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SAE: 5W/30
API: SN/SM/CF
ACEA: C3
VW 504 00/ 507 00
BMW Longlife 04

SAE: 5W/30
API: SN/SM/CF
ACEA: C3; A3/B4
MB: 229.31, 229.51
VW: 502 00/505 00/505 01

SAE: 5W/40
ACEA: C3
API: SN/SM/CF
MB 229.31, MB 229.51
Ford WSS-M2C917-A

SAE: 5W/30
API: SN
ACEA: A1/B1, A5/B5; C2
PSA B71 2290
Renault RN 0700

SAE: 5W/30
API: SN/SM/CF
ACEA: A3/B3; A3/B4
VW 502 00/505 00
MB 229.3, MB 229.5

Jasol Extra Motor Oil C3 504.00 507.00 SN/CF 5W/30 Longlifeمصمم لالستخدام في محركات سيارات الركاب

Jasol Extra Motor Oil C3 SN/CF 5W/40 Longlifeمصمم لالستخدام في سيارات الركاب ومحركات المركبات

Jasol Extra Motor Oil C3 SN/CF 5W/30 Longlife

Jasol Extra Motor Oil C2 5W/30

Jasol Premium Motor Oil SN/CF 5W/30

مصمم لالستخدام في محركات سيارات الركاب والمركبات

لمحركات البنزين والديزل الحديثة المجهزة بأنظمة تنقية غاز العادم

مخصص لالستخدام في سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة مع

والمركبات التجارية الخفيفة، في محركات البنزين الحديثة المجهزة بمحفز للسيارات ومحركات ديزل مع وبدون شحن توربيني

التجارية الخفيفة، في محركات البنزين والديزل الحديثة مع وبدون شحن توربيني، وذلك باستخدام أنظمة تنظيف غاز العادم

التجارية الخفيفة وفي محركات البنزين الحديثة المجهزة بمحفز  للسيارات ومحركات ديزل مع وبدون شحن توربيني، مع مرشحات

المزودة ب

محركات البنزين أو الديزل )باستثناء محركات الديزل مع مرشحات الجسيمات(، والمحركات التي تعمل بغاز البترول المسال 

.VW يستخدم في المحركات التي تتطلب تلبية مواصفات فولكس فاجن القديمة

.)TWC( ثالثي االتجاهات

، 
)DPF(.)TWC(، 504 00/ 507 00 يلبي هذا الزيت أحدث متطلبات فولكس واجنمع مرشحات ويمكن أيضا أن أو

)DPF()TWC( االتجاهات.  المتقدمة، مثل مرشحات جسيمات الديزل  ومحفز ثالثي

و

)DPF(

ACEA A5/B5

DPF
DPF

، LPG

)DPF( .)TWC(

.ACEA C2 من الفئة

تم تصميم

وذلك باستخدام أنظمة معالجة غاز العادم المتقدمة مثل مرشحات جسيمات الديزل

وتوربينيا. يوصى به لسيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة التي ينبغي فيها استخدام زيوت المحركات

في محركات مع أو بدون الشحن التوربيني، في المحركات الحديثة أو محركات التصاميم القديمة، مع أو بدون محفز

 ومحفز أو

و

  .

MB 229.31, MB 229.51
Porsche C30
GM Dexos 2

BMW Longlife-04
GM Dexos 2

VW 502 00/505 00/505 01
BMW Longlife-04
GM Dexos 2
Renault RN 0700/RN 0710
Porsche A40

Fiat 9.55535-S1

BMW
Longlife 01
GM-LL-A/B-025
Porsche A40
Renault RN 0700/RN 0710

Fiat 9.55535-S2

JASOL Extra Motor Oil  
C3 504.00 507.00 SN/CF 5W/30 Longlife

JASOL Extra Motor Oil 
C3 SN/CF 5W/30 Longlife

JASOL Extra Motor Oil 
C3 SN/CF 5W/40 Longlife

JASOL Extra Motor Oil C2 5W/30

JASOL Premium Motor Oil SN/CF 5W/30

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

زيوت سيارات الركاب
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JASOL Premium Motor Oil SN/CF 5W/40

JASOL Extra Motor Oil SL/CF 15W/40

JASOL Motor Oil 4T SL 10W/40 Semisynthetic

JASOL Universal Motor Oil SF/CC 15W/40

SAE: 5W/40
API: SN/SM/CF
ACEA: A3/B3; A3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.3, MB 229.5

SAE: 10W/40
API: SL/SJ/CF
ACEA: A3/B3; A3/B4
MB 229.1, MB 229.3
VW 501 01/502 00/505 00

SAE: 15W/40
API: SL/SJ/CF
ACEA: A3/B3; A3/B4
MB 229.1
VW 501 01/ 505 00

SAE: 10W-40
API: SL
JASO: MA/MA2 

SAE: 15W/40 
API: SF/CC

BMW Longlife 01
GM-LL-A/B-025
Porsche A40
Renault RN 0700/RN 0710

JASOL Extra Motor Oil Semisynthetic 
SL/CF 10W/40

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol Premium Motor Oil SN/CF 5W/40

Jasol Extra Motor Oil SL/CF 15W/40

لالستخدام في سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة التي تعمل  تصميم

لتزييت أنواع مختلفة من محركات البنزين والديزل ، مع الشحن تم تصميم

Jasol Extra Motor Oil Semisynthetic Sl/Cf 10W/40

Jasol Motor Oil 4T SL 10W/40

Jasol Universal Motor Oil SF/CC 15W/40

، زيت محرك شبه اصطناعي يعتمد أو مستند عىل زيوت 

زيت محرك شبه اصطناعي مخصص لتزييت محركات الدراجات النارية شديدة التحمل

لتزييت أنواع مختلفة من محركات البنزين والديزل ، والتي تم تصميم

بالبنزين أو محركات الديزل )باستثناء محركات الديزل مع مرشحات الجسيمات( ، ومحركات غاز البترول المسال

التوربيني أو بدونه ، والتي تعمل في ظروف تشغيل مختلفة. يمكن استخدامه أيًضا في المركبات التي توصي الشركة المصنعة 

أساسية عالية التكرير ، غني بحزم مضافة مخصصة ، وهو مخصص بشكل أساسي لالستخدام في سيارات الركاب والشاحنات

رباعية األشواط ، وألحدث التصميمات أيًضا  الستخدام في علب تروس الدراجات النارية وناقالت القابض الرطب .

أو أقل. يمكن  استخدامه أيًضا في محركات الديزل التيتوصي الشركة المصنعة بشأنها استخدام فئات جودة

.

.

توصي الشركة المصنعة باستخدام زيوت فيها من فئة

SJ

SE
SE

SG.API: SH

API: SF
.API: SF

.API: CC

، ، 

، 
، 

،LPG
والمحركات المزودة بشحن توربيني أو بدونها ، في المحركات الحديثة أو القديمة ، مع أو بدون المحول الحفاز

بشأنها استخدام زيوت فئة

لخفيفة. يمكن استخدامه في كل من محركات البنزين والديزل المجهزة بالمحوالت الحفازة

أو أقل. يمكن استخدامه أيًضا في المحركات التيتوصي الشركة المصنعة باستخدام الزيت فيها من فئة جودة

زيوت سيارات الركاب
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JASOL Selekt Motor OIL SD 20W/40

JASOL LUX 10

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

SAE: 20W/40
API: SD

SAE: 30 
API: SA
PN-73/C-96085

SAE: 10W/30 
API: CI-4/CH-4/SL 
ACEA: E9/E6/E7
MAN M 3477
MB 228.51

SAE: 10W/40 
API: CJ-4/CI-4/CH-4
ACEA E9/E6/E7/E4
MAN M 3477/3575
MB 228.51/228.31

Renault VII RLD-2
Volvo VDS-3 

Renault VII RLD-3
Volvo VDS-4
Mack EO-O Premium Plus, EO-N 
Premium
Cummins CES 20081

MTU Category 2.1
Caterpillar ECF-3

JASOL Truck Ultra 
LS CI-4/SL 10W/30 )low SAPS(

JASOL Truck Ultra 
LS CJ-4 10W/40 )low SAPS(

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol Selekt Motor Oil SD 20W/40

Jasol Truck Ultra LS CI-4/SL 10W/30SAPS

SAPS

هو زيت محركات مخصص لتزييت األنواع القديمة من محركات البنزين في فئة

)مستوى منخفض من الرماد الكبريتيذو محتوى منخفض من

)مستوى منخفض من الرماد الكبريتي

زيت

زيت

Jasol LUX 10

Jasol Truck Ultra LS CJ-4 10W/40

مخصص لالستخدام في التقاطعات االحتكاكية التي ال تتطلب استخدام زيوت تحتوي عىل زيت محرك

ذو محتوى منخفض من

جودة

والفوسفور والكبريت( مصمم خصيًصا لمحركات الديزل التي تلبي أقسى معايير انبعاث ملوثات

اضافات محسنة. يمكن استخدامه كزيت لآلالت حيثما تدعو الحاجة إىل الحفاظ عىل طبقة زيتية بين أسطح االحتكاك .

والفوسفور والكبريت( مصمم خصيًصا لمحركات الديزل التي تلبي أقسى معايير انبعاث ملوثات

.

أو المستعملة التوافق الكامل مع أنظمة الترشيح والعوامل الحفازة والمحفزات في كل من أنواع المركبات األحدث واألقدم

التوافق الكامل مع أنظمة الترشيح والمحفزات في كل من أنواع المركبات األحدث واألقدم.

.API: SD

Euro VI

Euro VI

.Euro V

.Euro V

.

