
sürüş zevkinizi arttırmak üzere tasarlanan
yeni motor yağları serisi

i-Sint



eni i-Sint, eni
otomotiv yağları

serisi



Her motor, kendini korumak ve performansını arttırmak için 

doğru yağa ihtiyaç duyar. Eni araştırma merkezi, aracınızın 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmış motor yağı serisi  

eni i-Sint ’i geliştirdi.

eni i-Sint, her tür kullanım koşulu altında motorun tüm 

gereksinimlerini karşılayacak şekilde oluşturulmuş olan sentetik, 

yarı sentetik ve mineral yağlardan oluşan kapsamlı bir seridir.

Özenle seçilen ham madde, katık ve bileşenlerin mükemmel 

uyumu sayesinde eni i-Sint ileri teknoloji yağları, sağladığı 

yüksek dayanıklılık ve yüksek performans ile, size sürüş 

hakkında düşüncelerinizi değiştirecektir. Bu özeliikleri ile         

eni i-Sint serisi motor yağları zorlu test süreçlerini başarılı bir 

şekilde geçmiş, çok çeşitli organizasyon ve otomobil üreticileri 

tarafından en üst seviyelerde sınıflandırılmıştır.  

eni i-Sint motor yağları, maksimum koruma ve yüksek 

performans sağlamasının yanında içeriğinde kullanılan 

özel çevre dostu katkı maddeleri ile parçacık filtrelerinin 

de performansını arttırmaktadır. eni i-Sint motor yağları 

yelpazesinde düşük vizkositeli, yakıt tüketimini azaltan motor 

yağlarıda bulunmaktadır. 



eni i-Sint

5W-30
FE 5W-30
MS 5W-30
MS 5W-40
5W-40
10W-40
15W-40

eni i-Sint 

professional

5W-40
10W-40
15W-40

eni i-Sint tech

0W-30
F 5W-30
G 5W-30
R 5W-30
M 5W-30



2009 yılında, eni, logonun kendisini daha net bir şekilde ifade 

etmesini sağlamak ve bıraktığı etkiyi arttırmak üzere marka 

şekillendirme sürecini başlatmıştır.

Eni’nin istikrarlı imajı ve verdiği güven 70’i aşan ülkede ve şirketin 

faaliyet gösterdiği sayısız sektörde kendini göstermektedir. Eni, 

hedeflediği görsel kimliğe ulaşmış ve bu kimliğini, yakıt, elektrik 

enerjisi ve gaz sektöründe 360 derece hizmet sunan enerji şirketi 

olma amacı ile bütünleştirmek istemektedir.

Bugün, eni fikirlere açık ve dinamik bir şirkettir. Savunduğu 

değerler, sürdürülebilirlik, kültür, uzun ve sağlam işortaklığı, 

yenilikçilik ve verimliliktir. Bu değerler doğrultusunda, eni’nin 

güncel logosu, bir yandan faaliyette olduğu tüm bölgelere 

yakın olan ilgisine, diğer taraftan işortakları ile kurduğu sağlam 

ilişkilerine aynı zamanda günden güne kuvvetlenen ve sürekli 

gelişen, entegre bir şirket ruhuna vurgu yaparken, şimdiye kadar 

sağladığı devamlılık unsurlarınıda korumaktadır.

Logodaki değişim, satış ağına da yansıtılmaya başlanmıştır. Eni 

satış noktalarının bu değişime paralel yeniden yapılandırılması, 

bu yeni kimliği şüphesiz güçlendirecektir. Hali hazırda pazara 

sunulmuş olan eni i-Sint binek araç yağlarının ilk serisi, Agip 

deneyiminin ve eni araştırma ve ileri teknolojisinin bir ürünüdür. 

altı ayaklı köpek,
bugün ile gelecek arasında güçlü bir bağ



ünümüz e tra kte yer alan oğ  ara ın yağlanmasına y nelik üretilen i int motor yağları  

tüm alışma koş lları altın a  ister izel ister enzinli motorlar ols n  kom akt ara lar an  

s or ara lara ka ar eniş ir yel aze e yer alan arklı otomo iller i in yüksek üvenilk 

sağlamakta ır  

Günümüz otomobil motorlarının

ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayan

yüksek performanslı motor yağları serisidir.

