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ADDINOL е един от малкото производители на смазочни масла 

в Германия, действащ независимо от големите групи в бизнеса. 

Дистрибуторската мрежа покрива повече от 90 страни. Наши-

те високоефективни смазочни материали са обект на дизайн 

отразяващ най-актуалните тенденции в бранша. Разработката 

и производството се осъществяват в съответствие с най-но-

вите стандарти в сърцето на германската химическа индустрия 

в Leuna/ /Saxony-Anhalt. Пълният потенциал на смазочните мате-

риали се разкрива посредством симбиозата в която работят с 

двигатели, предавки, вериги, лагери и хидравлични системи.

ADDINOL предоставя интелигентни решения, гарантиращи 

оптимално смазване и същевременно грижа за околната среда. 

Много от нашите високоефективни смазочни материали пови-

шават значително енергийната ефективност на производстве-

ните инсталации и двигателите. Посредством тях се постигат 

значително по-дълги интервали на смяна, както и осезаемо 

по-дълъг живот на смазваните компоненти в сравнение с конвен-

ционалните смазочни продукти.

ADDINOL is one of the few companies in the German mineral oil 

industry acting independently of any large business group and has 

distributor partners on all continents in more than 90 countries. Our 

high-performance lubricants are design elements reflecting the most 

recent state-of the-art. Development and production are carried out 

according to latest standards at the chemical site in Leuna in the heart 

of Germany. Our lubricants reveal their full performance in symbiosis 

with engines, drives, chains, bearings and hydraulic systems.

ADDINOL provides intelligent solutions which guarantee optimum 

lubrication and ensure responsibility towards the environment at the 

same time. Many of our high-performance lubricants increase energy 

efficiency of plants and engines considerably. They achieve signifi-

cantly longer drain intervals compared to conventional products and 

extend the service life of the components lubricated.

ADDINOL – Improve the Performance!

ADDINOL – немско качество от 1936г.

ADDINOL – German Quality since 1936

Преди и сега – изследователската и развойна дейност 
представляват жизненоважна част от нашата компетентност.

Now and then – Research and development make up a vital part of our 
company’s core competence.
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ADDINOL автомобилни масла – над 150 одобрения 
от производители на автомобили (OEM).
Автомобилната гама ADDINOL, включва двигателни и трансми-

сионни масла с най-високи международни спецификации. Наличие-

то на над 150 одобрения от водещи производители като Merce-

des-Benz, Volkswagen group, BMW, MAN, Porsche, Scania, Volvo и 

MTU е ясно доказателство за изключителното качество на 

маслата ADDINOL подходящи за всички транспортни средства.

ADDINOL индустриални масла – установяване 
на нови по-високи стандарти 
За индустрията ADDINOL предлага нови високоефективни 

масла покриващи почти целия диапазон от приложения. 

По сред ством иновативни продукти, като например маслата 

от серията ADDINOL Eco Gear с експлоатационна гаранция 

до 5 години, ADDINOL  Cliptec - масла за вериги работещи при 

много високи температурни режими или ADDINOL  масла за 

когенерационни двигатели работещи на природен газ и специ-

ални газове, както и при други, ADDINOL  постоянно поставя 

нови по-високи стандарти в трибологията.

ADDINOL  - на Ваше разположение в цял свят 
С представителства в над 90 държави, ADDINOL  е пред-

ставен на всички континенти. Експертите в ADDINOL  при-

тежават изключително широки познания и богат опит в 

областта на трибологията. Комбинацията от продуктова 

гама включваща над 600 високоефективни смазочни масла и 

компетентно обслужване, гарантират оптимално решение за 

Вашите нужди.

ADDINOL Автомобилни – More than 150 
approvals
The Автомобилни product range of ADDINOL contains engine and 

transmission oils with the highest international specifications. More 

than 150 approvals from leading OEM, such as Mercedes-Benz, the 

Volkswagen group, BMW, MAN, Porsche, Scania, Volvo and MTU, 

argue for the outstanding quality of ADDINOL lubricants for all motor 

and commercial vehicles. 

ADDINOL Industry – Setting new standards
For industry ADDINOL offers high-performance lubricants for almost 

any application. With innovative products, as for instance the high-

performance gear oils of the ADDINOL Eco Gear series, ADDINOL 

Cliptec for chain lubrication under high-temperature conditions 

or ADDINOL gas engine oils for cogeneration units operated with 

natural or special gases, ADDINOL keeps setting new standards in 

tribology.

ADDINOL – At your service all over the world
With distribution partners in more than 90 countries ADDINOL 

is represented on all continents. The experts at ADDINOL have 

comprehensive tribological know-how and experience. With our 

product range of more than 600 high-performance lubricants 

and extensive service we provide the optimum solution for your 

applications.

ADDINOL Високоефективни решения  
за всички предизвикателства при смазването.

ADDINOL High-Performance Lubricants
Solutions for all lubrication-related challenges

WORLDWIDE DEVELOPMENT
LEADING



Вискозитет
Вискозитетът представлява съпротивлението на флуидите срещу дефор-
мацията. Вискозитетът се променя с температурата:
 •  Студеното масло има сравнително висок вискозитет 

(като мед).
 •  Горещото масло е относително разредено  

(като дизелово гориво/мазут).

Класификацията на вискозитета по SAE за моторни и трансмисионни мас-
ла е призната в цял свят, виж таблицата за справка.

Оценките по SAE не са изисквания за технически характеристики!

Индекс на вискозитет – “VI”
Промяната във вискозитета, поради промени в температурата, се разли-
чава при различните масла; това е описано чрез индекса на вискозитет 
(VI=Viscosity Index), безразмерна величина. Сезонните масла имат VI около 
100, а универсалните масла имат VI до 150, в зависимост от стойността 
на техния вискозитет.

Класификация на вискозитета на моторни масла - SAE J300

Engine Oils Viscosity - SAE J300

SAE клас/
SAE grade

Вискозитет студен старт/
Low-Temp. Viskozity

Гранична температура на 
изпомпване (ГТИ) 3)

Bordering Pumping T 3)

100°C mm2/s
150°C 
mPa.s

mPa.s °C mPa.s °C min. max. min.

0W 6.200 -35

60
.0

00

-40 3,8 - -

5W 6.600 -30 -35 3,8 - -

10W 7.000 -25 -30 4,1 - -

15W 7.000 -20 -25 5,6 - -

20W 9.500 -15 -20 5,6 - -

25W 13.000 -10 -15 9,3 - -

20 - - 5,6 <9,3 2,6

30 - - 9,3 <12,5 2,9

40 - - 12,5 <16,3 2,91)

40 - - 12,5 <16,3 3,72)

50 - - 16,3 <21,9 3,7

60 - - 21,9 <26,1 3,7

1) за 0W/5W/10W-40
2) 15W/20W/25W-40
3) Температурата при студен старт е с около 5°С над ГТИ

Основни понятия при избора и класификацията на маслата
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Класификация на вискозитета на трансми-
сионни масла - SAE J306
Gear Oils Viscosity Grades - SAE J306

SAE клас/
SAE grade

Вискозитет 
студен старт/
Low-Temp. 
Viskozity

100°C mm2/s

mPa.s °C min. max.

70W

15
0.

00
0

-55 4,1 -

75W -40 4,1 -

80W -26 7,0 -

85 -12 11,0 -

80 -7,0 <11,0

85 -11,0 <13,5

90 -13,5 <24,0

140 -24,0 <41,0

250 -41,0 -

Сравнителна таблица ISO - VG/SAE

ISO-VG 4) SAE клас/SAE grade

Моторни масла/Engine Трансмисионни масла/Gear

2

3

5

0W7

10

15 5W 70W

22
10W 75W

32

46
15W, 20W, 25W, 20 80W

68

100 30 85W

150 40
90

220 50

320 140

460

250
680

1000

1500

4) ISO-VG = Международна организация по стандартизация – виско-
зитетен клас

За всички индустриални масла, с изключение на моторните и тран-
смисионните, се прилага класификация на вискозитета според ISO -VG. 
Вискозитетните класове са 18: от 2 mm2/s до 1500 mm2/s, при рефе-
рентна температура 40°С.

Трансмисионно масло: Класификация по SAE (виж таблицата)
• SAE 70W, 75W, 80W, 85W – студен старт
•  SAE 80, 85, 90, 140, 250 – експлоатация при висока температура

МОТОРНИ МАСЛА

Работа при ниска температура (РНТ) – студен старт
Стартерът трябва да може да завърти студения двигател с необходимата 
минимална скорост и маслото трябва да достигне до всички точки на омасляване, 
колкото е възможно по-бързо. Виж: таблица с класификация на вискозитета на 
моторните масла.

Гранична температура на изпомпване (ГТИ)
ГТИ е най-ниската температура на изпомпване, при която маслото все още 
тече самостоятелно до входа на помпата. Под ГТИ помпата може да доставя 
въздух вместо масло, което води до липса на омасляване и щети по двигателя. 
Следователно ниска ГТИ е най-важна с цел осигуряване на адекватно омасляване на 
двигателя при ниски температури на студен пуск. Виж: таблица с класификация 
на вискозитета на моторните масла.

Работа при висока температура (РВТ)
Всички компоненти трябва да имат достатъчно мас- 
лено покритие или достатъчен капацитет да понасят натоварва-
не във всеки момент; температурата в горната част на бутало-
то може да достигне 300°C. Това е температура, която определя 
подбора на правилното ниво на вискозитет, а не температурата на 
околната среда.

Вискозитет при висока температура (HTHS)
SAE, ACEA и няколко производители на превозни средства изрично по-
сочват минимален вискозитет за моторни масла при температура 
на маслото от 150°C при висока степен на плъзгане (висока скорост 
на двигателя). Това е HTHS (High Temperature High Shear) – вискози-
тет, който се отнася по-добре спрямо практическите експлоата-
ционни условия, отколкото вискозитет при 100°C.



API категории/API Service categories American Petroleum Institute, www.api.org/eolcs

Бензинови двигатели/Gasolin engins Дизелови двигатели/Diesel engines

Категории/
Category

Въведен/
Introduced

За двигатели/
For Engines

Категории/
Category

Въведен/
Introduced

Заменен/
Replaced

SN 2010

ва
ли

де
н/

Va
lid

2011 CJ-4 2006

ва
ли

де
н/

Va
lid

CI-4

SM 2004 2010 CI-4 2002 CD:::CH-4

SL 2001 2004 CH-4 1998 CD:::CG-4

SJ 1997 2001

CG-4 1995

ос
т

ар
ял

/
Ob

so
le

te

CD:::CF-4

SH 1994

ос
т

ар
ял

/
Ob

so
le

te

1996 CF-4 1990 CD, CE

SG 1989 1993 CF-2 1) 1994 CD-II

SF 1980 1988 CF 1994 CD

SE 1972 1979 CE 1985

SD 1968 1971 CD-II 1) 1985

SC 1964 1967 CD 1955

По-високите категории включват по-ниските; 1) само за двутактови дизелови двигатели.

МОТОРНИ МАСЛА - СПЕЦИФИКАЦИИ
Моторни масла: Класификация по SAE (виж таблицата)
 •  SAE 0W, 5W, 10W, 15W, (20W), ((25W)) – студен старт
 •  SAE (20), 30, 40, 50, (60) – експлоатация при висока температу-

ра

API категории на моторните масла
(виж таблицата)

Техническа спецификация на моторните масла според ACEA:
 •  За бензинови и дизелови автомобили (AX/BX само в комбинация)
  -  А1/В1, А3/В3, А3/В4, А5/В5  (А3/В4 включва  А3/В3)
  -  C1, C2, C3, C4 
 • За тежкотоварни дизелови двигатели
  - Е2, Е4, Е7,   Е6(Е9)1)

1) нископепелно масло (low SAPS) за DPF/TWC

ACEA AX/BX CX и OEM за леки автомобили

Low SAPS 4) Mid SAPS 4) Mid SAPS 4) Low SAPS 4)

A1/B1 A3/B3 A3/B4 A5/B5 C1 C2 C3 C4

FE≥2,5%
HTHS<3,5

FE -
HTHS≥3,5

 A3/B3
FE -
HTHS≥3,5

 A1/B1
FE≥2,5%
HTHS<3,5

 A5/B5
FE≥2,5%
HTHS≥2,9

 A5/B5
FE≥2,5%
HTHS≥2,9

 A3/B4
FE≥1,0%
HTHS≥3,5

 A3/B4
FE≥1,0%
HTHS≥3,5

ACEA са базови класове, OEM включва допълнителни специални тестове

Ford 913-B MB 229.1
Dexos2

BMW Longlife 01
MB 229 3/5
Dexos2
Porsche
Renault RN 
0700/0710 (VW 
502 00/505 00)

BMW Longlife 
01FE
Renault RN 0700
(VW 503/506)

Mazda DPF
Mitsubishi DPF

Citroen DPF
Honda DPF
Mitsubishi DPF
Peugeot DPF
Toyota DPF

BMW Longlife 04
MB 229 31/51
(VW 505 01 504 
00/507 00)
#виж долу

Renault RN 0720

#C3 за автомобили с DPF: Chevrolet, Chrysler, Honda (също C2), Hunday, Kia, Mitsubishi (също C1 и C2), Nissan, Opel, Renault, Suzuki.

FE - Икономия на гориво, базово 15W-40;  - изпълнява също; HTHS<3.5 вискозитет при 150°С и високи обороти; 4) Low/Mid SAPS – ниско/средно 
съдържание на пепел (фосфор, сяра, сулфати) за DPF (прахови филтри).

Основни понятия при избора и класификацията на маслата
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Съкращения
ACEA –  Асоциация на производителите на европейски автомобили,  

www.acea.be
API – Американски петролен институт, www.api.org
OEM – Производители на оригинално оборудване
CIK-FIA –  Международна комисия по картинг – международна автомо-

билна федерация, www.cikfia.com

МОТОРНИ МАСЛА - СПЕЦИФИКАЦИИ

JASO –  Японска организация за автомобилни стандарти
NMMA –  Национална асоциация на морски производители, www.nmma.org
SAE –  Сдружение на автомобилните инженери, www.sae.com

Стандарт за емисиите отработени газове Euro 0 – Euro VI

E
U

R
O

 0

1990 Ø EURO I
1993 Ø

EURO II
1996 Ø

EURO III
2001 Ø

EURO IV
2006 Ø

EURO V
2009 Ø

EURO VI
2014 Ø

15,8 9,0 7,0 5,0 3,5 2,0 0,4

13,3 4,9 4,0 2,1 1,5 1,5 1,5

2,6 1,2 1,1 0,66 0,46 0,46 0,13

- 0,4 0,15 0,10 0,03 0,03 0,01

NOx – азотни окиси/ дразнещ при вдишване

CO – въглероден окис/ токсичен газ

CH – въглеводороди/ токсичен газ

PM – твърди частици

ACEA EX и OEM за тежкотоварни автомобили Low SAPS 4)

Low SAPS 4) ACEA E4 ACEA E6

ACEA E7 (E3, E5)2)

API CG-4:::CJ-4
ACEA E9
API CJ-4

Удължен интервал на смяна/
extended intervals

ACEA (E2) 3)

API CF-4:::CH-4ACEA (E1)1)

API CE/CF/CF-4API CD

ACEA са базови класове, OEM включва допълнителни специални тестове

MB 227.1 MB 228.1
MAN 271
VOLVO VDS
MTU Type 1
Deutz DQC I-02

MB 228.3/MAN 3275
Renault Truck RD2/
RLD2
VOLVO VDS-2/3
DAF HP 3
MTU Type 2
Deutz DQC II-10

MB 228.31
Deutz DQC II-10-LA 
Deutz DQC III-10-LA 6)

Renault Truck RLD3
VOLVO VDS-4

MB 228.5/MAN 3277
MAN 3277 CRT 5)

Renault Truck RXD
DAF HP 1/2
MTU Type 3
Deutz DQC IV-10

MB 228.51
MAN 3477
MTU Type 3.1
Deutz DQC IV-10-LA 6)

1) (Е1) – 2001 остарял; 2) (Е3 и Е5) – 2004 оттеглен; 3) (Е3)  2008 оттеглен; 4) Low SAPS – ниско съдържание на пепел за DPF филтри; 5) Редуцирана пепел за 
CRMTM прахови филтри. 6) Обърнете внимание на ръководството за експлотация.
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ТРАКТОРНИ МАСЛА
STOU – Универсално супер тракторно масло 
 •  Двигателни масла, трансмисионни масла, хидравлични масла, 

мокри спирачки 
UTTO – Универсално тракторно трансмисионно масло 
 •  Трансмисионни масла, хидравлични масла, мокри спирачки (без 

двигатели)

МАСЛА ЗА ДВУКОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КАРТИНГИ, ЛОДКИ
Общи класове на експлоатация
Категории по API:     
JASO спецификации 
ISO Global спецификации

Класове на експлоатация на извънбордови двигатели
 • NMMA – спецификации
 • BIA – спецификации (остарял) 

Допълнителни изисквания/приложения
 • Карт CIK-FIA Одобрения
 • Снегомобили
 • Моторни триони
 • Косачки 

Степени на вискозитет по SAE:
 •  Когато не е изрично посочено, предимно SAE 30

ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА
SAE – класове на вискозитет 
 • 75W-X, 80W-X, 85W-X 1)

 • 80W, 85W, 90, 140, 250
1) X може да е 90 или 140

Основни класове на експлоатация
 • Категории по API:
GL1 – ръчна трансмисия при леки условия
GL2 – червячни предавки (не в пътни превозни средства)
GL3 – ръчна трансмисия при одобрение
GL4 – базова ръчна трансмисия, хипоидни зъбни предавки при одобрение
GL5 – базови хипоидни зъбни предавки, ръчна трансмисия при одобрение
GL6 – остаряла
MT-1 – несинхронизирани ръчни трансмисии за камиони и автобуси в САЩ

Съкращения:
GL – омаслител на предавка
MT – ръчна трансмисия

Класове на експлоатация според OEM
 • Спецификации на Форд
 • Работни стандарти на МАН
 •  Спецификации на Мерцедес Бенц за експлоатационни флуиди
 • Одобрения за Порше
 • Скания STO
 • Волво STD
 • Стандарти на VW
 • ZF TE-ML

МАСЛА ЗА АВТОМАТИЧНИ ТРАНСМИСИИ
КЛАСИФИКАЦИИ:
Дексрон® Дженерал Моторс
TASA  A-номер (1957 г.)
Дексрон B  B-номер (1967 г.)
Дексрон II C C-номер (1973 г.)
Дексрон II D D-номер (1981 г.)
Дексрон II E E-номер (1991 г.)
Дексрон III  F-номер (1994 г.)
Дексрон III  G-номер (1997 г.)
Дексрон III  H-номер (2003 г.)
Дексрон VI  (2005 г.)
Дексрон III/VI 

 • TASA = вид А, добавка A
 •  A, B, C, D, E, F, G, H, N – номера на разрешителни от Института за 

квалификация на брони
 •  (   ) = година на приложение на спецификацията

Меркон® автомобилно дружество Форд
F/G-масло1) (1967 г.)
CJ-масло (1975 г.)
H-масло (1981 г.)
Меркон (1987 г.)
Меркон V (1996 г.)
Обслужват се от MJ 1981 г.
Меркон SP (2005 г.)
Автоматик ZF 6HPxx – само за автомобилна група Форд Премиер (Астон 
Мартин, Ягуар, Ланд-Роувър, Волво)
Меркон LV2) – замества Меркон V и Меркон SP
1) F/G-масло – не се смесва с други ATF;
2) LV – нисък вискозитет.

Класове на работни характеристики според OEM
 • Allison C4
 • Caterpillar TO-4
 • Chrysler Mopar ATF4+
 • MAN Typ 339X
 • Mercedez-Benz 236.X
 • Войт H 55.63 35 xxx
 H 55.63.36 xx
 •  VW G052 162 

VW G052 182 
Виж инструкциите за експлотация

 • ZF TE-ML XXZ

Дизелови
двигатели

Трансмисия Мокри спирачки Хидравлика

STOU

UTTO

STOU: Super Tractor Oil Universal
UTTO: Universal Tractor Transmission Oil
TOU: Tractor Oil Universal  отпаднало/obsolete

Диапазон на мощност/Power range
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Основни понятия при избора и класификацията на маслата

ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА
Изисквания
 •  Омасляване на плъзгащите/лагерните триещи части.
 •  Вътрешно охлаждане на хидравличната система чрез пренос на то-

плината от флуида до обшивката или до отделен масло-охладител.
 • Защита от корозия, износване, утайки, пяна.
 •  Оксидационна стабилност, която позволява дълги интервали меж-

ду смяна на маслото.
 •  Еластомерна съвместимост – уплътнителните материали не 

трябва да стават крехки или меки и не трябва да се свиват.
 •  Трансмисия на хидравличното натоварване при хидростатични и 

хидродинамични системи.
 •  Оптимален вискозитет за студено запалване и експлоатация при 

висока температура.
 •  Подлежи на филтрация/филтрация на фини частици.

Общи класове на представяне
 • DIN 51524, част 1, 2, 3
 • CDIN ISO 15380
 • VDMA 24568

Класове по OEM 
 • BMW
 • Citroёn
 • MAN 3289
 • Mercedes-Benz sheet 236.25/26 & 341.0::::345.0
 • VOITH H.55.63 35 xx & H 55.63 36.xx
 • VW спецификации
 • ZF-TE ML и други

Вискозитет ISO-VG
 • 18 степени от 2 до 1.500

Категории
Базирани на минерално масло
H изцяло минерални масла
HL като H плюс защита от корозия и окисление
HLP  като HL плюс защита от износване DIN 51524, част 2
HLPD  като HLP плюс почистващи/дисперсионни свойства
HVLP  като HLP плюс висок индекс на вискозитет („VI”) DIN 51524, 

част 3
HVLPD  като HVLP плюс почистващи/дисперсионни свойства

Биоразградими продукти
HEPG базирани на полигликол
HETG базирани на растително масло
HEES базирани на синтетичен естер
HEPR базирани на въглеводородни синтетични масла



1) Грес за:
G затворени редуктори DIN 51326
OG отворени зъбни предавки
K плъзгащи и търкалящи лагери DIN 51 825
М обикновени лагери и уплътнения

2) Код на базово масло
E естерни масла
FK флуоро-въглеводород
PG полигликоли
SI силикони

2) Код на добавки
P EP-адитиви
F твърди омаслители,
 например MoS2

Означения на гресите според DIN 51 502

Пример К PЕ 2 K -30

       -30 =     долна граница на работната 
температура в °C

      горна граница на работната температура
      и водното съпротивление 3), 4)

     номер по NLG

    код базово масло и добавки 2)

   грес за 1)

Горна граница на работната температура 

Горна температура 3) Водно съпротивление 4) Температура на 
изпитване

C 60°C 0 или 1 40°C

D 60°C 2 или 3 40°C

E 80°C 0 или 1 40°C

F 80°C 2 или 3 40°C

G 100°C 0 или 1 90°C

H 100°C 2 или 3 90°C

K 120°C 0 или 1 90°C

M 120°C 2 или 3 90°C

N 140°C

По договорка

P 160°C

R 180°C

S 200°C

T 220°C

U >220°C

4. Водно съпротивление
0. Без промяна
1. Малка промяна
2. Умерена промяна
3. Значителна промяна

Не смесвайте, смазки съдържащи различни сгъстители.

ГРЕСИ
Общи изисквания
 •  Омасляване: перманентно омасляване на антифрикционните лагери, 

обикновените лагери, предавките, сегментарните рейки, лентови 
механизми, шарнири и т.н.

 •  Характеристики при ниска температура: меки, гладки, годни за 
изпомпване в централните омаслителни системи.

 • Работа при висока температура: без течове.
 •  Съпротивление при топла вода: в охладителни помпи.
 • Съвместимост с лак: напр. при шарнирите.
 •  Еластомерна съвместимост: уплътнителните материали не 

трябва да стават крехки или меки и не трябва да се свиват.
 •  Оксидационна стабилност: която позволява дълги интервали между 

смяна на маслото.

 • Общ състав на смазките.

 •  Класове по NLGI, LA, LB за шасита, GA, GB, GC за ролкови лагери.

NLGI показатели за консистенция
 • 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, (6)

Основни понятия при избора и класификацията на маслата
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Зона / Area Продукт Product Страница / Page

Ав
т

ом
об

ил
ни

Моторни масла  - леки автомобили Engine oils – passenger cars Страница 12 

Моторни масла  - смесен автопарк Engine oils – mixed fleets Страница 15

Моторни масла  - тежкотоварни автомобили и 
стационарни двигатели Engine oils – commercial vehicles, stationary plants Страница 15

Моторни масла  за газови двигатели Engines operated with gas Страница 17

Масла за кораби и ЖП транспорт Marine and railroad Страница 18

Универсални тракторни масла Universal tractor oils Страница 19

Моторни масла - 2-тактови и 4-тактови 
двигатели на мотоциклети Engine oils – 2-stroke engines and 4-stroke motorbikes Страница 20

Трансмисионни масла Автомобилни transmission oils Страница 21

Масла за автоматични скоростни кутии Automatic transmission fluids Страница 22

Функционални течности Автомобилни function fluids Страница 23

И
нд

ус
т

ри
я

Формовъчни масла Mould release oils Страница 24

Масла за стационарни газови двигатели Gas engine oils Страница 25

Масла за направляващи Guideway oils Страница 26

Хидравлични масла Hydraulic fluids Страница 26

Индустриални редукторни масла Industrial gear oils Страница 29

Масла за хладилно оборудване Refrigerator oils Страница 32

Масла за вериги Chain lubricants Страница 32

Антикорозионни масла Anti-corrosion oils Страница 35

Масла за лагери, машинни и циркулационни масла Bearing, machine and circulating oils Страница 36

Охлаждащи течности за металообработка – без 
разреждане с вода Metalworking coolants – non water miscible Страница 37

Охлаждащи течности за металообработка – 
водоразтворими Metalworking coolants – water miscible Страница 38

Продукти за хранително-вкусовата промишленост 
NSF H1 Lubricants for food industry Страница 38

Специални продукти Special products Страница 40

Спрейове Sprays Страница 41

Трансформаторни масла Transformer oils Страница 44

Турбинни масла Turbine oils Страница 44

Масла за вакуум помпи Vacuum pump oils Страница 45

Компресорни масла Compressor oils Страница 45

Масла топлоносители Heat transfer oils Страница 46

Цилиндрови масла Cylinder oils Страница 46

Греси Lubricating greases Страница 47

– Универсални греси – Universal greases Страница 47

– Течни греси – Liquid greases Страница 48

– Високотемпературни греси – High-temperature greases Страница 49

– Нискотемпературни греси – Low-temperature greases Страница 49

– Специални приложения – Special applications Страница 49

– Инертни греси – Inert greases Страница 52

–  Греси за хранително-вкусовата промишленост 
NSF H1 – Food grade greases Страница 52

–  Биоразградими греси – Biodegradable greases Страница 53

– Пасти – Pastes Страница 53



MB = MB-Approval/Одобрение от MB · Porsche A40 - Without Cayenne V6/ С изключение на Cayenne V6 · DPF = Diesel Particulate Filter/Филтър за твърди частици · WIV = Еxtended service 
intervals/Удължен експлоатационен интервал · HTHS = High-Temperature-High-Shear/Вискозитет при висока температура и висок градиент на скоростта на приплъзване

Моторни масла – леки автомобили
ENGINE OILS – PASSENGER CARS

SAE ACEA API
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Econimic 020 0W-20 SN with 
Resource 
Conserving

ILSAC GF-5
Отговаря на/fulfils: 
Ford WSS-M2C-945A/930A/925A;
Chrysler MS 6395;
GM 6094M

Гориво-спестяващо, високо-ефективно двигателно 
масло SAE 0W-20, с понижен HTHS вискозитет. Идеална 
комбинация от напълно синтетични базови масла и 
иновативен пакет присадки, гарантираща превъзходна 
работа и отличен студен старт, при ниски температури.
Fuel-efficient high-performance engine oil in SAE-grade 0W-20 
with decreased HTHS viscosity. The ideal combination of fully 
synthetic base oils and innovative additives guarantees an 
outstanding performance and ensures an excellent cold start 
behavior at low temperatures.

