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Revline Ultra Force C5 0W/20

Revline Ultra Force C5 5W/20

Revline Ultra Race 10W/60

Revline Ultra Force C4 5W/30

Revline Ultra Force C3 5W/30

SAE: 0W/20
API: SN Plus/ SN Plus RC 
ACEA: C5 
ILSAC GF-5
BMW Longlife-17 FE+

SAE: 5W/20
API: SN/SN-RC/CF 
ACEA: C5 
Ford WSS-M2C948-B
ILSAC GF-5

SAE: 10W/60
API: SN/CF

SAE: 5W/30
ACEA: C4
Renault RN 0720

SAE: 5W/30 
API: SN/SM/CF 
ACEA: C3
Porsche C 30
BMW Longlife 04

 MB 229.71

JLR 03.5004

MB 229.51, MB 229.31
Opel Dexos 2 
VW 504.00/507.00 (pokrywa  
wymagania norm 
502.00/505.00/505.01)

زيوت لسيارات الركاب

Revline Ultra Force C5 0W/20زيت محرك اصطناعي مخصص لالستخدام في سيارات الركاب الحديثة المزودة

Revline Ultra Race 10W/60ًلتزييت وحماية محركات البنزين األكثر اجهادا

Revline Ultra Force C5 5W/20

Revline Ultra Force C4 5W/30

Revline Ultra Force C3 5W/30

زيت محرك اصطناعي مخصص لالستخدام في سيارات الركاب الحديثة المزودة

مصمم لالستخدام في أحدث محركات البنزين والديزل

زيت محرك اصطناعي عالي الجودة مخصص لالستخدام في محركات البنزين الحديثة

بمحركات ديزل عالية الضغط أو بمحركات بنزين ذات اشتعال بالشرارة بشاحن توربيني ، ومجهزة بأنظمة للحد من غازات العادم

 والمستخدمة في السيارات المخصصة للقيادة عالية األداء. تسمح تركيبة الزيت المطبقة باالستفادة القصوى من قوة

 بمحركات ديزل عالية الضغط أو بمحركات بنزين ذات اشتعال بالشرارة بشاحن توربيني ، ومجهزة بأنظمة للحد من غازات 

و

منخفضة االنبعاثات ومحركات الديزل في سيارات الركاب ومركبات الطرق الوعرة وعربات النقل الخفيفة. التركيبة الخاصة

SN RC (الحفاظ عىل الموارد).الزيت ويضمن تقليل استهالك الوقود بفضل تلبية متطلبات فئة

، JLR GF-5.ACEA C5 التي توصي باستخدام الزيوت التي تلبي معيارول

DPF.TWC كما أنه يعمل بشكل جيد في المركبات ذات الدفع الهجين. يحمي المحرك جيداً طوال فترة خدمةمثل  أو

M-Active المحرك ، مع ضمان حمايته الكاملة. تحافظ صيغة
حتى في فترات التشغيل األطول ، وبدون أية مشاكل تضمن دوران الزيت في النظام فور بدء تشغيل السيارة .

المستخدمة عىل معلمات الزيت عند مستوى عاٍل جًدا ، 

تم تطوير زيت المحرك االصطناعي

.(DPF)

.(DPF

Euro V.VI

FORD WSS-M2C948-B العادم كما أنه يعمل بشكل جيد في المركبات ذات الدفع الهجين. يفي بالمتطلبات الفنية لـ

المحركات التي تتطلب حماية متزايدة لمرشح جزيئات الديزل
 ويقلل من استهالك الزيت ويطيل عمره.

يحمي المحرك تماًما في درجات الحرارة المنخفضة

زيت المحرك االصطناعي
مخصص بشكل خاص ألحدثالمزودة بشاحن توربيني أو بدونه والتي تلبي معايير انبعاثات غازات العادم

لهذا الزيت تضمن عمرًا طوياًل وأداًء ممتازًا لألنظمة الحديثة التي تقلل من انبعاث المكونات الضارة في غازات العادم (مثل
مرشحات جسيمات

ةرفوتملا تاوبعلا:

ةرفوتملا تاوبعلا:

ةرفوتملا تاوبعلا:

ةرفوتملا تاوبعلا:

ةرفوتملا تاوبعلا:

تافصاوملا:

تافصاوملا:

تافصاوملا:

تافصاوملا:

تافصاوملا:
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Revline Ultra Force C2/C3 5W/30

Revline Ultra Force A5/B5 5W/30

Revline Ultra Force C3 5W/40

Revline Ultra Force SYNTHETIC 5W/40

Revline Ultra Force SEMISYNTHETIC 10W/40

SAE: 5W/30
API: SN/SM/CF 
ACEA: 2C/C3 
VW 502 00/505 00/505 01
MB 229.31, MB 229.51

SAE: 5W/30
API: SN/CF 
ACEA: A5/B5, A1/B1 
Ford WSS-M2C913-C, 
Ford WSS-M2C913-D

SAE: 5W/40
API: SN/SM/CF 
ACEA: C3 
MB 229.31, MB 229.51
VW 502 00/505 00/505 01

SAE: 5W/40
API: SN/SM/SL/CF 
ACEA: A3/B4 
VW 502.00/505.00
MB 229.5

SAE: 10W/40
API: SL/SJ/CF 
ACEA: A3/B4 A3/B3
VW 505.00
MB 229.1

PSA B71 2290
GM Dexos 2
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-S1

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
Renault RN 0700

GM Dexos 2
BMW Longlife-04
Renault RN 0700/RN 0710
Ford WSS-M2C917-A
Fiat 9.55535-S2