معتمد عىل زيوت أساسية معدنية مخصصة لفئة اللزوجة هذه ذات استقرار كبير مع القدم

المطبقة بها للشاحنات والجرارات والحافالت التي تعمل في أصعب الظروف مع فترات أطول بين التغييرات. تضمن الصيغة
ويوصى و

ويوصىو
بها للشاحنات والجرارات والحافالت التي تعمل في أصعب الظروف مع فترات أطول بين التغييرات. تضمن صيغته المطبقة

زيوت سيارات الركاب
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JASOL Truck Ultra UHPD CI-4/SL 10W/40

JASOL Truck Premium SHPD CI-4/SL 15W/40

JASOL Truck Premium SHPD CI-4/SL 20W/50

JASOL Truck Premium SHPD CH-4/SL 15W/40

JASOL Truck Plus CG-4/SJ 15W/40

SAE: 10W/40 
API: CI-4/CH-4/CF/SL
ACEA: E4/E7
MB 228.5
MAN M 3277

SAE: 15W/40 
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
ACEA: E7/E5; A3/B4
MB 228.3
MAN M 3275

SAE: 20W/50 
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
ACEA: E7/E5; A3/B4
MB 228.3
MAN M 3275

SAE: 15W/40
API: CH-4/CG-4/CF/SL
ACEA: E7/E5, A3/B4
MB 228.3
MAN M 3275-1

SAE: 15W/40
API: CG-4/CF-4/CF/SJ
ACEA: E3, A3/B3
MAN 3275
MB 228.3

Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
MTU type 3
Deutz DQC IV-10

Volvo VDS-3
MTU type 2

MTU type 2
Poziom jakości Volvo VDS-3

Volvo VDS-3
MTU type 2

MTU type 2
Volvo VDS-2

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol Truck Ultra UHPD CI-4/SL 10W/40زيت محرك ديزل فائق األداء ، يضمن التشغيل األمثل لمحركات الديزل

Jasol Truck Premium SHPD CI-4/SL 20W/50لمحركات الديزل عالية التحميل في الشاحنات ومعدات

Jasol Truck Premium SHPD CI-4/SL 15W/40

Jasol Truck Premium SHPD CH-4/SL 15W/40

Jasol Truck Plus CG-4/SJ 15W/40

لمحركات الديزل عالية التحميل في الشاحنات ومعدات تم تصميم

لمحركات الديزل عالية التحميل في الشاحنات ومعدات

لتزييت جميع أنواع محركات الديزل رباعية األشواط ، المشحونة وفائقة

عالية التحميل. يوصى به بشكل خاص لمحركات: الشاحنات والجرارات والحافالت وكذلك آلالت الطرق والبناء.  يوفر تزييتًا

البناء الثقيلة واآلالت الزراعية والحافالت. مزيج مثالي يجمع بين القاعدة المعدنية واالضافات المحّسنة وهو يضمن استيفاء

البناء الثقيلة واآلالت الزراعية والحافالت. مزيج مثالي يجمع بين القاعدة المعدنية واالضافات المحّسنة وهو يضمن استيفاء

الطرق ومركبات  البناء  ومعدات  والحافالت  الشاحنات  في  باستخدامه  يوصى   . وعالية  منخفضة  بأحمال  العاملة   ، الشحن 

تشكيلة متنوعة وحديثة من المركبات .

SCR

SCR

المزودة بأنظمة

المزودة بأنظمة

 المسافات الطويلة التي تقطعها السيارة .

المسافات الطويلة التي تقطعها السيارة .

مناسبًا أيًضا في الفترات الممتدة.بين التغييرات. يمكن استخدامه أيًضا في محركات البنزين. مثالي للشركات التي لديها

ومواصفات مصنعي السيارات. مخصص ايضا للمحركات التي تلبي متطلباتالمعايير المطلوبة

تم تصميم

API

API:

.CG-4/SJ

Euro V

Euro V

Euro VI

Euro VI

III

III

II

II

.I

.I

ACEA

ACEA

المعايير المطلوبة :

المعايير المطلوبة

تم تصميم

تم تصميم

ومواصفات مصنعي السيارات. مخصص للمحركات التي تلبي متطلبات
وللمحركات ذات البنية األقدم المتوافقة مع

وللمحركات ذات البنية األقدم المتوافقة مع

يوصى بها أيًضا للعمل عند

يوصى به أيًضا للعمل عند

البناء الثقيلة واآلالت الزراعية والحافالت. مزيج مثالي يجمع بين القاعدة المعدنية واالضافات المحّسنة وهو يضمن استيفاء

كما ويمكن استخدام هذا الزيت في سيارات الركاب. الوعرة، حيث توصي الشركة المصنعة باستخدام زيت فئة

و

و

و

و

و

و

و

و

SCR يوصى به أيًضا للعمل عند المسافات المزودة بأنظمة
الطويلة التي تقطعها السيارة.

ومواصفات مصنعي السيارات. مخصص ايضا للمحركات التي تلبي متطلبات API :Euro IV
Euro IIIII.I

ACEA
وللمحركات ذات البنية األقدم المتوافقة مع

و
وو

زيوت للسيارات الشاحنة
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JASOL Truck Plus CG-4/SJ 20W/50

JASOL Truck Clasic CF-4/SG 15W/40

JASOL Truck Clasic CF-4/SG 20W/50

JASOL Truck Standard CE/SG 15W/40

JASOL Truck Standard CE/SG 20W/50

SAE: 20W/50 
API: CG-4/CF-4/CF/SJ
ACEA: E3; A3/B3
MAN 3275
MB: 228.3

SAE: 15W/40 
API: CF-4/CF/SG
ACEA: E2
MAN 271
MB 228.1

SAE: 20W/50 
API: CF-4/CF/SG
ACEA: E2
MAN 271
MB 228.1

SAE: 15W/40 
API: CE/CD/SG
ACEA: E2
MAN 271
MB 228.1

SAE: 20W/50 
API: CE/CD/SG
ACEA: E2
MAN 271
MB 228.1

MTU type 2
poziom jakości Volvo VDS-2

MTU type 1

MTU type 1

MTU type 1

MTU type 1

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol Truck Plus CG-4/SJ 20W/50هو زيت مصمم للعمل في محركات الديزل الثقيلة والمتوسطة مع الشحن التوربيني

Jasol Truck Classic CF-4/SG 20W/50 ، في الشاحنات والحافالت ومعدات البناء والمعدات الزراعية

Jasol Truck Classic CF-4/SG 15W/40
.CF-4/SG

Jasol Truck Standard CE/SG 15W/40

Jasol Truck Standard CE/SG 20W/50

في الشاحنات والحافالت ومعدات البناء والمعدات الزراعية

زيت محرك ديزل متعدد المواسم الدرجات يتم إنتاجه من زيوت أساسية مكررة

لتزييت جميع أنواع محركات الديزل رباعية األشواط ، المشحونة

أو بدونه ، وباألخص في الشاحنات الكبيرة ومعدات البناء والحافالت.  اللزوجة المختارة بشكل صحيح تضمن تزييتًا أفضل

كما ويمكن استخدامه في المعدات البالية من النوع القديم ، والتيحيث توصي الشركة المصنعة باستخدام زيت 

كما ويمكن استخدامه في المعدات البالية من النوع القديم ، حيث توصي الشركة المصنعة باستخدام زيت

وفائقة الشحن ، العاملة بأحمال منخفضة وعالية . يوصى باستخدامه في الشاحنات والحافالت ومعدات البناء ، حيث توصي

.CE,CF-4,CD :

.API:CD, CE :

.API:CD, CE :
.CF-4/SG

حيث يوصى باستخدام زيوت من الفئات التالية
وإحكام أفضل للنظام وتقليل التسرب في المركبات المنتهية الصالحية. يمكن استخدامه في األنواع األقدم من المركبات ، 

يوصى باستخدام زيوت لها من فئات أدنى، عىل سبيل المثال

يوصى باستخدام

يوصى باستخدام

تم تصميم

.CE/SG:

من المحركات والشاحنات والحافالت العاملة في المدن وبين المدن وكذلك آالت البناء واآلالت الزراعية .

والتي يوصى باستخدام زيوت لها من فئات أدنى، عىل سبيل المثال

عالية الجودة ومجموعة محسنات متعددة الوظائف ومختارة بشكل صحيح. يوصى به بشكل خاص لتزييت األنواع القديمة

الشركة المصنعة باستخدام زيت من فئة

زيوت للسيارات الشاحنة
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Agri CD 15W/40

JASOL Agri CD 10W

JASOL Agri CC 15W/40

JASOL Agri CC 50

JASOL Agri CC 40

SAE: 15W/40 
API: CD

SAE: 10W 
API: CD

SAE: 15W/40
API: CC

SAE: 50 
API: CC

SAE: 40 
API: CC

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol Agri CD 15W/40

Jasol Agri CD 15W/40

لتزييت أنواع مختلفة من محركات الديزل رباعية األشواط من أنواع مختلفة بشحن

Jasol Agri CC 15W/40

Jasol Agri CC 15W/40

لتزييت أنواع مختلفة من محركات الديزل رباعية األشواط من مختلف األنواع بدون

Jasol Agri CD 10W

Jasol Agri CD 10W

Jasol Agri CC 50
Jasol Agri CC 50

Jasol Agri CC 40
Jasol Agri CC 40

لتزييت محركات الديزل بأنواعها المختلفة بدون شحن أو بشحن، العاملة بأحمال منخفضة تم تصميم

تم تصميم

لتزييت أنواع مختلفة من محركات الديزل رباعية األشواط من مختلف األنواع بدون شحن أو

لتزييت أنواع مختلفة من محركات الديزل رباعية األشواط من مختلف األنواع بدون شحن

أو بدون شحن ، العاملة بأحمال منخفضة وعالية. يوصى به أيًضا لالستخدام في المحركات البالية.  إن زيت المحرك

شحن أو بشحن ، العاملة بتحميل حراري وميكانيكي متوسط. يوصى به أيًضا للمحركات البالية.  زيت المحركات

وعالية. ويوصى به أيًضا للمحركات البالية. باالضافة اىل ذلك يمكن استخدامه في األنظمة الهيدروليكية للمركبات عندما

أو بشحن  ، العاملة بتحميل حراري وميكانيكي متوسط. زيت المحركات

قابل لالمتزاج  والتبديل بزيوت من نفس
 درجة اللزوجة والجودة .