Superior 030 0W-30 A3/B4 SL/CF Отговаря на/fulfils:  
MB 229.5 / 226.5; 
VW 502 00 / 505 00; 
Renault RN0700; 
BMW Longlife-01

Напълно синтетично високоефективно масло за икономичен 
разход на гориво приложимо при широк спектър от съвременни 
високомощни леки и лекотоварни автомобили с дизелови и бензи но ви 
двигатели. Подходящо за многоклапанни двигатели със и без турбо 
нагнетяване, каталитични конвертори и комън-рейл технология на 
впръскване на горивото. Специално разработено за студен климат.
Fully synthetic fuel-efficient high-performance engine oil 
applicable for a wide range of modern and powerful passenger 
cars and transporters with gasoline or diesel engines. Highly 
suited for charged and non-charged turbo engines, multi-valve 
technology, catalytic converters and common rail injection 
technology. Especially recommended for cold climates..

Superior 040 0W-40 A3/B4 SN/CF Отговаря на/fulfils: 
MB 229.5 / 226.5 
VW 502 00 / 505 00 
Renault RN0700 / 0710 
BMW Longlife-01 
Porsche A40

Напълно синтетично високоефективно масло за икономичен 
разход на гориво приложимо при широк спектър от съвременни 
високомощни леки и лекотоварни автомобили с дизелови и 
бензинови двигатели. Подходящо за многоклапанни двигатели със и 
без турбо нагнетяване, каталитични конвертори и/или директно 
впръскване на горивото. Специално разработено за студен климат.
Fully synthetic fuel-efficient high-performance engine oil 
applicable for a wide range of modern and powerful passenger 
cars and transporters with gasoline or diesel engines. Perfectly 
fit for vehicles with or without turbo-charger, multi-valve 
technology, catalytic converters and / or direct injection. 
Especially recommended for cold climates.

Economic 0520 5W-20 SN with 
Resource 
Conserving

ILSAC GF-5
Отговаря на/fulfils: 
Ford WSS-M2C-945A/930A/925A;
Chrysler MS 6395;
GM 6094M

Гориво-спестяващо, високо-ефективно двигателно масло 
SAE 5W-20, с понижен HTHS вискозитет. Произведено от 
всококачествени напълно синтетични базови масла и 
иновативен пакет присадки, гарантиращи превъзходна 
чистота на двигателя, както и предпазване от корозия 
и износване.
Fuel-efficient high-performance engine oil in SAE-grade 5W-20 
with decreased HTHS viscosity. The engine oil is based on high-
quality fully synthetic base oils and latest innovative additives to 
guarantees an outstanding engine cleanliness, corrosion as well 
as wear protection.

Premium 0520 FD 5W-20 SN Отговаря на/fulfils:
Ford WSS-M2C948-B, 
Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004

Високоефективно двигателно масло с удължен интервал на 
смяна и понижен HTHS вискозитет. Специално разработено за 
двигатели Ford EcoBoost - 1.0л 3-цилиндрови  и 1.5л 4-цилиндрови. 
High-performance engine oil with longlife characteristic and decreased 
HTHS viscosity. Primarily developed for the Ford 1.0L 3-cylinder  and 1.5L 
4-cylinder EcoBoost engines.

Giga Light 
MV 0530 LL

5W-30 C3 Одобрения/approvals: 
VW 504 00 / 507 00; 
MB 229.51; 
BMW Longlife-04;  
Porsche C30

Напълно синтетично нископепелно масло (low SAPS) за 
икономичен разход на гориво и удължен интервал на 
експлоатация. За повечето съвременни леки и лекотоварни 
автомобили, особено пригодно за системи с филтри за 
твърди частици и катализатори. Подходящо и за двигатели 
работещи с пропан-бутан или метан.
Fully synthetic, fuel-efficient engine oil with low SAPS 
characteristics for most modern passenger cars and transporters, 
highly suitable for Longlife systems, DPF and catalytic converters, 
also suited for engines operated with natural (CNG) or liquefied 
petroleum gas (LPG).
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MB = MB-Approval/Одобрение от MB · Porsche A40 - Without Cayenne V6/ С изключение на Cayenne V6 · HTHS = High-Temperature-High-Shear/Вискозитет при 
висока температура и висок градиент на скоростта на приплъзване
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SAE ACEA API
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Mega Light 
MV 0539 LE

5W-30 C3 Одобрения/approvals: 
VW 504 00 / 507 00;  
Porsche C30

Напълно синтетично масло за икономичен разход на гориво с най-съ-
вре менна технология нископепелни добавки (low SAPS) за авто мо били 
Volkswagen с удължен интервал на смяна на маслото “Longlife Service”.
Fully synthetic, fuel-efficient engine oil with the latest additive 
technology (Low SAPS) for Volkswagen vehicles with “Longlife Service”.

Premium
0530 C3-DX

5W-30 C3 SN/CF Одобрения/approvals: GM dexos 2;
Отговаря на/fulfils:
MB 229.52 / 229.51 / 229.31
BMW Longlife-04;
VW 502 00 / 505 00 / 505 01;
GM-LL-A-025 / -B-025

Напълно синтетично горивоспестяващо масло за дизелови 
и бензинови двигатели в съответствие с Euro 4 и Euro 5 
стандар ти, нископепелно (Low SAPS) подходящо за употреба при 
двигатели с филтър за твърди частици (DPF), и по-специално за 
автомобили от групата на General Motors.
Fuel-efficient oil for diesel and gasoline engines according to Euro 
4 and Euro 5, Low SAPS characteristics, ideal for use with DPF, 
especially for vehicles of GM group

Mega Power
MV 0538 C4

5W-30 C4 Одобрения/approvals:
Renault RN0720
MB 226.51

Напълно синтетично горивоспестяващо масло с нископепелен 
пакет присадки (low SAPS), разработено специално за 
съвременни дизелови двигатели на Renault с допълнително 
третиране на отработените газове. Препоръчано за Euro 4 и 
Euro 5 бензинови и дизелови двигатели.
Fuel-efficient engine oil with Low SAPS characteristics especially 
for Renault diesel engines with exhaust treatment, recommended 
for Euro 4 and 5 gasoline and diesel engines

Mega Power 
MV 0538 C2

5W-30 C2,
A5/B5

SN/CF Отговаря на/fulfils: 
PSA B71 2290

Напълно синтетично високоефективно, горивоспестяващо 
масло с понижен HTHS-вискозитет и удължен пробег Longlife 
за дизелови и бензинови двигатели, подходящо за дизелови 
двигатели със съвременни системи за третиране на 
емисиите на отработените газове.
Fuel-efficient high-performance oil with decreased HTHS-viscosity 
and Longlife characteristics for diesel and gasoline engines, 
preferred for diesel engines with modern exhaust treatment

Premium 
0530 C1

5W-30 C1,
A5/B5

Отговаря на/fulfils: 
FORD WSS-M2C 934-B; 
JASO DL-1

Напълно синтетично горивоспестяващо, високоефективно 
двигателно масло с понижен HTHS-викозитет и 
нископепелен пакет присадки (low SAPS). Препоръчително за 
дизелови двигатели със съвременни системи за третиране 
на отработените газове и турбо пълнене, разработено 
специално за Ford, Land Rover, Jaguar, Mazda, Mitsubishi и др.
Fuel-efficient engine oil with decreased HTHS-viscosity, Low 
SAPS characteristics for diesel engines with modern exhaust 
treatment and turbo charging, especially for Ford, Land Rover, 
Mazda, Mitsubishi and further

Premium 
0530 FD

5W-30 A5/B5, 
A1/B1

Отговаря на/fulfils: 
FORD WSS-M2C 913-D 
(913-A/-B/-C)

Напълно синтетично горивоспестяващо масло с удължен 
интервал на смяна (Longlife) и понижен HTHS-вискозитет за 
последно поколение дизелови и бензинови двигатели Ford, със 
системи за третиране на отработените газове. Отговаря 
на изискванията на Euro 5.
Fuel-efficient engine oil with Longlife characteristics, especially 
for new Ford gasoline and diesel engines with modern exhaust 
treatment, decreased HTHS-viscosity, meets Euro 5

Super Power
MV 0537

5W-30 A3/B4 SM/CF, EC Одобрения/approvals:
BMW Longlife-01;
VW 502 00 / 505 00; 
MB 229.5
Отговаря на/fulfils: 
GM-LL-A-025/-B-025; 
Renault RN0700

Напълно синтетично масло за икономичен разход на гориво с 
удължен интервал за смяна на маслото за леки автомобили 
с бензинови и дизелови двигатели от най-модерен тип, със и 
без турбо нагнетяване.
Fuel-efficient engine oil with extended oil change intervals for 
passenger cars with gasoline and diesel engines of the latest 
type, suited for engines with and without turbo charging

Premium 0540 C3 5W-40 C3 SN/CF Отговаря на/fulfils: 
FIAT 9.55535-S2;
BMW Longlife-04; 
MB 229.51

Напълно синтетично масло с удължен интервал на смяна 
Longlife, за най-новото поколение дизелови и бензинови 
двигатели Euro 4, Euro 5 и Euro 6. Превъзходно поведение при 
ниски температури.
Fuel-efficient engine oil with longlife characteristics for new Euro 4, 5 
and 6 diesel and gasoline engines, superior low-temperature behaviour
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MB = MB-Approval/Одобрение от MB · MTU = MTU Oil category/ MTU категория на маслото

SAE ACEA API
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Eco Light 5W-40 A3/B4 SN/CF, Одобрения/approvals:
VW 502 00 / 505 00;
MB 229.5 / 226.5; 
Renault RN0700 / RN0710; 
BMW Longlife-01
Отговаря на/fulfils::
GM-LL-B-025; PSA B71 2296;  
Porsche A40

Напълно синтетично масло изработено по технология 
Surftec® за изключително икономичен разход на гориво 
предназначено за мощни съвременни бензинови и дизелови 
двигатели на леки и лекотоварни автомобили с тубро 
нагнетяване и директно впръскване на горивото.
Fully-synthetic, super fuel-efficient engine oil with Surftec® 
technology for passenger cars, vans and transporters with gasoline/
diesel engines. Highly fit for modern injection and turbo engines with 
enhanced performance.

Light
MV 0546 PD

5W-40 A3/B3 SL/CF, SH/
EC

Отговаря на/fulfils: 
MB 229.1; 
VW 505 01/500 00/505 00; 
Ford WSS-M2C 917-A; 
BMW Longlife-98

Полусинтетично масло за икономичен разход на гориво при 
бензинови и дизелови двигатели. Специално предназначено 
за съвременни турбо-дизелови двигатели със система за 
впръскване помпа-дюза.
Fuel-efficient engine oil for gasoline and diesel engines, in 
particular for turbo-diesel engines with pump-jet-injection

Super Light 0540 5W-40 A3/B4 SN/CF Одобрения/approvals:
VW 502 00 / 505 00; MB 229.5/226.5
BMW Longlife-01; Porsche A40;
Renault RN0700/0710;
Отговаря на/fulfils:: 
GM-LL-B-025; PSA B71 2296

Напълно синтетично масло за икономичен разход на гориво 
при бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили. 
Подходящо за двигатели с турбо нагнетяване и директно 
впръскване на горивото.
Fuel-efficient engine oil for gasoline and diesel engines of 
passenger cars, suited for turbo and injection engines, fuel-saving

Super Racing
5W-50

5W-50 A3/B4 SM/CF Отговаря на/fulfils: 
BMW Longlife-98;MB 229.3; 
VW 502 00/505 00; GM-LL-B-025

Напълно синтетично масло за икономичен разход 
на двигателя за съвременни леки автомобили и 
четиритактови мотоциклети. Препоръчано за двигатели 
с турбокомпресор и директно впръскване на горивото. 
Fully synthetic, fuel-efficient engine oil for modern passenger 
cars; especially for turbo and injection engines.

Eco Synth 10W-40 A3/B4 SL/CF Одобрения/approvals:
VW 502 00/505 00; 
MB 229.1
Отговаря на/fulfils: 
BMW Longlife-98

Полусинтетично масло изработено по технология Surftec® за 
икономичен разход на гориво при бензинови и дизелови двигатели 
на леки и лекотоварни автомобили. Подходящо за двигатели с 
турбокомпресор, многоклапанни, каталитични конвертори и 
комън-рейл технология на впръскване на горивото.
Semi-synthetic, fuel-efficient engine oil with Surftec® technology 
for high performance gasoline/diesel engines of passenger cars and 
transporters. In particularfor for turbo engines, multi-valve technology, 
catalytic converters and common rail injection technology.

Semi Synth 
1040

10W-40 A3/B4 SL/CF Одобрения/approvals:
VW 502 00/505 00; MB 229.1
Отговаря на/fulfils: 
BMW Longlife-98

Полусинтетично масло за икономичен разход на гориво за 
високоефективни двигатели на леки и лекотоварни автомобили.
Semi-synthetic, fuel-efficient engine oil for high performance 
engines of passenger cars and transporters.

Super Racing
10W-60

10W-60 A3/B3 SJ/CF JASO MA Напълно синтетично масло за спортни високотехнологични 
двигатели на мотоциклети и леки автомобили. Идеално 
за съвременни инжекцион и турбо двигатели с висока 
специфична мощност.
Fully synthetic fuel-efficient oil for sporty high-tech engines, ideal 
for modern injection and turbo engines with increased power.

Super Drive
MV 1546

15W-40 A3/B3 SL/CF Одобрения/approvals:
MB 229.1;
Отговаря на/fulfils: 
VW 501 01/505 00

Моторно масло за всички бензинови и дизелови двигатели за 
леки автомобили и по-специално за съвременни инжекцион и 
турбо двигатели.
Engine oil for all gasoline and diesel engines of passenger cars, 
in particular for modern injection and turbo engines, multi-grade 
characteristics

Моторни масла – Класически автомобили / Classic Cars
Super
MV 1045 10W-40 A3/B3 SJ/CG-4

Отговаря на/fulfils: 
VW 505 00

Универсални моторни масла за всесезонна употреба в 
моторни превозни средства.
Multi-grade engine oils for all-season use in motor vehicles at 
medium requirements, ideal for classic carsMV 1545 15W-40 SG/CF

Моторно масло
Engine oil
M 30
M 50

30
50

SA/CA Едносезонни моторни масла за бензинови и дизелови 
двигатели, по-специално за четиритактови ретро-
автомобили и мотоциклети.
Mono-grade engine oils for gasoline and diesel engines, 
especially for four-stroke vintage cars, no additives, for minor 
requirements
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Малки машини / Small machinery

SAE ACEA API
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Масло за косачки
Lawn-mower oil
MV 304
MV 1034

30
10W-30

SF/CC Моторни масла за четиритактови бензинови двигатели 
с въздушно охлаждане на мобилни малки машини, особено 
подходящи за косачки.
Engine oils for air-cooled four-stroke gasoline engines in mobile 
small machinery, preferred for lawn-mowers; MV 304 especially 
during summer, MV 1034 all-season application

Моторни масла - смесен автопарк
Engine oils – mixed fleets

SAE ACEA API
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Premium Star
MX 1048

10W-40 A3/B4/
E7

SL/CI-4 Одобрения/Approvals: 
MB 229.1/228.3; MAN 271;
Отговаря на/Fulfils: 
VW 502 00/505 00; Volvo VDS-3; 
MAN M 3275-1; Renault RLD/RLD-2; 
Deutz DQC III-10; MTU 2; MACK EO-K/2; 
Caterpillar TO-2; Allison C4

Масло категория SHPD, за дизелови и бензинови двигатели, 
даващо икономичен разход на гориво и удължен интервал на 
смяна на маслото, подходящо за смесени автопаркове.
SHPD fuel-efficient engine oil with longlife characteristics for 
mixed fleets, for diesel and gasoline engines

Super Star
MX 1547

15W-40 A3/B3/
E2

SH/SJ/
CG-4/CF-4

Одобрения/Approvals: 
MAN 271; MTU 1;
Отговаря на/fulfils: 
VW 501 01/505 00; Volvo VDS; Mack 
EO-K/2; Allison C4; Caterpillar TO-2;
MB 228.1/229.1;
ZF TE-ML 04C, 07C

Моторно масло за смесени автопаркове, за бензинови 
и дизелови двигатели със или без турбо нагнетяване, 
включително за експлоатация при условия на тежко 
натоварване (SHPDO).
Engine oil for mixed vehicle fleets, for gasoline and diesel engines 
with special requirements (exhaust turbo charging, lean mix 
conditions), also for heavy operating conditions (SHPDO)

Super Star
MX 1557
MX 2057

15W-50
20W-50

A3/B3/
E2

SL/CF/CF-4 Отговаря на/Fulfils: 
Caterpillar TO-2; Mack EO-K/2; 
MB 229.1/228.1; MAN 271; 
VW 501 01/505 00

Високоефективни моторни масла за всички автомобилни 
дизелови и бензинови двигатели с високо специфично 
натоварване, включително за смесени автопаркове.
High-performance engine oils for all diesel and gasoline engines 
with high specific performances, also in mixed vehicle fleets

Моторни масла – товарни автомобили, стационарни инсталации
Engine oils – commercial vehicles, stationary plants

SAE ACEA API
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Professional
0530 E6/E9

5W-30 E6/E7/
E9

CJ-4/
SN

Одобрения/Approvals:
MAN M 3677, MAN M 3477, 
MAN M 3271-1;  MB 228.51/228.31;
 Отговаря на/Meets: 
MTU 3.1, Volvo VDS-3/-4/CNG; 
Renault RGD/RXD/RLD/RLD-2/RLD-3; 
Deutz DQC IV-10 LA; 
Mack EO-M Plus/EO-N Premium Plus/
EO-O Premium Plus; Caterpillar ECF-3; 
DDC 93K218; Cummins CES 20081; 
JASO DH-2

Напълно синтетично масло от клас SHPD за тежкотоварни
автомобили с последно поколение дизелови двигатели Euro
V и Euro VI. Нископепелно, подходящо за всички системи за
третиране на отработените газове. Отлично поведение
при ниски температури. Подходящо и за двигатели
работещи с пропан-бутан (LPG) или метан (CNG).
SHPD diesel engine oil for Euro V and VI engine generation, Low
SAPS characteristics for all exhaust treatment systems, ideal also
for low temperatures and cold climates, suited for operations with
CNG and LPG 

Ultra Truck
MD 0538

5W-30 E4/E7 CI-4 Одобрения/approvals:
MAN M 3277; Renault RXD; 
Volvo VDS-2; MTU 3; MB 228.5; 
DDC Series 2000 & 4000
Отговаря на/meets: 
DAF; Cummins CES 20078; Caterpillar 
ECF-2; Deutz DQC IV-10

Напълно синтетично масло HPD-екстра (XHPDO) за 
двигатели Euro II- и III- на тежкотоварни автомобили за 
изключително удължен интервал на смяна на маслото.
Extra HPD oil (XHPDO) for Euro II- and III-engines in commercial 
vehicles, for extremely extended oil change intervals
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SAE ACEA API
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Commercial 
0540 E7

5W-40 E7/E5/E3 CI-4 Plus/
SL/SJ

Отговаря на/Fulfils: 
MB 228.3; MAN M 3275-1; Volvo 
VDS-3; Renault RLD/RLD-2; MTU 2; 
MACK EO-N/EO-M Plus; Cummins CES 
20077/76; Caterpillar ECF-2, ECF-1a; 
Deutz DQC III-10

Напълно синтетично масло за тежконатоварени дизелови 
двигатели (HDEO), покриващо най-високите изисквания при 
камиони и тежки транспортни средства в строителството, 
земеделието, горското стопанство, както и автобуси. 
Широк температурен диапазон. Постига най-дългите 
препоръчани интервали за смяна. Отговаря на Euro III норма.
Heavy-Duty-Engine-Oil (HDEO) for highest requirements in trucks 
and heavy commercial vehicles in construction, agriculture and 
forestry as well as buses, wide temperature range, achieves 
longest oil drain intervals, meets Euro III

Commercial 
1030 E7

10W-30 E7/ E5/
E3

CI-4/
SL

Отговаря на/meets:
MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, 
MTU 2, Renault RLD/RLD-2, Deutz DQC 
III-10, Mack EO-M Plus; Mack EO-N, 
Cummins 20071/72/76/77/78, DAF, 
Caterpillar ECF-1a/ECF-2 и др. / etc.

Масло клас SHPD (Super High Performance Diesel) за високо-
натоварени дизелови двигатели на тежкотоварни авто-
мобили, функциониращи в тежки условия на експлоатация 
и разнообразни климатични условия; възможни удължени 
интервали на смяна.
SHPD oil for heavy charged engines of commercial vehicles at heavy 
operating conditions and varied temperatures, extended oil drain 
intervals possible.

Professional 
1040 E9
1540 E9

10W-40
15W-40

E7/E9 CJ-4/SM Одобрения/Approvals: 
MB 228.31; MAN M 3575;
1540 E9: Volvo VDS-4; Renault RLD-3; 
Mack EO-O Premium Plus;
Отговаря на/Meets: 
MTU 2.1; Deutz DQC III-10 LA; Caterpillar 
ECF-3/2/1a; Cummins CES 20081; DDC 
93K218; 1040 Е9: Volvo VDS-4; Renault 
RLD-3; Mack EO-O Premium Plus; 1540 
Е9: John Deere JDQ-78 X

Масло от клас SHPD, отговарящо на изискванията на Еuro IV, 
Еuro V (Еuro VI за Iveco и Volvo) за камиони, тежкотоварни 
строителни и селскостопански машини с допълнително 
тетиране на отработените газове, като филтри за твърди 
частици (DPF), селективна каталитична редукция - Ad Blue (SCR) 
и системи за рециркулация на отработените газове (EGR).
SHPD oils for turbo diesel engines exposed to high loads, meet 
Euro V emission standard (Euro VI according to requirements of 
Iveco and Scania), for vehicles with exhaust treatment

Extra Truck
MD 1049 LE

10W-40 E6/E7 CI-4 Одобрения/Approvals: 
MB 228.51; MAN M 3477; 
MAN M 3271-1; Renault RLD-2;
 Mack EO-N; MTU 3.1; 
Deutz DQC IV-10 LA; Volvo VDS-3 
Отговаря на/fulfils: 
DAF HP 2; Fiat-Iveco; Caterpillar ECF-1a; 
MB 226.9; Renault RGD/RXD; 
JASO DH-2, Volvo CNG

Напълно синтетично високоефективно моторно масло за 
последното поколение Euro VI двигатели, както и Euro III, 
Euro IV и Euro V, на тежкотоварни автомобили с технология 
за третиране на емисиите на отработените газове. 
Подходящо за работа на метан (CNG) или пропан-бутан (LPG).
High-performance engine oil for the latest generation of Euro VI 
commercial vehicles with exhaust aftertreatment, suited for 
operations with natural (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG)

Super Truck
MD 1049

10W-40 E4/E7 CF Одобрения/Approvals:
Scania LDF-3; Volvo VDS-3; MAN M 
3277; MB 228.5; MTU 3; Renault RLD-2; 
Deutz DQC III-10; MACK EO-N;
Отговаря на/Fulfils: DAF; Renault RXD

Напълно синтетично UHPD моторно масло за икономичен 
разход на гориво, за дизелови двигатели Euro III, Euro IV и 
Euro V (Euro VI за Scania) на тежкотоварни автомобили.
UHPD fuel-efficient engine oil for Euro V engines of commercial 
vehicles (Euro VI for Scania diesel engines)

Commercial 
1040 E4

10W-40 E4/E7 CI-4 Одобрения/Approvals:
MAN M 3277 / M 3377; MB 228.5; 
Отговаря на/Meets: 
Volvo VDS-3; MTU 3; Renault RXD; 
Deutz DQC III-10; DAF; Mack EO-M Plus; 
Cummins CES 20078
Global DHD-1

UHPD горивоспестяващо масло за двигатели на 
тежкотоварни автомобили, позволяващо удължен интервал 
на смяна на маслото.
UHPD fuel-efficient oil for engines of commercial vehicles under 
heavy loads, long oil drain intervals

Super Longlife
MD 1047

10W-40 E7/B4/
A3

CI-4/
SL

Одобрения/Approvals:
MB 228.3/229.1; MAN M 3275-1; Deutz 
DQC III-10, Volvo VDS-3; MTU 2; DDC 
Series 2000 & 4000; Renault RLD-2; 
MACK EO-N / EO-M Plus
Отговаря на/Fulfils: 
Cummins 20076/77/78; Scania LDF; 
DAF; Caterpillar TO-2; Caterpillar ECF-2; 
JASO DH-1