BMW Longlife 01
GM-LL-B-025

Revline Ultra Force C2/C3 5W/30زيت محرك اصطناعي مخصص لالستخدام في سيارات الركاب الحديثة والمركبات

Revline Ultra Force Synthetic 5W/40

Revline Ultra Force Semisynthetic 10W/40

زيت محرك اصطناعي عالي الجودة مخصص لالستخدام في سيارات الركاب 

زيت محرك شبه اصطناعي متعدد الدرجات. مصمم لالستخدام في

 التجارية الخفيفة المزودة بمحركات ديزل عالية الضغط أو بمحركات البنزين ذات االشعال بالشرارة وبشحن توربيني أو بدونه ،

سيارات الركاب وسيارات النقل الخفيفة التي تعمل بالبنزين أو محركات الديزل (باستثناء محركات الديزل المزودة بمرشحات

.ACEA C2/C3 التي يوصى بشأنها باستخدام زيوت مطابقة لمعيار
ويضمن تقليل استهالك الوقود .

وهو يحمي المحرك تماًما طوال فترة خدمة الزيت
DPF.TWC يفي بالمتطلبات الفنية لهيونداي ، كيا ، ميتسوبيشي ، وسوزوكي ، ومجهزة بأنظمة تقليل غازات العادم مثل  أو

المحركات العاملة عىل الغاز المسال والمحركات المزودة بشحن توربيني أو بدونها ، وفي المحركات الحديثة أو المحركات
ذات التصميم القديم، مع أو بدون محول حفاز .

وعربات النقل الخفيفة المزودة بمحركات البنزين أو الديزل (باستثناء محركات الديزل المزودة بمرشحات الجسيمات) ، وفي

الجسيمات) ، وفي المحركات العاملة بالغاز  المسال والمحركات المزودة بشحن توربيني أو بدونه ، وكذلك في المحركات
الحديثة أو المحركات ذات التصميمات القديمة ، مع أو بدون محول حفاز ، مثالي للسيارات ذات التشغيل الطويل ، ومثالي

كذلك الضافات التعبئة .

Revline Ultra Force A5/B5 5W/30زيت محرك اصطناعي مخصص ألحدث محركات البنزين والديزل المستخدمة في

Revline Ultra Force C3 5W/40زيت محرك اصطناعي مخصص لالستخدام في سيارات الركاب وعربات النقل الخفيفة

سيارات الركاب ، والتي ينصح لها باستخدام زيت ذي لزوجة منخفضة ودرجة حرارة عالية

المجهزة بمحركات الديزل عالية الضغط أو بمحركات البنزين التي تعمل باالشعال بالشرارة مع أو بدون شاحن توربيني  ومجهزة

.HTHS

التي تتطلب مواصفاتموصى به بشكل خاص لمحركات

يفي بالمتطلبات الفنية لشركات

.Euro 6 كما  ويوفر استهالك الوقود. يوصى به للمركبات التي تلبي معايير

Volvo و Mazda و Kia و HyundaiACEA A1 / B1.ACEA A5/B5
.FORD WSS-M2C913-D Ford

ويحمي المحرك تماًما من التآكل .

 أوالتي توصي باستخدام زيوت تلبي معايير
يقلل من استهالك الوقود

.(DPF ، TWC) يوفر الزيت أقصى حماية للمحرك  والتشغيل السهل للمحرك في ظروف الشتاءبأنظمة تقليل غازات العادم

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

زيوت لسيارات الركاب
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Revline Ultra Force MINERAL 15W/40
SAE: 15W/40
API: SL/SJ/CF 
ACEA: A3/B3
VW 505.00
MB 229.1
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Revline Ultra Moto 2T

Revline Ultra Moto 4T 10W/40

API: TC
JASO: FD
ISO: L-EGD 

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

زيوت للدراجات النارية

Revline Ultra Moto 2T،زيت محرك حديث مخصص لالستخدام في الدراجات النارية الرياضية (الراليات ، سباقات 

Revline Ultra Moto 4T 10W/40مخصص لتزييت محركات الدراجات النارية رباعية األشواط بأحدث

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

تزييتًا فعااًل في أصعب ظروف التشغيل وعمراً طويالً لخدمة المحرك ، حتى في ظروف االجهادات الثقيلة الدائمة.
كروس) المزودة بمحركات بنزين ثنائية األشواط من أحدث تصميم. موصى به أيًضا لالستخدام في القيادة في المدينة. يؤمن

التصميمات وذات االجهاد العالي. موصى به لتزييت محركات الدراجات النارية الرياضية والعاملة عىل الطرق والسياحية

 ممتازة في درجات حرارة عالية للغاية.