قابل لالمتزاج ويمكن استبداله بزيوت من نفس درجة اللزوجة والجودة.

قابل لالمتزاج  والتبديل بزيوت من نفس درجة اللزوجة والجودة.

تم تصميم

يكون استخدام هذا النوع من الزيت مطلوبًا. زيت المحركات

قابل لالمتزاج والتبديل مع زيوت

قابل لالمتزاج والتبديل مع زيوت

تم تصميم

تم تصميم

بشحن ، العاملة بتحميل حراري وميكانيكي متوسط. زيت المحركات

من نفس درجة اللزوجة والجودة.

من نفس درجة اللزوجة والجودة .

زيوت للسيارات الشاحنة
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Agri CC 30

JASOL Agri CB/SC 15W/40

JASOL Agri CB

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

SAE: 30 
API: CC

API: TC
ISO:L-EGC
JASO: FC

SAE: 15W/40 
API: CB/SC

SAE: 30-50 
API: CB

زيوت المحركات ثنائية األشواط
JASOL 2T Stroke Oil Semisynthetic
TC Red/Green

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Product:
JASOL Agri CB 30

JASOL Agri CB 50
JASOL Agri CB 40

10L1L 20L5L 200LIBC
/luz

العبوات المتوفرة:

Product:
JASOL 2T Stroke Oil Semisynthetic TC Red
JASOL 2T Stroke Oil Semisynthetic TC Green

1L0,1L 5L0,5L 200LIBC
/luz

Jasol Agri CC 30
Jasol Agri CC 30

لتزييت أنواع مختلفة من محركات الديزل رباعية األشواط من مختلف األنواع بدون شحن أو

Jasol Agri CB 30-50

.Jasol Agri CB 30-50

لتزييت أنواع مختلفة من محركات الديزل بدون شحن ، العاملة  بتحميالت خفيفة

قابل لالمتزاج وقابل للتبادل مع زيوت من نفس درجة اللزوجة والجودة.

Jasol Agri CB/SC 15W/40

Jasol 2T Stroke OilTC

Jasol Agri CB/SC 15W/40

لتزييت محركات الديزل رباعية األشواط بدون شحن، والعاملة بتحميل خفيف

أحمر / أخضر زيت شبه اصطناعي لمحركات ثنائية األشواط ، يتميز بانبعاث

 قابل لالمتزاج وقابل للتبادل معزيت المحركات

وغيرها من الشركات المصنعة. يمكن ضخ الزيت مباشرة في خزان

بشحن ، العاملة بتحميل حراري وميكانيكي متوسط. زيت المحركات

حرارية وميكانيكية, يوصى باستخدامه في األنواع القديمة من المحركات ، حيث توصي الشركة المصنعة باستخدام زيوت من

ومتوسط.  يوصى به لمحركات الديزل من األنواع القديمة ، حيث توصي الشركة المصنعة باستخدام زيوت من فئة جودة

دخان منخفض للغاية  و يمكن استخدامه لمحركات المناشير العاملة عىل البنزين والمناشير الجنزيرية وقاطعات العشب

زيوت من نفس درجة اللزوجة والجودة.

هذا إذا لم توصي الشركة المصنعة للمحرك بخالف ذلك. بالنسبة للوقودالوقود بنسبة

SC.API

Stihl و Husqvarna و Stiga
%2/50:1/

.API: CB

.API: CB

زيوت من فئة جودة

استخدامه في معدات مثل

وفًقا لـ

من نفس درجة اللزوجة والجودة.

زيتفئة

تم تصميم

تم تصميم

شبه اصطناعي

تم تصميم
قابل لالمتزاج والتبديل مع زيوت

 يمكن استخدامه أيًضا لتزييت األنواع القديمة من محركات البنزين ، حيث توصي الشركة المصنعة باستخدام

العاملة عىل البنزين ، وجميع أنواع معدات الحدائق المجهزة بمحركات ثنائية األشواط. إنه يمتزج تماًما بالوقود ويمكن

زيوت للسيارات الشاحنة
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• 

• 

• 

JASOL 2T Stroke Oil TA/TB (Mixol)
المواصفات:

API: TA/TB
JASO:FB
ISO-L ETA/ETB

العبوات المتوفرة:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-5 75W/80 Semisynthetic

JASOL Gear OIL GL-5 75W/90 Semisynthetic

JASOL Gear OIL GL-5 75W/140

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

SAE: 75W/80 
API: GL-5/GL-4
MAN 341 Type Z4
MAN 341 Type E3
ZF TE-ML 02L/16K

SAE: 75W/90 
API: GL-5
MAN 342 Type M-1/M-2,  
MAN 341 Type Z2
MIL-L-2105D

SAE: 75W/140 
API: GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 19C, 21A

DAF
Iveco
Renault
Volvo

Mack GO-G
ZF TE-ML 05A, 07A, 08A, 12E, 
16B, 16C, 17B, 19B, 21A

زيوت التروس

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol 2T Stroke Oil TA/TBللمحركات المبردة بالهواء والماء.  يمكن استخدامه لمحركات المناشير 

Jasol Gear Oil GL-5 75W/90 Semisyntheticلتزييت التروس المسننة والمحاور الخلفية  ، وال

Jasol Gear Oil GL-5 75W/80 Semisynthetic

Jasol Gear Oil GL-5 75W/140

معد لتزييت التروس المسننة والمحاور الخلفية  ، وال سيما للنروس

لتزييت التروس المسننة والمحاور الخلفية ، وال سيما للنروس الهيبودية

الجنزيرية العاملة عىل البنزين ، وجميع أنواع معدات الحدائق المجهزة بمحركات ثنائية األشواط.  يمكن وضع الزيت مباشرة

سيما للنروس الهيبودية لنقل الحركة في سيارات الركاب والشاحنات والحافالت وآالت العمل في األرض والطرق التي تعمل

الهيبودية لنقل الحركة في سيارات الركاب والشاحنات والحافالت وآالت العمل في األرض والطرق التي تعمل في ظروف صعبة

50:1

GL-5API

GL-5

GL-5

.ZF
API

.API

قياساً بالوقود إذا لم توصي الشركة المصنعة للمحرك بخالف ذلك. في خزان الوقود بنسبة

في ظروف صعبة للغاية ، التي بشأنها توصي الشركة المصنعة باستخدام زيت فئة
التطبيقات. موصى به بشكل خاص لعلب التروس المصنعة بواسطة

 وفًقا ل

 وفًقا ل

واجهة برمجة

تم تصميم

تم تصميم

تم تصميم

التي بشأنها توصي الشركة المصنعة باستخدام زيت فئة

واجهة برمجة التطبيقات .وفًقا لللغاية ، حيث توصي الشركة المصنعة باستخدام زيت فئة

لنقل الحركة في سيارات الركاب والشاحنات والحافالت وآالت العمل في األرض والطرق التي تعمل في ظروف صعبة للغاية ، 

زيوت المحركات ثنائية األشواط
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زيوت التروس

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-5 80W/90

JASOL Gear OIL GL-5 LS 80W/90

JASOL Gear OIL GL-4 75W/80 Semisynthetic

JASOL Gear OIL GL-5 85W/90

SAE: 80W/90 
API: GL-5
MAN 342 Type M-1/M-2
MIL-L-2105D
Mack GO-G

SAE: 80W/90 
API: GL-5 Limited Slip
MB 235.0
MIL-L-2105D
DAF

SAE: 75W/80 
API: GL-4
ZF TE-ML-02D

SAE: 85W/90 
API: GL-5
MB 235.0
MIL-L-2105D
MAN 342 Type M1

ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 
16C, 17B, 19B

Volvo 97310, Volvo 97316 
MAN 342 Type M1 
ZF TE-ML 05A/05C/07A/08/
                   16B/17B/19B/21A

ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
Voith 3.325-339
Volvo 97310, Volvo 97316
DAF

• • 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-5 85W/140

SAE: 85W/140 
API: GL-5
ZF TE-ML 02A, 02B, 05A, 07A, 
08, 12E, 16BD, 17A, 17B, 19B, 
21A

Scania STO 1:0
Volvo 1273.10

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol Gear Oil GL-5 85W/90لالستخدام في التروس الهيبويدية والمحاور الخلفية لسيارات الركاب

Jasol Gear Oil GL-5 80W/90لالستخدام في التروس الهيبويدية والمحاور الخلفية لسيارات الركاب

Jasol Gear Oil GL-5 85W/140

Jasol Gear Oil LS GL-5 80W/90

Jasol Gear Oil GL-4 75W/80 Semisynthetic

لالستخدام في التروس الرئيسية والمحاور الخلفية لسيارات الركاب

لالستخدام في التروس الهيبويدية وفي المحاور الخلفية لسيارات الركاب

لالستخدام في ناقل الحركة اليدوي للسيارة وفي محاور

والشاحنات والحافالت واآلالت  العاملة في األرض والطرق التي تعمل في ظروف تشغيل صعبة حيث توصي الشركة المصنعة

والشاحنات والحافالت واآلالت العاملة في األرض والطرق التي تعمل في ظروف تشغيل صعبة، حيث توصي الشركة المصنعة

والشاحنات والحافالت وكذلك اآلالت للعمل في األرض والطرق التي تعمل في ظروف تشغيل صعبة، كما ويوصى باستخدامه

نقل الحركة للسيارات والمركبات األخرى التي تعمل في ظروف تشغيل صعبة في نطاق واسع من درجات حرارة المحيط حيث

.API

.API

.API

.API

.80/75W

LS – Limited Slip 

GL-5

GL-5

GL-5

.GL-5

GL-4

وفًقا ل

لها. وفًقا ل

وفًقا ل

حسب

 زيت ولزوجة

انزالق محدود .