Моторно масло категория SHPD с удължен интервал на 
смяна, за целогодишна употреба при високо натоварени 
двигатели работещи в тежки условия на експолоатация, 
Euro III. Oтлично пригодено за експлоатация с RME (биодизел), 
при спазване указанията на производителите на двигатели.
SHPD-engine oil for extended oil change intervals, for all-
season operation in highly charged engines at heavy operating 
conditions, Euro III
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SAE ACEA API
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Diesel Longlife
MD 1548
MD 1548 M

15W-40 E7/E5/
E3/A3/
B3

CI-4 Plus/
CI-4/
CH-4/
CG-4/
CF-4/
SL

Одобрения/Approvals:
MB 228.3/229.1; MAN M 3275-1; Volvo 
VDS-3; MTU 2; DDC Series 2000 & 4000, 
Renault RLD-2; Mack EO-N
Отговаря на/Fulfils: 
Deutz DQC III-10; VW 501 01/505 00; 
Allison C4; DAF; Cummins 
CES 20078; Caterpillar ECF-2/ECF-1a; 
Iveco; ZF TE-ML 07C; Case MS-1121; 
JASO DH-1; Global DHD-1

Моторно масло за високо натоварени двигатели на 
тежкотоварни автомобили, съобразено с най-високите 
американски и европейски спецификации, Lonflife удължен 
интервал на смяна, съобразено с изискванията за емисии 
Euro III. Oтлично пригодено за експлоатация с RME (биодизел), 
при спазване указанията на производителите на двигатели.
MD 1548 M - с повишен TBN специално разработено за 
работа с гориво с високо съдържание на сяра.
Heavy-Duty-Engine-Oil for heavy commercial vehicles, in construction 
industry, agriculture and buses, Longlife-character for very long oil 
change intervals, meets the Euro III-emission requirement

Diesel Longlife
MD 2058
MD 2058 M

20W-50 E7/B3/
B4/A3

CI-4/CH-4/
CG-4/CF-4/
SL

Отговаря на/Fulfils: 
MB 228.3/229.1; MAN M 3275-1; Volvo 
VDS-3; Renault RLD-2; Deutz DQC II-05; 
MTU 2; DDC BR 2000 & 4000; Cummins 
CES 20078; MACK EO-M Plus; John 
Deere JDQ 78 A; Caterpillar ECF-1/TO-2; 
Allison C4; VW 501 01/505 00; Iveco; 
Scania; DAF

Моторно масло за високо натоварени двигатели на 
тежкотоварни автомобили с иновативна технология за 
добавките, съобразено с изискванията за емисии- Euro III. 
Подходящо и за леки и лекотоварни автомобили с бензинови 
или дизелови двигатели, със или без турбо нагнетяване.
MD 2058 M - с повишен TBN специално разработено за 
работа с гориво с високо съдържание на сяра.
Heavy-Duty-Engine-Oil with innovative additive technology for 
Euro III-engines in trucks and heavy commercial vehicles, highly 
fit for warm climates

Super Diesel
MD 1045
MD 1545
MD 2055

10W-40
15W-40
20W-50

E3/B3 CF-4/SG Отговаря на/Fulfils: 
MB 228.3; MAN 271; Volvo VDS; 
Caterpillar TO-2; Allison C4; Mack EO-
K/2;MIL-L-2104 E

Моторни масла за дизелови двигатели на моторни 
превозни средства с високи изисквания.
Engine oils for charged and non-charged diesel engines of motor 
vehicles with high requirements

Turbo Diesel
MD 407
MD 407 M

40 E7 CI-4 Одобрения/Approvals:
MTU 2; DDC Series 2000 & 4000
Отговаря на/fulfils: 
MAN 270; Caterpillar; Mack EO-M Plus; 
Cummins CES 20071/72/76/77/78;  
MB 228.2

Високоефективно едносезонно моторно масло за дизелови 
двигатели за средни и високи скорости, по-специално за бързи 
плавателни съдове – фрегати, а също и за Ж.П. транспорта и 
стационарни двигатели.
MD 407 M - с повишен TBN специално разработено за работа 
с гориво с високо съдържание на сяра.
High-performance mono-grade engine oil for middle and high-
speed diesel engines, in particular for fast ships like frigates or 
diesel engines of rail vehicles, also within stationary range

Turbo Diesel
MD 105
MD 205
MD 305
MD 405
MD 505

10W
20W-20
30
40
50

E2 CG-4/CF-4/
CF-2/CF/SF

Отговаря на/Fulfils:  
MB 228.0; MTU 1; MAN 270

Високоефективни едносезонни моторни масла за дизелови 
двигатели на транспортни средства, строителна 
механизация, товарни автомобили и стационарно оборудване. 
Подходящи за хидравлични системи и трансмисии.
High-performance mono-grade engine oils for diesel engines in 
motor vehicles, construction machinery, commercial vehicles and 
stationary plants, also suited for hydraulic plants and gears

Diesel
MD 1034
MD 304

10W-30
30

CC/SF Едносезонни моторни масла за ненатоварени дизелови 
двигатели.
Engine oils for non-charged diesel engines and medium
requirements

Моторни масла  за газови двигатели 
Engines operated with gas

SAE ACEA API
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Giga light
MV 0530 LL

5W-30 C3 Одобрения/Approvals:
VW 504 00 / 507 00; MB 229.51;
BMW Longlife-04; 
Porsche C30

Напълно синтетично нископепелно масло (low SAPS) за 
икономичен разход на гориво и удължен интервал на 
експлоатация. За повечето съвременни леки и лекотоварни 
автомобили, особено пригодно за системи с филтри за 
твърди частици и катализатори. Подходящо и за двигатели 
работещи с пропан-бутан (LPG) или метан (CNG).
Fuel-efficient engine oil with low SAPS characteristics for most 
modern passenger cars and transporters, highly suitable for Longlife 
systems, DPF and catalytic converters, also suited for engines 
operated with natural (CNG) or liquefied petroleum gas (LPG) 
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SAE TBN API
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Premium 0540 C3 5W-40 C3 SN/CF Отговаря на/fulfils: 
FIAT 9.55535-S2;
BMW Longlife-04; 
MB 229.51

Напълно синтетично масло с удължен интервал на смяна 
Longlife, за най-новото поколение дизелови и бензинови 
двигатели Euro 4, Euro 5 и Euro 6. Превъзходно поведение при 
ниски температури.
Fuel-efficient engine oil with longlife characteristics for new Euro 4, 5 
and 6 diesel and gasoline engines, superior low-temperature behaviour

Extra Truck
MD 1049 LE

10W-40 E6/E7 CI-4 Одобрения/Approvals: 
MB 228.51; MAN M 3477; MAN M 3271-
1; Renault RLD-2; MTU 3.1; Deutz DQC 
IV-10 LA; Volvo VDS-3; 
Отговаря на/Fulfils: 
DAF HP 2; Fiat-Iveco; Caterpillar ECF-1a; 
MB 226.9; Renault RGD / RXD; Volvo 
CNG, JASO DH-2 и др./etc.

Напълно синтетично високоефективно моторно масло за 
последното поколение Euro VI двигатели, както и Euro III, 
Euro IV и Euro V, на тежкотоварни автомобили с технология 
за третиране на емисиите на отработените газове. 
Подходящо за работа на метан (CNG) или пропан-бутан (LPG).
High-performance engine oil for the latest generation of Euro IV and 
Euro V commercial vehicles with exhaust aftertreatment, suited for 
operations with natural (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG)

Масло за газови 
двигатели
Gas engine oil
MG 1040

10W-40 A3/B3/
E2

SJ/CG-4 Отговаря на/Fulfils:
MAN M 3271-1; MB 226.9

Всесезонни полусинтетични моторни масла за автомобили 
професионална категория работещи на метан (CNG) 
или пропан-бутан (LPG), изпитани в практиката на 
транспортни оператори (автобуси).
Multi-grade engine oils for commercial vehicles operated with 
compressed natural gas (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG), 
practically tested in transportation companies (motorbuses)

MG 1540 15W-40 E2 CG-4 Одобрения/Approvals: MAN M 3271-1;
Отговаря на/Fulfils: MB 226.9

Масла за кораби и ЖП транспорт
Marine and railroad

SAE TBN API
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Eco Craft 4040

Eco Craft 4015

40

40

41

15

CF

CF

Идеалната комбинация от внимателно подбрани високо-
качествени рафинати на минерални масла и иновативната 
технология Advantec®, гарантират изключителна ефект-
ивност и защита от корозия и износване, както и чистота 
при работа в корабни двигатели и спомагателни агрегати. 
Технологията Advantec® осигурява намален коефициент на 
триене, водещ до икономия на гориво. Много подходящо за 
работа с корабни горива поради високия си алкален резерв.
The ideal combination of carefully selected high-grade mineral oil 
raffinates and the innovative Advantec® technology guarantees an 
outstanding performance and ensures wear and corrosion protection 
as well as good engine cleanliness of marine combustion engines 
and secondary aggregates. Based on the usage of Advantec® 
technology the friction coefficient will be reduced entailing fuel 
efficiency. Highly suited for marine diesel fuel sue to its higher 
alkaline reserves

Marine
MS 4040 T

40 42 Масло от ново поколение за корабни двигатели. 
Оптималната рецептура обезпечава ефективно смазване 
при бутални дизелови двигатели, работещи с тежки 
горива, както и за кръстоглави дизелови двигатели при 
работа с дизелово гориво. Подходящо за горива с различно 
съдържание на сяра.
Engine oil of a new generation with optimised formula for highest 
performance, lubrication of plunger diesel engines operated with 
heavy fuel and for lubrication of cross-head diesel engines while 
operating with diesel fuel, suited for fuels of various sulphur 
content.

Marine
MS 4011

40 12 CF MTU 1 
Отговаря на/fulfils: MB 227.0

Моторно масло за смазване на бутални дизелови двигатели 
и за смазване на цилиндри на кръстоглави дизелови 
двигатели при работа с дизелово гориво; също подходящо за 
автомобилния сектор и ЖП транспорта.
Engine oil for lubrication of plunger diesel engines and for 
lubrication of cross-head diesel engines while operating with diesel 
fuel, also applicable for diesel engines of motor vehicles and trains

MB = MB-Approval/Одобрение от MB · MTU = MTU Oil category/ MTU категория на маслото · DK = Diesel fuel/Дизелово гориво · DPF = Diesel Particulate Filter/Фил-
тър за твърди частици · WIV = Еxtended service intervals/Удължен експлоатационен интервал
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MB = MB-Approval/Одобрение от MB · MTU = MTU Oil category/ MTU категория на маслото · DK = Diesel fuel/Дизелово гориво · DPF = Diesel Particulate Filter/Фил-
тър за твърди частици · WIV = Еxtended service intervals/Удължен експлоатационен интервал

SAE TBN API
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Railroad
MS 4017 ZF

40 17 CF/CF-2 Отговаря на/fulfils:  
GE; EMD; LMOA-Generation 4/5

Безцинково дизелово моторно масло за релсови превозни 
средства и стационарни двигатели, много подходящо за 
работа с гориво с високо сярно съдържание.
Zinc-free diesel engine oil for rail vehicles and stationary aggregates, 
particularly suitable for operations with high-sulphur fuel

Turbo Diesel
MD 407

40 10 CI-4 ACEA E7/; MTU 2; DDC
Series 2000 & 4000;
Отговаря на/fulfils:
Caterpillar; Mack EO-M Plus;Cummins 
CES 20078; MB 228.2; MAN 270

Високоефективно едносезонно моторно масло за средно- 
и високоскоростни дизелови двигатели (м.др. за бързи 
плавателни съдове с високо и ниско натоварване), релсови 
превозни средства и стационарни машини.
High-performance mono-grade engine oil for middle and high-
speed diesel engines (also for fast ships with high and low 
utilization), rail vehicles and within stationary range

Универсални тракторни масла
Universal tractor oils

SAE ACEA API
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Super Traktor
MU 1035 10W-30

E2 GL-4/
CG-4/
CF-4/
SF

Отговаря на/meets: MB 
228.3/228.1/227.1; Massey Ferguson M 
1145/1144/1139; John Deere JDM J 27; 
Ford M2C-159-B; Allison C4;
 Caterpillar TO-2; MAN 271; ZF TE-ML 
06B (вкл. / includes C, Q,R), 07B 
DIN 51524-3 – HVLPD (MU 1035/
MU1045)
DIN 51524-2 – HLPD (MU 1545)

Тракторни масла (STOU) за двигатели, скоростни кутии, 
хидравлични системи, мокри спирачки и превключвани под 
товар съединители.
Tractor oils (STOU) for engines, transmissions, hydraulic systems, 
wet brakes and power shift clutches

MU 1045 10W-40

MU 1545 15W-40

UTTO 80W
(10W-
30)

GL-4 UTTO SAE 10W-30: ZF TE-ML 03E, 05F, 
06K, 17E, 21F
UTTO Extra: ZF TE-ML 05F, 06K, 17E, 21F
Отговаря на изискванията на / meet 
various requirements of the manufacturers: 
AGCO-Allis, Allison, Caterpillar, CNH Global 
N.V., Denison, Hesston-Fiat, John Deere, 
Komatsu Dresser, Kubota, Renk Doromat, 
Steyr, ZF
За детайли виж подробната 
техническа спецификация.

Тракторни масла за скоростни кутии, хидравлични системи, 
мокри спирачки и превключвани под товар съединители, 
UTTO Extra се предпочита за тежки работни условия.
Tractor oils for transmissions, hydraulic systems, wet brakes 
and power shift clutches, UTTO Extra is preferably applied under 
difficult operating conditions

UTTO Extra 85W
(20W-
40)

UTTO Plus 75W-80
(5W-30)

GL-4 Отговаря на/meets:  
John Deere JDM J 20D (вкл. / incl. 
LD303, J14B/C, J20A-C); Steyr BR 80 
Massey Ferguson M-1110/1127/1129/ 
1141/1143/1145; Volvo WB 101; челни 
товарачи/мотокари TCM; Allison C4; 
Caterpillar TO-2; Renk-Doromat; Kubota 
Super UDT; Komatsu; Case/New Holland 
MS 1204/1206/1207*/1209*/1210
DIN 51524-2 (HLPD, HM); 
DIN 51524-3 (HVLPD, HV)

Универсално масло за тежко натоварени машини, 
приложимо за скоростни кутии, хидравлични системи, 
дирефенциали, мокри спирачки и превключвани под товар 
съединители, крайни задвижвания със и без ограничено 
приплъзване, идеално за работа при ниски температури. 
Multi-functional oil for heavy workers, for transmissions, 
hydraulics, differentials, wet brakes, power shift clutches and final 
drives with/without limited slip, ideal also for low temperatures.

Fluid TO-4 10W
30
50

SAE 30: ZF TE- ML 03C, 07F 
Отговаря на/fulfils:
Caterpillar TO-4; Allison C4;  
Komatsu KES 07.868.1

Универсална трансмисионна течност, предимно използвана 
в строителна механизация Caterpillar от последно поколение.
Universal transmission fluid for power trains, power shift 
clutches, wet brakes and hydraulics of construction machinery 
and heavy off-road vehicles, preferred use in Caterpillar 
construction machines of the latest generation

Universal Fluid
20W-40

20W-40 GL-4 Отговаря на/fulfils:
Volvo VME WB 101;
DIN 51524-2/3 (HLP/HVLP)

Масло за скоростни кутии и диференциали, хидравлични 
системи, мокри спирачки и съединители в трактори, горски 
и строителни машини; идеално за тежки работни условия.
Oil for manual and axle transmissions, wet brakes and clutches in 
tractors as well as construction and forestry machines; ideal for 
heavy operating conditions
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MB = MB-Одобрено от/Approval

Super synth 2T
MZ 408

TC+ FD EGD Напълно синтетично, високоефективно двутактово моторно масло. 
• самосмесващо се, тествано при двигатели с катализатори, биоразградимо
High-performance two-stroke engine oil
• self-mixing, tested on catalytic converters, biodegradable

Aqua Super
MZ 407 M

TC FC EGD/EGC NMMA TC-W3 Високоефективно двутактово моторно масло, особено подходящо за 
двигатели на лодки. 
High-performance two-stroke engine oil, particularly suitable for boat engines

Super 2T
MZ 406

TC FC EGD Високоефективно синтетично двутактово моторно масло, намаляване 
на димообразуването (low smoke).
• самосмесващо се, подходящо за двигатели с катализатори
High-performance two-stroke engine oil, reduction of smoke formation (low smoke)
• self-mixing, suited for catalytic converters

Super mix
MZ 405

TC FB EGB Високоефективно двутактово моторно масло за смесена или разделна (с 
автоматично подаване) система за смазване при съотношение на смесване 1 : 50
• самосмесващо се, тествано при двигатели с катализатори. 
High-performance two-stroke engine oil for mixed lubrication and automatic fresh 
oil systems at the mixing ratio 1 : 50
• self-mixing, tested on catalytic converters

Четиритактови мотоциклети / Four-stroke motorbikes

SAE API JASO
Описание на продукта
Product description

Pole Position
5W-40

5W-40 SN MA/MA-2 Моторни масла за 4-тактови мотоциклети, могат да се използват в двигатели с мокри 
съединители, висока температуроустойчивост, оптимални защита срещу износване и 
ефективност.
Four-stroke engine oils for motorbikes, can be applied in engines with wet clutches, high 
temperature stability, optimum wear protection and performance

Pole Position
10W-30

10W-30

Pole Position
10W-40

10W-40

Pole Position
10W-50

10W-50

Pole Position
20W-50

20W-50 

Super Racing
10W-60

10W-60 SJ/CF MA Горивоспестяващо масло за 4-тактови мотоциклети движещи се по пътищата и офроуд.
Fuel-efficient engine oil for 4-stroke motorbikes on- and off-road

Моторни масла - 2-тактови двигатели и 4-тактови мотоциклети
Engine oils – 2-stroke engines and 4-stroke motorbikes

API JASO ISO-L-
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Двутактови двигатели / Two-stroke engines
Pole Position 
High Speed 2T

FD EGD Препоръчвано от/
recommended by:
LangTuning

Напълно синтетично, високоефективно двутактово моторно масло специално 
за мотокрос и шосейни състезания, стабилен смазочен филм и надеждна 
защита на двигателя дори и при високи натоварвания.
High-performance two-stroke engine oil, especially for motocross and road racing, 
stable lubricating film and reliable engine protection even under heavy loads
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MB = MB-Одобрено от/Approval
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Трансмисионни масла за автомобили
Automotive transmission oils

SAE API
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Трансмисионно масло
Multitransmission fluid
75 W 80

75 W 90

75W-80

75W-90

GL-4

Отговаря на/fulfils: BMW/Mini MTF 
LT-1/LT-2, Fiat 9.5550-MX3/9.5550-
MZ1, Ford WSS-M2C200-C/WSS-
M2C200-D2/WSS-M2C-175-A/WSS-
M2C-186-A,GM/Opel 1940768,
 Honda MTF/MTF II/MTF94,
 MB-Approval 235.10,  
Peugeot 9730A2/A8, PSA B 71 2330, 
Volvo 97308; Land Rover MTF94

Високоефективно масло за ръчни скоростни кутии, приложимо при 
широка гама автомобили. Отлична пригодност за синхронизирани 
ръчни скоростни кутии на леки автомобили.
High-performance multi-vehicle manual transmission fluid (MTFs) for the use 
in a broad range of passenger cars. Very good suitability for the lubrication 
of passenger car synchronized manual transmissions and passenger car 
transaxles.

Трансмисионно масло
Transmission oil
GS 75 W 80 SL 75W-80 GL-4

ZF TE-ML 02L,16K; MAN 341 E3;
 MAN 341 Z4
Отговаря на /fulfils: Eaton; DAF; Iveco; 
Renault; Volvo 97305; ZF TEML 01L, 08

Напълно синтетично лекоходно трансмисионно масло за 
тежкотоварни автомобили, осигурява най-дълги интервали на смяна 
на масло.
Fuel-efficient transmission oil for heavy commercial vehicles, ensures 
longest oil change intervals

GH 75 W 90 SL 75W-90 GL-5 MAN 342 S1 (SL); ZF TE-ML 05B, 12B,
16F, 17B
Отговаря на /fulfils: Volvo 97312; 
DAF; ZF TE-ML 07A, 08; MB 235.8

Трансмисионно масло
Transmission oil

MIL-L-2105 D;
Отговаря на/fulfils: ZF TE-ML 07A, 08

Автомобилни трансмисионни масла за разпределителни, междинни, 
спомагателни предавки в МПС и работни машини, особено за хипоидни 
задвижвания с голямо аксиално изместване, за несинхронизирани 
ръчни скоростни кутии.
Автомобилни transmission oils for transfer, intermediate und auxiliary 
transmissions in motor vehicles and machines, particularly for hypoid drives 
with large offset, for non-synchronised manual transmissions

GH 75 W 90 75W-90 GL-5/
GL-4

Отговаря на/fulfils: VW 501 50 (G 50)

GH 80 W 90 80W-90 GL-5 ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A

GH 85 W 90 85W-90 GL-5 ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A;
MAN 342 M1 (N);
Отговаря на/fulfils: MB 235.0

GH 75 W 140 75W-140 GL-5 MIL-L-2105 D/E

GH 80 W 140 80W-140 GL-5

GH 85 W 140 85W-140 GL-5

Transmission
MBS 75W-90

75W-90 GL-4 MB 235.11
Отговаря на/fulfils: 
ZF TE-ML 08; MAN 341 MB

Напълно синтетично многосезонно трансмисионно масло за тежко 
натоварвани предавки на леки и товарни автомобили.
Multi-grade transmission oil for heavy commercial vehicles, fit for wide 
temperature range and high loads

Трансмисионно масло
Transmission oil

GL-5 MIL-L-2105 D; 
Отговаря на/fulfils: MAN 342 M1 (N); 
Volvo 97310/97314; DAF; MB 235.0; ZF 
TE-ML 07A, 08

Трансмисионни масла за осеви задвижвания с диференциал с 
ограничено приплъзване (Limited Slip) в леки и товарни автомобили, 
приложение в селското и горското стопанство, както и в 
строителството.
Автомобилни transmission oils for axle drives with limited slip differential 
in motor and commercial vehicles, use in agriculture and forestry as well as 
construction industry

GH 80 W 90 LS 80W-90 ZF TE-ML 05C, 12C, 21C

GH 85 W 90 LS 85W-90 ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Getriebeöl
(трансмисионо масло / 
Transmission oil)
GH 75 W 140 LS

75W-140 GL-5 LS Отговаря на / meets: 
Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05D, 12D, 
16G; Ford WSL-M2C 192-A

Напълно синтетично трансмисионно масло за високо натоварени 
диференциали и трансферни кутии на пътнически автомобили със и 
без ограничено приплъзване.
Fully synthetic transmission oil for heavy loaded axle transmission and 
transfer boxes of passenger cars with and without limited slip differentials.

Трансмисионно масло
Transmission oil
GX 80 W 90

80W-90 GL-4/
GL-5

MIL-L-2105/2105 D
Отговаря на/fulfils: MAN 341 Z1 (N), 
MAN 342 M1 (N); MB 235.1/235.0

Многоцелево трансмисионно масло, универсално приложимо в 
синхронизирани и несинхронизирани ръчни скоростни кутии, както 
и в осеви задвижвания с хипоидни зъбни предавки, разпределителни, 
междинни и спомагателни предавки в автомобили и машини.
Multi-purpose transmission oil, universal application in synchronized 
and non-synchronized manual transmissions and axle drives with hypoid 
gearing, in transfer, intermediate and auxiliary drives of vehicles and 
machines
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MB = MB-Одобрено от/Approval

SAE API
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Трансмисионно масло
Transmission oil
GX 80 W 90 ML

80W-90 GL-4/GL-
5, MT1

MIL-L-2105/2105 D; MAN 341 E2/Z2; 
MAN 342 M2; ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 
12M, 16B, 17B, 19B, 21A;
Отговаря на/fulfils: MAN 341 Z1 (N), 
342 M1 (N), MAN M 3343 M; ZF TE-ML
07A, 08

Многофункционално трансмисионно масло за удължени интервали 
на смяна.
Multi-functional transmission oil with extended oil change intervals in 
manual and axle transmissions

Трансмисионно масло
Transmission oil

GL-4 MIL-L-2105 Автомобилни трансмисионни масла за скоростни кутии, нормални зъбни 
осеви и хипоидни задвижвания с незначително аксиално изместване, 
синхронизирани ръчни скоростни кутии, кормилни механизми и 
разпределителни кутии на автомобили и машини.
Automotive transmission oils for manual transmissions, normally 
geared axle and hypoid drives with minor offset, synchronised manual 
transmissions, steering and transfer transmissions in motor vehicles and 
machines

GS 75 W 90 75W-90 Отговаря на/meets: ZF TE-ML 08

GS 80 W 80W MAN 341 Z2/E1 (N); MB 235.1;
ZF TE-ML 02B, 17A,  
Отговаря на/meets: ZF TE-ML 08

GS 80 W 90 80W-90 ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A; 
Отговаря на/meets: ZF TE-ML 08

GS 85 W 90 85W-90

GS 85 W 140 85W-140

Класически автомобили / Classic cars
Трансмисионно масло
Transmission oil
GL 80 W
GL 90
GL 140

80W
90
140

GL-3 Автомобилни трансмисионни масла за ръчни скоростни 
кутии и диференциали дискове с нормална предавки, за малки 
натоварвания и по-стари модели.
Automotive transmission oils for manual transmissions and axle drives with 
normal gearing, for minor loads and older models

Други приложения / Further applications
Масло за хидроди-
намични предавки
Hydrodynamic
transmission oil
SGL 18

Спецификации / Одобрения
Specifications / Approvals: ISO VG 33; 
DIN 51524-2 (HLP), DIN 51517-3 (CLP); 
Deutsche Bahn AG DB, Voith Turbo, 
Hydac Cooling, Lingl

Работна течност за хидродинамични трансмисии в локомотиви
и стационарни инсталации.
Operating liquid for hydrodynamic transmissions in locomotives and in 
stationary systems

Масла за автоматични скоростни кутии
Automatic transmission fluids

Тип
Type

OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

ATF DCT DCT Отговаря на/fulfils: Audi/VW/Seat/Skoda VW 
TL 052 182; Audi VW TL 052 529; BMW (Getrag) 
83 22 2 148 578/83 22 2 148 579/83 22 0 440 
214/83 22 2 147 477; Peugeot/Citroen 9734.S2; 
Ferrari (Getrag) PowerShift 7DCL750; Ford (Getrag) 
/ Nissan M2C-936-A; MB 236.21 (001 989 85 03); 
Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I; Porsche 
Oil No. 999.917.080.00; Volvo 1161838, 1161839

Cинтетично масло за автоматични скоростни кутии, специално 
разработено за употреба при леки автомобили с трансмисия с двойно 
сцепление (Dual Clutch Transmissions). Обезпечава плавното превключване 
на скоростите.
Fully synthetic state-of-the-art automatic transmission fluid in particular for the 
application in passenger cars with dual clutch transmissions (DCT).

