mòn cho
các sợi. Độ bám dính cao và khả năng chống lại thời tiết đảm bảo
sự bảo vệ hiệu quả cho tất cả các bề mặt kim loại được xử lý bằng
VISCOLITE F. Màng bảo vệ bôi trơn được tạo thành có độ ổn định
cao và chính là độ đàn hồi tốt ở nhiệt độ thấp cũng như đủ độ nóng.

Semisolid

17 KG

180 KG

LUBRIFICANTI MADE IN ITALY
CON MARCHIO REGISTRATO DAL 1990
REGISTERED TRADEMARK LUBRICANTS
MADE IN ITALY SINCE 1990

&

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA RILUB S.P.A

Via FF.SS., 139 - 80044 Ottaviano 0NA4
Tel. 081 3383411 - Fax 081 5288006
rilub@rilub.it - www.rilub.it
TIMBRO DEL RIVENDITORE