باستخدام زيت فئة

باستخدام زيت فئة

تم تصميم

تم تصميم

تم تصميم

تم تصميم

تم تصميم

وهو مناسب لالستخدام في المركبات ذات التحميل الكبير ، ومعداتالشركة المصنعة باستخدام زيت

في جميع اآلالت واألجهزة والمعدات التي توصي الشركة المصنعة باستخدام زيت

والشاحنات والحافالت وكذلك في الماكينات العاملة في الطرق واألرض التي تعمل في ظروف تشغيل صعبة ، حيث توصي

البناء وغيرها من األجهزة الميكانيكية المجهزة بتروس انزالقية محدودة، ما يسمى

يلزم استخدام زيت من فئة
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• 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-4 75W/90 Semisynthetic

SAE: 75W/90 
API: GL-4
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 5A, 7A, 8A, 16B-D,17B

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-4 85W/140
SAE: 85W/140 
API: GL-4

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-4 80W

JASOL Automatic ATF III E

SAE: 80W 
API: GL-4
MAN 341 Type Z2
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A

ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C
MB 236.9
Hyundai/Mitsubishi SP-II
Allison C-4

Voith H55.6335xx )G 607(
Ford Mercon®

• 

• • 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-4 80W/90
SAE: 80W/90 
API: GL-4
MIL-L-2105
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
MB 235.1

MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E1

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol Gear Oil GL-4 75W/90 Semisyntheticمعد لتزييت التروس المسننة والمحاور الخلفية ، وال سيما التروس

Jasol Gear Oil GL4 80W/90لالستخدام في التروس الهيبويدية في سيارات الركاب والشاحنات والحافالت

Jasol Gear Oil GL-4 85W/140

Jasol Gear Oil GL-4 80W

Jasol Automatic ATF III E
.DEXRON III

لالستخدام في التروس الرئيسية والمحاور الخلفية لسيارات الركاب والشاحنات تم تصميم

لالستخدام في التروس الهيبويدية في سيارات الركاب والشاحنات والحافالت

للتروس األوتوماتيكية لسيارات الركاب والشاحنات والحافالت  حيث توصي

الهيبودية وسيارات الركاب والشاحنات والحافالت وكذلك اآلالت المستخدمة في العمل في األرض والطرق التي تعمل في

وآالت العمل في األرضي والطرق التي تعمل في ظروف تشغيل صعبة.  يوصى باستخدامه أيًضا في جميع اآلالت واألجهزة

والحافالت وكذلك ماكينات األعمال في األرض والطرق التي تعمل في ظروف تشغيل صعبة. كما ويوصى باستخدامه في جميع

يوصى باستخدامه أيًضا في األجهزة التي تدعم أنظمة التوجيهالشركة المصنعة باستخدام زيوت من النوع

ظروف صعبة للغاية ، حيث توصي الشركة المصنعة باستخدام زيت فئة

والمعدات التي توصي الشركة المصنعة بزيت

تم تصميم

.API

API

API

GL-4

.ATF

GL-4

GL-4

GL-4

.API

اآلالت واألجهزة والمعدات التي توصي بشأنها الشركة المصنعة بزيت

تم تصميم

تم تصميم

وآالت العمل في األرضي والطرق التي تعمل في ظروف تشغيل صعبة، التي توصي الشركة المصنعة بزيت

والوصالت الهيدروليكية التي تتطلب استخدام زيوت

لها حسب

لها حسب

لها حسب

لها. 

لها. 

وفًقا لـ

زيوت التروس
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JASOL Automatic ATF II D
المواصفات:

GM DEXRON IID
Allison C-4
Voith H55.6335xx )G 607(
Caterpillar TO-2

MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1
ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C 
Ford ESP-M2C166-H, 
Ford M2C138-CJ

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Extended Life Koncentrat G12+

JASOL Extended Life -37°C G12+

JASOL Antifreeze Koncentrat G11

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

AFNOR NF R15-601
BS 6580
ASTM D3306/D4656/D4985
Opel/GM 6277M
MTU-MTL 5048

AFNOR NF R15-601
BS 6580
ASTM D3306/D4656/D4985
Opel/GM 6277M
Ford WSS-M97 B44-D

SAE: J 1034 
AFNOR NF R15-601
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C
BS: 6580
OU: 5123

MB DBL 7700.30/325.3
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F
Ford WSS-M97 B44-D

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F
MB DBL 7700.30/325.3
MTU-MTL 5048

CUNA: NC 956-16
UNE: 25-361
PN-C-40007
ASTM: D3306/D4985/D1384/D2570
JIS: 2234

سوائل التشغيل

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol Extended Life Concentrate G12+ بعد التخفيف بالماء المنزوع المعادن ، في أنظمة التبريد ،

Jasol Extended Life -37C G12+

Jasol Antifreeze koncentrat G11G11

في أنظمة تبريد محركات سيارات الركاب والشاحنات

بعد تخفيفه بالماء المنزوع يستخدم مركز

لمحركات سيارات الركاب والشاحنات والحافالت وآالت البناء والجرارات المصنوعة من الحديد الزهر وسبائك األلومنيوم. 

المعادن ، في أنظمة التبريد لسيارات الركاب والشاحنات والحافالت وآالت البناء والجرارات. يجب تحديد درجة التخفيف اعتماًدا

لالمتزاج مع سوائل التبريد األخرى القائمة عىل إيثيلين جاليكول.
يجب تحديد درجة التخفيف استناداً اىل درجة حرارة التبلور المطلوبة وفًقا لجدول التخفيف أدناه.  السائل النهائي قابل

 يستخدم

ُصمم

والنتريت والبورون ومركبات السيليكون ، مما يضمن متانة مطولة لنظام تبريد المحرك مع التشغيل األمثل .

يمكن استخدام سائل المبرد

مركز سائل المبرد المقاوم للتجمد

والحافالت وآالت البناء والجرارات.  يؤمن حماية جيدة من التآكل بالنسبة لأللمنيوم.  السائل خاٍل من الفوسفات واألمينات

عىل درجة حرارة التبلور المطلوبة وفًقا لجدول التخفيف أدناه. السائل النهائي قابل لالمتزاج مع المبردات األخرى
القائمة عىل اإليثيلين جاليكول.

Jasol Automatic ATF II Dللتروس األوتوماتيكية في سيارات الركاب والشاحنات والحافالت، وتوصي الشركة
كما يوصى باستخدامه في األجهزة الداعمة ألنظمة التوجيه المصنعة باستخدام زيوت من النوع

.ATF
.DEXRON II D

والوصالت الهيدروليكية لسيارات الركاب والشاحنات وفي األنظمة الهيدروليكية التي تتطلب استخدام زيوت من نوع

زيوت التروس
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JASOL Antifreeze Coolant -37°C G11

DOT 4

SAE: J 1034 
AFNOR NF R15-601
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C
BS: 6580
OU: 5123

SAE: J1703
ISO 4925
FMVSS Nr 116
PN-C-40005  

JIS: 2234
CUNA: NC 956-16
UNE: 25-361
ASTM: D3306/D4985/D1384/D2570
PN-C-40007

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DOT 3

R-3

SAE: J1703
ISO 4925
FMVSS Nr 116
PN-C-40005

SAE: J1703
ISO 4925
FMVSS Nr 116
PN-C-40005

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol Antifreeze Coolant -37C G11في أنظمة تبريد سيارات الركاب والشاحنات والحافالت

Jasol DOT-3ألنظمة الفرامل والقابض الهيدروليكية ذات التحميل المتوسط لسيارات الركاب

Jasol DOT-4

Jasol R-3

ألنظمة الفرامل والقابض الهيدروليكية ذات التحميل الكبير لسيارات الركاب تم تصميم سائل الفرامل

 مخصص ألنظمة الفرامل والقابض الهيدروليكية ذات التحميل المتوسط لسيارات الركاب

وآالت البناء والجرارات واآلالت الصناعية المصنوعة من الحديد الزهر واأللمنيوم. سائل التبريد هذا يحمي المحرك ونظام

والشاحنات والحافالت والمقطورات والدراجات النارية وغيرها من المركبات التي يوصي لها دليل االستخدام باستخدام سائل

والشاحنات والحافالت والمقطورات والدراجات النارية وغيرها من المركبات التي يوصي دليل االستخدام باستخدام سائل

التبريد من السخونة الزائدة والتآكل والتجّمد.  مزيج يجمع بين الجودة العالية والسعر الجذاب.