ATF CVT CVT Отговаря на/fulfils: Audi/VW TL 52180/G 052 
180; Mercon C; Ford CVT 23/CVT 30; Honda HMMF; 
Toyota TC; Nissan NS-2; Mitsubishi CVTF-J1 / SP-III; 
Subaru NS-2/Lineartronic CVTF; Mini Cooper EZL 
799; Hyundai Genuine CVTF; Hyundai/Kia SP-III; 
Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1; Dodge/Jeep NS-2/
CVTF +4; GM/Saturn DEX-CVT; MB 236.20

Напълно синтетично масло за автоматични скоростни кутии, специално 
за CVT кутии (Continuously Variable Transmissions - безстепенни вариаторни 
трансмисии) на леки автомобили, за по-комфортно превключване.
Automatic transmission fluid especially for CVT (Continuously Variable 
Transmissions) of passenger cars, for high shift comfort
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Тип
Type

OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

ATF XN Plus Dexron VI Отговаря на/meets: MB 236.1/236.12/236.14/23
6.2/236.5/236.7/236.91; BMW LT 71141; Hyundai/
Mitsubishi SP-III; Toyota T-III/T-IV/WS; FordMercon/
Mercon V/FNR5; Allison C4/TES-295; Aisin Warner 
AW-1; VW/Audi G-055-025-A2/G-052-162-A1; 
Mazda ATF-M III/MV; Honda ATF-Z1, Voith 55.6335.
XX (G607)/55.6336.XX (G1363) и други;

Синтетична трансмисионна течност за модерни автоматични 
скоростни кутии в микробуси и лекотоварни автомобили, подобрява 
фрикционните характеристики, подходящо и при тежки натоварвания.
Automatic transmission fluid for modern transmissions in passenger cars, 
transporters and light commercial vehicles, improves friction behaviour, ideal 
also for heavy loads

ATF XN Dexron III (H) Отговаря на/meets: Mitsubishi SP-II/-III; 
Nissan Matic C/D/J; Toyota T-III/-IV, D-2; Subaru 
4 ATF/5 AT; Suzuki ATF Oil/ATF Oil Special; 
Mazda ATF D-III/M-3; Hyundai; Honda ATF-Z1; 
Kia; GM Daewoo; Isuzu Besco ATF-II/-III etc.

Синтетично универсално трансмисионно масло за ЛМПС и лекотоварни 
автомобили, специално за превозни средства от японски и корейски 
производители, за модерни Aisin скорости, постига отлични 
фрикционни характеристики.
Universal transmission oil for passenger cars and light commercial vehicles, 
especially for vehicles of Japanese and Korean manufacturers, for modern 
Aisin transmissions, achieves excellent friction behaviour 

ATF XN LV Отговаря на/meets: JASO 1A-LV; Hyundai SP-
IV; Kia SP-IV; Toyota WS; Nissan Matic S; Honda 
ATF-DW1; Mazda ATF FZ

Синтетично трансмисионно масло за съвременни японски и корейски 
леки автомобили с автоматични скоростни кутии, изискващи 
понижен вискозитет на маслото. Обезпечава плавното превключване 
на скоростите.
Automatic transmission oil, based on synthetic components especially 
developed for modern Japanese and Korean vehicles, which require a low 
viscosity.

ATF D lll Dexron III (H) GM Dexron lll (H); Ford Mercon
Одобрения / approvals:
 MB 236.1; MAN 339 V1/Z1 (F);  
ZF TE-ML 04D, 14A; Voith H55.6335.36 (G 607); 
Отговаря на / meets: Allison C4; MB 236.9

Трансмисионно масло за автоматични автомобилни скоростни кутии с 
най-модерна конструкция в товарни автомобили, автобуси и търговски 
превозни средства, както и за хидродинамични преобразуватели.
Transmission oil for automatic transmissions of the latest type in trucks, 
buses and commercial vehicles, also for hydrodynamic converters

ATF D ll E Dexron II E GM Dexron II E-25300; Ford Mercon (M93-1288); 
Одобрения / approvals:
MB 236.8; MAN 339 Z2 (D); 
ZF TE-ML 04D, 14B, 16L; 
Отговаря на / meets: Voith H55.6335.36 (G 
607); Voith H55.6336.XX; Renk Doromat; Allison 
C4; Caterpillar TO-2

Напълно синтетично трансмисионно масло за автоматични автомобилни 
скоростни кутии, в леки автомобил, автобуси и търговски превозни 
средства, позволява удължаване на сроковете за смяна на маслото в ZF-
Ecomat и автоматични скоростни кутии на Voith.
Transmission oil for automatic transmissions, in passenger cars, buses and 
commercial vehicles, extension of oil change intervals in ZF-Ecomat and 
automatic transmissions of Voith possible

ATF D ll D Dexron II D GM Dexron ll D; MAN 339 V1/Z1 (D); ZF TE-ML 
04D, 14A; Voith H55.6335.35 (G 607); Renk 
(DOROMAT); MB 236.1; Отговаря на/fulfils: 
Allison C3/C4; Caterpillar TO-2; Ford (ESP-
M2C138-CJ/166-H/186-A; SQM-2C9010-A/-B); 
Komatsu Dresser (B22-0004); Chrysler (MS-
6704 A); Volvo (97340, 97325, 97335)

Трансмисионно масло за автоматични автомобилни скоростни 
кутии, хидравлика на волана, прилага се в леки и товарни 
автомобили, автобуси и др.
Transmission oil for automatic transmissions in motor vehicles, hydraulic 
steering, application in passenger cars, trucks, buses and commercial 
vehicles

ATF TASA A, Suffix A ATF Type A, Suffi x A; MB 236.2; Renk 
(DOROMAT)

Трансмисионно масло за автоматични автомобилни скоростни 
кутии, хидравлика на волана, прилага се в леки и товарни 
автомобили, автобуси и др.
Transmission oil for automatic transmissions in motor vehicles, hydraulic 
steering, application in passenger cars, trucks, buses and commercial vehicles

Функционални течности
Automotive function fluids

OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Спирачна течност
Brake Fluid

Отговаря на/fulfils: FMVSS 116 DOT 3/DOT 4; 
SAE J 1703/1704; ISO 4925 Class 4

Напълно синтетична спирачна течност от типа DOT 4 за хидравлични 
спирачни и съединителни системи с барабанни и/или дискови спирачки.
Fully synthetic brake fluid of type DOT 4 for hydraulic brake and clutch systems with 
drum and/or disk brakes

Спирачна течност 
DOT 5.1
Brake Fluid DOT 5.1

Отговаря на/fulfils: FMVSS 116 DOT 5.1/ DOT 4/
DOT 3; SAE J 1704; ISO 4925 Class 5-1

Напълно синтетична спирачна течност от типа DOT 5.1 за хидравлични спирачни 
и съединителни системи с барабанни и/или дискови спирачки.
Fully synthetic brake fluid of type DOT 5.1 for hydraulic brake and clutch systems with 
drum and/or disk brakes
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OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Антифриз Extra
Antifreeze Extra

MWM 0199-99-2091; MAN 324 SNF; GE Jenbacher 
TA 1000-0201; Отговаря на/fulfils: ASTM D 3306/D 
4985; SAE J 1034; Ö-Norm V5123; MB 325.3; Audi/
Seat/Skoda/VW TL 774-D/F (G12+); Ford WSS-M 
97B44-D; MTU MTL 5048, GM 6277 M; Komatsu KES 
07.892; John Deere JDM H 5 etc.

Несъдържащ силикати, нитрити, амини и фосфати антифриз концентрат на база 
етиленгликол, особено подходящ за мощни алуминиеви двигатели, цвят: червен.
Cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free from silicate, nitrite, amine 
and phosphate, highly suited for the application in high-performance engines made of 
aluminium; colour: red

Антифриз Super
Antifreeze Super

Отговаря на/fulfils: ASTM D 3306/D 4656/D 
4985; SAE J 1034; BMW GS 9400; MAN 324 NF; MB 
325.0/325.2; MTU (MTL 5048); BS 6580; Porsche TL 
774-C; Saab 6901 599; VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-
C (G 11); Opel GM QL 130100

Висококачествен несъдържащ нитрити, амини и фосфати антифриз концентрат 
на база етиленгликол, за модерни бензинови и дизелови двигатели в леки и товарни 
превозни средства, подходящ за двигатели от леки метали, цвят: синьозелен.
High-quality cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free from nitrite, 
amine and phosphate, for modern gasoline and diesel engines of passenger cars and 
commercial vehicles, fit for light alloy engines, colour: blue-green

Антифриз Extra 4060
Antifreeze Extra 4060

MWM 0199-99-2091; MAN 324 Typ SNF; Jenbacher 
TA 1000-0201; Отговаря на/fulfils: ASTM D3306 / 
D4985; SAE J 1034; Ö-Norm V5123; Nato S-759

Несъдържащ силикати, нитрити, амини и фосфати антифриз концентрат на 
база етиленгликол, предварително смесен със специална вода за използване - 
готов за незабавна употреба, цвят: червеникаво-оранжев.
Cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free from silicate, nitrite, amine 
and phosphate, pre-mixed with special water - ready for use, colour: reddish-orange

Антифриз 
Antifreeze

Отговаря на/fulfils: BS 5117/6580; ASTM D 1121/D 
1177/D 3306/D 4052

Несъдържащ нитрити, амини и фосфати антифриз концентрат на база 
етиленгликол, идеален за смесени подвижни състави, приложение в леки и товарни 
превозни средства, строителни и селскостопански машини, цвят: синьозелен.
Cooler-protecting agent on the basis of ethylene glycol, free of nitrite, amine and 
phosphate, ideal for mixed fleets, usage in passenger cars, commercial vehicles as well 
as machines in agriculture and construction, colour: blue-green

Protect Extra MWM 0199-99-2091; Отговаря на/fulfils: MTU MTL 
5049; GE Jenbacher TA 1000-0204; Deutz 0199-99-
1115/6; MAN 248; GEC Alsthom; Mercedes Benz 312.0; 
Liebherr MD1-36-130; Wärtsila 32-9011; Detroit Diesel 
PowerCool Plus; MAK A4.05.09.01; Porsche; Ulstein 
Bergen 2.13.01; New Sulzer Diesel TR 1508-10/94; 
Waukesha; Yanmar; MIL-A-53009; Navy BR 1326

Антикорозионно средство за двигатели и агрегати в превозни средства, 
подходящо и за плавателни съдове и стационарни уредби.
Anti-corrosion agent for engines and units in vehicles, also suited for ships and 
stationary plants

Течност за чистачки
Screen Wash -60 °C

Концентрирана течност за чистачки незамръзваща до -60°C, ябълков аромат.
Screen-cleaning concentrate with anti-freeze down to -60 °C, fragrance: citrus

Почистващо масло
Flushing oil super

Течност на минерална основа за вътрешно почистване на всякакви бензинови и дизелови 
двигатели, за максимална чистота на двигателя, разтваря шлам и отлагания.
Cleaning agent based on mineral oil for all gasoline and diesel engines, for maximum 
engine cleanliness, dissolves sludge and deposits

Флуид за студено 
почистване M
Cold Cleaning Fluid M

Течност за почистване и обезмасляване на части и детайли от черни и 
цветни метали.
Fluid for cleaning and degreasing parts and workpieces made of ferrous and non-
ferrous metals, undiluted use

Формовъчни масла
Mould release oils

ISO VG/
V40 (mm²/s)

Описание на продукта
Product description

Формовъчно масло
Mould release oil
F 10
F 68

10
68

Формоотделящо масло на минерална основа, несмесващо се с вода и несъдържащо разтворители, за дървени, 
стоманени и покрити с пластмаса кофражи, годно за пръскане и при ниски температури, универсално приложимо.
F 10: предимно за видим бетон, готови и полуготови елементи.
F 68: идеално за газобетон при използване на стоманени кофражи.
Mineral oil based, non water miscible and solvent free mould release oils for moulds made of timber and steel or coated 
with plastics, sprayable at low temperatures, universal application
F 10: esp. for exposed concrete, pre-cast and semi-finished parts
F 68: ideal for aerated concrete when using steel moulds

Формовъчно масло
Mould release oil
F 135
F 150 N

130 mm²/s
150

Несмесващо се с вода формоотделящо масло на нефтена основа специално за производство на 
газобетонни елементи, оптимален обхват на вискозитета.
F 135: предпочитано при ниски температури.
Mineral oil based, non water miscible mould release oils especially for the manufacturing of aerated concrete 
components, optimum viscosity
F 135: preferred for low temperatures
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BHKW = Blockheizkraftwerk · BR = Series/Серия · SuA = Sulphated ash/Сулфатна пепел · Cat. = Operation with catalytic converter/Каталитичен конвертор  
Ma% = Weight percent/тегловен процент
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ISO VG/
V40 (mm²/s)

Описание на продукта
Product description

Formentrennöl
Mould release oil
F 145

145 mm²/s Несъдържащо разтворители формоотделящо средство на нефтена основа, предимно за производство на 
газобетон при висока  насипна плътност на изходните материали, икономично използване благодарение 
на идеалния обхват на вискозитета.
Mineral oil based mould release agent free of solvents esp. for the manufacturing of aerated concrete with high bulk 
density of raw materials, economical use thanks to optimum viscosity

Биоразградими масла / Biodegradable Oils
Ecoplus
XT U

V20 < 10mPas Универсално приложима, биологично бързо разграждаща се формоотделяща емулсия на основа растителни 
масла за стоманени и пластмасови кофражи, например при изготвяне на видими гладки бетонни повърхности 
без шупли и пори.
Universally applicable, rapidly biodegradable mould release emulsion based on vegetable oil for moulds of steel and 
plastics, e.g. for manufacturing exposed concrete surfaces poor in blow-holes and pores

Масла за стационарни газови двигатели
Gas engine oils

SAE
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Газомоторно масло
Gas engine oil
MG 40-Extra Plus

40 Одобрения / approvals: GE Jenbacher (TA 1000-1109 
Series 2/3 B, C); MWM (TR 0199-99-2105: сулфатна 
пепел / sulphated ash 0,5–1 % маса / weight percent); 
MAN M 3271-4 (специални газове / special gas); 
MTU Onsite Energy Serie 400 / MDE Series 28xx/30xx 
(специални газове / special gas); MTU Onsite Energy 
Serie 4000 (биогаз, специални газове / biogas, 
special gas); Tedom 61-0-0281.1 (L, B, S); Caterpillar 
CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-12105/11: 
сулфатна пепел / sulphated ash 0,5–1,0 % маса / 
weight percent)
Отговаря на / meets: Liebherr, Waukesha

Доказано от практиката високоефективно газомоторно масло на 
основа минерални масла със значителен алкален запас за използването 
му в компактни мини-ТЕЦ, които работят със специални газове (биогаз, 
газ от ПСОВ, газ от депа за отпадъци и минен газ).
Practically tried and tested high-performance gas engine oil on mineral basis 
with very high alkaline reserve, for the application in combined heat and power 
plants operated with special gases (biogas, sewage gas, landfill gas, mine gas)

Газомоторно масло
Gas engine oil
MG 40-Extra LA

40 Одобрения / approvals: MWM (TR 0199-99-2105: 
сулфатна пепел до 0,5 % маса / sulphated ash < 
0,5 weight percent); MAN M 3271-2 (на природен газ 
/ natural gas); GE Jenbacher (TA 1000-1109 Series 
2/3, A / газ клас A; с катализатор / with catalytic 
converter); MTU Onsite Energy Serie 400 / MDE Series 
28xx/30xx (на природен газ / natural gas), MTU 
Onsite Energy Serie 4000 (биогаз / biogas); Caterpillar 
CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-12105/11: 
сулфатна пепел / sulphated ash  < 0,5 % маса / 
weight percent)
Отговаря на / meets: Liebherr; Tedom; Waukesha

Високоефективно газомоторно масло (SA < 0,5%) на основа минерални 
масла за работа с природен газ и специален газ във всякакви диапазони 
на мощност, нископепелно съдържание, прилага се при използване на 
катализатори за преобразуване на формалдехид.
High-performance gas engine oil based on mineral oil (SA < 0.5 %) for natural 
gas or special gas operations in all performance ranges, low-ash character, 
suited if catalytic converters for the oxidation of formaldehyde are applied

Газомоторно масло
Gas engine oil
MG 40-Extra Synth

40 Одобрения / approvals: GE Jenbacher (TA 1000-1109, 
Series 2/3/4/6, A / газ клас A; с катализатор / with 
catalytic converter); MAN M 
3271-2 (на природен газ / natural gas) 
Отговаря на / meets: MTU Onsite Energy (Series 
400/4000)

Високоефективно газомоторно масло на синтетична основа за 
когенерационни системи, работещи на природен газ при продължително 
използване и максимална мощност, подходящо също за специални газове 
с качества подобни на природен газ.
High-performance gas engine oil based on synthetic components for cogeneration 
units operated with natural gas, for long application intervals and maximum 
performance, also suited for special gases of qualities similar to natural gas

Газомоторно масло
Gas engine oil
MG 40 PowerSynth

40 Високоефективно газомоторно масло на синтетична основа 
за компактни, работещи с природен газ микро-ТЕЦ в едно- или 
многофамилни сгради, отлична термоокислителна стабилност, идеално 
за регулирани по топлопотребление агрегати. 
High-performance gas engine oil based on synthetic oils for compact 
cogeneration units in single- or multi-family houses, outstanding thermal-
oxidative stability, ideal for heat-controlled plants 
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BHKW = Blockheizkraftwerk · BR = Series/Серия · SuA = Sulphated ash/Сулфатна пепел · Cat. = Operation with catalytic converter/Каталитичен конвертор  
Ma% = Weight percent/тегловен процент

SAE
OEM-Одобрения
OEM-Approvals

Описание на продукта
Product description

Газомоторно масло
Gas engine oil
LG 40

40 Одобрения / approvals: GE Jenbacher TA 1000-1109 
Series 3: fuel class B and C, GE Jenbacher TA 1000-
1109 Series 2: fuel class B and C, GE Jenbacher TA 
1000-1109 Series 4 (version A and B): fuel class B & C, 
GE Jenbacher TA 1000-1109 Series 6 (version C and E): 
fuel class B & C
Отговаря на / Fulfils: Caterpillar

Високоефективно газомоторно масло на минерална основа за двигатели, 
работещи със специални газове. Отлично приложимо за сметищен газ и 
биогаз инсталации, препоръчителна употреба в GE Jenbacher.
High-performance gas engine oil based on mineral oil for special gas 
operations in all performance ranges, ideal for landfill and biogas, preferred 
use at GE Jenbacher

Газомоторно масло
Gas engine oil
NG 40

40 Одобрения / approvals: MWM (Deutz Power Systems) 
TR 0199-99-2105: SuA up to 0.6 wt.%, Caterpillar CG 
132, CG 170, CG 260 - TR 0199-99-12105: SuA up to 
0.6 Gew.%, GE Jenbacher TA 1000-1109 Series 2: fuel 
class A & B, GE Jenbacher TA 1000-1109 Series 3: 
fuel class A & B, GE Jenbacher TA 1000-1109 Series 
4 (version A and B): fuel class A & B, GE Jenbacher TA 
1000-1109 Series 6 (version C and E): fuel class A & B
Отговаря на / Fulfils: Caterpillar 3500 Serie

Високоефективно газомоторно масло на минерална основа за съвременни 
двигатели с турбо нагнетяване, отлично приложимо за очистени газове 
и инсталации с каталитични конвертори.
High-performance gas engine oil based on mineral oil for modern, turbo 
charged gas engines in all performance ranges, perfectly fit for cleaned gases 
and plants with catalytic converters

Газомоторно масло
Gas engine oil 
Eco Gas 4000 XD

40 MAN M 3271-2, MWM (Deutz Power Systems) TR 
0199-99-2105: SuA up to/до 0.6 Ma%, MTU Onsite 
Energy BR 400 (natural gas/природен газ), Caterpillar 
CG 132, CG 170, CG 260 - TR 0199-99-12105: SuA up 
to/до 0.6 Ma%, Tedom 61-0-0281.1 (G, P)
Fulfils/Отговаря на: GE Jenbacher TA 1000-1109 
Series 2/3/4/6: fuel class A and Cat, MTU Onsite 
Energy BR 4000 (natural gas/природен газ)

Високоефективно минерално газомоторно масло за съвременни газови 
двигатели, с турбо нагнетяване работещи на природен или специфични 
газове. Предназначен основно за двигатели, изискващи нископепелни 
масла.
High-performance engine oil of the latest generation. Excellent suitability for 
the application in modern turbocharged gas engines operated with natural and 
special gas in all performance ranges. Preferred use in engines  which demand 
low ash engine oils.

Масла за направляващи
Guideway oils

DIN
Описание на продукта
Product description

Масло за 
направляващи
Guideway oil
XG 68
XG 220

51502 (CGLP)
51524/2 (HLP)
51517/3 (CLP)

Масла за направляващи с ясно изразени деемулгиращи способности и добри незалепващи свойства за
хоризонтални и вертикални плъзгащи и водещи направляващи.
XG 68 за средни натоварвания, XG 220 за големи натоварвания.
Guideway oils with distinct demulsifying capacity and good anti-stick-slip characteristics for vertical and horizontal 
guide- and slideways
XG 68 for medium loads, XG 220 for high loads

Хидравлични масла
Hydraulic fluids

DIN 
без цинк

free of zinc

Одобрения, спецификации и 
препоръки
Approvals, specifications and 
recommendations

Описание на продукта
Product description

Хидравлично масло
Hydraulic oil
HL 10 … HL 68

51524/1 (HL)
51517/2 (CL)
EN ISO 6743/4:HL

 Подходящо за хидравлични уредби при нормални условия 
на използване, също за смазване на лагери и слабо 
натоварени предавки, както и за общи смазочни цел.
Suitable for hydraulic systems under normal operating 
conditions, also applicable for the lubrication of bearings and 
gears with minor loads as well as general applications

Хидравлично масло
Hydraulic oil
HLP 10 … HLP 100

51524/2 (HLP)
EN ISO 6743/4:HM

BoschRexroth За промишлени и мобилни хидравлични уредби, подходящо 
за високо налягане и специфична защита срещу износване, 
приложимо също за смазване на лагери и предавки.
For industrial and mobile hydraulic systems, suited for high 
pressures and specific wear protection, can also be used for the 
lubrication of bearings and gears
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VT = Вискозитет-температура/viscosity-temperature
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DIN 
Без цинк

free of zinc

Одобрения, спецификации и 
препоръки
Approvals, specifications and 
recommendations

Описание на продукта
Product description

Хидравлично масло
Hydraulic oil
HLP 46 AF
HLP 68 AF

51524/2 (HLP)
51517/3 (CLP)
EN ISO 6743/4:HM

 Хидравлично масло, без съдържание на цинк, за места, където 
не може да се изключи проникване на вода (деемулгиращо), 
подходящо за високи термични натоварвания, приложимо 
също в лагери, предавки и валцовъчни механизми.
Operations where water contact cannot be excluded 
(demulsifying properties), suited for high thermal loads, can also 
be used in bearings, gears and rolling mills

Хидравлично масло
Hydraulic oil
HLPD 10 … HLPD 68

51524/2 (освен 
за демулгираща 
способност/except for
demulsibility)
EN ISO 6743/4:HM

 HLPD 22: F. X. Meiller;
HLPD 46: Müller Weingarten;
Отговаря на/fulfils: MAN N 698;
DBL 6721

За места, където в системата могат да проникнат вода, 
замърсявания и абразивни частици (отлични детергентни 
свойства), изключително подходящо за мобилни уредби, 
идеално и за пневматични инструменти.
Usage where water, dirt and abrasive particles can get into the 
system (detergent properties), highly fit for mobile equipment, 
ideal for pneumatic tools

HV Synth 46 51524/3 (HVLP)
EN ISO 6743/4:HV  AFNOR NF E 48603 (HV)

CETOP RP 91 H (HV)
ISO 11158

Синтетична хидравлична течност за големи натоварвания 
и температурни колебания, трайно и дългосрочно смазване, 
приложение в термични процеси или хладилни уредби
Synthetic pressure fluid for high loads and varying temperatures, 
long-term and lifetime lubrication, use in thermal processes or 
cooling systems

Хидравлично масло
Hydraulic oil
HVLP 15 … HVLP 68

51524/3 (HVLP)
EN ISO 6743/4:HV

AFNOR NF E 48603 (HV)
CETOP RP 91 H (HV)

Хидравлични масла с подобрени вискозитетно-температурни 
характеристики при висока устойчивост на срязване на 
масления клин, всесезонна употреба, особено за целогодишно 
работещи на открито хидравлични системи.
Hydraulic oils with improved VT-behaviour and high shear 
stability, all season use, particularly suitable for outdoor 
hydraulic systems in all-season use

HV Eco Fluid
32 … 68

51524/3 (HVLP)
EN ISO 6743/4:HV

AFNOR NF E 48603 (HV)
CETOP RP 91 H (HV)
ISO 11158

Хидравлично масло на минерална основа с отлични вискози-
тетно-температурни и фрикционни характеристики, висока 
ефективност както при извънредно високи, така и при 
извънредно ниски температури, всесезонно използване, особено 
подходящо за работещи на открито хидравлични системи.
Mineral oil based hydraulic oil with excellent VT- and friction 
behaviour, increased efficiency both at extremely high and 
extremely low temperatures, all season use, particularly suited 
for outdoor hydraulics

Хидравлично масло
Hydraulic oil
HVLPD 46

51524/3 (HVLP)
EN ISO 6743/4:HV
(освен за 
демулгираща 
способност/except for
demulsibility)

 Многосезонно масло с детергентни свойства, за 
хидравлични системи с високо и ниско налягане в 
промишлеността при опасност от въздействието на вода, 
замърсяване и износване, както и за мобилни приложения 
при силно променливи условия на околната среда.
Multi-grade oil with detergent properties, for high- and low-
pressure industrial applications exposed to water, dirt and 
abrasion, also suited for mobile hydraulics under varying 
ambient conditions

