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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

Моторното масло JASOL Extra Motor OIL C3 504.00 507.00 SN/CF 5W/30 LONGLIFE е предназначено за използване  
в двигатели на леки автомобили и лекотоварни микробуси. Може да се изплозва както в съвременни бензинови 
двигатели, оборудвани с каталитичен конвертор, така и в дизелови двигатели със и без турбокомпресор, с DPF 
или TWC филтри. Маслото отговаря на последните изисквания на Volkswagen 504 00/507 00, може да се използва  
и в двигатели изискващи спазване на по-стари спецификации на VW.

Jasol Extra Motor Oil C3 SN/CF 5W/30 Longlife е предназначено за използване в двигатели на леки автомобили и лекотоварни 
микробуси. Може да се използва в съвременни бензинови и дизелови двигатели със и без турбокомпресор, използващи 
усъвършенствани системи за обработка за отработени газове, като дизелови филтри за твърди частици (DPF) и трипътен 
каталитичен конвертор (TWC).

Jasol Extra Motor Oil C3 SN/CF 5W/40 Longlife е предназначено за използване в двигатели на леки автомобили и лекотоварни 
микробуси. Може да се използва в съвременни бензинови и дизелови двигатели със и без турбокомпресор, използващи 
усъвършенствани системи за обработка за отработени газове, като дизелови филтри за твърди частици (DPF ) и трипътен 
каталитичен конвертор (TWC).

Маслото Jasol Extra Motor Oil C2 5W/30 е предназначено за модерни бензинови и дизелови двигатели, оборудвани с DPF  
и системи за третиране на отработените газове с турбокомпресор. Препоръчва се за леки и лекотоварни автомобили, 
които използват двигателни масла ACEA A5/B5 и ACEA C2.

Jasol Premium Motor Oil SN/CF 5W/30 е предназначено за използване в леки и лекотоварни автомобили с бензинови или 
дизелови двигатели (с изключение на дизеловите двигатели с филтри за твърди частици), LPG двигатели, двигатели със 
или без турбокомпресор, а също така и в двигатели - модерни или по-стари, със или без катализатор.

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

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

АВТОМОБИЛНИ МАСЛА
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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

Jasol Premium Motor Oil SN/CF 5W/40 е предназначено за използване в леки и лекотоварни автомобили с бензинови или 
дизелови двигатели (с изключение на дизеловите двигатели с филтри за твърди частици), LPG двигатели, двигатели със 
или без турбокомпресор, а също така и в двигатели - модерни или по-стари, със или без катализатор.

Jasol Extra Motor Oil Semisynthetic SL/CF 10W/40 е полусинтетично двигателно масло на базата на високо рафинирани 
базови масла, обогатено със специални пакети от добавки. То е предназначено главно за използване в леки и лекотоварни 
автомобили. Може да се използва както в бензинови, така и в дизелови двигатели, оборудвани с катализатор.

Jasol Extra Motor Oil SL/CF 15W/40 е предназначено за смазване на различни видове бензинови и дизелови двигатели, 
със или без турбокомпресор, работещи в различни условия. Може да се използва и в превозни средства, в които 
производителят препоръчва използването на масла от клас API: SH, SG, SJ.

Jasol Motor Oil 4T SL 10W/40 Полусинтетично моторно масло, предназначено за смазване на пресилени четиритактови 
двигатели на мотоциклети от най-нова генерация, а също и за използване в скоростните кутии на мотоциклети  
с мокър съединител.

Jasol Universal Motor Oil SF/CC 15W/40 е предназначено за смазване на различни видове бензинови и дизелови двигатели, 
чийто производител препоръчва използването на масло от клас API: SF, SE или по-нисък. Може да се използва и в дизелови 
двигатели, за които производителят препоръчва използването на масло в API: CC клас.

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

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

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

АВТОМОБИЛНИ МАСЛА
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JASOL Selekt Motor OIL SD 20W/40

JASOL LUX 10

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

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

Jasol Selekt Motor Oil SD 20W/40 е моторно масло, предназначено за смазване на по-стари типове бензинови двигатели 
от клас API: SD. Съдържа минерални базови масла, предназначени за този вискозитетен клас и има отлична стабилност 
на стареене.

Моторното масло Jasol LUX 10 е предназначено за използване в триещи съединители, които не изискват използването на 
масла, съдържащи подобрители. Може да се използва като машинно масло навсякъде, където има нужда от поддържане 
на маслен филм между триещите се части.

МаслотоJasol Truck Ultra LS CI-4/SL 10W/30 е с намалено съдържание на SAPS (ниско ниво на сулфатна пепел, фосфор  
и сяра), проектирано специално за дизелови двигатели, които отговарят на най-строгите емисионни стандарти Euro VI 
и Euro V. Препоръчва се за товарни автомобили , трактори, автобуси, работещи в много трудни условия и са с удължени 
интервали на сменяне. Използваната формула гарантира пълна съвместимост с филтърните системи и катализаторите 
както в най-новите, така и в по-старите типове превозни средства.

Маслото JASOL Truck Ultra LS CJ-4 10W/40 е с намалено съдържание на SAPS (ниско ниво на сулфатна пепел, фосфор  
и сяра), проектирано специално за дизелови двигатели, които отговарят на най-строгите емисионни стандарти Euro VI 
и Euro V. Препоръчва се за товарни автомобили , трактори, автобуси, работещи в много трудни условия и са с удължени 
интервали на сменяне. Използваната формула гарантира пълна съвместимост с филтърните системи и катализаторите 
както в най-новите, така и в по-старите типове превозни средства.

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)

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

АВТОМОБИЛНИ МАСЛА

МОТОРНИ МАСЛА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
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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

JASOL Truck Ultra UHPD CI-4/SL 10W/40 е двигателно масло от вида Ultra High Performance Diesel, осигуряващо оптимална 
работа на високо натоварените дизелови двигатели. Особено се препоръчва за двигатели на: камиони, трактори, автобуси, 
пътни и строителни машини. Осигурява адекватно смазване и има удължени интервали на сменяне. Може да се използва 
и в бензинови двигатели. Идеално е за фирми с разнообразен, модерен автопарк.