يستخدم سائل التبريد

الفرامل في فئة جودة

تم تصميم سائل الفرامل

.R-3

GOT-4

.DOT-3

الفرامل عالي الجودة

سائل الفرامل
والشاحنات والحافالت والمقطورات والدراجات النارية وغيرها من المركبات التي يوصي دليل التعليمات باستخدام سائل

مخصص لالستخدام في األنواع القديمة من المركبات. الفرامل في فئة الجودة

سوائل التشغيل
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PN-EN-ISO 6743-4
PN-ISO 3448 VG: 32-68
PN-ISO 11158:2012 L-HV
DIN 51 524 cz.3 HVLP

PN-EN ISO: 6743-4
PN-ISO: 3448 VG: 15-100
PN-ISO: 11158:2012, L-HV
DIN 51 524 cz.3 HVLP

JASOL Premium Hydraulic HVI

JASOL Hydraulic HV

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Hydraulic HV Zinc Free

JASOL Hydraulic HLP-D

JASOL Hydraulic HM/HLP

PN-EN-ISO 6743-4
PN-ISO 3448 VG: 46-68
PN-ISO: 11158:2012 HV 
DIN 51 524 cz.3 HVLP

PN-EN-ISO: 6743-4 – Grupa H
PN-ISO 3448 VG: 22-150

PN-EN-ISO 6743-4 – Grupa H
PN-ISO 3448 VG: 15-150
PN-ISO 11158:2012 HM
DIN 51 524 cz.2 HLP

زيوت هيدروليكية

Product:

Product:

Product:

JASOL Hydraulic HV 15

JASOL Hydraulic HM/HLP 15

JASOL Hydraulic HLP-D 22

JASOL Hydraulic HV 68

JASOL Hydraulic HM/HLP 68

JASOL Hydraulic HLP-D 100

JASOL Hydraulic HV 32

JASOL Hydraulic HM/HLP 32

JASOL Hydraulic HLP-D 46

JASOL Hydraulic HM/HLP 150

JASOL Hydraulic HV 22

JASOL Hydraulic HM/HLP 22

JASOL Hydraulic HLP-D 32

JASOL Hydraulic HV 100

JASOL Hydraulic HM/HLP 100

JASOL Hydraulic HLP-D 150

JASOL Hydraulic HV 46

JASOL Hydraulic HM/HLP 46

JASOL Hydraulic HLP-D 68

20L

30L

5L

5L

20L

60L30L

60L

10L

20L

200L

200L

200L

IBC

IBC

IBC

/luz

/luz

/luz

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol Hydraulic HVI 32 ، 46 ، 68لالستخدام في األنظمة المحّملة بشكل كبير لنقل القوة والدفع باإلضافة إىل

Jasol Hydraulic HV 46,68 Zinc Freeزيوت هيدروليكية خالية من الزنك مصممة للتشغيل في الظروف الصعبة

Jasol Hydraulic HV 15-100

Jasol Hydraulic HLP-D 22-150

Jasol Hydraulic HM / HLP 15-150

للعمل في ظروف صعبة وشديدة الصعوبة ، أي في ضغوط عالية ودرجات

لالستخدام في األنظمة الهيدروليكية الثابتة والمتحركة لآلالت واألجهزة

لالستخدام في أنظمة نقل الطاقة ذات الحمولة المتوسطة والعالية

أنظمة القيادة والتحكم الهيدروليكية والتروس الهيدروليكية وآليات التنظيم والتحكم األخرى.  يضمن مؤشر اللزوجة العالية

والشديدة الصعوبة ، أي في ضغوط عالية ودرجات حرارة مختلفة.  تتميز بمؤشر عالي للزوجة.  المستوى المناسب من خصائص

في مختلف الظروف الجوية . توفر الصيغة الجديدة لهاخصائص تشغيل أفضل بكثير.

حرارة مختلفة.  يتميز بمؤشر عالي للزوجة.  المستوى المناسب من خصائص مقاومة التآكل وإمكانية الترشيح أو التصفية

باإلضافة إىل الدفع والتحكم الهيدروليكية والتروس الهيدروليكية وآليات التنظيم والتحكم األخرى التي توجد فيها ظروف

جًدا عمل األجهزة الهيدروليكية أثناء العمل في ظروف صعبة للغاية من ضغوط عالية وفي نطاق واسع من درجات حرارة.

مقاومة التآكل وإمكانية الترشيح أو التصفية الممتازة واالستقرار الكبير كلها ستضمن التشغيل األمثل.  يعمل بشكل مثالي

تم تصميم

تم تصميم

تم تصميم

تم تصميم

المكثف.  تحتوي عىل مواد مضافة مناسبة للغسيل والتشتيت.

الممتازة واالستقرار الكبير كلها تضمن التشغيل األمثل.  يعمل بشكل مثالي في مختلف الظروف الجوية.

 التي تعمل في ظروف عمل معتدلة وصعبة وكذلك في الحاالت التي يوجد فيها خطر تلوث النظام بالماء أو ببخار الماء

عمل صعبة ودرجة حرارة عالية ورطوبة.
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JASOL Hydraulic HM/HLP Zinc Free

JASOL Hydraulic HL

المواصفات:

المواصفات:

PN-EN-ISO 6743-4
PN-ISO 3448 VG: 32-68
PN-ISO 11158:2012 HM
DIN 51 524 cz.2 HLP

PN-EN-ISO: 6743-4
PN-ISO 3448 VG: 15-150
PN-ISO: 11158 HL
DIN 51 524 cz.1 HL

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Product:

Product:

JASOL Hydraulic HL 15

JASOL Hydraulic HM/HLP 32 Zinc Free

JASOL Hydraulic HL 68

JASOL Hydraulic HL 32

JASOL Hydraulic HM/HLP 68 Zinc Free

JASOL Hydraulic HL 150

JASOL Hydraulic HL 22

JASOL Hydraulic HM/HLP 46 Zinc Free

JASOL Hydraulic HL 100

JASOL Hydraulic HL 46

10L1L

20L

30L20L5L 60L 200L

200L

IBC

IBC

/luz

/luz

زيوت هيدروليكية للتروس

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Hydrulic BIO HETG 46

JASOL Multi HG

المواصفات:

المواصفات:

ISO VG: 46

DIN 51 524 cz. 2 HLP
DIN 51 517 cz.3 CLP
ISO 6743-4 HM
ISO 6743-6 CKD
ISO VG: 46-68

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol Hydraulic HM/HLP 32, 46, 68 Zinc Freeزيوت هيدروليكية خالية من الزنك مخصصة لالستخدام في أنظمة

Jasol Hydraulic BIO HETG 46

Jasol Multi HG 46, 68

 زيت هيدروليكي قابل للتحلل الحيوي مخصص لألنظمة الهيدروليكية والهيدروستاتية الصناعية والمتحركة

لتزييت األنظمة الهيدروليكية لآلالت واألجهزة ؛ ووحدات نقل الطاقة والدفع ووحدة

Jasol Hydraulic HL 15-150لالستخدام في األنظمة ذات التحميل الخفيف والمتوسط لنقل الطاقة والدفع تم تصميم

ذات تحميل متوسط وعالي لنقل الطاقة ونقل الحركة باإلضافة إىل أنظمة القيادة والتحكم الهيدروليكية والتروس الهيدروليكية

حيث يوجد خطر محتمل من تسرّب الزيت إىل البيئة ، بما في ذلك: األنظمة الهيدروليكية

التحكم الهيدروليكي. كما وأنها تستخدم في التروس األسطوانية ذات األسنان المستقيمة والمائلة وفي التروس المخروطية.

ونظام القيادة والتحكم الهيدروليكية لألجهزة المزودة بمحرك هيدروستاتيكي والتي تعمل في ظروف درجة حرارة معتدلة.

تضمن عمر خدمة أطول مقارنة بالزيوت الهيدروليكية المعدنية القياسية .
وآليات التنظيم والتحكم األخرى التي تصعب فيها ظروف العمل باالضافة اىل زيادة درجة الحرارة والرطوبة . الصيغة الجديدة

لآلالت واألجهزة المستخدمة في الغابات والزراعة والبناء ؛ هياكل وأجهزة السفن. اآلالت والمعدات الصناعية.

يمكن استخدامها حيثما توصي الشركة المصنعة للجهاز باستخدام زيوت هيدروليكية من فئة

تستخدم

HLP.CLP

حزمة اإلضافات المختارة عىل النحو األمثل تحمي النظام من التآكل وتقلل من عالمات التآكل.

وزيوت تروس من فئة

زيوت هيدروليكية
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JASOL Agricat STOU 10W/30

JASOL Agricat STOU 10W/40

SAE: 10W/30 
API: CG-4/SF, GL-4
ACEA: E3
New Holland 820092001/2/3
ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B

SAE: 10W/40 
API: CG-4/SF, GL-4
ACEA: E3
New Holland 820092001/2/3
New Holland MAT 3525 i 3526

FNH 82009201/2/3
John Deere: J27, J20C 
New Holland MAT 3525 and 3526
Massey Ferguson: CMS M1139/44/45
Ford: M2C 159 B/C

Massey Ferguson: CMS M1139/44/45
Ford: M2C 159 B/C
ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
John Deere: J27, J20C
FNH 82009201/2/3

زيوت متعددة الوظائف )المعدات الزراعية، البناء)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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JASOL Agricat SAE 10W

JASOL Agricat UTTO 10W/40

JASOL Agricat UTTO 10W/30
SAE: 10W/30 
API: GL-4
Massey Ferguson CMS M 1143
John Deere J27, JI20C
Ford M2C, 134D, 159B/C

SAE: 10W/40 
API: GL-4
Massey Ferguson CMS M 1143
Ford M2C, 134D, 159B/C
John Deere J27, JI20C

SAE: 10W
API: GL-4
Komatsu KES 07.868.1
Caterpillar TO-4 )TO-2(
Allison C-4

New Holland MAT 3525, MAT 3526
New Holland 82009201/2/3

New Holland MAT 3525, MAT 3526
New Holland 82009201/2/3

ZF TE-ML 03C
Eaton-Fuller
Sperry Vickers/Eaton I-280-S
Vickers M-2950-S
Tremac/TTC

Dana
Euclid

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol Agricat STOU 10W/30)Super Tractor Oil Universal( STOU

)Super Tractor Oil Universal( STOU

Jasol Agricat UTTO 10W/30لتزييت أنواع مختلفة من التروس المستخدمة في المعدات الزراعية ومعدات

Jasol Agricat STOU 10W/40 

Jasol Agricat UTTO 10W/40
Universal Tractor Transmission Oil

John Deere ل.

Jasol Agricat SAE 10W 
Powershift

هو زيت متعدد الدرجات ومتعدد الوظائف من نوع

للعمل في ظروف صعبة في علب التروس وعلب تروس

في ظروف تشغيل صعبة للغاية في معدات الزراعة والبناء.  يوفر حماية استثنائية لمحركات الديزل والتروس اليدوية وكذلك

البناء والمعدات الصناعية )علب التروس ، التروس الرئيسية ، تروس التوجيه ، التروس التفاضلية( واألنظمة الهيدروليكية

والمحاور والتركيبات الهيدروليكية و „الفرامل الرطبة” بنظام تزييت واحد.