زيت محرك
الحافالت وآالت البناء والجرارات.  يؤمن حماية جيدة من التآكل بالنسبة لأللمنيوم.  السائل خاٍل من الفوسفات واألمينات

والدراجات الرباعية. موصى به أيًضا لالستخدام في علب تروس الدراجات النارية والتروس  ذات القابض الرطب. يؤمن حماية

Revline Mineral 15W/40هو زيت محركات معدني متعدد الدرجات. مصمم لالستخدام في سيارات الركاب وسيارات
نقل البضائع الخفيفة التي تعمل بالبنزين أو محركات الديزل (باستثناء محركات الديزل المزودة بمرشحات الجسيمات) ، وفي
المحركات العاملة بالغاز  المسال ، والمحركات المزودة بشحن توربيني أو بدونه ، وكذلك في المحركات الحديثة أو المحركات

ذات التصميمات القديمة ، مع أو بدون محول حفاز مثالي للسيارات ذات التشغيل الطويل.

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

زيوت لسيارات الركاب
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REVLINE HERCULES LS 5W/30

REVLINE HERCULES LS 10W/30

REVLINE HERCULES LS 10W/40

REVLINE HERCULES LS 15W/40

REVLINE HERCULES UHPD 10W/40

SAE: 5W/30
API: CK-4/CJ-4/CI-4/SL
ACEA: E4/E6/E7/E9
MB 228.52, 228.51, 228.31
Renault VI RLD-4/RLD-3

SAE: 10W/30
API: CK-4/CJ-4/CI-4
ACEA: E9/E6/E7
MAN M3677
MB 228.51

SAE: 10W/40
API: CJ-4/CI-4/CH-4/SL
ACEA: E4/E6/E7/E9
MAN M 3477/3775/3271-1
MB 228.51, MB 228.31

SAE: 15W/40
API: CJ-4/CI-4/CH-4/CG-4/SN
ACEA E9/E7
Caterpillar ECF-3, ECF-2
Cummins CES 20081, CES 20077 

SAE: 10W/40
API: CI-4/CH-4/CG-4/SL 
ACEA: E7/E4
Scania LDF-2 , LDF-3
MB 228.3, MB 228.5

Cummins CES 20086, CES 20081
MTU Type 3.1, Type 2.1
Deutz DQC IV-18LA
Detroit Diesel DDC 93K218, DDC 93K222
JASO DH-2-17, DAF

Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3
Mack EO-O Premium Plus
MTU Type 3.1 Deutz DQC-IV-10 
LA
Detroit Diesel DDC 93K218

Renault VI RLD-4/RLD-3
MTU Type 3.1, Type 2.1
Deutz DQC-IV-18 LA
Detroit Diesel 93K222
Cummins CES 20086, CES 20081

Detroit Diesel DDE93K218 
Renault VI: RLD-3
Volvo VDS-4/VDS-3
Mack EO-O Premium Plus
Deutz DQC III-10 LA

MAN M 3277, MAN 3275
Volvo: VDS-3, Volvo VDS-2
Mack: EO-N
Renault: VI RLD-2
Detroit Diesel DDC 93K215

Scania LDF-4 
MAN M3677
Volvo VDS-4.5
Mack EOS-4.5
Caterpillar ECF-3

Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081

Volvo VDS-4.5
Scania LA
Mack EOS-4.5
Caterpillar: ECF-3
DAF, JASO DH-2-17

DAF
MTU Category 2.1
MAN M 3575
MB 228.31

MTU Type 3, Type 2 
Deutz DQC III-10
JASO DH-1
Global DHD-1
DAF

زيوت للسيارات الشاحنة

Revline Hercules LS 5W/30„Low SAPS”

„Low SAPS”

„Low SAPS”

ذو محتوى منخفض من الكبريتزيت صناعي يعتمد عىل تقنية 

ذو محتوى منخفض من

مع محتوى منخفض من الكبريت

Revline Hercules LS 15W/40

Revline Hercules UHPD 10W/40 Ultra High Performance

زيت عام األغراض بمستوى منخفض من الرماد الكبريتى والفوسفور والكبريت ، مصمم

يضمن التشغيل األمثل لمحركاتزيت ديزل من نوع

والفوسفور. تم تصميمه كمزيج مثالي من خصائص التشحيم الممتازة واالستقرار الحراري والخصائص الممتازة للتعامل مع

الديزل عالية التحميل. يوصى به بشكل خاص لمحركات الشاحنات والجرارات والحافالت واآلالت العاملة في الطرق والبناء.