Arctic Fluid 5606 SO 6743-4 (HV),                           
MIL -PRF-5606 H
(с изключение на 
точка на запалване/
except for flash point)

 ISO VG 15
съответства/meets:
MIL-PRF-5606 H
(освен за ниво на чистота/
except for purity level)

Хидравлично масло с много добри вискозитетно-темпера тур-
ни характеристики за променливи температурни условия, 
доказано при арктични климатични условия и в хладилни сгради, 
както и за мобилни уредби при ниски външни температури.
Hydraulic fluid with excellent VT-behaviour for varying 
temperature conditions, proven under arctic climate conditions 
and in cold-storage depots as well as mobile plants at low 
outdoor temperatures

Arctic Fluid 22 51524/3 (HVLP)
EN ISO 6743/4:HV
(с изключение на 
точка на запалване/
except for flash point)

 ISO VG 22
FZG = 12

Хидравлично масло за екстремни температурни условия, 
отлични свойства при ниски температури, извънредно 
добри вискозитетно-температурни характеристики, 
многосезонен характер, подходящо и за зъбни предавки.
Hydraulic-gear oil for extreme temperature conditions, excellent 
behaviour at low temperatures, outstanding VT-behaviour, multi-
grade characteristics
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DIN 
Без цинк

free of zinc

Одобрения, спецификации и 
препоръки
Approvals, specifications and 
recommendations

Описание на продукта
Product description

Биоразградими хидравлични течности/ Biodegradable hydraulic fluids
Ecosynth
HEES 32
HEES 46

51524/2 (HLP)
51524/3 (HVLP)
ISO 15380

 VDMA 24568 Синтетични хидравлични течности на основа ненаситен 
естер, идеални за работещи на открито хидравлични 
системи и екологично чувствителни области, HEES 32 
може да се използва от -20°C до +90°C, HEES 46 от -25°C 
до +90°C, подходящи също за лагери и предавки.
Synthetic hydraulic fluids based on an unsaturated ester, ideal 
for outdoor hydraulics and ecologically sensitive areas, for 
HEES 32 application within a temperature range from -20 °C 
up to +90 °C, for HEES 46 from -25 °C up to +90 °C, also for 
bearings and gears

Ecosynth Super
HEES 46 S

51524/2 (HLP)
51524/3 (HVLP)
ISO 15380

 VDMA 24568
TOST (> 2000 h)

Синтетична хидравлична течност на основа ненаситени
естери, за екологично чувствителни области, може да се 
използва от -25°C до около +110°C, многосезонен характер.
Synthetic hydraulic fluid based on saturated ester; for 
ecologically sensitive areas, applicable from -25 °C up to 
approx. +110 °C, multi-grade characteristics

Ecosynth
HEPR 46 D

51524/3 (HVLPD)
ISO 15380 (HEPR)
ISO 6743/4 (HEPR)

 VDMA 24568 (HEPR) Синтетично хидравлично масло на PAO основа, за 
екологично чувствителни зони, отлична водоустойчивост 
и превъзходни вискозитетно-температурни 
характеристики, приложение от -20°C до +110°C.
Synthetic multi-grade hydraulic fluid based on PAO, for 
ecologically sensitive areas, application preferred where higher 
water resistance is required, useable between -20 °C and 
+110 °C, outstanding VT-behaviour

Масла за хранително-вкусовата промишленост / Food grade lubricants
FG Universal
46 … 100

51524/2 (HLP)
51524/3 (HVLP)
51517/3 (CLP)
51506 (VDL)

 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Напълно синтетични високоефективни масла за 
системи в хранително-вкусовата и фармацевтичната 
промишленост, универсално приложими, за хидравлични 
системи, циркулационни системи, компресори и предавки, 
температурен обхват -30°C до +120°C.
Fully synthetic high-performance oils for systems in food and 
pharmaceutical industry, universal application, for hydraulics, 
circulating systems, compressors and gears, temperature range: 
-30 °C up to +120 °C

FG Hydraulic Oil 68 51524/2 (HLP)  NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Хидравлично масло на основа бяло минерално масло за 
употреба в хидравлични уредби в хранително-вкусовата, 
фуражната и фармацевтичната промишленост, също 
може да се използва в помпи, компресори, лагери и малки 
предавки, при високи изисквания.
Hydraulic oil based on mineral white oil for the application in 
hydraulic plants in food, feed and pharmaceutical industries, can 
also be used in pumps, compressors, bearings and small gears, 
for high requirements

Трудно възпламеними хидравлични течности / Flame resistant hydraulic fluids
Хидравлична 
течност
Hydraulic fluid
HFC 32-46

EN ISO 12922
EN ISO 6743/4:HFC  VII. Luxemburger Bericht/Report На основа полигликол във воден разтвор, за пожароопасни 

уредби (например стоманодобивни и прокатни заводи, 
електроцентрали, минната промишленост и др), подобрени 
фрикционни и противокорозионни характеристики.
Based on polyglycol-water-solution, for plants involving fire 
hazards (e.g. steel works, rolling mills, mining, power plants), 
improved protection against corrosion and wear

Хидравлична 
течност
Hydraulic fluid
HFD U 68

EN ISO 12922 
EN ISO 6743/4: HFD U  VII. Luxemburger Bericht/Report Синтетична, несъдържаща вода хидравлична течност на 

естерна основа, подобрени фрикционни и противокорозионни 
характеристики, както и устойчивост на стареене, 
биоразградима.
Synthetic pressure medium free of water for hydraulic systems, 
based on ester, improved protection against corrosion and wear 
as well as ageing stability, biodegradable
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DIN 
Без цинк

free of zinc

Одобрения, спецификации и 
препоръки
Approvals, specifications and 
recommendations

Описание на продукта
Product description

Други / Further
Амортисьорно 
масло B
Shock absorber oil B

V40 ≈ 16 mm²/s
SAE 5W
ISO VG 15

Масло за силно натоварени амортисьори, подпори на 
шаси и кормилни амортисьори.
Oil for heavy-duty shock absorbers, strut units and steering 
absorbers

Fork Oil RR 15 V40 ≈ 14,7mm²/s
SAE 5W
ISO VG 15

Минерално масло за мотоциклетни вилки, амортисьори, 
и други пужинни елементи; идеално за високи и 
променливи натоварвания, както и за офроуд шофиране.
Oil for forks, strut units, shock absorbers and further spring 
elements at motorbikes, ideal for high and changing loads, off-
road application.

System Cleaner 1-33  ISO VG 46 Концентрат за почистване на хидравлични системи и 
редуктори.
Cleaning concentrate for lubrication systems (hydraulic systems 
and gears)

Special Oil XB 15 51519  ISO 3448 Смазочно масло за пневматични инструменти, приложение 
в строителството и текстилната промишленост, 
минно дело и машиностроенето, за вериги, направляващи, 
цилиндри, вентили и тласкачи.
Lubricating oil for pneumatic tools, application in construction 
and textile industry, mining and mechanical engineering, for 
chains, guideways, cylinders, valves and pushers

Индустриални редукторни масла 
Industrial gear oils

DIN ISO

Температура на 
използване (°C)
Application 
temperature (°C)

Одобрения, спецификации и 
препоръки
Approvals, specifications and 
recommendations

Описание на продукта
Product description

Редукторно масло
Gear Oil
CLP 10 … CLP 680

51517/3 (CLP) 12925/1 bis/up to +100 Смазочни масла на минерална основа за смазване на 
затворени промишлени редуктори с цилиндрични, 
конусни и червячни зъбни предавки, нормално 
натоварени плъзгащи и търкалящи лагери, за 
смазване с потапяне или циркулационно смазване.
Mineral oil based lubricating oils for the lubrication of 
closed industrial gear systems with spur, bevel or worm 
gearing, roller and sliding bearings exposed to normal 
loads, dip feed and circulation lubrication

Gear Oil
100 ... 680 F

51517/3 (CLP) 12925/1 bis/up to +100 Flender (150 F, 220 F, 320 F, 
460 F)  
AGMA 9005-E02

Трансмисионни масла на минерална основа за почти 
всички видове конструкции затворени промишлени 
редуктори с цилиндрични или конусни зъбни 
предавки, плъзгащи и търкалящи лагери, шарнири 
и направляващи, също за смазване с потапяне и 
циркулационно смазване, за големи натоварвания и 
приложения с въздействие на външни материали 
(например в хартиената промишленост).
Mineral oil based gear oils for nearly all types of closed 
industrial gears with spur or bevel gearing, sliding and 
roller bearings, also for splash or circular lubrication, for 
high loads and applications with the impact of foreign 
material (e.g. paper industry)
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DIN ISO

Температура на 
използване (°C)
Application 
temperature 
(°C)

Одобрения, спецификации и 
препоръки
Approvals, specifications and 
recommendations

Описание на продукта
Product description

Редукторно масло
Gear Oil
CKT 68 … 460

51517/3 (CLP) -30   +120 Синтетично трансмисионно масло на основата на 
полиалфаолефини (PAO) с дълъг експлоатационен 
срок, предназначено за закрити зъбни предавки. 
Препоръчва се за смазване на редуктори работещи 
при високи натоварвания и със завишени изисквания 
по отношение на високотемпературните или 
нискотемпературни свойства на маслото.
Fully synthetic gear oils based on PAO for closed 
gears with dip feed and circulation lubrication, long-
term usage, for increased demands on high and low 
temperature behaviour

Eco Gear 
100 M … 680 M

51517/3 (CLP) 12925/1 -10   +100 Flender
и други/and further 

Несъдържащи силикон, високоефективни 
трансмисионни масла на минерална основа по 
технология Surftec® за затворени промишлени 
редуктори, както и за плъзгащи и търкалящи 
лагери при високи натоварвания, предотвратяват 
точкова корозия и питинг, заглаждане на повредени 
триещи се повърхности.
Silicone-free, mineral oil based high-performance gear 
oils with Surftec® -technology for closed industrial 
gears, roller and sliding bearings at high loads, prevention 
of micro-pitting and pittings, improve running-in 
behaviour, re-smoothing of damaged friction surfaces

Eco Gear
100 S … 680 S

51517/3 (CLP) 12925/1 -30   +120
(за кратко/short-
term +150)

Flender
Eco Gear 320 S: Winergy
Servicefill
Разрешение/Approval
и други/and further

Несъдържащи силикон, високоефективни синтетични 
трансмисионни масла по технология Surftec®, 
за механично и термично силно натоварени 
редуктори, особено подходящи за вятърни  турбини, 
предотвратяване на точкова корозия и питинг, 
значително удължаване на престоите на машините 
и на трайността на смазката, пестене на енергия, 
заглаждане на повредени триещи се повърхности. 
Silicone-free, synthetic high-performance gear oils with 
Surftec® -technology, for mechanically and thermally 
heavy loaded gears, highly suited for wind turbines, 
prevention of micro-pitting and pittings, noticeable 
prolongation of the operating life of machines and 
lubricant, saving of energy, re-smoothing of damaged 
friction surfaces

Eco Gear
150 W … 460 W

51517/3 (CLP
HC)

12925/1 -35   +120
(кратко до/short-
term
bis/up to +150)

AGMA 9005-E02 Синтетични базови масла и високоефективни 
добавки по технология Advantec, за максимални 
натоварвания и критични термични условия в 
промишлени редуктори, постигат максимална 
енергийна ефективност и силна защита срещу 
износване, отлични свойства при студ за използване 
при екстремни минусови температури.
Synthetic base oils and powerful additives of Advantec 
technology, for highest loads and critical thermal 
conditions in industrial gears, achieves maximum 
energy efficiency and high wear protection, excellent 
low-temperature behaviour for the application also at 
extreme sub-zero conditions

Eco Gear
68 S-T

51517/3 (CLP) 12925/1 -40   +120 Flender Несъдържащо силикон, напълно синтетично 
високоефективно трансмисионно масло по 
технология Surftec® за затворени промишлени 
редуктори, превъзходна течливост при ниски 
температури (точка на застиване < -50°C), други 
качества като Eco Gear S, предимно за студени 
климатични зони и използване в хладилни складове.
Silicone-free, fully synthetic high-performance gear oil 
with Surftec® -technology for closed industrial gears, 
outstanding flow behaviour at low temperatures (pour 
point < -50 °C), performance see Eco Gear … S, in 
particular for cold climates and the application in cold 
storage depots
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DIN ISO

Температура на 
използване (°C)
Application 
temperature 
(°C)

Одобрения, спецификации и 
препоръки
Approvals, specifications and 
recommendations

Описание на продукта
Product description

Poly Gear
PG 220 … PG 680

51517/3 (CLP) 12925/1 
(CKT)

bis/up to +200 Напълно синтетични масла за лагери и промишлени 
редуктори от типа PGLP (на основа полигликол) 
предимно за плъзгащи и търкалящи лагери и високи  
натоварвания, идеални за червячни предавки.
Fully synthetic bearing and gear oils of PGLP-type (on 
polyethylene glycol basis) especially for roller and sliding 
bearings and high loads, ideal for worm gears

Gear oil 
CLP PM 150, 220

51517/3 (CLP) 12925/1 -10   +80 Voith Paper VN 108 
Metso PBM 
SKF PMO

Трансмисионни масла на минерална основа, специално 
за хартиената промишленост, отлични демулгиращи 
свойства за използване под въздействие на вода, 
несъдържащи цинк и пепел.
Mineral oil based gear oils especially for the application 
in paper industry, outstanding demulsibility for 
applications exposed to water, free of zinc and ash

CLP 68 ... 150 MW 51517/3 (CLP) 12925/1 до / up to +100 Преси/presses Schuler: DT 55 
005, Brugger > 75 N/mm2, 
масла за високи 
натоварвания/
oils for high loads

Трансмисионни масла на минерална основа за почти 
всички видове затворени промишлени редуктори 
и циркулационни системи, плъзгащи и търкалящи 
лагери, шарнири и направляващи, особено за 
щамповачни преси и преси с висока мощност; 
изключително висока противозадирна способност; 
препоръчва се за последните модели преси SCHULER. 
Mineral oil based gear oils for almost all types of closed 
industrial gears and circulation systems, roller and sliding 
bearings, joints and hinges, in particular for the use in 
stamping and large presses, highest scuffing load 
capacity, ideal for the new series of Schuler presses.

Масла за хранително-вкусовата промишленост / Food grade lubricants
FG Universal
46 … 100

51524/2 (HLP)
51524/3 (HVLP)
51517/3 (CLP)
51506 (VDL)

-30   +120 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Напълно синтетични високоефективни масла за 
системи в хранително-вкусовата промишленост.
Fully synthetic high-performance oils for plants in food 
production

FG Gear Oil 220 bis/up to +90 SAE 90
NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Смазочно масло на основа минерално бяло масло за 
силно натоварени редуктори и лагери в хранително-
вкусовата и фуражната промишленост, както и във 
фармацевтичната и козметичната промишленост, 
също  може да се използва като циркулационно масло 
и за смазване на машини.
Lubricating oil based on mineral white oil for heavy 
loaded gears and bearings in food and feed industry, 
also suitable for pharmaceutical and cosmetics industry, 
as circulating oil and for machine lubrication

Ecoleb 100 ... 680 FG 51517/3 (CLP) 3448 -30   +120
(за кратко/short-
term +150)

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Напълно синтетични трансмисионни масла за 
хранително-вкусовата, фуражната, а също и 
фармацевтичната и козметичната промишленост, 
за силно натоварени редуктори и лагери.
Fully synthetic gear oils for food and feed as well as 
pharmaceutical and cosmetics industry, for heavy 
loaded gears and bearings
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Масла за хладилно оборудване
Refrigerator oils

DIN ISO

Одобрения, спецификации и 
препоръки
Approvals, specifications and 
recommendations

Описание на продукта
Product description

Масло за хладилни 
системи
Refrigerator oil
XKS 46
XKS 100

51503/1 
(KAA, KC, 

KE)

6743-3 (DRA,
DRC, DRG)

Bitzer Напълно синтетично масло за хладилни машини на основа ароматни 
въглеводороди, доказано в промишлени инсталации, хладилни 
складове, пивоварни и т.н.
Fully synthetic refrigerator oils based on aromatic hydrocarbons, tried and 
tested in industrial plants, cold storage depots, breweries etc.

Масла за вериги
Chain lubricants

V40 
(mm²/s)

Температура на 
използване (°C)
Application 
temperature (°C)

Одобрения, спецификации и 
препоръки
Approvals, specifications and 
recommendations

Описание на продукта
Product description

Високотемпературни приложения / High-temperature applications
Belt Lube
HT 215

HT 220

265

260

до / up to +250

над / up to more 
than +260

Подходящо за/suited for
Siempelkamp, Dieffenbacher,
Küsters
HT 220: Одобрено от/approval
Dieffenbache

Извънредно устойчива при високи температури смазка на 
основа синтетични компоненти със специални добавки, за силно 
термично натоварени вериги, ролки и пръти, особено подходяща 
за непрекъснато работещи поточни преси в производството на 
ПДЧ и дървесновлакнести плочи, в пещи, сушилни, както и при други 
високотемпературни приложения.
Lubricant of extreme high-temperature stability based on synthetic 
components with special additives, for chains, rods and rolls exposed 
to high thermal loads, particularly suited for continuous press lines in 
the manufacturing of particle boards, in kilns, dryers and further high-
temperature applications 

Belt Lube
HT 50
HT 100

52
102

до/up to +250 Одобрениe / approval: 
Dieffenbacher
HT 50/HT 100: препоръчано за 
вериги в системи Dieffenbacher 
/ preferred for Dieffenbacher
HT 100: препоръчано за вериги 
в системи Siempelkamp / 
recommended for Siempelkamp in 
particular

Синтетична смазка за силно термично натоварени вериги, 
транспортьори и ролки, употреба предимно в производството на 
ПДЧ и дървесновлакнести плочи.
Synthetic lubricant for thermally heavy loaded chains, belts and rolls, 
application especially in the manufacturing of particle and fibre boards

Roller Track Lube 100 105 до/up to +250 Eisenmann, Al-Con, M&N
Конвейерни системи/Conveyor
techniques

Извънредно устойчива при високи температури смазка на синтетична 
основа със специални добавки за бавно движещи се верижни конвейери, 
шарнирни ролки и запасни конвейери, идеална за прилагане във верижни 
транспортьори със сухи и промивни линии и високи температури на 
пещта, доказана например в инсталации за прахови покрития.
Extremely high temperature resistant lubricant based on synthetic 
components and special additives, ideal for slow conveyor chains, roller 
systems and sidetrack conveyors, highly fit for conveyor systems with 
washing and drying line and high furnace temperatures, tried and tested 
in powder coating lines

Cliptec XHS 480 370 до/up to +260 Brückner Високоефективно масло за вериги, при условия на висока 
температура, предотвратява появата на отлагания, приложение 
в конвейерни системи при обработката на медни сплави, стъкло, 
пластмаса и текстил, в частност приложимо за последно поколение 
вериги и максимални скорости.
High-performance chain oil for high temperatures and difficult conditions, 
prevents encrustation and deposits efficiently, application in conveyor 
systems at high temperatures, e.g. processing of copper alloys, glass, 
plastics and textiles, suited in particular for the latest generation of chains 
and maximum speeds
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V40 
(mm²/s)

Температура на 
използване (°C)
Application 
temperature (°C)

Одобрения, спецификации и 
препоръки
Approvals, specifications and 
recommendations

Описание на продукта
Product description

Cliptec XHS 280 295 bis/up to +250 Brückner, Cellier
NSF H2/HX-2

Напълно синтетично високотемпературно верижно масло за 
конвейерни вериги и скоби, препоръчвано при високи температури 
и при тежки условия, подходящо за обработването на цветни 
метали и пластмаси, предпочитано прилагане в поточни линии за 
ламиниране на Brückner. 
Fully synthetic high-temperature chain oil for conveyor chains and clamps, 
recommended for high temperatures and difficult conditions, applied in 
the processing of non-ferrous metals and plastics, preferred for Brückner 
film stretching lines

Cliptec XHS 150 HT 275 bis/up to +250 Brückner Напълно синтетично високотемпературно верижно масло за 
конвейерни вериги и скоби, препоръчвано при високи температури 
и при тежки условия, подходящо за обработването на цветни 
метали и пластмаси, предпочитано прилагане в поточни линии за 
ламиниране на Brückner. 
Fully synthetic high-temperature chain oil for conveyor chains and clamps, 
recommended for high temperatures and difficult conditions, applied in 
the processing of non-ferrous metals and plastics, preferred for Brückner 
film stretching lines

Cliptec-Rollprotect 
XHS 240

233 bis/up to +250 Brückner Напълно синтетично високоефективно масло за вериги и ролки, 
приложение при производство на фолио, подходящо за поточни линии 
при високи и/или вариращи температури, напр. в пещи, сушилни и преси.
Fully synthetic high-performance lubricant for chain and roll elements as 
well as clips, application in film manufacturing, fit for continuous systems 
at high and/or varying temperatures, e.g. continuous kilns, driers, presses 

Chain-Bolt-Fluid
XHS 220

220 bis/up to +220 Смазване на конвейерни вериги и скоби в линии за ламиниране, 
също при високи температури и трудни условия за смазване при 
обработването на цветни метали или пластмаси, както и за други  
високотемпературни приложения. 
Lubrication of conveyor chains and fixtures in film stretching lines, also at high 
temperatures and difficult lubrication conditions in the processing of non-
ferrous metals and plastics as well as further high-temperature applications

Glass Lube XHG 220 228 bis/up to +250 Напълно синтетично високоефективно масло за смазване на термично 
силно натоварени фрикционни двойки в конвейерни вериги, ролки и ленти, 
особено подходящо за машини за домакинско стъкло и други агрегати в 
стъкларската промишленост, както и в керамичното производство. 
Fully synthetic high-performance oil for the lubrication of friction 
pairings at conveyor chains, rolls and belts exposed to extreme thermal 
loads, highly fit for bottle glass machines and other aggregates in glass 
manufacturing as well as in ceramics industry

Spezialöl XH 220 A 225 bis/up to +240 Напълно синтетично масло за смазване на фрикционни двойки под високо 
термично натоварване, като конвейрни вериги, ролки и ленти, например 
в пещи, сушилни, и преси с непрекъснат цикъл на работа, както и за 
формовъчни преси и други подобни; намира приложение в стъкларската, 
текстилната, дървообработващата промишленост, производството на 
изолационни материали и обработката на цветни метали и пластмаси.
Fully synthetic high-temperature lubricant for friction pairings under 
high thermal loads, i.e. conveyor chains, belts and rolls, for instance in 
continuous kilns, dryers, presses as well as forming presses and similar 
applications, in glass, insulating material and wood processing industries, textile 
production, processing of non-ferrous metals as well as plastics.