Jasol Truck Premium SHPD CI-4/SL 15W/40 е предназначен за силно натоварени дизелови двигатели на камиони, 
тежка строителна техника, селскостопанска техника и автобуси. Перфектната комбинация от минерални основи  
и обогатяващи добавки извълняват изискванията на най-строгите стандарти: API, ACEA, а също така и спецификациите 
на производителите на превозни средства. За използване при двигатели Euro V със SCR системи и за по-стари 
двигатели Euro IV, III, II, I. Препоръчва се и за работа с удължен пробег.

Jasol Truck Premium SHPD CI-4/SL 20W/50 е предназначен за силно натоварени дизелови двигатели на камиони, 
тежка строителна техника, селскостопанска техника и автобуси. Перфектната комбинация от минерални основи  
и обогатяващи добавки извълняват изискванията на най-строгите стандарти: API, ACEA, а също така и спецификациите 
на производителите на превозни средства. За използване при двигатели Euro V със SCR системи и за по-стари 
двигатели Euro IV, III, II, I. Препоръчва се и за работа с удължен пробег.

Jasol Truck Premium SHPD CH-4/SL 15W/40 е предназначен за силно натоварени дизелови двигатели на камиони, 
тежка строителна техника, селскостопанска техника и автобуси. Перфектната комбинация от минерални основи  
и обогатяващи добавки извълняват изискванията на най-строгите стандарти: API, ACEA, а също така и спецификациите 
на производителите на превозни средства. За използване при двигатели Euro IV със SCR системи и за по-стари 
двигатели Euro  III, II, I. Препоръчва се и за работа с удължен пробег.

Jasol Truck Plus CG-4/SJ 15W/40 е предназначен за смазване на всички видове четиритактови дизелови двигатели, 
работещи при ниски и високи натоварвания. Препоръчва се за използване в камиони, автобуси, строителна техника 
и високопроходими автомобили, където производителят препоръчва използването на масло от клас CG-4/SJ. Маслото 
може да се използва и в леки автомобили.

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

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

МОТОРНИ МАСЛА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
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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

Jasol Truck Plus CG-4/SJ 20W/50 е масло, предназначено за работа в тежко и средно пресилени дизелови двигатели със 
или без турбокомпресор, особено в големи камиони, строителна техника и автобуси. Правилно избраният вискозитет 
осигурява по-добро смазване, по-добро уплътняване на системата и по-малко течове в експлоатираните превозни 
средства. Може да се използва в по-стари типове превозни средства, за които се препоръчват масла от следните класове: 
CD, CE, CF-4.

Jasol Truck Classic CF-4/SG 15W/40 се препоръчва за използване в камиони, автобуси, строителна и селскостопанска 
техника, където производителят препоръчва използването на масло CF-4/SG. Може да се използва и в износено по-
старо оборудване, за което се препоръчват масла от по-нисък клас, например API: CD, CE.

Jasol Truck Classic CF-4/SG 20W/50 се препоръчва за използване в камиони, автобуси, строителна и селскостопанска 
техника, където производителят препоръчва използването на масло CF-4 / SG. Може да се използва и в износено по-старо 
оборудване, за което се препоръчват масла от по-нисък клас, например API: CD, CE.

Jasol Truck Standard CE/SG 15W/40 е всесезонно двигателно масло за дизелови двигатели, произведено е от висококачествени 
рафинирани базови масла и правилно подбран, многофункционален пакет от подобрители. Особено се препоръчва 
за смазване на по-стари типове двигатели - на камиони, автобуси за градски и междуградски транспорт, строителна  
и селскостопанска техника.

Jasol Truck Standard CE/SG 20W/50 е предназначен за смазване на всички видове четиритактови дизелови двигатели, 
работещи при ниски и високи натоварвания. Препоръчва се за използване в камиони, автобуси и строителна техника, 
чийто производител препоръчва използването на масло CE/SG.

MTU type 2
poziom jakości Volvo VDS-2

MTU type 1

MTU type 1

MTU type 1

MTU type 1

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

МОТОРНИ МАСЛА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
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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

Jasol Agri CD 15W/40 е предназначен за смазване на различни видове четиритактови дизелови двигатели със и без 
компресор, работещи с ниски и високи натоварвания. Препоръчва се и за износени двигатели. Моторното масло Jasol 
Agri CD 15W/40 е смесимо и взаимозаменяемо с масла от подобен вискозитет и клас на качеството.

Jasol Agri CD 10W е предназначен за смазване на различни видове дизелови двигатели със и без компресор, работещи 
при ниски и високи натоварвания. Препоръчва се и за износени двигатели. Може да се използва и в хидравличните 
системи на превозните средства, когато се изисква този тип масло. Моторното масло Jasol Agri CD 10W е смесимо  
и взаимозаменяемо с масла от подобен вискозитет и клас на качество.

Jasol Agri CC 15W/40 е предназначен за смазване на различни видове дизелови двигатели със и без компресор, 
работещи при ниски и високи натоварвания. Препоръчва се и за износени двигатели. Може да се използва  
и в хидравличните системи на превозните средства, когато се изисква този тип масло. Моторното масло Jasol Agri  
CC 15W/40 е смесимо и взаимозаменяемо с масла от подобен вискозитет и клас на качество.

Jasol Agri CC 50 е предназначена за смазване на различни видове дизелови двигатели със и без компресор, работещи при 
средни термични и механични натоварвания. Моторното масло Jasol Agri CC 50 е смесимо и взаимозаменяемо с масла от 
подобен вискозитет и клас на качеството.

Jasol Agri CC 40 е предназначена за смазване на различни видове дизелови двигатели със и без компресор, работещи при 
средни термични и механични натоварвания. Моторното масло Jasol Agri CC 40 се смесва и е взаимозаменяемо с масла 
от подобен вискозитет и клас на качеството.

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

МОТОРНИ МАСЛА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Agri CC 30

JASOL Agri CB/SC 15W/40

JASOL Agri CB

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

SAE: 30 
API: CC

API: TC
ISO:L-EGC
JASO: FC

SAE: 15W/40 
API: CB/SC

SAE: 30-50 
API: CB

Jasol Agri CC 30 е предназначена за смазване на различни видове дизелови двигатели със и без компресор, работещи при 
средни термични и механични натоварвания. Моторното масло Jasol Agri CC 30 се смесва и е взаимозаменяемо с масла 
от подобен вискозитет и клас на качеството.