SCR

SCR
Euro V

SCR

.EGR

.EGR

.EGREuro VI

.Euro V

.Euro V

Euro VI

Euro VI

وأنظمة
وكذلك في المركبات القديمة.أو 

إنه مصمم لالستخدام في الشاحنات والحافالت الحديثة التي تلبي متطلبات انبعاثات
DPF

DPF

(DPF

DPF

أو أنظمةالترسبات في العمل لمسافات طويلة والتكنولوجيا التي تم تكييفها مع أحدث األنظمة مثل مرشحات الجسيمات
 أو

و

 أو أو

 أو

 و
والحافالت العاملة في أصعب الظروف مع فترات طويلة بين التبديالت. تضمن صيغة الزيت المناسبة التوافق

الكامل مع أنظمة المرشحات (بما في ذلك مرشحات الجسيمات
القديمة منها.

والعوامل الحفازة في أحدث أنواع المركبات وفي

يوصى به للشاحنات والجراراتخصيًصا لمحركات عالية الضغط التي تلبي أكثر معايير االنبعاث صرامة

يؤمن تزييتًا مناسبًا أيًضا في الفترات الممتدة بين التغييرات,  يمكن استخدامه أيًضا في محركات البنزين. مثالي للشركات التي
لديها أسطول حديث ومتنوع من المركبات .

Revline Hercules LS 10W/30زيت محرك شبه اصطناعي يعتمد عىل تقنية

Revline Hercules LS 10W/40زيت صناعي منخفض الرماد ، يسمى

الرماد الكبريتي والفوسفور والكبريت. إنه مصمم لمحركات الديزل عالية الضغط التي تعمل في أصعب الظروف مع فترات

والفوسفور. تم تصميمه كمزيج مثالي من خصائص التشحيم الممتازة واالستقرار الحراري والخصائص الممتازة للتعامل مع

وأقل. مصمم للمحركات التي تلبي معايير

Euro VI إنه مصمم لالستخدام في الشاحنات الحديثة والحافالت التي تلبي متطلبات انبعاثات

طويلة بين التبديالت. يوصى به للسيارات المجهزة بمحركات منخفضة االنبعاثات ومجهزة بأجهزة معالجة غازات العادم مثل

الترسبات أثناء القيادة لمسافات طويلة والتكنولوجيا التي تم تكييفها مع أحدث األنظمة مثل مرشحات الجسيمات

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:
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REVLINE HERCULES SHPD 15W/40

REVLINE HERCULES CH-4 15W/40

REVLINE Semisynthetic GL-5 75W/80

REVLINE Semisynthetic GL-5 75W/90

SAE: 15W/40 
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL 
ACEA: E7; A3/B4 
Cummins CES 
20071/72/75/76/77/78

SAE: 15W/40
API: CH-4/CG-4/CF/SL 
ACEA: E7/E5, A3/B4 
MB 228.3
MAN M3275-1

SAE: 75W/80
API: GL-5
VW: G 052 145
Ford: M2C200-B
MAN 341-1 Z2, 341 - 2

SAE: 75W/90
API: GL-5
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B/05B/12B/12E
                   /16F/17B/19C/ 21B

• 

• 

• 

• 

• 

MAN M 3275 -1
Mack EO-M Plus
Mack: EO-N
MTU Type 2
Deutz DQC III-10

Renault: VI RLD-2
Caterpillar ECF-2; ECF-1a
Volvo VDS-2; Volvo VDS-3
Scania; DAF; Iveco
MB 228.3

Mack EO-N
Volvo VDS-3
MTU type 2
Renault RLD/RLD-2
Cummins CES 20078/77/76

MB: 342 S1, S2, 3343 S
ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 
16F, 16G 
Scania: STO 1:0

MAN 341 Type E3
MAN 341 Type Z2
MAN 342 Type M3
MB 235.8

Caterpilar ECF-2, 
ECF-1a

زيوت للتروس

Revline Hercules SHPD 15W/40هو مزيج مثالي لكل من الجودة العالية والسعر المنخفض. يوصى به بشكل خاص
SCR لمحركات الشاحنات والجرارات والحافالت واآلالت العاملة في الطرق والبناء المزودة بأنظمة

SCR

.EGR

.EGR

،Euro V.Euro IV ،III، II،I

.Euro IV،III،II،I

ويوفر أيًضا تزييتًا مناسبًا في الفترات الممتدة بين عمليات التبديل. يمكن استخدامه أيًضا في محركات البنزين. مثالي للشركات
 التي لديها أسطول حديث ومتنوع من المركبات .