Chain Lube
XHT 50
XHT 150
XHT 250
XHT 3000

56
145
250

3200

bis/up to +250 DIN 51517/3 (CLP)
XHT 250: Brückner, Krones
XHT 150, 3000, Spray: Lingl

Високотемпературни верижни масла на основа синтетични естери, 
универсално приложение в силно термично натоварени конвейерни 
и задвижващи вериги, например в бояджийски линии, текстилната 
промишленост, металообработването, предлагат се и като спрей. 
High-temperature chain oils based on synthetic esters, universal 
application at thermally heavy loaded conveyor and driving chains, e.g. in 
textile industry, painting lines, metal forming, also available as spray
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V40 
(mm²/s)

Температура на 
използване (°C)
Application 
temperature (°C)

Одобрения, спецификации и 
препоръки
Approvals, specifications and 
recommendations

Описание на продукта
Product description

Stenter Oil 220 215 bis/up to +250 Отговаря на / meets: 
Benninger, Brückner Leonberg, 
Brazzoli, Dornier, Ratti

Напълно синтетична високоефективна смазка за конвейерни, 
рамкови и обтягащи вериги при високи натоварвания и скорости, 
идеална за прилагане в текстилната промишленост (предачни, 
трикотажни, бобинажни и плетачни машини, използване в ширилни 
машини, както и в камерни и тунелни сушилни.
Fully synthetic high-performance lubricant for the lubrication of conveyor, 
frame and tension chains at high loads and speeds, ideal for the use 
in textile industry (spinning, coiling, knitting and weaving machines), 
application at stentering frames and in hot air and continuous driers

Weave Oil XHS 290 290 до/up to +255 подходящ за системи за/
suited for systems of: Benninger, 
Brückner, Leonberg, Brazzoli, 
Dornier, Ratti

Напълно синтетично високоефективно масло за вериги, при тежки 
натоварвания, отлично приложение при бързо задвижвани плъзгащи 
вериги, също така за смазване на ролки и лагери.
Fully synthetic high-performance chain lubricant for high loads and 
temperatures, ideal for fast running sliding chains, also for the lubrication 
of rolls and joints, roller and sliding bearings

System Cleaner HT 80 до/up to +240 °C Brückner, Dieffenbacher, 
Siempelkamp

Ефективна смазка за почистване на вериги, плъзгащи елементи и 
търкалящи системи, разтваря отлагания, чужди тела и остатъци, 
много температуроустойчива, приложима също за високотемпературно 
смазване на конвейерна техника със загуба на смазка.
Efficient lubricant for cleaning chains, sliding components and roller 
systems, solves incrustations, contaminants and residues, high 
temperature stability, also fit for lubricating conveyor systems by loss 
lubrication

Общи приложения / General applications
Haftlöl
Adhesive oil
32
100
220

34
101
224

Stihl SWN 39113/1

Специални масла на минерална основа за вериги, гатери и транспортни 
съоръжения от всякакъв род, идеални за силни вибрации, центробежни 
сили или извънредно замърсяване, Haftöl 100 е особено подходящо за 
скоростни режещи вериги на триони. 
Mineral oil based special oils for chains, gates and transport
facilities of any kind, ideal for strong vibrations, centrifugal forces or extreme 
soiling, Adhesive oil 100 is particularly suitable for high-speed chain saws

Kettenhaft-Spray
Chain adhesive spray

-30   +130 Полусинтетично адхезионно верижно масло във вид на аерозол за 
смазване на силно натоварвани мотоциклетни вериги и скоростни 
вериги в промишлеността.
Semi-synthetic adhesive chain spray, suitable for heavy loaded chains of 
motorbikes and fast running chains in industry

За чувствителни приложения / For sensitive applications
Ecoplus XS 68 56-64 Биоразградимо съгл. / 

biodegradable acc. to CEC-L-
33-T-82 (> 95 %)

Биологично разграждащо се адхезионно масло за верижни триони на 
основа растителни масла 
Biodegradable adhesive chain saw oil based on vegetable oil

Plantfluid 42 до/up to +290 FDA 21 CFR 178.3570 
NSF H1

Високотемпературна смазка за хранително-вкусовата промишленост 
за смазване на стокови транспортни ленти и вериги на тунелни 
пещи в големи пекарни.
High-temperature lubricant for food industry for the lubrication of 
conveyor belts and chains of continuous furnaces in large bakeries

Спрей за вериги
WXA Spray

72 -10   +180 NSF H1
DAB, PhEur, BP, FDA*

Подходящо за смазване на транспортни вериги или ленти 
в хранително-вкусовата, фармацевтичната, хартиената и 
картонажната промишленост или за консервирането им (временно).
Suitable for lubrication or (temporary) preservation of conveyor chains or 
belts in food, pharmaceutical, paper and cardboard industry

Масло за вериги
Chain oil
15 FG
32 FG
150 FG
460 FG (както и 
спрей/also as spray)
680 FG

15
32
150
460

680

до/up to +250 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Напълно синтетични специални масла за смазване на транспортни 
вериги в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната 
промишленост, подходящи също за слабо натоварени редуктори в 
хранително-вкусовата промишленост.
Fully synthetic special oils to lubricate conveyor chains in food, cosmetics 
and pharmaceutical industry, also suited for gears in food industry 
exposed to minor loads
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Антикорозионни масла 
Anti-corrosion oils

V40 (mm²/s)
Спецификации
Specifications

Описание на продукта
Product description

Антикорозионни масла 
Anti-corrosion oils
KO 7 C
KO 32 C

7,3
30

Несъдържащи разтворители масла за временна защита на черни метали. 
Solvent-free oils for the temporary protection of iron metals

Антикорозионно масло 
(Спрей)
Anti-corrosion fluid
KO 6-F 

V20 ≈ 5,5 
mm²/s

Съдържаща разтворители антикорозионна течност с водоотблъскващи свойства 
и добра проникваща способност, образува тънък мазен до леко кремообразен филм, 
за временна защита на метални повърхности, предлага се и като спрей.
Solvent-containing anti-corrosion fluid with water-repellent and good penetrating 
properties, forms a thin oily to slightly creamy film, for the temporary protection of 
metallic surfaces, also available as spray

ADDICOR 
220 
320

220
325

DIN 51517/3 (CLP)
ISO 12925/1 (CKC)
AGMA 9005-E02
Одобрено от /Approvals: Hüber 
Getriebebau, Eisenbeiss

Антикорозионни масла на минерална основа за временна защита от ръжда и 
корозия на цветни метали, отлична товароносимост, защита срещу износване и 
устойчивост на стареене, идеални за защита на предавки при съхранение, както 
и за смазване на затворени редуктори, на хидравлични системи, плъзгащи и 
търкалящи лагери, както и шарнири и направляващи. 
Mineral oil based agents for the temporary protection against rust and corrosion on ferrous 
and non-ferrous metals, excellent load carrying capacity, wear protection and ageing 
stability, ideal for the protection of bearings during storage, also fit for the lubrication of 
closed gears, hydraulics, roller and sliding bearings as well as joints and guideways

Пълзящо масло
Creep oil

V20 ca. 3,0 
mm²/s

Водоизместващо антикорозионно масло, разтварящо ръждата и с добри 
проникващи свойства, образува тънък маслен слой (предлага се и във вид на спрей). 
Water displacing anti-corrosion oil with rust-dissolving as well as good penetrating 
properties, forms a thin oily film, also available as spray

Оръжейна смазка 
Weapon oil
W 18

~ 18
Bundeswehr TL 9150-0078 (BW-
Code OY 1045)
NATO-Code S-761

Напълно синтетично масло за смазване, консервиране и почистване на оръжия, 
използва се от -55°C до +150°C, предлага.
Fully synthetic oil for the lubrication, preservation and cleaning of weapons, applicable 
within the temperature range from -55 up to +150 °C, also available as spray

Антикорозионна 
течност
Penta-Fluid DW 08

~ 8 Антикорозионно средство на минерална основа за консервиране на голи, химично 
или галванично обработени повърхности на черни метали. 
Mineral oil based corrosion protection fluid for preserving shiny, chemically and 
galvanically treated iron surfaces

Протектор при 
заваряване
Welding Protection L 13

V20 = 2,4 
mm²/s

Готов за употреба, несъдържащ силикон заваръчен антиадхезив за използване по 
ниско до високо легирани стомани и алуминий, отлично противозалепващо действие. 
Silicone-free separating agent ready for use for the application on low- to high-alloy 
steels and aluminium, excellent anti-adhesive effect

DAB = Deutsches Arzneibuch · PhEur = European Pharmacopoeia · BP = British Pharmacopoeia · FDA = Food and Drug Administration
*действащите към момента версии/currently valid versions
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Масла за лагери, циркулационни и машинни масла
Bearing, machine and circulating oils

ISO VG DIN
Описание на продукта
Product description

Смазочно масло
Lube oil 
RL 2
RL 5
RL 10

2
5
10

51519 Нисковискозни легирани рафинати на минерални масла, RL 2 предимно за смазване на 
металорежещи машини и бързооборотни  шпиндели в текстилната промишленост, RL 5 и 
RL 10 са подходящи за смазване на циркулационни системи, плъзгащи и търкалящи лагери 
и за общо смазване на машини.
Additivated mineral oil raffinates with a low viscosity, 
RL 2 especially for the lubrication of machine tools and fast spindles in textile industry, 
RL 5 and RL 10 are suited for the lubrication of circulation systems, roller and sliding bearings 
and for general machine lubrication

Смазочно масло
Lube oil 
D 75
D 120

68
150

Нелегирани, устойчиви на стареене минерални масла с висока температурна устойчивост 
и отлична антикорозионна защита за осеви лагери на релсови превозни средства и 
сигнални системи.
Non-additivated, ageing-resistant mineral oils with high thermal stability and excellent corrosion 
protection for axle bearings of rail vehicles and signal installations

Смазочно масло
Lube oil 
D 150 150

Масло с добавки за смазване на лагери, с висока товароносимост, особено подходящо 
за осеви лагери в релсови превозни средства, смазване на щанги при високи изисквания 
(например парни локомотиви), както и за плъзгащи лагери и линейни направляващи. 
Bearing oil with additives with high load-carrying capacity, highly fit for axle bearings of rail 
vehicles, rods at high requirements (e.g. steam engines) as well as sliding and linear bearings

Смазочно масло
Lube oil 
R 15
R 22
R 100

15 
22
100

51517/1
51519
ISO 3448

Нелегирани рафинати на минерални масла за смазване на машини и инсталации с поточни 
и циркулационни системи, подходящи за плъзгащи и търкалящи лагери, както и за слабо 
натоварени промишлени редуктори.
Non-additivated mineral oil raffinates for lubrication of machines and installations with continuous 
and circulating systems, suited for roller and sliding bearings as well as industrial gears exposed 
to minor loads

Смазочно масло
Lube oil 
C 100
C 150
C 220

100
150
220

51517/1
51506 (VB, VC)

Масла без добавки за смазване на машини и инсталации с поточни и циркулационни 
системи без особени натоварвания, употреба в промишлени редуктори, плъзгащи и 
търкалящи лагери, подходящи също за прости хидравлични системи и компресори.
Lubricating oils without additives for the lubrication of machines and plants with continuous 
and circulating systems without special loads, application in industrial gears, roller and sliding 
bearings, also suited for simple hydraulics and compressors 

Смазочно масло
Lube oil 
CL 10…68, CL 220 10 …68, 220

51517/2 (CL) 
51524/1 (HL) 
51506 (VBL)

Масла за смазване на циркулационни системи, както и на промишлени редуктори с ниско 
до средно натоварване, за плъзгащи и търкалящи лагери, за общо смазване на машини, 
прости хидравлични системи и компресори.
Lubricating oils for the lubrication of circulating systems as well as industrial gears with low to medium 
loads, for roller and sliding bearings, general machine lubrication, simple hydraulics and compressors 
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Охлаждащи течности за металообработка – без разреждане с вода
Metalworking oils – non water miscible 
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Описание на продукта
Product description

Пригодност / Suitability:

 : много подходящо / good suitability

 : условно подходящо / limited suitability

 : не са подходящи/ no suitability
mm2/s
(40 °C)

COC
(°C)

Penta-Cool NM 10 1,9
(20 °C)

61  Специално за щанцоване на листова електротехническа стомана.
Especially for punching electrical sheets 

Penta-Cool NM 12 12,0 155  Охлаждащо масло за дълбоко сондиране. 
Drilling oil for deep hole drilling

Penta-Cool NM 21 1,8 68  Средство за изтегляне и щанцоване на черни и цветни метали при леки до средно 
тежки изисквания.
Drawing and punching fluid for iron and non-iron materials with low to medium requirements 

Penta-Cool NM 22  1,8 69 
Penta-Cool NM 63 30 210


Рязане на автоматни стомани, алуминиеви материали, строителни стомани, ковък чугун, 
легирани и нелегирани закалени стомани, подходяща за валцоване на резби и зъбошлифоване. 
Cutting of free cutting steels, aluminium, mild steels, grey cast iron, alloyed and unalloyed steels, 
suitable for thread milling and gear grinding

Penta-Cool
NM 80 MIN

80 310


Смазване с минимални количества за процеси на обработване със и без снемане на 
стружка, обработване на черни и цветни метали и алуминиеви сплави.
Minimum quantity lubrication for cutting and non-cutting processes, for the processing of ferrous 
and non-ferrous materials and aluminium alloys

Penta-Cool
NM 7000 N

28 210


С EP добавки за рязане на трудно режещи се стомани, за автоматични металорежещи 
машини, изработване на зъбни предавки, райбероване, нарязване на резби и шлифоване.
With EP-additives, for cutting processes of ferrous metals difficult to cut, for automatic tool 
machines, broaching, thread cutting and grinding

Многофункционално 
масло
Multi-purpose oil
32 ZF

32 175 
Не съдържа хлор и цинк; подходящо като охлаждащо, трансмисионно и хидравлично масло 
при средни изисквания за рязане на леко до трудно режещи се стомани и цветни метали. 
Chlorine- and zinc-free, suitable as cutting, gear and hydraulic oil at medium requirements, for 
cutting high to low machinability steels and non-ferrous metals

Масло за автоматично 
рязане
Autocut
22 A/1 

22 180 
Несъдържащо хлор масло за рязане при средни изисквания, специално за работа на 
автомати, подходящо за обработване на алуминий. 
Chlorine-free cutting oil for medium requirements, especially for auto lathe work, suited for working 
aluminium

Масло за рязане
Cutting oil
K 16 S
K 33 S Pf 30

22
33

235
205




Несъдържащи хлор масла за рязане при металообработване със снемане на стружка 
(работи на автомати, райбероване и нарязване на резби, шевинговане на зъбни колела), с EP 
добавки и за повишени натоварвания.
Chlorine-free cutting oils for working of steel (automatic, broaching and thread operations, scraping 
of gear wheels), with EP additives for increased loads

Шлайфащо масло
grind
15 B/2 22 >170 

Несъдържащо хлор шлифовъчно масло за обработване на средно до високо легирани 
стомани, специално за шлифоване на канали на свредла.
Chlorine-free cutting oil for the processing of medium to high-alloy steels, especially for drilling 
flute grinding

Формоващо масло
form 150 C-ZF

146 200


Несъдържащо хлор и цинк формовъчно масло за дълбоко протегляне, щанцоване и студена 
пластична деформация на много трудно обработващи се материали и консервирането им. 
Chlorine- and zinc-free forming oil for deep-drawing, punching and cold extrusion of materials 
which are very difficult to shape and their preservation

Закаляващо масло 29
Hardening oil 29

29 200 Високоустойчив на окисляване рафинат на минерални масла с тесен интервал на кипене и ниско 
налягане на парите за закаляване на инструменти от легирани инструментални стомани .
Highly oxidation-resistant mineral oil raffinate with narrow boiling range and low vapour pressure 
for the hardening of tools made from alloyed tool steel

Флуид за студено 
почистване M
Cold cleaning fluid M

1,85
(20 °C)

63


За почистване и обезмасляване на части и обработвани детайли от черни и цветни 
метали, използва се без разреждане.
For cleaning and degreasing parts and workpieces made of ferrous and non-ferrous metals, 
undiluted use

Ерозионен флуид ED 2 L
Erosion fluid ED 2 L

3,2
(25 °C)

105  Изолираща, охлаждаща и промивна течност за електроерозионно металообработване. 
Insulating, cooling and flushing medium for electro-erosive metal processing
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synt. = Синтетично масло/synthetic oil · Sil. = Силиконово масло/silicone oil · Al-complex = Алуминиев комплекс/aluminium complex

Охлаждащи течности за металообработка – водоразтворими 
Metalworking oils – water miscible 
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Описание на продукта
Product description

Пригодност / Suitability:

 : много подходящо / good suitability

 : условно подходящо / limited suitability

 : не са подходящи / no suitability

Penta-Cool WM 100 80 9,0     Класическа емулсия за пробиване, универсално приложима, за всички процеси на 
обработване чрез снемане на стружка. 
Classic drilling emulsion, universal application, for all cutting operations

Penta-Cool WM 440 40 9,2     Универсално охлаждащо смазочно средство за процеси на обработване чрез 
снемане на стружка, също на автоматични металорежещи машини.
Universal coolant for cutting operations, also on automatic tool machines

Penta-Cool WM 650 65 9,2     Универсално охлаждащо смазочно средство за всякакви работи със снемане на 
стружка, подходящо за мед, медни сплави, алуминий и други метали, специална 
емулсия за цветни метали.
Universal coolant for all cutting processes, suited for copper, copper alloys, aluminium 
and further metals, special emulsion for non-ferrous metals

Penta-Cool WS 250 – ca. 9,0     Несъдържащ минерални масла и нитрити, водоразтворим охлаждащо-
смазочен концентрат за шлифовъчни работи по твърдосплавни материали и 
черни метали.
Mineral oil-free and nitrite-free, water soluble coolant concentrate for grinding hard 
metal and ferrous materials

Penta-Cool WS 300 _ 8,9     Универсален несъдържащ минерални масла, амини, нитрити и борни 
съединения, водоразтворим охлаждащо-смазочен концентрат за шлифовъчни 
работи по твърдосплавни метали и инструменти от твърди сплави. Добра 
пригодност за шлайфане на алуминий, черни и цветни метали.
Universal applicable coolant concentrate for grinding operations of all materials. In 
particular of the processing of carbide metal and carbide metal tools. This product is free 
from mineral oil, amines, nitrites and boric acid compounds. Very good for the grinding of 
ferrous-, copper or aluminium materials.

Penta-Cool WM 910 42 ca. 
9,8

    Универсален, извънредно биостабилен охладително-смазочен концентрат за 
всякакви процеси на обработване чрез снемане на стружка.
Universal coolant concentrate for all cutting operations, superior biostability

Продукти за хранително-вкусовата промишленост NSF H1
Lubricants for food industry

DIN 
Температура на 
използване (°C)
Application 
temperature (°C)

Одобрения, спецификации и 
препоръки
Approvals, specifications and 
recommendations

Описание на продукта
Product description

Универсално масло
FG Universal
46 … 100

51524/2 (HLP)
51524/3 (HVLP)
51517/3 (CLP)
51506 (VDL)

-30   +120 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Напълно синтетични високоефективни масла за системи в 
хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, 
универсално приложими, за хидравлични системи, 
циркулационни системи, компресори и предавки.
Fully synthetic high-performance oils for systems in food and 
pharmaceutical industry, universal application, for hydraulics, 
circulating systems, compressors and gears
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min. = Минерално масло/mineral oil · Sil. = Силиконово масло/silicone oil · DAB = Deutsches Arzneibuch · PhEur = European Pharmacopoeia · BP = British Pharmacopoeia
FDA = Food and Drug Administration  *действащите към момента версии/currently valid versions
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DIN 
Температура на 
използване (°C)
Application 
temperature (°C)

Одобрения, спецификации и 
препоръки
Approvals, specifications and 
recommendations

Описание на продукта
Product description

Хидравлично масло
FG Hydraulic Oil 68

51524/2 (HLP) 0   +90 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Хидравлично масло на основа бяло минерално масло за 
употреба в хидравлични уредби в хранително-вкусовата, 
фуражната и фармацевтичната промишленост, също 
може да се използва в помпи, компресори, лагери и малки 
предавки, за високи изисквания.
Hydraulic oil based on mineral white oil for the application in 
hydraulic plants in food, feed and pharmaceutical industries, can 
also be used in pumps, compressors, bearings and small gears, 
for high requirements

Редукторно масло
FG Gear Oil 220

до/up to +90 SAE 90
NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Смазочно масло на основа минерално бяло масло за силно 
натоварени редуктори и лагери в хранително-вкусовата и 
фуражната промишленост, както и във фармацевтичната 
и козметичната промишленост, също  може да се използва 
като циркулационно масло и  за смазване на машини.
Lubricating oil based on mineral white oil for heavy loaded 
gears and bearings in food and feed industry, also suitable for 
pharmaceutical and cosmetics industry, as circulating oil and for 
machine lubrication

Редукторно масло
Ecoleb 68 … 680 FG  

51517/3 (CLP) -30 +120
(за кратко/short-
term +150 °C)

NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Напълно синтетични трансмисионни масла за храни и 
фуражи, както и фармацевтични и козметичната индустрия, 
за тежки натоварени зъбни предавки и лагери.
Fully synthetic gear oils for food and feed as well as 
pharmaceutical and cosmetics industry, for heavy loaded gears 
and bearings

Plantfluid до/up to +290 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Високотемпературна смазка за хранително-вкусовата 
промишленост, за смазване на стокови транспортни 
ленти и вериги на тунелни пещи в големи пекарни.
High-temperature lubricant for food industry for the lubrication of 
conveyor belts and chains of continuous furnaces in large bakeries

Масло за вериги
Chain oil
15 FG
32 FG
150 FG
460 FG (като Спрей/ 
also as spray)
680 FG

до/up to +250 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Напълно синтетични специални масла за смазване на 
транспортни вериги в хранително-вкусовата, козметичната 
и фармацевтичната промишленост, подходящи също за слабо 
натоварени редуктори в хранително-вкусовата промишленост.
Fully synthetic special oils to lubricate conveyor chains in food, 
cosmetics and pharmaceutical industry, also suited for gears in 
food industry exposed to minor loads

Бяло масло
White oil
WX 15
WX 32
WX 68

NSF H1, 
DAB, PhEur, BP, USP, FDA*
FDA 21 CFR 178.3260 (a)

Медицински бели масла за фармацевтичната, 
козметичната, хранително-вкусовата и опаковъчната, 
както и химическата промишленост.
Medical white oils for pharmaceutical, cosmetics, food and 
packaging as well as chemical industry

Нов продукт:
Cutoil 15 FG

USDA H1 Дълбоко рафинирано минерално масло на парафинова 
основа за смазване на режещо и опаковъчно оборудване 
в хранително-вкусовата и козметична промишленост, 
също така с общо предназначение в производството на 
опаковъчни материали. 
Paraffin-based, refined mineral oil for the lubrication of cutting 
and packing units in food and cosmetics industry, also for general 
applications in the manufacturing of packing material.

WXA Spray -10   +180 NSF H1
DAB, PhEur, BP, FDA* 

Физиологично безвреден спрей за употреба в хранително-
вкусовата, фармацевтичната, козметичната и 
хартиената промишленост, за опаковъчни машини, 
транспортиращи вериги и ленти, както и задвижвания, 
също и като средство за консервиране.
Physiologically harmless spray for the application in food, 
pharmaceutical, cosmetics and paper industry, for packing 
machines, conveyor chains and belts as well as drives, also as 
preserving agent
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DAB = Deutsches Arzneibuch · PhEur = European Pharmacopoeia · BP = British Pharmacopoeia · USP = US Pharmacopoeia · FDA = Food and Drug Administration
*действащите към момента версии/currently valid versions

NLGI

Сгъстител 
/сапунена 
основа
Thickener/soap

Базово 
масло
Base oil

Класификация по 
DIN
DIN Classification

Температура на 
използване (°C)
Application 
temperature (°C)

Описание на продукта
Product description

Multiplex
FD 00 00 Al-complex 

+ white solid 
lubricants

синт./synt. GPFHC00P-40 
-45 +160
(за кратко/short-
term +200)

Смазване на предавки, търкалящи и плъзгащи лагери в 
хранително-вкусовата и фуражната промишленост, EP 
добавки, регистрирана в NSF H1.
Lubrication of gears, roller and sliding bearings in food and 
feed industry, EP additives, listed according to NSF H1

FD 1 1 Al-complex синт./synt. KPHC1P-40 -40   +160 
(за кратко/short-
term +180)

FD 2 2 Al-complex Бяло масло
white oil

K2N-20 -20   +140
(за кратко/short-
term +180)

FG Grease AL 2 2 Al-complex 
+ white solid 
lubricants

PAO KPFHC2P-40  -45   +160
(за кратко/short-
term +200)

Грес с EP добавки за плъзгащи и търкалящи лагери, 
както и за общи приложения в хранително-вкусовата 
промишленост. 
Grease with EP additives for roller and sliding bearings as 
well as general applications in food industry

ADDIFLON PFPE 
Premium FD 2

2 PTFE PFPE KFK2U-40 -40   +260
(за кратко/short-
term +280)

Дългосрочно смазване на термично силно натоварени 
търкалящи и плъзгащи лагери в хранително-вкусовата 
и фармацевтичната промишленост, висока химична и 
термична устойчивост, регистрирана в NSF H1.
Long-term lubrication of roller and sliding bearings under 
high thermal loads in food and pharmaceutical industry, high 
thermal and chemical stability, listed according to NSF H1

ADDISIL Extemp 
23 FG

3 PTFE Сил./Sil. MSI3P-40 -40   +160 Бяла, физиологично безвредна грес за хранително-вкусови 
машини и арматури, за смазване и уплътняване на 
арматури, уплътнения, канелки, маншети и мембрани 
в пивоварни, производството на напитки и във 
фармацевтичната промишленост, регистрирана в NSF H1.
White, physiologically harmless food and fitting grease, 
for lubricating and sealing fittings, seals, plug tabs and 
membranes in brewery, beverage and pharmaceutical 
industry, listed according to NSF H1

Специални продукти 
Special products

Спецификации, одобрения и др
Specifications, approvals and 
further information

Описание на продукта
Product description

Additex
SW 22
SW 32
SW 46

DIN 62136/1
ISO VG 22, 32, 46
Одобрение/Approval:
Groz-Beckert (SW 22)

Специални смазки на минерална основа за смазване на игли и платини в плетачни машини и 
други места за смазване с контакт с текстил, подавано и циркулационно масло, отмиващо се, 
отлична защита срещу износване.
Mineral oil based special oils for lubricating needles and plates of knitting machines and further lube 
points with textile contact, running-in and circulating oils, wash out easily, excellent wear protection

Antifreeze FG биоразграждащ се/
biodegradable

Екологичен антифриз за защита срещу замръзване, корозия и кавитация в хладилни контури 
до -50°C, приложение в хранително-вкусовата и фуражната промишленост, подготовката на 
питейна вода, соларната техника и топлотехниката.
Environment-friendly cooler protecting agent against freeze, corrosion and cavitation in cooling circuits 
down to -50 °C, application in food and feed industry, drinking water treatment, solar technology, heating 
construction

Addisolv D Нискоароматна, изопарафинова въглеводородна смес за почистване и обезмасляване на части и 
детайли от черни и цветни метали, специално за почистващи системи на фирмата Dürr.
Iso-paraffinic mixture of hydrocarbons poor in aromatics for the cleaning and degreasing of parts and 
components made of ferrous and non-ferrous metals, recommended for cleaning plants of the company Dürr

Греси за хранително-вкусовата промишленост / Food grade greases
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min. = Минерално масло/mineral oil · synt. = Синтетично масло/synthetic oil · semi-synt. = полусинтетично масло/semi-synthetic oil · Graph. = Графит/graphite
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Спецификации, одобрения и др
Specifications, approvals and 
further information

Описание на продукта
Product description

Drawing Lube 35 Несъдържаща минерални масла, мека, водоразтворима прокатна паста за изтегляне на повърхностно 
обработена, предварително сухо  изтеглена стоманена тел, без хлорни и серни съединения.
Soft, water-soluble drawing paste free of mineral oil for drawing surface-treated wires (after dry 
drawing), free of chlorine and sulphur compounds

Флуид за студено 
почистване M
Cold Cleaning Fluid M

Течност за почистване и обезмасляване на части и детайли от черни и цветни метали.
Fluid for cleaning and degreasing parts and workpieces made of ferrous and non-ferrous metals, 
undiluted use

Sprays
Sprays

Базова 
съставка
Basic substance

Температура на 
използване (°C)
Application 
temperature (°C)

Спецификации, одобрения и др.
Specifications, approvals and 
further information

Описание на продукта
Product description

Смазване, поддържане и предпазване / Lubricate, maintain and protect
Антикорозионен спрей
Anti-Corrosion Spray
KO 6-F

мин./min V20 = 5,5 mm²/s Съдържаща разтворители, мултифункционална 
антикорозионна течност за временна защита на 
метални повърхности, за инструменти, фалцове, 
заваръчни шевове, водоотблъскваща, добра 
проникваща способност.
Solvent-containing, multi-functional anti-corrosion 
fluid for the temporary protection of metallic surfaces, 
for tools, rabbets and welds, water-displacing, good 
penetrating properties

Проникващ смазочен 
спрей
Creep oil spray

мин./min. V20 = 3,0 mm²/s Водоотблъскваща антикорозионна течност за 
метални повърхности, за процепи, заваръчни шевове, 
инструменти и за нуждите на домашни майстори.
Water displacing anti-corrosion fluid for metallic 
surfaces, for chinks and welds, tools as well as do-it-
yourself equipment

Оръжейно масло W18, спрей
Weapon oil W18 spray

синт + естер /
synt.+ Ester

-54   +150 Bundeswehr TL 9150-0078 (BW-
Code OY 1045) 
Nato Code S 761 
V40 = 17,6 mm²/s

За смазване, консервиране и почистване на 
оръжейни системи.
For the lubrication, preservation and cleaning of weapon 
systems

Часовникарско масло
Спрей XF 12
Precision mechanics oil spray 
XF 12

мин./min. V40 = 12 mm²/s Специално масло за смазване на прецизни механични 
уреди (шевни машини, велосипеди, промишлени 
измервателни уреди и т.н.).
Special oil for the lubrication of precision devices (sewing 
machines, bicycles, industrial measuring tools etc)

Многофункционален спрей
Multifunctional spray

мин. + естер 
на маст на 
киселина + 
графит /min. + 
oleic acid ester
+ graphite

-40   +90 Универсално помощно средство за промишлеността, 
превозните средства и домакинствата, смазва 
всякакви механични елементи, универсално приложимо.
Versatile aid for industry, vehicles and household, 
lubricates all mechanical components, universal application

Спрей за акумулатори
Pole protection spray

мин. + 
органичен 
разтворител/ 
min. + organic 
solvent

За полюси на акумулатори, съединителни клеми, опори 
на батериите и замасяващи изводи, предпазва от 
корозия, дефектни токове и загуби на напрежение, 
увеличава експлоатационния срок на акумулатора.
For battery poles, terminals, battery holder and grounds, 
protects against corrosion, leakage currents and power 
loss, prolongs lifetime of battery
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min. = Минерално масло/mineral oil · Sil. = Силиконово масло/silicone oil · DAB = Deutsches Arzneibuch · PhEur = European Pharmacopoeia · BP = British Pharmacopoeia
FDA = Food and Drug Administration  *действащите към момента версии/currently valid versions

Смазочни средства за вериги / Chain lubricants

Базова 
съставка
Basic substance

Температура на 
използване (°C)
Application 
temperature (°C)

Спецификации, одобрения и др.
Specifications, approvals and 
further information

Описание на продукта
Product description

Адхезионен спрей за вериги 
Chain adhesive spray

полусинт./
semi-synt.