Jasol 2T Stroke Oil Semisyntetic TC Red/Green е полусинтетично масло за двутактови двигатели, характеризиращо  
се с изключително ниски емисии на дим. Може да се използва в двигатели на верижни триони, храсторези и всички 
видове градинска техника, която има двутактов двигател. Перфектно се смесва с гориво и може да се използва  
в продуктите на Stihl, Husqvarna, Stiga и на други производители. Маслото може да се дозира директно в резервоара 
за гориво 2% спрямо горивото /в съотношение 1:50/, освен ако производителят на двигателя не е препоръчал друго.

Jasol Agri CB/SC 15W/40 е предназначен за смазване на четиритактови дизелови двигатели без компресор, работещи 
при леки и умерени натоварвания. Препоръчва се за дизелови двигатели от по-стари типове, където производителят 
препоръчва използването на масла от клас на качество API: CB. Може да се използва и за смазване на по-стари типове 
бензинови двигатели, където производителят препоръчва използването на масла от клас на качество SC според 
API. Моторното масло Jasol Agri CB/SC 15W/40 е смесимо и взаимозаменяемо с масла от подобен вискозитет и клас  
на качеството.

Jasol Agri CB 30-50 е предназначен за смазване на различни видове дизелови двигатели без компресор, работещи 
при леки термични и механични натоварвания. Препоръчва се за използване в по-стари типове двигатели, за които 
производителят препоръчва масла тип API: CB. Jasol Agri CB 30-50 се смесва и заменя с масла с подобен вискозитет  
и клас на качество.

МОТОРНИ МАСЛА ЗА ДВУТАКТОВИ ДВИГАТЕЛИ
JASOL 2T Stroke Oil Semisynthetic
TC Red/Green

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Продукт:
JASOL Agri CB 30

JASOL Agri CB 50
JASOL Agri CB 40

10L1L 20L5L 200LIBC
/luz

Достъпни опаковки:

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

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

МОТОРНИ МАСЛА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
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• 

• 

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

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

Jasol 2T Stroke Oil TA/TB е предназначено за двигатели с въздушно и водно охлаждане. Маслото може да се използва  
за двигатели на бензинови верижни триони и всички видове градинска техника, оборудвана с двутактови двигатели. 
Маслото може да се нанася директно в резервоара за гориво в съотношение 1:50 спрямо горивото, освен ако 
производителят на двигателя не препоръча друго.

Достъпни опаковки:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-5 75W/80 Semisynthetic

JASOL Gear OIL GL-5 75W/90 Semisynthetic

JASOL Gear OIL GL-5 75W/140

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

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

Jasol Gear Oil GL-5 75W/80 Semisynthetic е предназначено за смазване на зъбни предавки и задни мостове, по-специално 
за хипоидните предавки на леки автомобили, камиони, автобуси и машини за земни и пътни работи, работещи в много 
трудни условия, където производителят препоръчва използването на масло GL-5 клас според API.

Jasol Gear Oil GL-5 75W/90 Semisynthetic е предназначено за смазване на зъбни предавки и задни мостове, по-специално 
за хипоидните предавки в леки автомобили, камиони, автобуси и машини за земни и пътни работи, работещи в много 
трудни условия, където производителят препоръчва използването на масло клас GL-5 според API. Особено се препоръчва 
за скоростни кутии, произведени от ZF.

Jasol Gear Oil GL-5 75W/140 е предназначено за смазване на зъбни предавки и задни мостове, по-специално за хипоидните 
предавки в леки автомобили, камиони, автобуси, земни и пътни машини, работещи в много трудни условия, където 
производителят препоръчва употребата масло от клас GL-5 по API.

DAF
Iveco
Renault
Volvo

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

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

МОТОРНИ МАСЛА ЗА ДВУТАКТОВИ ДВИГАТЕЛИ

ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

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

Jasol Gear Oil GL-5 80W/90 е предназначено за използване в хипоиднте и предавки и в задните оси на леки автомобили, 
камиони, автобуси и машини за земни и пътни работи, работещи в трудни условия на работа, където производителят 
препоръчва използването на масло клас GL-5 по API.

Jasol Gear Oil GL-5 LS 80W/90 е предназначено за използване в хипоидни предавки и в задните оси на леки автомобили, 
камиони, автобуси, както и земни и пътни машини, работещи в трудни условия на работа, при които производителят 
препоръчва използването на масло от клас GL-5 според API. Подходящо за използване в тежкотоварни превозни 
средства, строителна техника и други механични устройства, оборудвани с предавки с ограничено приплъзване, 
т.нар. LS - Limited Slip.

Jasol Gear Oil GL-4 75W/80 Semisynthetic е предназначено за използване в ръчни скоросттни кутии и в задвижващите 
оси на автомобили и други моторни превозни средства, работещи в трудни условия на работа в широк диапазон  
от температури на околната среда, където е необходимо да се използва масло с клас GL- 4 и вискозитет 75W/80.

Jasol Gear Oil GL-5 85W/90 е предназначено за използване в хипоидните предавки и в задните оси на леки автомобили, 
камиони, автобуси, както и земни и пътни машини, работещи в трудни условия на работа, при които производителят 
препоръчва използването на масло клас GL -5 по API.

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

Jasol Gear Oil GL-5 85W/140 е предназначено за използване в главните предавки и задните оси на леки автомобили, 
камиони, автобуси, както и в машините за земни и пътни работи, работещи в трудни условия на работа. Също така се 
препоръчва за използване във всички машини, устройства и оборудване, за които производителят препоръчва масло 
API GL-5.

Scania STO 1:0
Volvo 1273.10

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА
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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 75W/90 Semisynthetic е предназначено за смазване на зъбни предавки и задни мостове, по-специално 
за хипоидни двигатели, леки автомобили, камиони, автобуси, както и земни и пътни машини, работещи в много трудни 
условия, при които производителят препоръчва използването на масло GL-4 според API.