ومثالي كذلك للمحركات التي تلبي متطلبات االنبعاثات الصارمة لـللمحركات التي تفي بمعايير
 و

يالئم و

مناسب

Revline Hercules CH-4 15W/40.Super High Performance يوصى به بشكل خاصزيت ديزل فائق األداء من نوع
لمحركات الشاحنات والجرارات والحافالت واآلالت العاملة عىل الطرق وفي البناء المزودة بأنظمة

ويوفر أيًضا تزييتًا مناسبًا في الفترات الممتدة بين عمليات االستبدال. يمكن استخدامه أيًضا في محركات البنزين .
، Euro V المحركات التي تفي بمعايير

ولزوجة

ولزوجة

وهو أيًضا مثالي للمحركات التي تلبي المتطلبات الصارمة لالنبعاثات  لـ

Revline Semisynthetic GL-5 75W/80هو زيت تروس عام األغراض شبه اصطناعي متعدد الدرجات مصمم لالستخدام
في علب التروس اليدوية للسيارات وفي محاور قيادة السيارات والمركبات الميكانيكية األخرى العاملة في ظروف تشغيل صعبة

GL-5.75W/80

.75W/90

للغاية في نطاق واسع من درجات حرارة المحيط حيث يتطلب ذلك استخدام زيت فئة

Revline Semisynthetic GL-5 75W/90هو زيت تروس عام األغراض شبه اصطناعي متعدد الدرجات مصمم لالستخدام
في علب التروس اليدوية ومحاور السيارات والمركبات الميكانيكية األخرى العاملة في ظروف تشغيل صعبة للغاية في نطاق

GL-5 واسع من درجات حرارة المحيط حيث يتطلب ذلك استخدام زيت فئة

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:
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• 

• 

• 

• 

• 
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• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

REVLINE GL-5 85W/90 15F

REVLINE GL-5 80W/90

REVLINE GL-5 80W/90 LS

REVLINE GL-5 85W/140

REVLINE AUTOMATIC ATF CVT

SAE: 85W/90
API: GL-5
ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C
                   /17B/19B/21A

SAE: 80W/90
API: GL-5
MB 235.0
ZF TE-ML 02B/05A/12L/16B
                   /17B/19B/21A

SAE: 80W/90
API: GL-5 Limited Slip
ZF TE-ML 05A/05C/07A/08
Iveco
Volvo

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

Subaru iCVT, Subaru iCVT FG
VW/Audi TL 521 80 (G 052 180)
Dodge/Jeep/Chrysler NS-2
Suzuki CVTF TC, Suzuki CVTF 3320
Suzuki NS-2, Suzuki CVT Green 1 & 2
Mitsubishi CVTF-J1, Mitsubishi CVTF-
-J4/-J4+, Mitsubishi SP-III

MAN 342 Type M1
MB 235.0
MIL-L-2105D
DAF

MAN 341 Type E2
MAN 341 Type Z2
MAN 342 Type M2
Scania STO 1:0

MAN 342 Type M-1
MB 235.0
MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E
DAF

Scania STO 1:0
Volvo 1273.10

• 

• 

• 

• 

• 

Honda HMMF, Honda HCF2, Honda Z-1
Hyundai/Kia CVT-J1; Hyundai/Kia SP III
Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4
Daihatsu AMMIX CVTF DFE, Daihatsu 
AMMIX CVT Fluid DC, Daihatsu AMMIX 
CVT Fluid DFC
Subaru ECVT, Subaru Lineartronic CVTF

DAF
Iveco
Volvo

• 

• 

• 

• 

• 

Audi Multitronic
Toyota CVTF TC
Toyota CVTF FE
BMW/Mini Cooper 
EZL 799
VW/Audi TL 521 16 
(G 052 516)

• 

• 

• 

• 

GM/Saturn DEX-CVT
Nissan NS-1, N-2, -3
Idemitsu CVTS-EX1
Mazda JWS 3320

Revline GL-5 85W/90 15Fهو زيت تروس عام األغراض ومتعدد الدرجات مخصص لالستخدام في سيارات الركاب

Revline GL-5 85W/140

.API GL-5

Revline Automatic ATF CVT
.CVT (Countinously Variable Transmission)

.CVT

لالستخدام في التروس الرئيسية والمحاور الخلفية لسيارات الركاب والشاحنات

زيت تروس اصطناعي عالي الجودة مصمم ألحدث جيل من علب التروس االوتوماتيكية

تم تصميم

والشاحنات والحافالت  ومعدات الزراعة والبناء. ومعّد لالستخدام في علب تروس السيارات والمحاور الخلفية وفي التروس

تضمن التكنولوجيا الحديثة مقاومة عالية للتآكلالمتغيرة باستمرار

.GL-5

.GL-5

انزالق محدود .المجهزة بتروس ذات انزالق محدود يسمى

الرئيسية  للحركة العاملة في ظروف تشغيل صعبة في نطاق واسع من درجات حرارة المحيط حيث يلزم هناك استخدام زيت

واألجهزة والمعدات التي توصي الشركة المصنعة بخصوصها باستخدام زيت من فئة
والحافالت وكذلك ماكينات األعمال األرضية والطرق العاملة في ظروف تشغيل صعبة. يوصى باستخدامه أيًضا في جميع اآلالت

ومعلمات احتكاك ممتازة للسلسلة والحزام في علبة التروس

Revline GL-5 80W/90هو زيت تروس عام األغراض متعدد الدرجات مخصص لالستخدام في سيارات الركاب والشاحنات

Revline GL-5 80W/90 LS.هو زيت تروس عام األغراض متعدد الدرجات مخصص لالستخدام في التروس اليدوية للسيارة