-30   +130 V40 = 680 mm²/s За екстремни условия и големи центробежни сили, 
например бързоходни промишлени и мотоциклетни 
вериги.
For extreme conditions and high centrifugal forces, e.g. 
fast running chains in industrial applications or at bikes

Масло за вериги
Chain Lube
XHT 50 Spray

XHT 250 Spray

XHT 3000 Spray

наситен естер
saturated ester

до/up to +250 
V40 = 53 mm²/s

V40 = 260 mm²/s

V40 = 3200 mm²/s

Високотемпературни масла за смазване на термично 
силно натоварени конвейерни и задвижващи 
вериги или плъзгащи се шарнирни повърхности във 
високотемпературни приложения, подходящи за 
текстилната промишленост, бояджийски цехове, 
производството на стъкло и изолационни материали.
High-temperature oils for the lubrication of conveyor and 
driving chains exposed to heavy thermal loads as well as 
sliding pairings in high-temperature applications, suited 
for varnish lines, textile industry, manufacturing of glass 
and insulating material

Специални приложения / Special applications
Електроконтактен спрей
Electro-contact spray

min./мин. Несъдържащ силикон и хлор спрей за почистване и 
поддържане на електрически контакти и компоненти, 
разтваря греси, масла и влажни замърсявания.
Silicone- and chlorine-free spray for cleaning and 
maintaining electrical contacts and components, 
dissolves greases, oils and damp dirt

Заваръчен антиадхезивен 
спрей
Welding protection spray

Несъдържащ 
силикон 
антиадхезив / 
Silicone-free 
release agent

+15   +25 За заваръчни работи, идеален за ниско до високо 
легирани стомани и алуминий.
For welding operations, ideal for low- to high-alloy steels 
and aluminium

Силиконов спрей
Silicone Spray

Sil./сил. -50   +250 NSF H1 Универсално смазочно и антиадхезивно средство 
за пластмасови, каучукови и метални повърхности, 
добра устойчивост на солена вода, водни пари, сярна 
киселина, разредени киселини и основи, приложение 
в автомобилостроенето,електропромишлеността, 
машиностроенето, стъкларската промишленост и т.н.
Universal sliding and separating agent for surfaces of 
plastics, rubber and metal, good resistance against 
salt water, water vapour, sulphuric acid, diluted acids 
and lyes, application in vehicle construction, electrical 
industry, general engineering, glass manufacturing etc.

PTFE спрей за сухо 
смазване
PTFE Lubricating varnish spray

PTFE -70   +250 Физиологично безвредно смазочно и антиадхезивно 
средство, за панти на врати, ключалки, релси, 
конвейерни ленти, уплътнения, кабели, въжета и 
т.н., химически устойчиво, универсално приложимо.
Physiologically harmless universal sliding and release 
agent, for door hinges, locks, sliding rails, conveyor 
belts, sealings, cables, ropes and much more, chemically 
resistant, universal application

Почистващи средства / Cleaning agents
Универсален почистващ 
спрей
Universal cleaning spray

Въглево-
дородна смес /
mixture of 
hydrocarbons

+15   +25 Спрей за почистване и поддържане на всякакви 
обработвани повърхности в промишлеността, работил-
ни ците, в къщата и за любителско майсторене, обезма-
сля ва не и разтваряне на отлагания по подвижни части.
Spray for cleaning and maintenance of all metal surfaces 
in industry, workshop, household and hobby, degreasing 
effect, solves residues on moving parts
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min. = Минерално масло/mineral oil · synt. = Синтетично масло/synthetic oil · semi-synt. = полусинтетично масло/semi-synthetic oil · Li = Литий/СLithium
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Физиологично безвредени / Physiologically harmless

Базова 
съставка
Basic substance

Температура на 
използване (°C)
Application 
temperature (°C)

Спецификации, одобрения и др.
Specifications, approvals and 
further information

Описание на продукта
Product description

WXA Spray бяло масло /
white oil

-10   +180 NSF H1
DAB, PhEur, BP, FDA* 

Физиологично безвреден спрей за употреба в хранително-
вкусовата, фармацевтичната, козметичната и 
хартиената промишленост, за опаковъчни машини, 
транспортиращи вериги и ленти, както и задвижвания, 
също и като средство за консервиране.
Physiologically harmless spray for the application in 
food, pharmaceutical, cosmetics and paper industry, for 
packing machines, conveyor chains and belts as well as 
drives, also as preserving agent

Масло за вериги
460 FG Spray
Chain oil 460 FG spray

PAO -20   +250 NSF H1
FDA 21 CFR 178.3570

Специално масло за смазване на високотемпературни 
вериги, подходящо за прилагане в хранително-
вкусовата, козметичната и фармацевтичната 
промишленост.
Special oil for the lubrication of high-temperature 
chains, suited for applications in food, cosmetics and 
pharmaceutical industry

Греси и пасти / Greases and pastes
TSM 400 Spray мин./min. + 

MoS² 
-35   +450
(при ограничен 
достъп на 
въздух / at 
reduced air access 
up to +630 )

Тъмна монтажна многоцелева паста, устойчива 
на високо натоварване. Възможна употреба в 
качеството на разработваща смазка, за студено 
формоване, смазване на горещи резбови съединения, 
труднодостъпни точки на триене и т.н.
Dark assembly and multi-purpose paste with high 
pressure resistance, versatile usage, for running-in 
lubrication, cold-forming, hot screw connections, friction 
points difficult to access and so on

Anti-Seize Spray GAL полусинт./
semi-synth.
Li

-40   +1200 MLPF1U-20 Полусинтетична, високотемпературна монтажна с 
приложение в общото машиностроене, в стомано-
леярни заводи, електроцентрали, химическата, 
хартиена та , минната и дървообработваща 
про ми шле ности. Използва се и за уплътнително и 
антикорозионно зредство. 
Semi-synthetic high-temperature assembly paste fit 
for general engineering, steelworks, chemical industry, 
paper processing, power plants, mining etc., can also be 
used for sealing and corrosion protection

ADDIFLON PTFE Fluid Spray синт./synt. + 
PTFE

-20   +150 MLE3N-20 Многоцелева паста за смазване на метални, 
пластмасови и керамични машинни елементи, 
особено подходяща за смазване на опорни плочи 
и направляващи елементи при стрелите на 
телескопични мобилни кранове.
Multi-purpose paste, lubrication of sliding machine 
components made of metal, plastics and ceramics, for 
heavy loaded pressure and guide plates of telescopic 
booms

Спрей грес W
Grease Spray W

мин./min. -25   +300 Високотемпературна смазка с великолепна водо- и 
топлоустойчивост за открити зъбни предавки, 
лебедки, болтове, плъзгащи и търкалящи лагери, 
червячни предавки в подводно оборудване и 
аналогични области на приложение.
Highly water and heat resistant high-performance 
grease, for open gears, winches, screws, roller and 
sliding bearings as well as worm gears in underwater 
equipment and similar applications
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Трансформаторни масла
Transformer oils

V40
(mm²/s)

Спецификации
Specifications

Описание на продукта
Product description

Трансформаторно 
масло
Transformer oil
TRF-GNX

7,6 DIN EN 60296 
VDE 0370/1 
IEC 60296

Трансформаторно масло на нафтенова основа, изолираща и охлаждаща течност, със 
защита срещу стареене, за употреба в трансформатори, дросели, преобразуватели, 
прекъсвачи и подобни уреди под високо напрежение
Naphthene-basic transformer oil, insulating and cooling fluid, contains anti-ageing additive, for 
the use in transformers, chokes, converters and similar high-voltage devices

Трансформаторно 
масло
Transformer oil
TRF-HX

11 DIN EN 60296
VDE 0370/1 Class A 
IEC 60296

Хидрирана изолираща и охлаждаща течност на парафинова основа със защита срещу 
стареене за употреба в трансформатори, дросели, преобразуватели, прекъсвачи и 
подобни уреди под високо напрежение, особено за високи термични натоварвания
Hydrogenated, paraffin based insulating and cooling fluid with anti-ageing additive, for the use 
in transformers, chokes, converters and similar high-voltage devices, especially for high thermal 
loads

Турбинни масла
Turbine oils

ISO VG DIN
Спецификации
Specifications

Описание на продукта
Product description

Турбинно масло
Turbine oil
TL 32
TL 46
TL 68

32
46
68

51515/1 
(TD)

Siemens
Alstom Power
Voith Turbo

Турбинни масла с добри противокорозионни и водоотблъскващи свойства за 
парни, газови и водни турбини при нормални термични натоварвания.
Turbine oils with good anti-corrosion behaviour and water separation ability for gas, 
water and steam turbines at normal thermal loads

Турбинно масло
Turbine oil
TP 46

46 51515/1 
(TD/TDP)

Siemens TLV 90 1304/01
Alstom HTGD 90117
Voith Turbo

Турбинно масло с подобрени свойства за защита срещу износване,предимно за 
водни, газови и парни турбини при нормално термично натоварване, за парни 
двигател-редуктори.
Turbine oil with improved wear protection properties, preferably for the application in 
steam, water and gas turbines at normal thermal loads, for steam gear engines

Турбинно масло
MT 32
MT 46
MT 68

32
46
68

51515/2 
(TG/TGP)

MT 46: MAN Diesel & Turbo; 
Siemens AG; Siemens 
Turbomachinery Equipment 
GmbH; Max Watt

Синтетично масло за газови и парни турбини, както и турбокомпресори, отлична 
термоокислителна стабилност, за високи изисквания и натоварвания, използва се в 
газови турбини със и без редуктори, редукторни компресори, парни и водни турбини. 
For gas and steam turbines as well as turbo compressors, excellent thermal-oxidative 
stability, for high requirements and loads, useable in gas turbines with or without gears, 
gear compressors, steam as well as water turbines

DIN 51515-1/2: смазочни материали и регулиращи течност за турбини / Lubricants and governor fluids for turbines
TD - нормални температури / normal thermal loads
TDP - с повишена защита от износване / plus increased wear protection
TG - повишено температурно натоварване / increased thermal loads
TGP - с повишена защита от износване / plus increased wear protection
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Масла за вакуум помпи 
Vacuum pump oils

V40 (mm²/s) ISO
Описание на продукта
Product description

Масло за вакуумни 
помпи
Vacuum pump oil
XVR 110

95 6743/3: DVC Тясно фракциониран рафинат на минерално масло с ниско налягане на парите за ротационни 
помпи, вакуумни компресори, вакуумни бутални и пластинчати помпи и т.н.
Mineral oil raffinate of narrow boiling range with low vapour pressure for rotary and vane piston pumps, 
vacuum compressors etc.

Компресорни масла
Compressor oils

DIN

Спецификации u 
одобрения
Specifications and 
approvals

Описание на продукта
Product description

Компресорно масло
Compressor oil
V 100 … V 220

51506 (VB)
51517/1 (C)

V 150: 51506 (VC)

Устойчиви на стареене рафинати на минерално масло на парафинова основа, без 
добавки, за бутални компресори с ниско и средно налягане, както и за пластинчати 
компресори.
Paraffin based, ageing resistant mineral oil raffinates without additives for low and medium 
pressure piston compressors as well as cell compressors

Компресорно масло
Compressor oil
VL 150, VL 320

51506 (VBL)
VL 150: 51506 (VCL)

VL 150: SAE 40, 
API CC

Устойчиви на стареене рафинати на минерално масло със съдържащи пепели добавки 
за повишена защита срещу износване, за бутални компресори с ниско, средно и 
високо налягане.
Ageing resistant mineral oil raffinates with ash-containing additives for increased wear 
protection, for compressors operating at low, medium or high pressures

Компресорно масло
Compressor oil
VDL 46 ... VDL 150

51506 VDL  46, 68:
 ATMOS Chrast
VDL 46, 100, 150: 
TÜV Essen
VDL 100, 150: LMF

Устойчиви на стареене рафинати на минерално масло с несъдържащи пепели добавки, 
крайна температура на сгъстяване до +220°C.
VDL 46, 68: предимно за винтови и ротационни компресори.
VDL 100, 150: за силно натоварени бутални компресори.
Ageing resistant mineral oil raffinates with ash-free additives, compression end 
temperatures up to +220 °C
VDL 46, 68: in particular for screw-type and rotary compressors
VDL 100, 150: for heavy loaded piston compressors

Компресорно масло
Compressor oil
VDL 32 S
VDL 46 S
VDL 68 S

51506
ISO 6743/3 (DAJ)

ATMOS Chrast Напълно синтетични компресорни масла, специално за винтови и многосекторни 
компресори, крайни температури на сгъстяване до +220°C. 
Fully synthetic compressor oils especially for screw-type compressors and rotary vane 
compressors, compressor end temperatures up to +220 °C

Масло за доилни 
машини
Milking machine oil

SAE 10W-30
ISO VG 68

Висококачествена течност на минерална основа за целогодишно ползване в 
съвременни вакуумни помпи на доилни машини, червена.
Mineral oil based fluid of high quality for all-season application in modern vacuum pumps of 
milking machines, red

DIN 51506: смазочни масла за въздушни компресори и вакуум помпи
V - компресорно масло / Compressor oil
L - защита от окисление и стареене / Protection against oxidation and ageing
B - максимална крайна температура: +140 °C / maximum compressor end temperature: +140 °C
C - максимална крайна температура: +160 °C / maximum compressor end temperature: +160 °C
D - максимална крайна температура: +220 °C / maximum compressor end temperature: +220 °C
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Масла-топлоносители
Heat transfer oils

DIN
V40 

(mm²/s)
Температура на потока до (°C)

Flow temperatures up to (°C)
Описание на продукта
Product description

Топлопреносно 
масло
Heat transfer oil
XW 15 HT

51522
DIN ISO 
6743-12 

QD

16,5 +350
(макс. темп. на масления филм/Max. 

film temperature +380)

Термо-стабилен синтетичен флуид на основата на изомери на 
дибензилтолуен; използва се в качеството на топлоносител в затворени 
отоплителни или комбинирани отоплително-охладителни системи 
с принудителна циркулация. Прилага се там където няма пряк досег 
с нагревателите, например дестилационни колони, производство на 
синтетични смоли, топлообменници в преработвателни инсталации, 
полимеризационни котли или рекуперация на отпадната топлинна енергия.
Thermally stable, synthetic heat transfer fluid based on isomeric dibenzyltoluene. 
Suitable in applications where direct heating is impossible, e.g. distillation plants, 
synthetic resin production, heat exchanger in process plants, polymerization boilers 
or during heat recovery.

Топлопреносно 
масло
Heat transfer oil
XW 15

51522
DIN ISO 
6743-12 

QB

23 +300
(за кратко/short-term +320)

Напълно синтетично топлопреносно масло за употреба в отоплителни 
и комбинирани отоплително-охладителни системи, за щадящо и 
безопасно нагряване на чувствителни и опасни вещества, подходящо 
предимно за отворени безнапорни нагнетателни инсталации, много добри 
вискозитетно-температурни характеристики, за икономично използване, 
одобрено от Brückner. 
Fully synthetic heat-transfer oil for the application in heating and combined 
heating-cooling systems, for careful and safe heating of sensitive and dangerous 
substances, highly suited for open, pressureless plant types, excellent VT-
behaviour for economical use, approved by Brückner

Топлопреносно 
масло
Heat transfer oil
XW 30 M 250

51522
DIN ISO 
6743-12 

QB

30 +320 Висококачествено минерално масло топлоносител, предназначено за 
отоплителни и комбинирани отоплително-охладителни системи, за 
щадящо и безопасно подгряване на опасни и чувствителни субстанции, 
приложимо за обемна температура до +320 °C и температура на масления 
филм до +340 °C, в зависимост от скорост на потока.
Heat transfer oil based on mineral oil for heating and combined heating-cooling 
systems, sensitive and dangerous substances are heated carefully and safely, fit 
for open, pressure-less plant types

Цилиндрови масла
Cylinder oils

ISO VG DIN
Температура на парата (°C)
Steam temperatures up to (°C)

Описание на продукта
Product description

Цилиндрово масло
Cylinder oil

Z 1000
Z 1500

1000
1500

51510 (ZB)
51510 (ZD)

+325
+380

Високовискозни минерални масла за употреба в парни машини, 
с добри адхезионни и смазочни свойства, високо термично 
стабилни.
High-viscosity mineral oils for the application in steam engines with 
good adhesive strength and lubricity, high thermal stability
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min. = Минерално масло/mineral oil · PG = Полигликол/polyglycol · semi-synt. = полусинтетично масло/semi-synthetic · Li = Литий/Lithium · Na = Натрий/Natrium · Li-complex = 
Литиев комплекс/lithium complex Ca-complex = Калциев комплекс/calcium complex · Al-complex = Алиминиев комплекс/aluminium complex · Graph. = Графит/graphite
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ГРЕСИ
Lubricating greases

NLGI
Сгъстител/
сапунена основа
Thickener/soap

Базово 
масло
Base oil

DIN

Темп. обхват 
(°C)
Temp. range 
(°C)

Описание на продукта
Product description

Универсални греси / Universal greases
Многофункционална 
грес 
Multi-purpose grease
L 2

L 2 G

L 3

2

2

3

Li

Li + Graph.

Li

мин./min.

мин./min.

мин./min.

K2K-30

KF2K-30

K3K-30

-30   +120
(за кратко/
short-term 
+130)

-30   +120
(за кратко/
short-term 
+130)

-30   +120

За смазване и уплътняване на търкалящи и плъзгащи 
лагери, многоцелева грес за всички промишлени 
отрасли, универсална грес за смазване на МПС, L 2 
G с твърда смазка (графит) за подобрени аварийни 
противозадиращи свойства.
For the lubrication and sealing of roller and sliding bearings, 
multi-purpose grease for all industries, universal grease for 
the use in commercial vehicles, L 2 G contains solid lubricant 
(graphite) for improved emergency lubricating properties
L 2: съответства/meets: MB 267.0

Многофункционална 
грес
Multi-purpose grease
L 2 MO 2 Li + MoS2 + Graph. мин./min. KPF2K-30 -30  +130

(за кратко/
short-term 
+140)

За смазване на плъзгащи лагери със смесено триене, 
за силни натоварвания и ниски до средни скорости, 
универсална грес за смазване на МПС, устойчива на 
стареене, предпазва от корозия.
For the lubrication of sliding bearings with mixed friction 
conditions, for high loads and low to medium speeds, 
universal grease for the lubrication of commercial 
vehicles, ageing resistant, protects against corrosion

EP грес 
многофункционална 
EP
Multi-purpose grease
LM 1 EP
LM 2 EP
LM 3 EP

1
2
3

Li-12-Hydrostearat
Li-12-Hydrostearat
Li-12-Hydrostearat

мин./min.
мин./min.
мин./min.

KP1K-30
KP2K-30
KP3K-30

-30   +130
(за кратко/
short-term 
+140)

Дълготрайна грес за промишлеността и 
строителството, с EP добавки за търкалящи 
и плъзгащи лагери при повишени натоварвания, 
подходяща също за колесни лагери на МПС.
Long-term grease for industry and construction, mild 
EP additivation for roller and sliding bearings exposed to 
increased loads, also fit for wheel bearings of vehicles 
LM 2 EP: съответства/meets: MAN 283 Li-P2, MB 267.0

Всесезонна грес
Multi-grade grease
CS 1 EP

CS 2 EP

1-2

2

Ca-complex

Ca-complex

мин./min.

мин./min.

KP1-2N-30

KP2N-20

-30   +140 
(с постоянно
смазване/ with 
relubrication 
+180)
-25   +140

Греси с висока водоустойчивост (дори при пряко 
въздействие на технологична вода), предимно за  цен-
трал ни смазочни инсталации в рудо и стоманодобива, 
може да се използва като универсална грес за смазване 
на автомобили, CS 1 EP е особено подходяща за работни 
валци при високотемпературни условия (прокатни 
станове, хартиена промишленост, доменни пещи).
Mineral oil based grease with excellent water resistance 
(also during direct exposure to process water) in particular 
for mining and steel industry, can be used as universal 
grease for the lubrication of vehicles, CS 1 EP highly 
suited for work rolls under high-temperature conditions 
(rolling mills, paper industry, furnaces)

Grease EP 2 G 2 Li + Graph. полусинт./
semi-synt.

KPF2N-30 -30   +140 (за 
кратко/short-
term +150)

Дългосрочна грес за високи натоварвания и 
температури, устойчива на вода, за превозни 
средства и индустрията, използването на плъзгащи 
лагери, водачи, шахти и т.н.
Long-term grease for high loads and temperatures, water 
resistant, for vehicles and industry, usage at sliding 
bearings, guides, shafts and so on

Високотемп. EK 2
Hightemp EK 2

2 Li-complex. мин./min. KP2P-30 -30   +150
(за кратко/
short term 
+200)

Дългосрочна грес за високи натоварвания и 
температури, водоустойчива, за автомобили и 
промишлеността, приложение при плъзгащи лагери, 
направляващи, шпиндели и т.н.
For the lubrication of heavy pressure loaded roller and sliding 
bearings, particularly recommended for wheel bearings
съответства/meets: MAN 284 Li-H2, MB 265.1, Volvo 
STD 1277,18/1277,2
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min. = Минерално масло/mineral oil · synt. = Синтетично масло/synthetic oil · Sil. = Силиконово масло/silicone oil · org. = Органичен/organic · Li = Литий/Lithium · 
Ca = Калций/Calcium Li-complex = Литиев комплекс/lithium complex

Течни греси / Liquid greases

NLGI
Сгъстител/
сапунена основа
Thickener/soap

Базово 
масло
Base oil

DIN

Темп. обхват 
(°C)
Temp. range 
(°C)

Описание на продукта
Product description

Полутечна грес
Liquid grease
SGA 600

0 Na мин./min. G0F-20 -20   +80 Смазване на нормално натоварени редуктори, както 
и на затворени търкалящи и плъзгащи лагери.
Lubrication of gears exposed to normal loads as well as 
closed roller and sliding bearings

Addilith EP 0 0 Li-12-Hydrostearat мин./min. GP0K-40 -40   +120 
(за кратко/
short-term 
+180)

EP легирана грес за подложени на силен натиск 
търкалящи и плъзгащи лагери, подходяща също за 
червячни предавки, многоцелева грес за товарни 
автомобили, строителни и селскостопански машини.
EP-additivated grease for highly pressure loaded roller 
and sliding bearings, suited also for worm gears, 
multi-purpose grease for trucks as well as machines in 
agriculture and forestry

Адхезивна смазка
Adhesive lubricant
OG 0

0 Al-complex + Graph. мин./min. OGPF0S-20 -20   +200
(за кратко/
short-term 
+250)

EP легирана грес особено подходяща за големи и бавно 
оборотни открити зъбни предавки на мелници, пещи, 
както и кранова техника, може да се разпръсква.
Grease with EP additives especially for large open tooth 
gears (e.g. cement tube mills), tried and tested in wind 
power plants, sprayable

Combiplex OG 0-2500 0 Al-complex
+ Graph.

полусинт./
semi-synt.