• 

• 

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

Jasol Gear Oil GL-4 85W/140 е предназначено за използване в главните предавки и задните мостове на леки автомобили, 
камиони, автобуси, наземни и пътни машини, работещи в трудни условия на работа. Също така се препоръчва за 
използване във всички машини, устройства и оборудване, за които производителят препоръчва масло 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

Jasol Gear Oil GL-4 80W е предназначен за използване в хипоидните предавки на леки автомобили, камиони, автобуси, 
както и земни и пътни машини, работещи при средно натоварени условия, където производителят препоръчва 
използването на масло API GL4.

Jasol Automatic ATF III E е предназначен за автоматични скоростни кутии на леки автомобили, камиони и автобуси, в които 
производителят препоръчва използването на масла тип DEXRON III. Препоръчва се също за използване в хидравличните 
системи на кормилото и съединителите, изискващи използването на ATF масла.

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

Jasol Gear Oil GL4 80W/90 е предназначено за използване в хипоидни предавки в леки автомобили, камиони, автобуси, 
както и в машини за наземни и пътни работи, работещи в трудни условия на работа. Също така се препоръчва за 
използване във всички машини, устройства и оборудване, за които производителят препоръчва масло API GL-4.

MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E1

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА
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• 

• 

• 

• 

JASOL Automatic ATF II D
Спецификация:

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

Jasol Automatic ATF II D е предназначена за автоматични скоростни кутии на леки автомобили, камиони и автобуси, чийто 
производител препоръчва използването на масла тип DEXRON II D.Препоръчва се също за използване в хидравличните 
системи на кормилото и съединителите на леки и тежкотоварни автомобили, изискващи използването на ATF масла.

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

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

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

Jasol Extended Life Concentrate G12+, след разреждане с деминерализирана вода, се използва в охладителните системи 
изработени от чугун или алуминиеви сплави на двигателите на леки автомобили, камиони, автобуси, строителни 
машини и трактори. Степента на разреждане трябва да бъде избрана в зависимост от желаната температура  
на кристализация, в съответствие с таблицата за разреждане по-долу. Готовата течност се смесва с други охлаждащи 
течности на базата на етилен гликол.

Течността за охладителната система G12 Jasol Extended Life -37°C G12 + може да се използва в леки автомобили, камиони, 
автобуси, строителни машини и трактори. Има много добра защита от корозия по отношение на алуминия. Течността 
не съдържа фосфати, амини, нитрити, бор и силициеви съединения, което гарантира удължена издръжливост  
на охладителната система на двигателя при оптимална работа.

Jasol Antifreeze Концентрат G11, след разреждане с деминерализирана вода, се използва в охладителните системи  
на леки автомобили, камиони, автобуси, строителни машини и трактори. Степента на разреждане трябва да бъде избрана 
в зависимост от желаната температура на кристализация, в съответствие с таблицата за разреждане по-долу. Готовата 
течност се смесва с други охлаждащи течности на базата на етилен гликол.

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

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА

РАБОТНИ ТЕЧНОСТИ
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• 
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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  

Охлаждащата течност Jasol Antifreeze Coolant -37°C G11 се използва в охладителните системи от чугун и алуминий на леки 
автомобили, камиони, автобуси, строителни машини, трактори и промишлени машини. JASOL Antifreeze Coolant -37°C 
предпазва двигателя и охладителната система от прегряване, корозия и замръзване. Комбинация от добро качество 
и атрактивна цена.

Спирачната течност Jasol DOT-4 е предназначена за силно натоварени хидравлични спирачни и съединителни системи 
на леки автомобили, камиони, автобуси, ремаркета, мотоциклети и други превозни средства, за които ръководството  
за експлоатация препоръчва използването на спирачна течност с качество DOT-4.

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

Спирачната течност Jasol DOT-3 е предназначена за средно натоварени, хидравлични спирачни и съединителни системи 
на леки автомобили, камиони, автобуси, ремаркета, мотоциклети и други превозни средства, за които ръководството  
за експлоатация препоръчва използването на спирачна течност от класа на качество DOT 3.

Спирачната течност Jasol R-3 е предназначена за средно натоварени, хидравлични спирачни и съединителни системи 
на леки автомобили, камиони, автобуси, ремаркета, мотоциклети и други превозни средства, за които ръководството  
за експлоатация препоръчва използването на спирачна течност от клас на качество R-3 . Предназначена е за използване 
в по-стари типове превозни средства.

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

РАБОТНИ ТЕЧНОСТИ
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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 Hydraulic HVI 32, 46, 68 са предназначени за използване в силно натоварени системи за предаване на мощност 
и в хидравлични системи за задвижване и управление, в хидравлични трансмисии и в други механизми за регулация  
и правление. Високият вискозитетен индекс гарантира работата на хидравличните устройства, работещи в изключително 
трудни условия на високо налягане и в широк температурен диапазон.

Jasol Hydraulic HV 15-100 са проектирани за работа в трудни и много трудни условия, т.е. при високо налягане и различни 
температури. Те се характеризират с висок индекс на вискозитет. Подходящото ниво на противоизносни свойства, 
отличната филтрируемост и високата стабилност осигуряват оптимална експлоатация. Те са идеални за работа при 
различни метеорологични условия.

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

Jasol Hydraulic HV 46, 68 са хидравлични масла без съдържание на цинк, предназначени за работа в трудни и много трудни 
условия, т.е. при високо налягане и различни температури. Те се характеризират с висок индекс на вискозитет. Нивото на 
противоизносни свойства, отличната филтрируемост и високата стабилност осигуряват оптимална експлоатация. Идеални 
са за работа при различни метеорологични условия. Новата формула осигурява много по-добри експлоатационни 
свойства.

Jasol Hydraulic HLP-D 22-150 са предназначени за използване в стационарни и мобилни хидравлични системи на машини 
и устройства, работещи при умерени и трудни условия на работа и в случаите, когато съществува риск от замърсяване  
на системата с вода или кондензирана водна пара. Съдържат подходящи миещи и разпръскващи се добавки.