والحافالت وكذلك في معدات الزراعة والبناء. لالستخدام في علب تروس السيارات والمحاور الخلفية وتروس الحركة الرئيسية

يضمن هذا الزيت قدرة تحميل عالية وخصائص تشحيم ممتازة ومقاومة للتآكل. موصى به بشكل خاص لتزييت علب تروس

-LS

العاملة في ظروف تشغيل صعبة في نطاق واسع من درجات حرارة المحيط حيث يلزم هناك استخدام زيت

السيارات وناقل الحركة الرئيسي لسيارات الركاب والشاحنات والحافالت ومعدات البناء والزراعة وغيرها من األجهزة الميكانيكية

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

زيوت للتروس
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REVLINE DCT/DSG

REVLINE AUTOMATIC ATF VI

REVLINE AUTOMATIC ATF IIIH SEMISYNTHETIC

REVLINE AUTOMATIC ATF IID

Mitsubishi MZ320065
Mitsubishi Dia-Quenn SSTF-I
FORD 1490763, FORD 1490761, 
FORD WSS M2C936-A
Vovlo 1161838, 1161839
PSA 9734.S2

Hyundai SP-IV
Toyota WS
Nissan Matic S
Ford  Mercon  LV

Dexron IIIH (spełnia wymaga-
nia Dexron IIIG, IIIF, IIE, IID)
Caterpillar TO-2
Allison C4

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A,     
                   17C
VOITH H.55.6335.3x
Ford Mercon

VW TL 052 182 (Seat, Skoda, VW)
VW TL 052 529 (AUDI)
FORD USA XT-11-QDC
FORD WSD-M2C200-D2
Chrysler 68044345 EA
MB 236.21

GM Dexron VI, Dexron III H, 
Dexron II D
Volvo 97340, Volvo 97341
Voith H55.6335.XX

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B,    
                    16L, 17C
Voith G.607, Voith H 55.6336.41
M2C138-CJ, M2C166-H

MAN 339 typ D
MAN 339 typ Z-1
MAN 339 typ V-1

BMW DCTF-1 
BMW 83220440214

83222148579
83222148578
83222147477

JASO 1A
MB 236.41
GMN 10060

Allison TES 389
Ford Mercon
MB 236.1

Dexron IID
VOITH G607
Allison C4

Revline DCT/DSG

Revline DCT/DSG
DSG

(DCT/DSG)  زيت من أعىل أنواع الجودة مخصص للسيارات المجهزة بعلب تروس ذات قابضين

Revline Automatic ATF IIIH Semisynthetic
IIIG و IIE و ATF IID

Powershift

معد لالستخدام في علب التروس األوتوماتيكية لسيارات الركاب

Revline Automatic ATF VI

Revline Automatic ATF IID

زيت تروس  ذو عمر طويل مخصص لعلب تروس السرعة األوتوماتيكية ، مصمم خصيًصا

مخصص لالستخدام في علب التروس األوتوماتيكية لسيارات الركاب والشاحنات واآلالت

جاف ورطب. يتم استخدامه في العديد من العالمات التجارية للسيارات ، بما في ذلك. مخصص لعلب تروس

والشاحنات واآلالت الزراعية والمركبات األخرى التي توصي الشركة المصنعة بشأنها باستخدام زيوت

يمكنالمصنعة في عاملجميع مركبات
الذي يفي بمواصفات

وما بعده ، المجهزة بعلبة تروس سرعة أوتوماتيكية

منخفض وعمر  طويل للتروس .

Dexron

GM2006.Hydramatic

.IID و IIIH
ATF

.ATF

 السابقة: 

AUDI / VW.VW G052182
من 6 سرعات

خصائص تشحيم جيدة ، وتآكل يضمن زيتالتي تلبي معيار

.IIIH يمكن استخدامه أيًضا في األجهزة الداعمة ألنظمة التوجيه وفي األنظمة الهيدروليكية ، العاملة خصيصاً في درجات و
حرارة منخفضة. يمكن أيًضا استخدام الزيت في تروس

للمعدات باستخدام زيت
للجرارات والرافعات ، بشرط أن توصي الشركة المصنعة

.ATF
ATF IID

استخدامه أيًضا في األجهزة التي تدعم أنظمة التوجيه واألنظمة الهيدروليكية التي تتطلب زيت

األجهزة التي تدعم أنظمة التوجيه واألنظمة الهيدروليكية التي تتطلب استخدام زيت
لها. يمكن استخدامه أيًضا فيالزراعية والمركبات األخرى التي توصي الشركة المصنعة بشأنها باستخدام زيت

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

زيوت للتروس
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REVLINE G12+ -37°C

REVLINE G11 -37°C

REVLINE DOT-5.1

REVLINE DOT-4

Afnor NFR 15-601
ASTM D 3306/D 4656/D 4985
MB DBL 7700.30/325.3
BS 6580
MTU-MTL 5048

SAE: J1034 
PN-C-40007:2000
AFNOR: R15-601

SAE: J1703
ISO: 4925
FMVSS Nr 116

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

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F
GM Opel GM 6277M
Ford WSS-M97 B44-D