Bu seri, özellikle son nesil motorlar için 

geliştirilmiş olup, aynı zamanda dizel

parçacık filtrelerine sahip araçlar için de

uygun motor yağlarından oluşmaktadır.

m o to r u
k o r u r

ç ev r e
d o s tu

yakıt tasarrufu
sağlar



çevre dostu

yakıt tasarrufu 

üstün sentetik teknolo i

  er ormans

 

     

   

 

ir ok ori inal eki man  

üreti isi tara ın an onaylı ır

5W-30 tüm yakıtlar FE 5W-30 MS 5W-30 tüm yakıtlar

çevre dostu

yakıt tasarrufu 

üstün sentetik teknolo i

 

    

          

  

   şartlarını karşılar

ir ok ori inal eki man üreti isi 

tara ın an onaylı ır

yakıt tasarrufu 

çevre dostu

üstün sentetik teknolo i

   

    

  



ksi asyon yağ viskozitesini arttırır ve istonlar üzerin e istonlara zarar 

vere ile ek kirleti ilerin ol şmasına yol a ar  izel e e e rül üğü i i       

yağ oksi asyon  üşük ol ğ n a istonlar a a temiz alışmakta ır   

karı aki testler  ağır koş llar altın a alışan motorlar a ya ılmıştır ve eni 

teknolo isinin iki kritik arametreyi e kontrol altın a t tt ğ n  stermiştir

eni motor yağların a yüksek teknolo i ileşenlerinin 

k llanılması  motor an alınan verimi ve er ormansı 

arttırmış ayrı a yakıttan tasarr ta sağlamıştır  

eni tek no l o j is i= y ü k s ek  p er f o r m a ns =

ta s a r r u f = d a h a  a z  em is y o n=

ç ev r ey l e d o s t

istonların temizliği ağ akıt sarfiyatında azalma

iston temizliği  maks  limit    s esi ikasyon

ağ oksi asyon  maks  limit    s esi ikasyon

  akıt ekonomisi
min m m eğer

  akıt ekonomisi
min m m eğer

istonların temizliği ağ akıt sarfiyatında azalma

iston temizliği  maks  limit    s esi ikasyon
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  akıt ekonomisi
min m m eğer

  akıt ekonomisi
min m m eğer

istonların temizliği ağ akıt sarfiyatında azalma

iston temizliği  maks  limit    s esi ikasyon

ağ oksi asyon  maks  limit    s esi ikasyon

  akıt ekonomisi
min m m eğer

  akıt ekonomisi
min m m eğer

5W-40 tüm yakıtlarMS 5W-40 tüm yakıtlar

yakıt tasarrufu

sentetik teknolo i

   

VW 502 00 + 505 00

    

  ors e 

  

yakıt tasarrufu 

ç ev r e d o s tu

sentetik teknolo i

     

           

 

  ors e 

ir ok ori inal eki man üreti isi 

tara ın an onaylı ır



 seri e yer alan eniş motor yağı yel azesin e

i int  ve i int  i i eleneksel

ara lar i in k llanılan ürünlerin yanı sıra

izel ar a ık ltreli ara lar i in e y n olan

en son teknolo i ile üretilen ürünler e l nmakta ır

m o to r u
k o r u r

ç ev r e
d o s tu

yakıt tasarrufu
sağlaryüksek motor 

koruması

sentetik teknolo i

    

     

 

10W-40 tüm yakıtlar

yüksek motor 
koruması

    

     

 

15W-40 tüm yakıtlar



   

yüksek kaliteli az yağlar an ve son ere e yenilik i ileşenler en 

el e e ilen i int te  yağları  en ileri teknolo i motor yağı 

ormülasyon n n en üstün teknolo ik rneği ir  

müşterilerimize, üstün kalitede ürün 

sunabilmek ve otomobil üreticilerinin 

spesifik ihtiyaçlarını karşılayabilmek

için tasarlanmıştır. 

m o to r u
k o r u r

ç ev r e
d o s tu

yakıt tasarrufu
sağlar

yakıt tasarrufu 

en üstün sentetik teknolo i

 

       

 

olks a en ara lar i in 

tasarlanmıştır

0W-30 tüm yakıtlar



   

yakıt tasarrufu 

sentetik teknolo i

or   

A C E A  A 5/ B 5

or  motorlar i in 

tasarlanmıştır

F 5W-30 tüm yakıtlar

yakıt tasarrufu 

sentetik teknolo i

   

    

eneral otors el 

motorlar i in tasarlanmıştır

G 5W-30 tüm yakıtlar

yakıt tasarrufu

sentetik teknolo i

   ena lt  

ena lt izel motorlar 

i in tasarlanmıştır

R 5W-30 izel

yakıt tasarrufu

sentetik teknolo i

   

az a motorlar i in 

tasarlanmıştır

M 5W-30 izel



i int ro essional serisin eki yağlar  zellikle 

ro esyonel k llanıma y nelik  servis ve ye ek 

ar a satış noktalarına zel üretilmiştir   ürünler  

vr a ve merika irleşik evletleri nin en nemli 

otomo il üreti ileri ve irliklerinin er ormans 

kriterlerini karşılamakta ır

ize y n olan motor yağı se imi i in en yakın eni 

satış noktasın a revli satış anışmanların an er 

zaman estek ala ilirsiniz

Sektörün profesyonellerine 

adanmış seri.

m o to r u
k o r u r

ç ev r e
d o s tu

yakıt tasarrufu
sağlar

motor koruması

 

15W-40 tüm yakıtlar

motor koruması 
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10W-40 tüm yakıtlar

motor koruması

yakıt tasarrufu 

sentetik teknolo i

 

 

5W-40 tüm yakıtlar



i-Sint
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