Jasol Hydraulic HM/HLP 15-150 са предназначени за използване в средно и силно натоварени системи за предаване  
на мощност, както и в хидравлични системи за задвижване и управление, в хидравлични трансмисии и други механизми 
за регулиране и управление, в които има трудни условия на работа с висока температура и влажност.

ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА

Продукт:

Продукт:

Продукт:

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

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Hydraulic HM/HLP Zinc Free

JASOL Hydraulic HL

Спецификация:

Спецификация:

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

Jasol Hydraulic HM/HLP 32, 46, 68 са безцинкови хидравлични масла, предназначени за използване в системи  
за предаване на мощност със средно и силно натоварване, както и в хидравлични системи за задвижване и управление, 
в хидравлични трансмисии и други механизми за регулиране и управление, в които има трудни условия на работа  
и повишена температура и влажност. Новата формула гарантира по-дълъг експлоатационен живот в сравнение със 
стандартните минерални хидравлични масла.

Jasol Hydraulic HL 15-150 е предназначен за използване в системи за пренос на мощност с леко и средно натоварване, 
както и в хидравлични системи за задвижване и управление на устройства с хидростатично задвижване, работещи при 
умерени температурни условия. Благодарение на оптимално подбран пакет от добавки, предпазва системата от корозия 
и намалява износването.

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Продукт:

Продукт:

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

ХИДРАВЛИЧНО ТАНСМИСИОННИ МАСЛА

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Hydrulic BIO HETG 46

JASOL Multi HG

Спецификация:

Спецификация:

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

Биоразградимото хидравлично масло Jasol Hydraulic BIO HETG 46 е предназначено за промишлени и мобилни 
хидростатични хидравлични системи, където съществува потенциален риск от попадане на маслото в околната среда, 
включително: в хидравлични системи на машини и устройства, използвани в горското стопанство, селското стопанство  
и строителството; в корабните конструкции и устройства; в промишлените машини и оборудване.

Jasol Multi HG 46, 68 се използва за смазване на хидравличните системи на машини и устройства, а също и на различни 
системи за предаване на сила, мощност и хидравлично задвижване. Използват се в цилиндрични предавки с прави  
и наклонени зъби, а също и в конични предавки. Могат да се използват навсякъде, където производителят на устройството 
препоръчва използването на хидравлични масла от клас HLP и трансмисионни масла от клас CLP.

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА
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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

Jasol Agricat STOU 10W/30 модерно многофункционално масло от вида STOU, предназначено е за работа в трудни 
условия на работа в съвременна селскостопанска и строителна техника. Осигурява изключителна защита при 
дизелови двигатели, ръчни скоростни кутии и при хидравлични системи и мокри спирачки.

Jasol Agricat STOU 10W/40 многофункционално масло STOU (Super Tractor Oil Universal) предназначено за работа при 
много трудни условия на работа в селскостопанска и строителна техника. Осигурява изключителна защита при дизелови 
двигатели, ръчни трансмисии и при хидравлични системи и мокри спирачки.

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

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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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

Jasol Agricat UTTO 10W/30 е предназначен за смазване на различни видове двигатели, използвани в селскостопански, 
строителни и промишлени съоръжения (скоростни кутии, главни и кормилни механизми, диференциали) и силно 
натоварени хидравлични системи, в съответствие с препоръките на производителите на машини и превозни 
средства. Може да се използва в трактори, където ръчната трансмисия, осите, хидравличните устройства и „мокрите 
спирачки” се смазват с една маслена система.

Трансмисионно масло Jasol Agricat UTTO 10W/40 е всесезонно и многофункционално. Осигурява отлична защита 
срещу износване и корозия, както и ограничава образуването на отлагания и утайки. Предназначено е за смазване  
на различни видове двигатели, използвани в селскостопанска, строителна и промишлена техника (скоростни кутии, 
главни и кормилни механизми, диференциали) и силно натоварени хидравлични системи, в съответствие с препоръките 
на производителите на машини и превозни средства. Особено се препоръчва за John Deere.

Хидравлично трансмисионното масло Jasol Agricat SAE 10W е предназначено за работа в трудни условия в скоростни 
кутии, скоростни кутии Powershift, в системи за пренос на мощност, както и хидравлични системи за задвижване  
и управление на тежка строителна техника, трактори и товарачи. Препоръчително масло за Ursus.

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

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ МАСЛА
СЕЛСКОСТОПАНСКА 
ТЕХНИКА, СТРОИТЕЛСТВО)(
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JASOL Agricat SAE 30

JASOL Agri U

Спецификация:

Спецификация:

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

Минерално хидравлично и редукторно масло Jasol Agricat SAE 30 от тип PTF (Power Transmission Fluid), произведено  
на базата на дълбоко рафинирано минерално масло. Оптималната формула гарантира: високи антипенни свойства, 
много добри деемулгиращи свойства, висока филтрируемост и съвместимост с уплътнителните материали на системата. 
Маслото Jasol Agricat SAE 30 е предназначено за работа в тежки условия в скоростни кутии, в скоростни кутии Powershift, 
в трансмисионни системи, както и в хидравлични системи за управление на тежка строителна техника, трактори  
и товарачи. Специално препоръчвано масло за New Holland.

Jasol Agri U е универсално хидравлично и трансмисионно масло, предназначено за използване в скоростни кутии, 
в двигатели, както и в трансмисионни и хидравлични системи. Използва се за смазване на задвижващата система, 
също с т.нар мокри спирачки и като работна течност в хидравличните системи на трактори и селскостопански 
машини.

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

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Agri Box 26
Спецификация:

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

Jasol Agri Box 26 е предназначен за смазване на хидравлични системи, работещи в трудни условия на работа. Може  
да се използва и в хидромеханични двигатели, в хидравличните системи за управление на моторни превозни средства 
и в някои хидрокинетични системи.

Достъпни опаковки:

МАСЛА ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ДВИГАТЕЛИ

• 

• 

• • 

• 

• 

JASOL Gear Trans SP-CLP
Спецификация:

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

Jasol Gear Trans SP/CLP 68-680 са предназначени за смазване на силно натоварени механични двигатели на 
промишлено оборудване, често предаващи ударни натоварвания, например в строителни машини, в машини, работещи  
в миннодобивната индустрия и в други устройства, при по-високи работни температури до 120°С. Използват  
се в двигатели, изискващи използването на масла с повишена устойчивост на смазочния слой към натоварване.