في ظروف تشغيل صعبة للغاية في معدات الزراعة والبناء.  يوفر حماية استثنائية لمحركات الديزل والتروس اليدوية وكذلك

وأنظمة نقل الطاقة باإلضافة إىل أنظمة نقل الحركة والقيادة والتحكم الهيدروليكي لمعدات البناء الثقيلة

في األنظمة الهيدروليكية والفرامل الرطبة.

 عالية التحميل ، مع مراعاة توصيات مصنعي اآلالت والسيارات. يمكن استخدامه في الجرارات حيث يتم تشحيم الترس اليدوي

التروس الرئيسية ، تروس التوجيه ، التروس التفاضلية( واألنظمة الهيدروليكية عالية التحميل ، مع مراعاة توصيات مصنعي
اآلالت والمركبات . وبشكل خاص يوصى باستخدام هذا

إن زيت

ُصمم

زيت متعدد الوظائف 

زيت متعدد الوظائف

للتشغيل مصمم 

مصمم للتشغيل

تم تصميم زيت التروس الهيدروليكي

 والحمأة. مخصص لتزييت أنواع مختلفة من التروس المستخدمة في المعدات الزراعية واإلنشائية والصناعية )علب التروس ،

في األنظمة الهيدروليكية والفرامل الرطبة.

يوفر حماية ممتازة ضد التاكل والتَّحات باإلضافة إىل الحد من تكوين الرواسب

والجرارات والرافعات.  زيت موصى به ألورسوس .



18

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Agricat SAE 30

JASOL Agri U

المواصفات:

المواصفات:

SAE: 30
API: GL-4
Komatsu KES 07.868.1
Caterpillar TO-4 )TO-2(
Allison C-4

API: GL-4
DIN 51 524 cz.2 HLP
Ford: M2C 134D
Case New Holland MAT 3525
John Deere: JD J20C

Allison TES-439
ZF TE-ML 03C
Eaton-Fuller
Sperry Vickers/Eaton I-280-S
Vickers M-2950-S Dana

ZF TE ML 06A/06B/06C/07B
Massey Ferguson: CMS M1135,  
                                M1143, M1145

Tremac/TTC
Euclid

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Agri Box 26
المواصفات:

ISO VG: 46
DIN 51524 cz.3 HVLP
AFNOR NF E 48-603 )HV(
U.S. Steel 127
U.S. Steel 224

العبوات المتوفرة:

زيوت التروس الصناعية

• 

• 

• • 

• 

• 

JASOL Gear Trans SP-CLP
المواصفات:

DIN 51 517, cz.3 CLP
ISO-L- CKC; ISO-L-CKD
PN-ISO 3448 VG: 68-680
PN-EN ISO 6743-6
AGMA 9005-D94 U.S. Steel 224, 
222, 223

Grupa C

العبوات المتوفرة:

Product
JASOL GearTrans SP-CLP 68

JASOL GearTrans SP-CLP 320

JASOL GearTrans SP-CLP 150

JASOL GearTrans SP-CLP 680

JASOL GearTrans SP-CLP 100

JASOL GearTrans SP-CLP 460

JASOL GearTrans SP-CLP 220

IBC
/luz 30L20L5L 200L

Jasol Agri U  

Jasol Agricat SAE 30

Jasol Agricat SAE 30

.New Holland
Powershift

، PTF )Power Transmission Fluid(  زيت تروس هيدروليكي معدني من نوع

الظروف الصعبة في علب التروس وعلب تروس

يتم إنتاجه عىل

Jasol Agri Box 26  مخصص لتزييت األنظمة الهيدروليكية التي تعمل في ظروف التشغيل الصعبة. يمكن استخدامه أيًضا

أساس زيت معدني مكرر بكثافة. صيغته المثىل  تضمن: خصائص عالية لمنع الرغوة ، وخصائص جيدة جًدا لفك االستحالب ، 

والقيادة والتحكم لمعدات البناء الثقيلة والجرارات والرافعات.  موصى به بشكل خاص ل

في علب التروس الهيدروميكانيكية واآلليات الداعمة لنظام التوجيه في المركبات اآللية وكذلك في بعض أنظمة الحركة المائية .

هو زيت تروس هيدروليكي متعدد األغراض مخصص لالستخدام في علب التروس وأنظمة نقل الطاقة وكذلك

في األنظمة الهيدروليكية للجرارات واآلالت الزراعية .

للتشغيل فيوقابلية عالية للترشيح والتوافق مع المواد المانعة للتسرب بالنظام.  تم تصميم زيت 
وأنظمة نقل الطاقة باإلضافة إىل أنظمة نقل الحركة الهيدروليكية

أنظمة التروس واألنظمة الهيدروليكية.  يتم استخدامه لتشحيم نظام الدفع أيًضا مع ما يسمى بالمكابح الرطبة وسائل التشغيل

Jasol Gear Trans SP/CLP 68-680لتزييت التروس الميكانيكية عالية التحميل للمعدات الصناعية ، والتي
غالبًا ما تنقل تحميل الصدمات ، عىل سبيل المثال في آالت البناء واآلالت العاملة في صناعة التعدين وفي األجهزة األخرى في

درجات حرارة تشغيل تصل إىل
التشحيم ذات مقاومة عالية للتحميل.

تم تصميم

درجة مئوية. يتم استخدامها في التروس التي تتطلب استخدام زيوت تكون فيها طبقة120

زيوت متعددة الوظائف )المعدات الزراعية، البناء)
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زيوت الماكينات

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Gear Trans PZ

JASOL AN

JASOL Gear Trans

JASOL Gear Trans PL

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

SAE: 90
API: GL-1

PN-EN-ISO 6743-1
ISO 3448 VG: 10-150
DIN 51 501 L-AN
PN-85/C-96070

DIN 51 517, cz.1 C, cz.2 CL
ISO 12 925-1: CKC
ISO 3448 VG: 68-460 

SAE: 140 
API: GL-1

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Product

Product:

JASOL GearTrans 68

JASOL AN 10

JASOL GearTrans 320

JASOL AN 46

JASOL GearTrans 150

JASOL AN 22

JASOL AN 100

JASOL GearTrans 100

JASOL AN 15

JASOL GearTrans 460

JASOL AN 68

JASOL GearTrans 220

JASOL AN 32

JASOL AN 150

IBC
/luz 30L

30L

20L

20L

5L

5L

200L

200LIBC
/luz

زيوت التروس الصناعية

Jasol Gear Trans 68-460 
100

لتزييت التروس الميكانيكية متوسطة   التحميل للمعدات الصناعية وآالت البناء

Jasol Gear Trans PZ  زيت شتوي للتروس الصناعية ، يستخدم لتزييت التروس المسننة منخفضة التحميل في المركبات

واآلالت العاملة في صناعة التعدين واآلالت الَمكنية واألجهزة األخرى ، في درجات حرارة تشغيل ال تتجاوز

 الميكانيكية والتروس الصناعية واآلالت الزراعية ، باستثناء التروس الهيبويدية.

زيت صيفي للتروس الصناعية ، يستخدم لتزييت التروس المسننة منخفضة التحميل في المركبات Jasol Gear Trans PL

درجة مئوية .
تم تصميم

الميكانيكية والتروس الصناعية واآلالت الزراعية ، باستثناء التروس الهيبويدية. 

Jasol AN 10-150هو زيت معدني لآلالت مخصص لتزييت األجزاء التشغيلية ذات التحميل الخفيف والمتوسط   لآلالت
 واألجهزة الصناعية ، والمحامل المتدحرجة والمحامل المنزلقة والموجهات ، ومحاور الدوران والتروس الميكانيكية المفتوحة

حيثما ال يكون استخدام اإلضافات الوظيفية مطلوبًا  .
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• 

Jasovel 19
المواصفات:

ISO VG: 10

العبوات المتوفرة:

زيوت الماكينات المدهونة

• 

• 

JASOL MN-11

JASOL MN-15

المواصفات:

المواصفات:

PN-56/C-96074

PN-56/C-96074

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

• 

• 

• 

• 

JASOL Compressor Oil L-DAH
المواصفات:

DIN 51 506: VD-L, VC-L
ISO 6743/3A: L-DAH
ISO 3448: VG: 46-68
PN-91/C-96073

العبوات المتوفرة:

، Jasovel 19زيت يعتمد عىل قاعدة زيوت معدنية ، مخصص للتزييت بطريقة انسياب الزيت وبطريقة الغطس لألجزاء عالية

Jasol MN 15

Jasol Compressor Oil L-DAH 46, 68

 لتشحيم محامل اآلالت البخارية للمعدات العائمة ، والمحامل المعرضة للتالمس مع الماء

مخصص لتزييت الضواغط الهوائية بمكبس والضواغط الدوارة والريشة

Jasol MN 11لتشحيم محامل اآلالت البخارية للمعدات العائمة ، والمحامل المعرضة للتالمس مع الماء تم تصميم

السرعة لآللة المكنية وآالت النسيج وغيرها من أجزاء األجهزة الدقيقة، وفقاً لتعليمات التزييت.

)الزيوت المشحمة تخلق مستحلب تشحيم دائم مع الماء( ، ومحامل اآلالت المعرضة لتحميل أعىل للوحدة ولتشحيم المحامل

المزيتة بالتنقيط في ظروف عمل معتدلة.  يعتمد عىل حزمة مضافة مخصصة تضمن ثباتًا واستقراراً عاليًا لألكسدة وتحمي

)الزيوت المشحمة تخلق مستحلب تشحيم دائم مع الماء( ، ومحامل اآلالت المعرضة لتحميل أعىل للوحدات ولتشحيم األجزاء

المثبة للسفن.

المكونات من التآكل.

تم تصميم

زيت

الخارجية آلالت البخار .