OGPF0S-20 -20   +200 
(за кратко/
short-term 
+250)

За големите, открити зъбни предавки в циментови 
тръби мелници и пещи, кранови системи и тежка 
строителна техника, предпочитан спрей за автоматично 
смазване на зъбни колела, пръстени и шахти под високо 
налягане и температурни натоварвания, отлични спешна 
смазочни свойства, силно прилепващ.
For large, open toothed gears in cement tube mills and 
furnaces, crane systems and heavy construction machinery, 
preferred for automatic spray lubrication at gear wheels, 
rings and shafts under high pressure and temperature loads, 
excellent emergency lubrication properties, highly adhesive

Combiplex OG 05 0-1 Li-/Ca-complex мин./min. KPGOG0-1N-30 -30   +140
(за кратко/
short-term 
+180)

За високо натоварени търкалящи и плъзгащи 
лагери, както и средни до големи задвижвания, подходяща 
и за задвижвания с верижни зъбни колела, висока 
товароносимост, много добри аварийно противозадиращи 
свойства, изключителна водоустойчивост. 
For highly loaded roller and sliding bearings as well as 
medium to large drives, also fit for girth gears, high 
load-carrying capacity, excellent emergency lubricating 
properties, outstanding water resistance

Полутечна грес
Liquid grease
SGR 4-00-9P

00 Li мин./min. GP00K-30 -30   +120 Многоцелева грес за промишлени редуктори 
(цилиндрични, конусни и червячни предавки) при нормални 
и утежнени условия, търкалящи и плъзгащи лагери.
Multi-purpose grease for industrial gears (bevel, spur and 
worm gears) under normal and difficult conditions, roller 
and sliding bearings

Полутечна грес
Liquid grease
PG-00

00 Li полигликол/ 
PG

GPPG00K-40 -40   +120 За силно натоварени цилиндрични и червячни предавки 
при ниски температури, също за открити отвесни 
предавки и силно натоварени плъзгащи лагери.
Synthetic oil for the lubrication of heavy loaded spur and 
worm gears at low temperatures, also for open vertical 
shafts and sliding gears exposed to high loads

Полутечна грес
Liquid grease
LIC 000

00/
000

Li-12-Hydrostearat мин./min. GP00/000K-50 -50   +120 EP легирана смазка за централни смазочни 
инсталации на превозни средства.
Grease with EP additives for central lubrication systems of 
commercial vehicles
съответства/meets: MB 264.0, MB DBL 6833.00,
MAN 283 Li-P00
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••• Възможност да се достави: ADDINOL Pulsarlube диспенсър за грес с различни приложения. 
За повече информация може да се свържете с нас

Also available: the ADDINOL Pulsarlube Grease Dispensers for various applications.
For further information please contact the ADDINOL application technology. •••



min. = Минерално масло/mineral oil · synt. = синтетично масло/synthetic oil · semi-synt. = полусинтетично масло/semi-synthetic · Li = Литий/Lithium · Ca = Калций/Calcium · 
Li-complex = Литиев комплекс/lithium complex · Ca-complex = Калциев комплекс/calcium complex · Graph. = Графит/graphite · PD = пластична деформация/plastic deformation
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Високотемпературни греси / High-temperature greases

NLGI
Сгъстител/
сапунена основа
Thickener/soap

Базово 
масло
Base oil

DIN

Темп. обхват 
(°C)
Temp. range 
(°C)

Описание на продукта
Product description

Hightemp XFT 2 1-2 org. синт./synt. KPHC1-2R-30 -30   +180
(за кратко/
short-term 
+200)

За плъзгащи и търкалящи лагери при високи 
температури, например в пещи, ротационни тунелни 
пещи, вентилатори за вдухване на горещ въздух, 
шибъри, охладителни стелажи и подобни.
For sliding and roller bearings at high temperatures, e.g. 
for oven devices, rotary tube kilns, hot-blast fans, gate 
valves, cooling bed devices and similar

ADDIFLON OXS 400 3 PTFE
орг./org.

сил./Sil. MFSI3S-30 -30   +200 Термично стабилна специална грес, физиологично 
безвредна обезопасяваща смазка за подаващи 
кислород инсталации, разрешена за продажба от BAM.
Thermally stable special grease, physiologically harmless 
safety sliding agent for oxygenated equipment, BAM-approval

Нискотемпературни греси / Low-temperature greases
Arctic Grease XP 2 2 Ca мин./min. K2G-50 -50   +100 Смазване на търкалящи и плъзгащи лагери при 

ниски температури, употреба в хладилни складове, 
вентилни шпиндели при арктически условия и др.
Lubrication of sliding and roller bearings at low 
temperatures, fit for the application in cold storage 
depots, valve stems under arctic conditions

Multiplex XMK 2 2 Li-Ca PAO KHC2N-50 -50   +140 За смазване на конструкционни елементи метал-
пластмаса, пластмаса-пластмаса. Отлична за 
смазване на кабели в защитни обвивки, 
направляващи, релси и др. Приложима и за 
автомобилни компоненти.
Lubrication of construction elements of material pairings 
metal/plastics, plastics/plastics, ideal for cables in 
protective sleeves, in guides and at rails, tried and tested at 
vehicle components. 
Отговаря на / meets: VW-TL 778 A

Longlife Grease 
HS 2

2 Li-complex синт./synt. KPHC2N-60 -60   +140 Смазване на подложени на силен натиск търкалящи 
и плъзгащи лагери, особено в хладилни складове, 
идеална за централни смазочни уредби.
Lubrication of highly pressure-loaded roller and sliding 
bearings, especially in cold-storage depots, ideal for 
central lubrication systems

ADDISIL Extemp 2 2 Li сил./Sil. KSI2R-50 -50   +180 Дългосрочно и трайно смазване на съчетания на 
материали като стомана/бронз, алуминий, хром и 
пластмаса, при всякакви температури и леки до 
средни натоварвания.
Long-term and permanent lubrication of material 
combinations such as steel/bronze, aluminium, chrome and 
plastics, at all temperatures and minor to medium loads

Специални приложения / Special applications
Wear Protect
HTP 2

2 Li-Ca мин./min. KP2K-20 -20   +120 Дългосрочна грес за търкалящи и плъзгащи лагери 
под високи ударни усилия на натиск, употреба в 
рудодобива / открити рудници, кораби и сондажни 
платформи, както и крачещи екскаватори.
Long-term grease for roller and sliding bearings exposed 
to high and impact loads, in particular application in 
mining/open-cast mining, ships and oil platforms as well 
as walking excavators
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min. = Минерално масло/mineral oil · synt. = Синтетично масло/synthetic oil · org. = Органичен/organic · Li-complex = Литиев комплекс/lithium complex
Ca-complex = Калциев комплекс/calcium complex

NLGI
Сгъстител/
сапунена основа
Thickener/soap

Базово 
масло
Base oil

DIN

Темп. обхват 
(°C)
Temp. range 
(°C)

Описание на продукта
Product description

Wear Protect
HTP 2 MO

2 Li + MoS2 мин./min. KPF2K-30 -30 +130
(кратко-
временно / 
short-term 
+140)

За смазване на търкалящи и плъзгащи лагери 
работещи при високи / много високи / ударни нато-
варвания и вибрации. Приложима и под въздействие 
на прах и влага (напр. в строителството и селското 
стопанство), както и под въздействие на вода.
Lubrication of roller and sliding bearings under high/very 
high and/or impact loads or at oscillatory movements, 
usage under the impact of dust and humidity (e.g. 
construction and agricultural machinery) as well as 
exposure to water.

Longlife Grease
HP 1

HP 2

1

2

Li

Li-Ca

мин./min.

мин./min.

KP1N-30

KP2N-20

-30   +140

-25   +140
(при постоянно 
смазване/at 
constant relubri-
cation +160)

Дълготрайна грес, подходяща за работа в условия 
на тежки натоварвания екстремни влияния на 
околната среда (големи количества вода).
Long-term grease, in particular for heavy loads as well 
as extreme environmental influences (large amounts of 
water)

Дълготрайна грес
Longlife Grease
KP 2 K-SEB

2 Li мин./min KP2K-30 -30   +130
(за кратко/
short-term 
+160)

Греси с дълготрайно действие с голяма товароносимост, 
отлични антикорозионни характеристики и разширен 
температурен обхват, употреба предимно в уредби за 
топло и студено валцуване, високо водоустойчива.
Long-term grease with high load-carrying capacity, 
excellent corrosion protection and wide temperature 
range, application mainly in hot and cold rolling mills, 
outstanding water resistance
съответства/meets: SEB 181253

Дълготрайна грес
Longlife Grease MG 2

2 Li-complex+
solid lubricants+
Graph.+ MoS2

полусинт./
semi-synt.

KPF2N-25 -25   +150 
(за кратко/
short-term 
+180)

С EP добавки за високи натоварвания, идеална за 
нискооборотни силно натоварени плъзгащи лагери, 
направляващи, шпиндели и подобни, дългосрочно или 
доживотно смазване, водоустойчива.
With EP additives for high loads, ideal for slow sliding 
bearings, guides, spindles and the like, long-term and 
lifetime lubrication, water resistant

Контактна грес
Contact grease
EL-K3

3 Ca мин./min. M3E-30 -30   +80 Предпазва от корозия и износване на съдържащи мед 
контактни материали, идеална за влажна среда.
Protects against corrosion and wear on copper containing 
contact materials, ideal for humid environment

Wear Protect SDE 2 2 Ca-soap полусинт. / 
semi-synt.

KP2G-30 -30   +110 Превъзходна за смазване на лагери и редуктори 
работещи в условия на високи и/или ударни нато-
варвания, както и вибрации. За дълготрайно 
смазване на тежки машини и оборудване използвани
 в селското и горско стопанство или строител-
ството. Отлична стабилност при висока влажност 
или директен контакт с вода.
Excellent suitable for lubrication of bearings and gears 
under high shock loads and vibrations as well. Suitable for 
long-term lubrication of heavy machinery and equipment 
used in agriculture, construction and forestry; excellent 
stability under exposure of high humidity and water.

Антикорозионна 
грес
Anti-corrosion grease
SW 2

1-2 Ca мин./min KP1-2E-25 -25   +80 За открити редуктори, лебедки, плъзгащи и търкалящи 
лагери, особено за защита от корозия на плъзгащи се 
части под въздействие на агресивни води (солена вода, 
луги) и газове, подходяща за шнекове в подводни уреди.
For open gears, winches, sliding and roller bearings, in 
particular for corrosion protection of sliding parts exposed 
to aggressive water (salt-water, alkaline solutions) 
and gases, suited for the lubrication of worm gears in 
underwater devices
съответства/meets: Nato Code G460, BW-TL 91050-
0066, STM 7420/B
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synt. = Синтетично масло/synthetic oil · Sil. = Силиконово масло/silicone oil · veg. = растително масло/vegetable oil · Li = Литий/Lithium · Li-Ca-complex = Лити-
ево-калциев комплекс/lithium-calcium complex · Ca = Калций/Calcium · Al-complex = Алуминиев комплекс/aluminium complex · Graph. = Графит/graphite
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NLGI
Сгъстител/
сапунена основа
Thickener/soap

Базово 
масло
Base oil

DIN

Темп. обхват 
(°C)
Temp. range 
(°C)

Описание на продукта
Product description

Eco Grease
PD 2-120
PD 2-400

2
Li
Li-complex

мин./min. 
синт./synt.

KP2N-35
KPHC2R-35

-35   +140
-38   +180

С технология Surftec, дългосрочно смазване за силно 
натоварени търкалящи и плъзгащи лагери, PD ефект 
(пластична деформация) за защита и презаглаждане 
на повредени преди това триещи се повърхности.
With Surftec-technology, long-term lubrication for heavy 
loaded roller and sliding bearings, PD-effect in order to protect 
or re-smooth pre-damaged friction surfaces, tested in and fit 
for plants of SKF (Lincoln, Willy Vogel) and Bijur Delimon

Granule Grease
2 Plus

2 Li-Ca мин./min. KP2N-20 -25 +150
(при постоянно 
досмазване/
at constant 
relubrication 
+165)

За дългосрочно смазване на търкалящи и плъзгащи 
лагери под високи и ударни натоварвания, идеална 
например за ролкови лагери в преси за дървени 
пелети, стабилна и при силен воден удар.
For the long-term lubrication of roller and sliding bearings 
under high and impact loads, ideal for bearings in wood 
pelleting machines, stable also under the impact of water 

Granule Grease 
LCS 2

2 Спец. Li-Ca-сапуни полусинт. / 
semi-synt.

KPF2N-20 -20 +150
(при 
постоянно
досмазване/at
constant
relubrication
+165)

Грес на основата на специален литиево-калциев сапун 
и полусинтетично масло. За дългосрочно смазване на 
търкалящи и плъзгащи лагери под високи и ударни 
натоварвания, както и под въздействието на влага 
и високи температури. Разработена специално за 
ролкови лагери в преси за пелети. Подходяща за 
централно смазване. 
Based on special lithium-calcium soap and semisynthetic 
base oil. Excellent for long-term lubrication of rolling and 
sliding bearings at high, impulsive and oscillatory loads, 
even under the influence of moisture and elevated 
temperatures. Specially designed for lubrication of bearings 
in pelleting machines. Suitable for use in central lubrication 
systems. 

Granule Grease
HT 2

1-2 Li-complex мин./min. KP1-2P-10 -15 +160
(при постоянно 
досмазване/at 
constant
relubrication
+220)

Дългосрочно смазване на подложени на силни натиск 
и удари търкалящи и плъзгащи лагери при повишени 
температури на лагерите, предпочитана за ролкови 
лагери в преси за пелети, много водоустойчива.
Long-term lubrication of heavy loaded roller and sliding 
bearings exposed to high pressures and shocks and 
increased bearing temperatures, preferred for bearings in 
pelleting machines, highly water resistant

Hightemp HF 2 2 Специални/Special PFPE KFKHC2S-20 -20   +200 Високотемпературна грес за дългосрочно смазване 
на плъзгащи и търкалящи лагери при бавни обороти, 
направляващи релси, фрикционни двойки подложени 
на износване, изключителна устойчивост срещу вода, 
киселини, основи.
High-temperature grease for the long-term protection of 
roller and sliding bearings at low speed, for guide rails 
and friction pairings highly prone to wear, outstanding 
resistance towards water, acids and alkali    

Wear Protect 
RS 2
RS 2 MO

2
Ca-complex
Ca-complex + MoS2

мин./min.
мин./min.

KP2P-30
KPF2P-30

-30   +150
(за кратко/
short-term 
+180)

Сигурно смазване на силно натоварени лагери при 
неблагоприятни околни условия като киселини, основи 
и влага.
Safe lubrication of heavy loaded bearings under unfavourable 
conditions as for example acids, lyes and humidity

Wear Protect
RS 2 SYN

2 поликарбамид /
polyurea

синт./synt. KPHC2R-40 -40   +180
(за кратко/
short-term
при постоянно 
досмазване /
at constant 
relubrication 
+200)

Идеална за смазване на плъзгащи и търкалящи 
лагери при неблагоприятни условия като високи 
температури, водни удари, променливи натоварвания 
и високи температури.
Ideal for the lubrication of roller and sliding bearings 
at unfavourable conditions such as high temperatures, 
exposure to water, changing loads and high speeds
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synt. = Синтетично масло/synthetic oil · Sil. = Силиконово масло/silicone oil · veg. = растително масло/vegetable oil · Li = Литий/Lithium · Li-Ca-complex = Лити-
ево-калциев комплекс/lithium-calcium complex · Ca = Калций/Calcium · Al-complex = Алуминиев комплекс/aluminium complex · Graph. = Графит/graphite

Инертни греси / Inert greases

NLGI
Сгъстител/
сапунена основа
Thickener/soap

Базово 
масло
Base oil

DIN

Темп. обхват 
(°C)
Temp. range 
(°C)

Описание на продукта
Product description

ADDIFLON PFPE
Premium XH 1

Premium XH 2

1

2

орг./org.

орг./org.

synt./синт.

synt./синт.

KFK1U-40

KFK2U-40

-40 +280
(без достъп 
на въздух/
without
access of air
+300)

PFPE грес за силни натоварвания и екстремни работни 
условия, например високи температури и повърхностни 
напрежения, агресивни химикали, употреба в пещи, 
вентилатори, компресори със сух ход и др.
PFPE-grease for heavy loads and extreme operating 
conditions, e.g. high temperatures and surface pressures, 
aggressive chemicals, application in furnaces, fans and 
dry-running compressors etc.

ADDIFLON
Super 2 EP

2 PTFE PTFE KPFK2U-50 -50   +260 За дългосрочно и гранично смазване на термично силно 
натоварени плъзгащи и търкалящи лагери, например 
ходови ролки на конвейерни инсталации, висока 
термична и химична устойчивост.
For the long-term and boundary lubrication of roller and 
sliding bearings under high thermal loads, e.g. rollers of 
conveyor systems, high thermal and chemical resistance

ADDIFLON PFPE 
Premium FD 2

2 PTFE PFPE KFK2U-40 -40   +260
(за кратко/
short-term 
+280)

Дългосрочно смазване на термично силно натоварени 
търкалящи и плъзгащи лагери в хранително-вкусовата 
и фармацевтичната промишленост, висока химична и 
термична устойчивост, регистрирана по NSF H1.
Long-term lubrication of roller and sliding bearings under 
high thermal loads in food and pharmaceutical industry, high 
thermal and chemical stability, listed according to NSF H1

 

Греси за хранително-вкусовата промишленост / Food grade greases
Multiplex
FD 00

FD 1

FD 2

00

1

2

Al-complex + white 
solid lubricants

Al-complex

Al-complex

синт./synt

синт./synt

бяло масло/
white oil

GPFHC00P-40 

KPHC1P-40

K2N-20

-45   +160 (за 
кратко/short-
term +200)
-40   +160 
(за кратко/
short-term 
+180)
-20   +140
(за кратко/
short-term 
+180)

Смазване на предавки, търкалящи и плъзгащи 
лагери в хранително-вкусовата и фуражната 
промишленост, EP добавки, регистрирана по NSF H1.
Lubrication of gears, roller and sliding bearings in food and 
feed industry, EP additives, listed according to NSF H1

FG Grease AL 2 2 Al-complex + white 
solid lubricants

PAO KPFHC2P-40  -45   +160
(за кратко/
short-term 
+200)

Грес с EP добавки за плъзгащи и търкалящи лагери, 
както и за общи приложения в хранително-вкусовата 
промишленост.
Grease with EP additives for roller and sliding bearings as 
well as general applications in food industry

ADDIFLON PFPE 
Premium FD 2

2 PTFE PFPE KFK2U-40 -40   +260
(за кратко/
short-term 
+280)

Дългосрочно смазване на термично силно натоварени 
търкалящи и плъзгащи лагери в хранително-
вкусовата и фармацевтичната промишленост, 
висока  химична и термична устойчивост, 
регистрирана по NSF H1.
Long-term lubrication of roller and sliding bearings under 
high thermal loads in food and pharmaceutical industry, high 
thermal and chemical stability, listed according to NSF H1

ADDISIL Extemp 23 FG 3 PTFE Сил./Sil. MSI3P-40 -40   +160 Бяла, физиологично безвредна грес за хранително-вкусови 
машини и арматури, за смазване и уплътняване на 
арматури, уплътнения, канелки, маншети и мембрани в 
пивоварни, в производството на напитки и фармацев-
тичната промишленост, регистрирана по NSF H1.
White, physiologically harmless food and fitting grease, 
for lubricating and sealing fittings, seals, plug tabs and 
membranes in brewery, beverage and pharmaceutical 
industry, listed according to NSF H1
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min. = Минерално масло/mineral oil · PG = Полигликол/polyglycol · synt. = Синтетично масло/synthetic oil · semi-synt. = полусинтетично масло/semi-synthetic ·  
Li = Литий/Lithium Al-complex = Алуминиев комплекс/aluminium complex · Graph. = Графит/graphite

Page / Страница 53

Биоразградими греси / Biodegradable greases

NLGI
Сгъстител/
сапунена основа
Thickener/soap

Базово 
масло
Base oil

DIN

Темп. обхват 
(°C)
Temp. range 
(°C)

Описание на продукта
Product description

Смазка за контактни 
повърхности
Ecosynth Flange Grease

Смазка за контактни 
повърхности
Ecosynth 
Flange Grease G

00/
000

000

Li

Ca + Graph.

синт./synt.

синт./synt. MFE000E-30

-30   +80

-30   +80

Смазване на допирните повърхности гребен 
на бандажа на колело/странична повърхност 
на главата на релсата, както и на плъзгащи 
повърхности на стрелки, тегличи и  буфери, грес 
Ökosynth G: черна, грес Ökosynth: жълта.
Lubrication of contact surfaces wheel flange/rail flank 
and sliding surfaces at switches, tension and stress 
installations, Ecosynth Flange Grease G: black, Ecosynth 
Flange Grease: yellow
Одобрено от/approved by: REBS

Ecoplus
BG 2

2 Li-Ca раст./
vegetable oil

MPE2G-20 -20   +100
(за кратко/
short-term 
+120)

Високоефективна грес за смазване на плъзгащи и 
търкалящи лагери, предпазва надеждно от корозия, 
устойчива на стареене.
High-performance grease for the lubrication of sliding and 
roller bearings, reliable protection against corrosion, good 
ageing stability

Ecosynth Super 2 2 Li-/Ca-complex синт./synt. KPFE2K-30 -30   +120 Многоцелева грес високо налягане за гребени на 
бандажи, релси, направляващи, може да се използва в 
строителни и металорежещи машини, в системи за 
производство на хартия, текстилната промишленост, 
прецизни механични уреди и мн. др.
High-pressure multi-purpose grease for flanges, rails and 
guidances, useable in construction, textile and paper industry, 
tool machinery, precision mechanics and many more

Пасти / Pastes
Смазка за 
хидравлични чукове
Chisel Paste

2 Al-complex
+метален прах/
metal powder

мин./min. MF2U-20 -20   +1100 Твърда смазочна паста за винтови съединения на 
преносни и обсадни тръби при нефтодобива, идеална 
също за екстремни условия (воден удар, високи 
температури).
High-temperature paste to prevent cold welding, clamps 
and wear on tools and wear sockets, suited for high 
speeds and/or temperatures

ADDIFLON PTFE 
White 1 Paste

1 PTFE + solid lubricant синт. / synt. MLE1N-40 -40   +140 Бяла многоцелева паста с добри адхезионни 
свойства за смазване на метални, пластмасови 
и керамични елементи. Отлична пригодност за 
ниски температури и тежки конвейрни условия в 
хранително-вкусовата промишленост.  
White, adhesive multi-purpose paste for sliding machine 
components of metal, plastics and ceramics, ideal for low 
temperatures and difficult conveying conditions, also suited 
for food and beverage industry.

ADDIFLON PTFE
Бяла паста 3
White 3 Paste  
ADDIFLON PTFE
Течен спрей 
Fluid Spray  

3 PTFE синт./
synth..

MLE3N-20 -20   +150 Бяла добре прилепваща многоцелева паста за смазване 
на плъзгащи се машинни елементи от метал, пластмаса 
и керамика, м. др. арматури за студена и гореща вода.
White, adhesive multi-purpose paste for the lubrication 
of sliding machine parts made of metal, plastics and 
ceramics, e.g. cold and hot water fittings

Сондажна смазка
Drilling Lube

1 Li + solid lubricants мин./min. -20   +150
(за кратко/
short-term 
+170)

Твърда смазочна паста за винтови съединения на 
преносни и обсадни тръби при нефтодобива, идеална 
също за екстремни условия (воден удар, високи 
температури).
Solid lubricant paste for screw connections of feed and 
casing pipes applied in crude oil production, ideal also for 
extreme conditions (water impact, high temperatures)
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min. = Минерално масло/mineral oil · PG = Полигликол/polyglycol · synt. = Синтетично масло/synthetic oil · semi-synt. = полусинтетично масло/semi-synthetic ·  
Li = Литий/Lithium Al-complex = Алуминиев комплекс/aluminium complex · Graph. = Графит/graphite

NLGI
Сгъстител/
сапунена основа
Thickener/soap

Базово 
масло
Base oil

DIN

Темп. обхват 
(°C)
Temp. range 
(°C)

Описание на продукта
Product description

Противо -
заклинваща паста 
GAL
Spray: Anti-Seize Spray 
GAL

1 Li + non-ferrous 
metals / Li + цветни 
метали

полусинт. /
semi-synt.

MLPF1U-20 -20   +1200 Смазка за винтови съединения, монтажно и 
антиадхезивно средство за високи температури, 
осигурява разделящо и плъзгащо действие, употреба в 
общото машиностроене, стоманодобивни и прокатни 
заводи, химическата промишленост, електроцентрали, 
енергийни агрегати, рудодобива и др., не е подходяща 
за смазване на търкалящи лагери, използва се също 
като уплътнение и антикорозионно средство.
Screw, fitting and release agent for high temperatures, 
ensures separating and sliding effect, application in 
general machine construction, steel works and rolling 
mills, chemical industry, power plants, mining industry 
and more, not suited for lubrication of roller bearings, can 
also be applied as sealant and anti-corrosion agent

Бяла противо за-
клинваща паста 23
Anti-Seize Paste 23 
White

2 синт./synth MPF2-60 -60   +250 Светла универсална синтетична паста за високо 
натоварени плъзгащи лагери и шарнири, шпиндели и 
направляващи. Използва се и като помощно средство 
в някои процеси за обработка на метали. Препоръчва 
се и за монтажна и уплътнителна паста.
Light multi-purpose paste for heavy loaded sliding and 
hinge bearings, spindles and guides, as manufacturing 
agent at certain remodeling processes, also suitable for 
assembly and sealing

Разделителна и 
смазваща паста 
GSM 400
Release and Lubrication 
Paste GSM 400

2  синт. + граф./ synt. 
+ Graph.

мин./min. -20 +140
(като твърда  
смазка до/as 
dry lubricant up 
to +400)

Тъмна многоцелева паста, също за уплътнение и 
консервиране м. др. в химическата промишленост, 
електроцентралите и стоманодобива, както и в 
корабоплаването.
Dark multi-purpose paste, suitable for sealing and 
preservation, e.g. in chemical plants, power stations, 
steelworks and shipping

Монтажна паста
Assembly Paste
HTP 700 PG

2 твърда смазка 
MoS2 / 
solid lubricant MoS2

Полигликол 
/PG

MPF2-20 -20 +200
(твърдо 
смазване до /
solid lubrication 
up to  +700)

Черно-сива, универсално приложима 
високотемпературна паста, м. др. за смазване на 
горещи винтови съединения, плъзгачи, направляващи 
шини и шарнири при бавно приплъзване, подобряване 
на ограничени условия на подаване.
Black-grey, high-temperature paste, universal application, 
suitable for lubrication of hot screw connections, 
slideways, guide rails and joints at slow sliding 
movements, improvement of limited running-in conditions

Монтажна паста
Assembly Paste
WKT 2

2 твърди смазки/solid 
lubricants
Graph. + MoS2

синт./
synth.

-30  +1000
(от/from +200 
като суха 
смазка/as dry
lubricant)

Сива универсално приложима високотемпературна 
паста срещу пригаряне на болтове, винтови и щекерни 
съединения, уплътнения и направляващи, подходяща 
за големи усилия на натиск и трудни условия заради EP 
добавка, сигурни аварийни противозадиращи свойства.
Grey universal high-temperature release paste for bolts 
and screw joints, sealings and guides, fit for high pressure 
loads and heavy operating conditions by EP additives, safe 
emergency lubricating properties

Drawing Lube 35 Растител-
ни сложни 
ефири / 
native ester

Несъдържаща минерални масла, мека, водоразтворима 
прокатна паста за изтегляне на повърхностно 
обработена, предварително сухо изтеглена стоманена 
тел, без хлорни и серни съединения.
Soft, water-soluble drawing paste free of mineral oil for 
drawing surface-treated wires (after dry drawing), free of 
chlorine and sulphur compounds.
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ADDINOL high-performance lubricants in more 
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E-Mail:  peter.simeonov@addinol.bg; 
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