Grupa C

Достъпни опаковки:

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

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ МАСЛА
СЕЛСКОСТОПАНСКА 
ТЕХНИКА, СТРОИТЕЛСТВО)(
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МАШИННИ МАСЛА

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Gear Trans PZ

JASOL AN

JASOL Gear Trans

JASOL Gear Trans PL

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

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

Зимното масло Jasol Gear Trans PZ за индустриални двигатели се използва за смазване на ниско натоварени 
двигатели в моторни превозни средства, индустриални двигатели и селскостопански машини, с изключение  
на хипоидни двигатели.

Jasol AN 10-150 е минерално машинно масло, предназначено за смазване на леко и средно натоварени работни 
елементи на промишлени машини и устройства, на търкалящи и плъзгащи лагери, водачи, шпиндели и отворени 
механични двигатели, където не се изисква използването на функционални добавки.

Jasol Gear Trans 68-460 са предназначени за смазване на средно натоварени механични двигатели на промишлено 
оборудване, строителни машини, машини, работещи в миннодобивната промишленост, в металорежещи машини  
и други устройства, при работни температури не по-високи от 100°C.

Лятното масло Jasol Gear Trans PL за индустриални двигатели се използва за смазване на ниско натоварени двигатели  
в моторни превозни средства, индустриални двигатели и селскостопански машини, с изключение на хипоидни двигатели.

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Product

Продукт:

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

МАСЛА ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ДВИГАТЕЛИ
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• 

Jasovel 19
Спецификация:

ISO VG: 10

Jasovel 19, масло на базата на минерални базови масла, предназначено за смазване през поток и чрез потапяне 
на високоскоростни металорежещи машини, текстилни машини и други прецизни елементи, в съответствие  
с инструкциите за смазване.

Достъпни опаковки:

СМАЗОЧНИ МАШИННИ МАСЛА

• 

• 

JASOL MN-11

JASOL MN-15

Спецификация:

Спецификация:

PN-56/C-96074

PN-56/C-96074

Jasol MN 11 е предназначен за смазване на лагери в парни машини при плавателни съдове, на лагери, изложени на контакт 
с вода (смазочните масла образуват с водата постоянна смазваща емулсия), а също и на лагери на машини, изложени  
на по-високи единични натоварвания и за смазване на външни части на парни машини.

Jasol MN 15 е предназначен за смазване на лагери в парни машини при плавателни съдове, на лагери, изложени на контакт 
с вода (смазочните масла образуват с водата постоянна смазваща емулсия) и също на лагери на машини, изложени  
на по-високо единично натоварване и за смазване на корабни винт лагери.

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

• 

• 

• 

• 

JASOL Compressor Oil L-DAH
Спецификация:

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

Jasol Compressor Oil L-DAH 46, 68 е предназначено за смазване на въздушни бутални, ротационни и лопаткови компресори, 
смазвани капково и работещи при средни работни натоварвания. Базирано е на специален пакет от добавки, който 
гарантира висока стабилност на окисляване и предпазва компонентите от корозия.

КОМПРЕСОРНИ МАСЛА

Достъпни опаковки:

МАШИННИ МАСЛА



21

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Compressor Oil L-DAB

JASOL Compressor Oil L-DAA

Спецификация:

Спецификация:

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

Компресорното масло Jasol L-DAB 68, 100 е предназначено за смазване на въздушни бутални, ротационни и лопаткови 
компресори, смазвани капково при средни работни натоварвания. Осигурява добра защита от корозия и висока термична 
стабилност.

Jasol Compressor Oil L-DAA 46, 68, 100 са предназначени за смазване на въздушни бутални, ротационни и лопаткови 
компресори, смазвани капково при леки работни натоварвания. Минералното компресорно масло е създадено на базата 
на специален пакет добавки.

• 

• 

JASOL Freeze 20

JASOL Freeze 30

Спецификация:

Спецификация:

PN-74/C-96072

PN-74/C-96072

Jasol Freeze 20 е предназначен за смазване на амонячни хладилни компресори с температура на изпарителя -50ºC, 
например двустепенни компресори с циркулираща система за смазване. Базирано е на технология, която осигурява 
максимална защита при изключително ниски работни температури.

Jasol Freeze 30 е предназначен за смазване на амонячни хладилни компресори, при които температурата в изпарителя 
достига -30ºC, например за компресори с непрекъснат поток с циркулационната система за смазване. Базирано  
е на технология, която осигурява максимална защита в широк температурен диапазон.

МАСЛА ЗА ХЛАДИЛНИ КОМПРЕСОРИ

Достъпни опаковки:

Продукт:
JASOL Compressor Oil L-DAA 46

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

5L0,6L 20L1L 200LIBC
/luz

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

КОМПРЕСОРНИ МАСЛА



22

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Turbine Oil TU
Спецификация:

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

Jasol Turbine Oil TU 32–68 са предназначени за смазване и охлаждане на удължени и напречни лагери в парни, газови  
и водни турбини. Могат да се използват и като хидравлични течности в системите за управление и захранване с масло 
за фрикционни двойки, двигатели, съединителни втулки и други спомагателни устройства.

ТУРБИННИ МАСЛА

Достъпни опаковки:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Metal Working ES-12

JASOL Metal Working ACP I

JASOL Metal Working ACP II

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

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

Jasol Metal Working ES-12 е концентрат с високо съдържание на масло, който създава млечни емулсии. Под формата 
на водно охлаждаща и смазваща емулсия се използва при обработката на стомана, чугун, цветни метали и техните 
сплави. Маслените емулсии Jasol Metal Working ES-12 трябва да се разреждат с вода с твърдост не по-висока от 15° N. 
Препоръчителни работни концентрации на емулсията на базата на JASOL Metal Working ES-12 в зависимост от вида на 
обработка и обработвания материал: шлайфане (3 ÷ 5%), струговане, фрезоване, пробиване (5 ÷ 10%), резбоване (10 ÷ 15%).