زيوت الماكينات

زيوت الضواغط الهوائية
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Compressor Oil L-DAB

JASOL Compressor Oil L-DAA

المواصفات:

المواصفات:

DIN 51 506: VD-L, VC-L
ISO 6743/3A: L-DAB
ISO 3448: VG: 68-100
PN-91/C-96073

DIN 51 506: VB-L, VC
ISO 6743/3A: L-DAA
ISO 3448: VG: 46-100
PN-91/C-96073

• 

• 

JASOL Freeze 20

JASOL Freeze 30

المواصفات:

المواصفات:

PN-74/C-96072

PN-74/C-96072

زيوت ضواغط التبريد

العبوات المتوفرة:

Product:
JASOL Compressor Oil L-DAA 46

JASOL Compressor Oil L-DAA 100
JASOL Compressor Oil L-DAA 68

5L0,6L 20L1L 200LIBC
/luz

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

زيوت الضواغط الهوائية

Jasol Compressor Oil L-DAB 68, 100

Jasol Freeze 2050

مخصص لتزييت ضواغط الهواء ذات مكبس والدوارة والريشة ، المزيتة

لتزييت ضواغط التبريد باألمونيا التي تصل فيها درجة الحرارة في المبخر اىل  ناقص درجةتم تصميم

درجة مئوية، تم تصميم

Jasol Copressor Oil L-DAA 46,68,100  

Jasol Freeze 3030-

مخصصة لتزييت ضواغط الهواء ذات مكبس والضواغط الدوارة والريشة ،  زيوت

لتزييت ضواغط تبريد األمونيا التي تصل فيها درجة الحرارة في المبخر إىل

زيت

مئوية كالضواغط ذات المرحلتين بنظام التدوير للتزييت.  يستند إىل التكنولوجيا التي توفر أقصى حماية في درجات حرارة تشغيل

المشحمة بالقطرات في ظروف تشغيل خفيفة.  زيت ضاغط معدني يعتمد عىل حزمة اضافات مخصصة  .

كضواغط التدفق لنظام تزييت بالتدوير . يستند إىل التكنولوجيا التي توفر أقصى حماية في نطاق حراري أوسع .

بالتنقيط في ظروف عمل معتدلة.  يوفر حماية جيدة ضد التآكل وثبات حراري عالي.

منخفضة للغاية .
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• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Turbine Oil TU
المواصفات:

PN-ISO 3448 VG: 32-68
PN-ISO 8068:2009
ISO 6743/5:1988. L-TSA
DIN 51 515 cz.1
PN-91/C-96099/15

زيوت التوربينات

العبوات المتوفرة:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Metal Working ES-12

JASOL Metal Working ACP I

JASOL Metal Working ACP II

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

PN-90/C-96099
ISO 6743/7 - MAA, MAF, MAG
DIN 51 385 nr SEMW

ISO-6743/7 L-MHE
DIN 51 385-1

ISO-6743/7 L-MHE
DIN 51 385-1

زيوت المعالجة

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol Turbine Oil TU 32-68لتزييت وتبريد المحامل الطولية والعرضية في التوربينات البخارية والغازية

 Jasol Metal Work ACP Iلتشكيل مالمح أشكال من الفوالذ والحديد الزهر والنحاس وسبائك األلومنيوم

Jasol Metal Working ES-12

، Jasol Metal Working ES-12 ،)%5-3(
 ،)%10-5( .)%15-10(

Jasol Metal Working ES-12

Jasol Metal Work ACP II

هو مركز عالي الزيت يشكل مستحلبات الحليب.  يتم استخدامه عىل شكل مستحلب مائي

لخراطة ، التفريز ،  حسب نوع المعالجة والمواد المراد معالجتها: التجليخ

للطحن المحيطي ، وتوسيع الحفر في الفوالذ وسبائك النحاس األلومنيوم بمثاقب

والمائية.  يمكن استخدامها أيًضا كسوائل هيدروليكية في أنظمة التحكم وإمداد الزيت ألزواج االحتكاك والتروس وُجلَب

 عند ضغوط الوحدة العالية وسرعة القطع العالية .  يوصى به لمعالجة األسنان عند استخدام االزميل وللحفر باستخدام مثقب

للتبريد والتزييت معالجة الفوالذ والحديد الزهر والمعادن غير الحديدية وسبائكها. يجب أن تصنع مستحلبات زيت

اللولبة الحفر ، توسيع الثقوب

.º15 N

التوصيل واألجهزة المساعدة األخرى.

تقوير لتوسيع الثقوب متعدد الشفرات وكذلك لقطع خيوط اللولب.

تم تصميم

تم تصميم

تم تصميم

تركيزات العمل الموصى بها للمستحلب المستند اىلبمياه ذات صالبة ال تزيد عن

ذات شفرات متعددة وتحزيز األسنان في سبائك النحاس والدلفنة و التقطيع والسحب والدفع.
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• 

• 

JASOL Metal Working ACP III
المواصفات:

ISO-6743/7 L-MHE
DIN 51 385-1

• 

• 

JASOL Metal Working 22 S (sulfofrezol)
المواصفات:

ISO-6743/7 L-MHE
DIN 51 385-1

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL RC-68

JASOL RC-220

المواصفات:

المواصفات:

ISO VG: 68
ISO 6743-13:2002/G
DIN 51 502 CG/CGLP
Cincinnati Milacron P-50

ISO VG: 220
ISO 6743-13:2002/G
DIN 51 502 CG/CGLP
Cincinnati Milacron P-50

زيوت للموجهات

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol Metal Work ACP III

Jasol RC-68

للحفر العميق في الفوالذ والحديد الزهر وسبائك النحاس وللعمل عىل اآلالت تم تصميم

(

لتزييت جميع أنواع الموجهات المنزلقة ، وال سيما الموجهات األفقية المنزلقة العاملة في درجات تم تصميم

تم تصميم

Jasol Metal Work 22-S

Jasol RC-220

ما يعادل سلفوفريزول( مخصص لتصنيع الفوالذ والحديد الزهر بسرعات قطع عالية ودرجات 

لتزييت جميع أنواع الموجهات المنزلقة ، وال سيما الموجهات المنزلقة العمودية والموجهات

حرارة معتدلة وأحمال معتدلة.  يمكن استخدامه في أنظمة متوافقة مع زيوت تشحيم خالية من الزنك.

حرارة عالية للحد القاطع. موصى به بشكل خاص لتصنيع الفوالذ عالي المتانة والفوالذ المقاوم للحرارة .

الدقيقة التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة بتحميل ثقيل، يُستخدم في أي مكان يلزم فيه استخدام زيت عالي اللزوجة .

المكنية األوتوماتيكية . يتم استخدامه في أي مكان يتطلب فيه استخدام زيت ذي لزوجة زائدة.

زيوت المعالجة
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زيوت التصليد

• 

• 

• 

• 

JASOL Quench Oil 70

JASOL Quench Oil 120

المواصفات:

المواصفات:

PN-ISO 6743-14:2012
Grupa U

PN-ISO 6743-14:2012
Grupa U

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

• 

• 

JASOL Quench Oil 160
المواصفات:

PN-ISO 6743-14:2012
Grupa U

العبوات المتوفرة:

زيت للبستنة والغابات

• 

• 

JASOL Garden Oil SAE 10W/30
المواصفات:

SAE: 10W/30
API: SG/CD

العبوات المتوفرة:

Jasol Quench Oil 120
130-110

180-160

80-40 :
Jasol Quench Oil 70للمعالجة الحرارية لعناصر الحديد الزهر والصلب التي يُسمح فيها بالتشوهات الهندسية تم تصميم

تم تصميم

تم تصميم

درجة مئوية .

درجة مئوية .
Jasol Quench Oil 160للمعالجة الحرارية لعناصر الحديد الزهر والفوالذ السبكي المكربنة التي تتطلب نظافة

الصغيرة مع سرعة تبريد مناسبة ومطلوبة. درجة حرارة التغطيس الموصى بها

عالية لألسطح المصلّدة . درجة حرارة التغطيس الموصى بها: من

للمعالجة الحرارية لعناصر الحديد الزهر والفوالذ السبكي المكربنة  التي تتطلب نظافة

درجة مئوية .

عالية لألسطح المصلّدة . درجة حرارة التغطيس الموصى بها: من

Jasol Garden Oil SAE 10W/30
Jasol Garden Oil SAE 10W/30

عالي الجودة بتقنية مطورة خصيًصا لمحركات رباعية األشواط لمعدات الحدائق
مثل جزازات العشب وفرازات التربة والمحاريث وما إىل ذلك. زيت

الدرجات ويوفر خصائص أداء ممتازة مثل الحماية من التآكل ، يمنع تكوين رواسب عالية الحرارة ، ويضمن طبقة تزييت مثالية في
ظروف تحميل حراري عاٍل وتحميل ميكانيكي كبير .

زيت
هو زيت متعدد
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• 

• 

• 

JASOL Garden Oil SAE 30
المواصفات:

المواصفات:

SAE: 30
API: SG/CD

VG: 68 

زيت الفصل

• 

• 

• 

JASOL Rz Bitumen Oil

JASOL Agrigarden BIO
المواصفات:

Test biodegradowalności OECD 301F
OECD 301C MITI z wynikiem 63, 7%
ISO VG: 68

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

JASOL Agrigarden Oil  
(olej do pił żółty/ zielony)

Jasol Agrigarden Oil

Jasol Garden Oil SAE 30
Jasol Garden Oil SAE 30

عالي الجودة بتقنية مطورة خصيًصا لمحركات رباعية األشواط لمعدات الحدائق مثل زيت

زيت

Jasol Agrigarden Bio

OECD 301

مخصص لتزييت األنظمة الهيدروليكية التي تعمل في ظروف التشغيل الصعبة. يمكن استخدامه

قابليته للتحلل البيولوجي .الماكينة وسلسلة المنشار. وقد أثبتت أحدث اختبارات

 هو زيت أحادي الدرجة مخصصجزازات العشب وفرازات التربة والمحاريث وما إىل ذلك. زيت

في الغابات والبستنة والمنازل . يوفر هذا الزيت حماية مثالية ضد الصدأ والتأّكل بالحك والتصاق ممتاز باألجزاء المتحركة من

هو زيت مخصص لتزييت أنظمة القطع وموجهات المناشير الميكانيكية المستخدمة في

الماكينة وسلسلة المنشار.