CUNA: NC 956-16
BS: 6580
OU: 5123

JIS: 2234
UNE: 25-361
ASTM: D 330

سوائل التشغيل

Revline G12+ -37 °COAT (تكنولوجيا األحماض العضوية)سائل للمبرد خالي من السيليكات مستندعىل أساس تقنية

Revline DOT-4

Revline DOT-4 .DOT-4

مخصص ألنظمة الفرامل وأنظمة القوابض الهيدروليكية عالية التحميل لسيارات الركاب سائل الفرامل

يتميز بالعمر الطويل. يوفر حماية فعالة لنظام التبريد عىل مدى 5 سنوات أو عىل مدى سير 250 ألف كيلومتر. وهو معّد لتبريد

بدرجة غليان أعىل من 260 درجة مئوية .

جميع أنواع المحركات في سيارات الركاب والشاحنات المجهزة بمبردات األلمنيوم والفوالذ واألنظمة المختلطة .

الفرامل في فئة الجودة
التآكل.

أعىل حماية للنظام ضد الصدأ وحماية ممتازة ضد يوفر سائل الفرامل
والشاحنات والحافالت والمقطورات والدراجات النارية وغيرها من المركبات التي يوصي بشأنها دليل التعليمات باستخدام سائل

Revline G11 -37 °CIAT (تقنية اإلضافات غير العضوية) .تضمن الوصفة المطورة خصيًصاسائل للتبريد يعتمد عىل تقنية

Revline DOT-5.1

Revline DOT-5.1

مخصص ألنظمة الفرامل والقابض الهيدروليكية عالية التحميل في سيارات الركاب سائل الفرامل

أعىل معايير األداء وحماية لنظام التبريد لمدة تصل إىل 3 سنوات أو 100000. كم. وهو مخصص لالستخدام في أنظمة تبريد

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

محركات سيارات الركاب والشاحنات والحافالت وآالت البناء والمعدات العسكرية والجرارات الزراعية واآلالت الصناعية المصنوعة
من الحديد الزهر وكذلك سبائك األلومنيوم والنحاس .

هو سائل للفرامل بأعىل معايير الجودة وبخصائص أداء ممتازة ويتميز سائل الفرامل في فئة الجودة.

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:
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KRATOS SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL
STOU 10W/30

KRATOS SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL
STOU 10W/40

KRATOS STOU 15W/30

KRATOS UNIVERSAL TRANSMISSION OIL
UTTO 10W/30

KRATOS UNIVERSAL TRANSMISSION OIL
UTTO 10W/40

SAE: 10W/30 
API: CG-4; API: GL-4
ACEA: E3
NH 030 C 
MB: 227.1 

SAE: 10W/40 
API: CG-4, API: GL-4
ACEA: E3 
ZF TE-ML 06B, 06C, 07B
New Holland 82009201/2/3

SAE: 15W/30 
API: CG-4; API: GL-4
ACEA: E3
Caterpillar TO-2
Ford: M2C 159 B, M2C 134D

SAE: 10W/30
API: GL-4 
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E
Case MS 1206, 1207; 1210
Case New Holland MAT 3505 
                                    (MS1209)

SAE: 10W/40; 
API: GL-4 
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E
Case MS 1206, 1207; 1210
Case New Holland MAT 3505 
                                    (MS1209)

ZF TE-ML 06A/06B/06C/07B
New Holland 82009201/2/3
PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
Massey Ferguson: CMS M1139, M1144, M1145
Ford: M2C 159 B, M2C 134D

PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
Massey Ferguson: CMS M1139, M1144, 
M1145
Caterpillar TO-2
CNH MAT 3525; CNH MAT 3526

PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
Massey Ferguson: CMS M1139, 
M1144, M1145
ZF TE-ML 06A/06B/06C/07B
New Holland 82009201/2/3

Caterpillar TO-2; Allison C4
PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 
cz.3 HVLP
CNH MAT 3526; CNH MAT 3525
Massey Ferguson: CMS M1135,        
                                  M1141, M1143

Caterpillar TO-2; Allison C4
PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 
cz.3 HVLP
CNH MAT 3526; CNH MAT 3525
Massey Ferguson: CMS M1135,        
                                  M1141, M1143

John Deere J27
CNH MAT 3525
CNH MAT 3526
Caterpillar TO-2 

John Deere J27
NH 030 C
MB: 227.1
Ford M2C 159 B, 
M2C 134D

John Deere J27
NH 030 C
CNH MAT 3525 
CNH MAT 3526 
MB: 227.1

John Deere J20C
Ford New Holland: 
M2C 134D (A, B, C)
Ford ESN-M2C86-B, 
          ESN-M2C86-C

John Deere J20C
Ford New Holland: 
M2C 134D (A, B, C)
Ford ESN-M2C86-B, 
          ESN-M2C86-C

زيوت متعددة الوظائف )المعدات الزراعية، البناء)

KRATOS STOU 10W/30
KRATOS STOU 10W/30

 زيت متعدد الوظائف مخصص لمعدات البناء الحديثة والمعدات الزراعية. يُعد

KRATOS STOU 15W/30
KRATOS STOU 15W/30

زيت متعدد الوظائف مخصص للمعدات الحديثة المستخدمة في البناء والزراعة. 