Jasol Metal Working ACP I е предназначен за профилиране на стомана, чугун, мед и алуминиеви сплави при високо 
единично налягане и висока скорост на рязане. Препоръчва се за смазване на свредлото и при рязане на винтове.

Jasol Metal Working ACP II е предназначен за периферно фрезоване, пробиване на стомана, медни и алуминиеви сплави, 
със свредла, а също и за резбоване на винтове в медни сплави и за валцоване, струговане, разтягане и пробутане.

МАСЛА ЗА ОБРАБОТКА

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:
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• 

• 

JASOL Metal Working ACP III
Спецификация:

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

Jasol Metal Working ACP III е предназначен за дълбоко пробиване в стомана, чугун, медни сплави и за работа върху 
автоматични металорежещи машини. Използва се навсякъде, където се изисква машинно масло с повишен вискозитет.

• 

• 

JASOL Metal Working 22 S (sulfofrezol)
Спецификация:

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

Jasol Metal Working 22-S (еквивалент на Sulfofrezol) е предназначен за обработка на стомана и чугун при високи 
скорости на рязане и високи температури на острието. Особено се препоръчва за обработка на високоякостни стомани 
и топлоустойчиви стомани.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL RC-68

JASOL RC-220

Спецификация:

Спецификация:

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

Jasol RC-68 е предназначен за смазване на всички видове плъзгащи водачи, по-специално хоризонтални плъзгащи 
елементи, работещи при умерени температури и умерени натоварвания. Може да се използва в системи, в които  
се използва смазка без цинк.

Jasol RC-220 е предназначен за смазване на всички видове плъзгащи се водачи, а по-специално завертикални 
плъзгащи елементи и прецизни водачи, работещи при повишени температури и тежки натоварвания. Приложимо 
навсякъде, където се изисква масло с висок вискозитет за плъзгачи.

МАСЛА ЗА НАПРАВЛЯВАЩИ ПАРАЛЕЛИ

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

МАСЛА ЗА ОБРАБОТКА
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ВТВЪРДЯВАЩИ МАСЛА

• 

• 

• 

• 

JASOL Quench Oil 70

JASOL Quench Oil 120

Спецификация:

Спецификация:

PN-ISO 6743-14:2012
Grupa U

PN-ISO 6743-14:2012
Grupa U

Jasol Quench Oil 70 е предназначен за термична обработка на чугунени и стоманени елементи, за които се допускат 
малки геометрични деформации и има необходимата подходяща скорост на охлаждане. Препоръчителна температура 
на банята: 40-80ºC.

Jasol Quench Oil 120 е предназначен за термична обработка на чугунени, легирани и карбунизирани стоманени 
елементи, за които се изисква висока чистота на закалените повърхности. Препоръчителна температура на банята: 
110-130ºC.

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

• 

• 

JASOL Quench Oil 160
Спецификация:

PN-ISO 6743-14:2012
Grupa U

Jasol Quench Oil 160 е предназначен за термична обработка на чугунени, легирани и карбунизирани стоманени елементи, 
за които се изисква висока чистота на закалените повърхности. Препоръчителна температура на банята: 160-180ºC.

Достъпни опаковки:

МАСЛА ЗА ГРАДИНАРСТВОТО/ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

• 

• 

JASOL Garden Oil SAE 10W/30
Спецификация:

SAE: 10W/30
API: SG/CD

Jasol Garden Oil SAE 10W/30 висококачествено масло с технология, специално разработена за четиритактови двигатели 
на градинско оборудване като косачки, мотофрези, плугове и др. JASOL GARDEN OIL SAE 10W/30 е всесезонно масло 
и осигурява отлични експлоатационни свойства като защита от корозия, а съяо така предотвратява образуването 
на високотемпературни отлагания, гарантира оптимален смазващ филм при условия на висока температура  
и механични натоварвания.

Достъпни опаковки:
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• 

• 

• 

JASOL Garden Oil SAE 30
Спецификация:

Спецификация:

SAE: 30
API: SG/CD

VG: 68 

Jasol Garden Oil SAE 30 висококачествено масло с технология, специално разработена за четиритактови двигатели  
на градинска техника като косачки, мотофрези и др. JASOL GARDEN OIL SAE 30 е едносезонно масло, предназначено  
за използване само през летния период.

Jasol Agrigarden Oil е масло, предназначено за смазване на режещи системи и водачи на моторни триони, използвани 
в горското стопанство, градинарството и вкъщи. Маслото осигурява оптимална защита срещу корозия, абразивно 
износване и има много добра адхезия към подвижните части на машината и веригата на триона.

РАЗДЕЛИТЕЛНО МАСЛО

• 

• 

• 

JASOL Rz Bitumen Oil

JASOL Agrigarden BIO
Спецификация:

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

Биоразградимо масло Jasol Agrigarden, предназначено за смазване на режещи системи и водачи на моторни триони, 
използвани в горското стопанство, градинарството и вкъщи. Маслото осигурява оптимална защита срещу корозия, 
абразивно износване и има много добра адхезия към подвижните части на машината и веригата на триона. Доказано 
биоразградим в последните тестове на OECD 301.

Jasol Rz Bitumen Oil е предназначен за приготвяне на водно-маслена емулсия, използвана за премахване на залепването 
на асфалтовата маса върху металната повърхност на автомобилите, превозващи асфалтова маса и машините за пътни 
настилки. Препоръчителната работна концентрация на емулсията на базата на JASOL Rz Bitumin Oil е 10-15%, с твърдост 
на водата до 15° n.

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

JASOL Agrigarden Oil  
(olej do pił żółty/ zielony)

МАСЛА ЗА ГРАДИНАРСТВОТО/ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
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НАФТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

• 

JASOL Term Oil 6
Спецификация:

ISO 6743/12 QB

Jasol Term Oil 6 се използва като топлоносител в затворени отоплителни системи, позволяващи температури на 
маслото до приблизително 270 °C, използва се вкл. в инсталации за производство на мазнини и смазочни масла, както 
и в нагреватели и маслени системи за нагряване на битумни маси.