لالستخدام في فترة الصيف.

الغابات والبستنة والمنازل . يوفر هذا الزيت حماية مثالية ضد الصدأ والتأّكل بالحك والتصاق ممتاز باألجزاء المتحركة من

Jasol Rz Bitumen Oilلتحضير مستحلب الزيت والماء، ويستخدم للقضاء عىل ظاهرة التصاق كتلة اإلسفلت
بالسطح المعدني للسيارات التي تنقل كميات من األسفلت وآالت رصف الطرق. التركيز العملي الموصى به لهذا المستحلب

المعتمد عىل هذا الزيت هو

 يستخدم

 ،%15-10.º15 n مع قساوة ماء تصل إىل

زيت للبستنة والغابات
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زيت التدفئة

• 

JASOL Term Oil 6
المواصفات:

ISO 6743/12 QB

العبوات المتوفرة:

زيوت للقاطرات

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Lokomotiv CF 40

JASOL Axial Rail Oil U

المواصفات:

المواصفات:

SAE: 40
API: CF

ISO VG 68
ISO L-AN
L-FC

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

زيوت لمحركات الغاز الثابتة

• 

JASOL RevGas 40
المواصفات:

SAE: 40

العبوات المتوفرة:

Jasol Term Oil 6270 كناقل حرارة في أنظمة التدفئة المغلقة مما يسمح بدرجات حرارة للزيت تصل إىل حوالي

JASOL Axial Rail Oil

Jasol RevGas 40
Fairbanks-Morse و Clark و Cooper-Bessemer 

Ajax :

هو زيت يعتمد عىل زيوت أساسية معدنية مخصصة أساًسا لتزييت المحامل المنزلقة للقاطرات

عديم الرماد يوصى باستخدامه للمحركات ثنائية األشواط العاملة عىل الغاز الطبيعي مثل

Jasol Lokomotiv CF 40لتزييت محركات االحتراق التي تعمل بالديزل للسكك الحديدية والعاملة في ظروف تم تصميم

يستخدم
درجة مئوية. ومن بين األماكن المستخدمة فيها هذه األنظمة منشآت إنتاج زيوت التشحيم والزيوت وكذلك في السخانات

البخارية وعربات السكك الحديدية والترام عىل مدار العام.

التي تعمل في محطات نقل الغاز وضغطه. وهو مستند اىل حزمة

تشغيل صعبة.  كما ويمكن استخدامه أيًضا لتزييت محركات الديزل من النوع المماثل في األجهزة التقنية األخرى.

اضافات مخصصة تقوم بتقليل الرماد وتطيل عمر الخدمة .

زيت

وزيت

وأنظمة الزيت لتسخين الكتل البيتومينية.
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• 

JASOL Pneumatic
المواصفات:

ISO VG: 10-32

زيوت ألجهزة الهواء المضغوط

العبوات المتوفرة:

Product:
JASOL Pneumatic 10

JASOL Pneumatic 32
JASOL Pneumatic 15

1L 5L

• 

• 

JASOL Ceramix

JASOL Ceramix Uniwersalny

JASOL Formatol

المواصفات:

المواصفات:

ISO VG: 2-22

ISO VG: 100-180

زيوت مضادة لاللتصاق 

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

Jasol Ceramix 2-22زيت مصمم لطالء القوالب البالستيكية والفوالذية والخشبية المستخدمة في إنتاج أنواع مختلفة 

Jasol Ceramix

Jasol Formatol 100-180 

زيت عام األغراض مصمم لطالء القوالب البالستيكية والفوالذية والخشبية المستخدمة في إنتاج أنواع

لطالء القوالب البالستيكية والفوالذية والخشبية المستخدمة في إنتاج أنواع مختلفة

من العناصر الخرسانية الركام أو الخلوية.  يمنع التصاق الخرسانة بسطح القالب ، األمر الذي يسّهل الفصل والحصول عىل سطح

من العناصر الخرسانية الركام أو الخلوية.  يمنع التصاق الخرسانة بسطح القالب ، األمر الذي يسّهل الفصل والحصول عىل سطح

أملس ونظيف للعناصر المقولبة.

عىل سطح أملس ونظيف للعناصر المقولبة.

 ُصمم

مختلفة من العناصر الخرسانية الركام أو الخلوية.  يمنع التصاق الخرسانة بسطح القالب ، األمر الذي يسّهل الفصل والحصول

أملس ونظيف للعناصر المقولبة.

Jasol Pneumatic 10-32ِّسة مصمم لتزييت األجهزة العاملة بالهواء المضغوط كمفاتيح الربط التركيبي والمثاقب وُمدب
التنجيد التي تتطلب تشحيم األجزاء الداخلية المتحركة .
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Grease ŁT 43

JASOL Grease EP 2

JASOL Grease EP 0

JASOL Grease EP 00

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

NLGI: 3
DIN 51 502: K3K-30

NLGI:2
DIN 51 502: KP2K-20

NLGI: 0

NLGI: 00

• 

JASOL Grease EP 000
المواصفات:

NLGI: 000

180

180

180

180

180

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

9

9

9

9

9

0,9

0,9

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

الشحوم

Jasol Grease ŁT 43

Jasol Grease ŁT 43

30-

20-

20-

20-

30-

130+

100+

100+

100+

130+

عبارة عن شحم من الليثيوم مخصص لتزييت محامل الدرفلة/ المحامل الدوارة والمنزلقة لجميع

Jasol Grease EP 0 عبارة عن شحم من الليثيوم مخصص لتزييت المحامل الدوارة التي تعمل تحت تحميالت شعاعية

Jasol Grease EP 2 

Jasol Grease EP 2 

Jasol Grease EP 00

Jasol Grease EP 000

عبارة عن شحم من الليثيوم مخصص لتزييت المحامل الدوارة التي تعمل تحت تحميالت شعاعية

عبارة عن شحم من الليثيوم مخصص لتزييت المحامل الدوارة التي تعمل تحت تحميالت شعاعية

عبارة عن شحم من الليثيوم مخصص لتزييت المحامل الدوارة التي تعمل تحت تحميالت شعاعية

درجة مئوية إىلاآلالت التي تعمل في درجات حرارة تتراوح من

درجة مئوية إىل

درجة مئوية إل

درجة مئوية إل

درجة
مئوية إىل

في مسافات قصيرة.

مقاوم للماء.

درجة مئوية . كما ويوصى باستخدامه أيًضا في

وارتطامية ومحورية عالية  كمعامل الدلفنة والمكابس والكسارات.  مصمم لتشحيم المحامل ذات أنظمة تشحيم مركزية
درجة مئوية وتتطلب ضخ الشحم لمسافات طويلة جًدا.

درجة مئوية وتتطلب ضخ الشحم لمسافات طويلة جًدا.

درجة مئوية وتتطلب ضخ الشحم لمسافات طويلة

وارتطامية ومحورية عالية ، عىل سبيل المثال معامل الدلفنة والمكابس والكسارات في نطاق درجة الحرارة من

وارتطامية ومحورية عالية كمعامل الدلفنة والمكابس والكسارات.  هذا الشحم مصمم لتشحيم المحامل ذات أنظمة تشحيم

المنازل ، عىل سبيل المثال لتزييت أزواج االحتكاك في الدراجات الهوائية والدراجات النارية ومعدات الحدائق وقطع اآلراضي ، 
ولتشحيم البراغي ومفصالت األبواب والبوابات وما إىل ذلك .

تعمل في درجات حرارة تتراوح من 

تعمل في درجات حرارة تتراوح من

درجة مئوية.  مصمم ألنظمة التشحيم الفردية والمركزية العاملة في درجات حرارة عالية ، مع ضخ الشحوم
مقاوم للغسيل بالماء ويوفر الحماية ضد التآكل في البيئة الرطبة .

وارتطامية ومحورية عالية كمعامل الدلفنة والمكابس والكسارات.  مصمم لتشحيم المحامل ذات أنظمة تشحيم مركزية

مركزية تعمل في درجات حرارة تتراوح من
جًدا.
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الشحوم

• 

• 

JASOL Grafit

JASOL Grease STP

NLGI: 2

NLGI: 1

180

180

4,5

4,5

9

9

0,9

0,9

المواصفات:

المواصفات:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

20-

20-

60

60

 Jasol Grease Grafit .شحم الكالسيوم المحتوي عىل الجرافيت المخصص لتزييت نوابض السيارات والسروج في الشاحنات

Jasol Grease STPمخصص للتشحيم الدوري لهيكل السيارة ، باإلضافة إىل الوصالت المفصلية

إىل

إىل

 يتم استخدامه أيًضا لتزييت التروس المسننة المفتوحة والتروس الحلزونية والسالسل وعقد االحتكاك المحّملة األخرى التي 

والدبابيس والموجهات في نطاق درجة حرارة التشغيل من

درجة مئوية.  يمكن استخدامه كشحم نموذجي عند التركيب  .تعمل في نطاق درجة حرارة من

درجة مئوية. ال يستخدم لتشحيم محامل العناصر
شحم الكالسيوم من

المتدحرجة .



مركز البيع

+48 797 734 446
+48 505 134 630

zamowienia@flukar.eu

لالتصال

(+48) 32 700 22 50
(+48) 32 700 22 60

info@flukar.eu

مكتب الشركة

40-007 Katowice
Uniwersytecka 13

Poland

المصانع

38-200 Jasło
3 Maja 101, Poland

47-225 Kędzierzyn-Koźle
Szkolna 15, Poland