KRATOS STOU 10W/40
KRATOS STOU 10W/40

KRATOS UTTO 10W/30
KRATOS UTTO 10W/30

KRATOS UTTO 10W/40

هو زيت متعدد الوظائف مخصص للمعدات الحديثة في البناء والزراعية .

زيت تروس هيدروليكي مخصص للمعدات الحديثة المستخدمة بشكل رئيسي في الزراعة.
هو الخيار األمثل للمركبات حيث يتم تشحيم التروس اليدوية والنظام الهيدروليكي و

زيت تروس هيدروليكي مخصص للمعدات الحديثة المستخدمة بشكل رئيسي في الزراعة.

الخيار األمثل للجرارات ومعدات البناء حيث يتم تشحيم المحرك والتروس اليدوية والمحاور

هو الخيار األمثل للجرارات ومعدات البناء حيث يتم تشحيم المحرك والتروس اليدوية

هو الخيار األمثل للجرارات ومعدات البناء حيث يتم تشحيم المحرك والتروس اليدوية

المنخفضة ، ويضمن مواصفات تشحيم مثالية ومقاومة الصدأ باإلضافة إىل الحماية من التآكل .

درجات الحرارة المنخفضة ، ويضمن مواصفات تشحيم مثالية ومقاومة الصدأ باإلضافة إىل الحماية من التآكل .

والمعدات الهيدروليكية و „الفرامل الرطبة” بنظام تزييت واحد. إنه يضمن بدء تشغيل سهل للمحرك في ظروف درجات الحرارة

والمحاور والمعدات الهيدروليكية و „الفرامل الرطبة” بنظام تزييت واحد. إنه يضمن بدء تشغيل سهل للمحرك في ظروف
درجات الحرارة المنخفضة ، ويضمن مواصفات تشحيم مثالية ومقاومة الصدأ باإلضافة إىل الحماية من التآكل .

والمحاور والمعدات الهيدروليكية و „الفرامل الرطبة” بنظام تزييت واحد. إنه يضمن بدء تشغيل سهل للمحرك في ظروف

”الفرامل الرطبة” بنظام تزييت واحد. خصائص الزيت المثىل تضمن تشغياًل خاليًا من المتاعب واألعطال ألنظمة التروس
واألنظمة الهيدروليكية ألنواع مختلفة من المعدات الزراعية .

الرطبة” بنظام تزييت واحد. خصائص الزيت المثىل تضمن تشغياًل خاليًا من المتاعب واألعطال ألنظمة التروس واألنظمة 
الهيدروليكية ألنواع مختلفة من المعدات الزراعية .

KRATOS UTTO 10W/40هو الخيار األمثل للمركبات حيث يتم تشحيم التروس اليدوية والنظام الهيدروليكي و „الفرامل

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:

المواصفات:
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KRATOS PTF 10W

KRATOS UNIVERSAL PTF 30

SAE: 10W
Komatsu Micro-Clutch
Komatsu KES 07.868.1
Caterpillar TO-4
Allison C-4

SAE: 30
Komatsu Micro-Clutch
Komatsu KES 07.868.1
Caterpillar TO-4
Allison C-4

Komatsu Dresser HMS B21-0006
ZF TE-ML 03C

Komatsu Dresser HMS B21-0006
ZF TE-ML 03C

Revline KRATOS PTF 10W

Revline KRATOS PTF 10W
، Powershift

، Powershift

، (Power Transmission Fluid)

، (Power Transmission Fluid)

زيت تروس هيدروليكي من نوع

زيت تروس هيدروليكي من نوع

مخصص للمعدات

مخصص

بخصائص ممتازة

الثقيلة المستخدمة في البناء والزراعة. إنه مثالي في ظروف العمل القاسية في علب التروس ، وعلب التروس
وأنظمة نقل الطاقة واألنظمة الهيدروليكية. يتميز 

بشكل كبير من تآكل التروس ويضمن تشغياًل أكثر هدوًءا للفرامل .
بخصائص ممتازة ضد التآكل ، ويقلل

Revline Kratos Universal PTF 30

Revline Kratos Universal PTF 30
للمعدات الثقيلة المستخدمة في البناء والزراعة. إنه مثالي للعمل في ظروف قاسية في علب التروس ، وفي علب التروس

وأنظمة نقل الطاقة واألنظمة الهيدروليكية. يتميز
ضد التآكل ، ويقلل اىل حد كبير من تآكل التروس ويضمن تشغياًل أكثر هدوًءا للفرامل.

العبوات المتوفرة:

العبوات المتوفرة:

المواصفات:

المواصفات:

زيوت متعددة الوظائف )المعدات الزراعية، البناء)



13

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

WWW.REVLINE.PL