Достъпни опаковки:

МАСЛА ЗА ЛОКОМОТИВИ

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Lokomotiv CF 40

JASOL Axial Rail Oil U

Спецификация:

Спецификация:

SAE: 40
API: CF

ISO VG 68
ISO L-AN
L-FC

Jasol Lokomotiv CF 40 е предназначен за смазване на тежкотоварни дизелови железопътни двигатели с вътрешно горене, 
работещи в трудни условия на работа. Може да се използва и за смазване на дизелови двигатели от подобен тип в други 
технически устройства.

JASOL Axial Rail Oil U е масло на базата на минерални базови масла, предназначено основно за смазване на плъзгащи 
лагери на парни локомотиви, на железопътни и трамвайни вагони целогодишно.

Достъпни опаковки:

Достъпни опаковки:

МАСЛА ЗА СТАЦИОНАРНИ ГАЗОВИ ДВИГАТЕЛИ

• 

JASOL RevGas 40
Спецификация:

SAE: 40

Безпепелното масло Jasol RevGas 40 се препоръчва за двутактови двигатели на природен газ като: Ajax, Cooper-
Bessemer, Clark и Fairbanks-Morse, работещи в газопреносни и компресионни станции. Изработен е на базата на 
специален пакет от добавки, намаляващи пепелта и удължаващи експлоатационния живот.

Достъпни опаковки:
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• 

JASOL Pneumatic
Спецификация:

ISO VG: 10-32

Jasol Pneumatic 10-32 е предназначен за смазване на пневматични устройства като гаечни ключове, бормашини или 
телбод за тапицерия, които изискват смазване на вътрешни движещи се части.

МАСЛА ЗА ПНЕВМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА

Достъпни опаковки:

Продукт:
JASOL Pneumatic 10

JASOL Pneumatic 32
JASOL Pneumatic 15

1L 5L

• 

• 

JASOL Ceramix

JASOL Ceramix Uniwersalny

JASOL Formatol

Спецификация:

Спецификация:

ISO VG: 2-22

ISO VG: 100-180

Jasol Ceramix 2-22 е предназначена за покриване на стоманени, дървени и пластмасови форми, използвани при 
производството на различни видове елементи от клетъчен и лек бетон. Той предотвратява залепването на бетона към 
повърхността на матрицата, което улеснява отделянето и получаването на гладка и чиста повърхност на формираните 
елементи.

Jasol Ceramix Universal е предназначена за покриване на стоманени, дървени и пластмасови форми, използвани при 
производството на различни видове елементи от клетъчен и лек бетон. Той предотвратява залепването на бетона към 
повърхността на матрицата, което улеснява отделянето и получаването на гладка и чиста повърхност на формираните 
елементи.

Jasol Formatol 100-180 е предназначена за покриване на стоманени, дървени и пластмасови форми, използвани при 
производството на различни видове елементи от клетъчен и лек бетон. Той предотвратява залепването на бетона към 
повърхността на матрицата, което улеснява отделянето и получаването на гладка и чиста повърхност на формираните 
елементи.

АНТИАДХЕЗИВНИ СМАЗКИ
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JASOL Grease ŁT 43

JASOL Grease EP 2

JASOL Grease EP 0

JASOL Grease EP 00

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

Спецификация:

NLGI: 3
DIN 51 502: K3K-30

NLGI:2
DIN 51 502: KP2K-20

NLGI: 0

NLGI: 00

Jasol Grease ŁT 43 е литиева грес, предназначена за смазване на търкалящи и плъзгащи лагери на всички машини, 
работещи в температурен диапазон от -30°C до +130°C. Препоръчва се и за използване в домакинствата, например за 
смазване на фрикционни двойки във велосипеди, мотопеди, градинска техника и обурудване, за смазване на винтове, 
панти на врати, порти и др. Jasol Grease ŁT 43 е устойчива на вода.

Jasol Grease EP 2 е литиева грес, предназначена за смазване на търкалящи лагери, работещи при високи радиални, 
ударни и аксиални натоварвания, например валцовъчни мелници, преси, трошачки в температурен диапазон от -30°C 
до +130°C. Предназначена е за индивидуални и централни смазочни системи, работещи при високи температури, за 
изпомпване на грес на кратки разстояния. Jasol Grease EP е устойчива на измиване с вода и осигурява защита срещу 
корозия във влажна среда.

Jasol Grease EP 0 е литиева грес, предназначена за смазване на търкалящи лагери, работещи при големи радиални, 
ударни и аксиални натоварвания, например валцовъчни мелници, преси, трошачки. Тази грес е предназначена за 
смазване на лагери с централни системи за смазване, работещи в температурен диапазон от -20°C до + 100°C, които 
изискват изпомпване на смазката на много дълги разстояния.

Jasol Grease EP 00 е литиева грес, предназначена за смазване на търкалящи лагери, работещи при големи радиални, 
ударни и аксиални натоварвания, например валцовъчни мелници, преси, трошачки. Тази грес е предназначена за 
смазване на лагери с централни системи за смазване, работещи в температурен диапазон от -20°C до + 100°C, които 
изискват изпомпване на смазката на много дълги разстояния.

• 

JASOL Grease EP 000
Спецификация:

NLGI: 000

Jasol Grease EP 000 е литиева грес, предназначена за смазване на търкалящи лагери, работещи при високи радиални, 
ударни и аксиални натоварвания, например валцовъчни мелници, преси, трошачки. Тази грес е предназначена за 
смазване на лагери с централни системи за смазване, работещи в температурен диапазон от -20°C до + 100°C, които 
изискват изпомпване на смазката на много дълги разстояния.
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JASOL Grafit

JASOL Grease STP

NLGI: 2

NLGI: 1

Jasol Grease Графитна калциева грес, съдържаща графит, предназначена за смазване на автомобилни ресори и на 
седлата в камиони. Използва се и за смазване на отворени двигатели, червячни двигатели, вериги и други натоварени 
фрикционни възли, които работят в температурен диапазон от -20 до 60°C. Може да се използва като типична монтажна 
грес.

Калциевата грес Jasol Grease STP е предназначена за периодично смазване на автомобилни шасита, както и съединения, 
щифтове и водачи в температурен диапазон на работа от -20 до 60°C. Да не се използва за смазване на търкалящи лагери.
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