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Doğayla Dost Ürünler



Şirketimiz 1998 yılında kurulmuştur. Üretim Tesislerimizde Müşterilerimizin tüm beklentile-
rinin karşılandığı tek adres olmak ve Müşterilerimize kalitesi kabul görmüş standardizasyonu 
sağlanmış ürünlerimizle; Madeniyağ sektöründe yenilikçi ve güvenilir yaklaşımlarla en kali-
teli ve güvenilir hizmeti vermeyi hedefledik. 
Ancak Yaşadığımız yüzyılda, teknoloji her geçen gün bir adım daha ileriye gidiyor. Doğal 
ortamın önemini kavrayan insanoğlu, bir yandan teknolojik gelişmeler sonucu kolaylaşan 
hayata ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da doğal hayatı korumak için yeni yöntemler 
geliştiriyor. Bu nedenle en büyük teknoloji kuruluşları bile doğal ortamı korumak için özel 
çevre projeleri üzerinde çalışıyor. Bizde İnsan ve doğal yaşam hakkına önemli bir değer oldu-
ğu bilinçiyle çalışma alanlarımızda bu önemli ayrıntı çerçevesinde çalışma ortamı sağlamaya 
çalıştık. Beykaya Madeni yağ üreticisi olarak madeni yağ sektörünün gelişmesine katkıda bu-
lunmak amacıyla firmamız bünyesinde kurulan laboratuvar ile dünyadaki yeni teknolojileri 
takip etmek ve yeni teknolojileri geliştirmeyi hedeflemiştir.



KALİTE POLİTİKAMIZ

Faaliyetlerimizi müşteri odaklı bir şekilde yürütmek.

Dürüst Yaratıcı, yenilikçi, geliştirici kadrolar oluşturmak.

Madeni yağ sektöründe bir marka olmak 

Sektördeki farklılıkların insanlar tarafından yaratıldığı bilinciyle hareket 
ederek, insana ve teknolojiye gereken yatırımı yapmak.

Müşterilerimize daima,zamanında, doğru bilgi akışını sunmak.

Güvenilir ürün üretmek ve müşterisine prestij kazandırmak
 
Otomotiv ve ilgili sektörlerde yenilikçi, güvenilir ve analitik yaklaşımlarla 
kaliteli hizmet ve ürünü çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde sunmaktır.

MİSYONUMUZ;

Üretim tesisimizde tüm müşterilerimizin beklentilerinin karşılandığı tek ad-
res olmak ve müşterilerimize kalitesi kabul görmüş,standardizayonu sağlan-
mış ürünlerimizle ;madeni yağ sektöründe yenilikçi ve güvenilir yaklaşım-
larla kaliteli,müşteri memnuniyetini esas alan güvenilir bir hizmet vermeyi 
hedefliyoruz.

VİZYONUMUZ;

Dünyadaki yeni teknolojileri takip ederek Stoneoil madeni yağlarının kali-
tesini tescilleyip dünya pazarı üzerinde aranan ve talep edilen madeni yağ 
markası haline gelmektir. 



• Benzinli Motor Yağları API (American Petroleum Institute) Kalite Sınıflandırması

• Dizel Motor Yağları API (American Petroleum Institute) Kalite Sınıflandırması

• Benzinli Motor Yağları ACEA Kalite Sınıflandırması

• Hafif Hizmet Dizel Motor Yağları ACEA Kalite Sınıflandırması

• Ağır Hizmet Dizel Motor Yağları ACEA Kalite Sınıflandırması

• Benzinli Motor Yağları ILSAC Kalite ve Yakıt Ekonomisi Sınıflandırması

• Dişli Yağları API (American Petroleum Institute) Kalite Sınıflandırması

• Motor Yağları SAE (Society of Automotive Engineers) Kinematik Viskozite Sınıflan-

dırması

• Dişli Yağları SAE (Society of Automotive Engineers) Kinematik Viskozite Sınıflan-

dırması

• Endüstriyel Yağlar ISO Kinematik Viskozite Sınıflandırması (International Standar-

dization Organization)

• Endüstriyel Dişli Yağları AGMA Sınıflandırması

•  Geslerin NLGI Penetrasyon (National Lubricating Grease Institue) Sınıflandırması

MOTOR YAĞLARI
TEKNİK BİLGİ ve TABLOLAR



SA Ilımlı koşullarda çalışan eski benzinli ve dizel motorlar için kullanılan, herhangi bir katkı maddesi içermeyen 
yağlardır. Bu ürünler, ancak araç üreticisi tarafından önerildiklerinde kullanılmalıdır.

SB
Ilımlı koşullarda çalışan eski benzinli motorlar için kullanılan, en az seviyede katkı maddesi içeren yağlardır. 
1930’lardan sonra kullanılmaya başlanan bu yağlar oksidasyona ve yatak korozyonuna karşı dirençli olup ancak 
araç üreticisi tarafından önerildiklerinde kullanılmalıdır.

SC 1964-1967 arası modelde üretilmiş arabaların ve bazı kamyonların dahil olduğu servistir. Bu serviste kullanılan 
yağlar, benzinli motorlarda yüksek ve düşük sıcaklık depozitlerini, aşınma, pas ve korozyonu kontrol etmektedir.

SD
1968-1970 arası üretilmiş benzinli binek arabaları ve bazı kamyonların dahil olduğu servistir. 1971 ve daha son-
raki modellerde de araç üreticilerinin önerileri ile bu servis için üretilmiş yağlar kullanılmaktadır. Bu servisteki 
yağlar yüksek ve düşük sıcaklık depozitlerine, aşınma, pas ve korozyona karşı SC seviyesine göre daha dayanık-
lıdır.

SE
Bazı 1971 model ve 1972’den itibaren üretilmeye başlanan benzinli binek arabalarını ve bazı kamyonları kapsa-
maktadır. Bu servis için üretilen yağlar, API SC ve SD’ye göre yağ oksidasyonuna, yüksek sıcaklık motor depozit-
lerine, pas ve korozyona karşı daha dayanıklıdır.

SF

Araç üreticilerinin bakıma ilişkin önerileri doğrultusunda, 1980 yılı başında yayınlanan ve benzinli araçlar için 
geliştirilen bir servistir. Bu kategoride üretilen motor yağlarında, API Servis Sınıflaması SE’de istenilen asgari 
şartlardan oksidasyon stabilitesi arttırılmış ve aşınma önleyici performans geliştirilmiştir. Bu yağlar ayrıca, mo-
tor depozitlerine, pas ve korozyona karşı da koruyucu özelliğe sahiptir. Bu kategorideki yağlar; SE, SD veya SC 
seviyelerindeki yağların yerine de kullanılabilir.

SG
Araç üreticilerinin bakıma ilişkin önerileri doğrultusunda, 1989 yılında yayınlanan ve benzinli araçlar için gelişti-
rilen bir servistir. Bu seviyede üretilen motor yağlarının, daha önceki kategorilerde yer alan yağlara göre motor 
depozitlerine, yağ oksidasyonu ve aşınmaya karşı performansları arttırılmıştır. Ayrıca bu yağlar, pas ile korozyona 
karşı da koruyucu olup, SF, SF/CC, SE veya SE/CC seviyelerindeki yağların yerine de kullanılabilir.

SH
SG test sonuçları, Kimyasal Madde Üreticileri Birliği (Chemical Manufacturers Associations, CMA) ürün onay ko-
duna göre yapılmaktadır. Bu koda göre bir kere test edilecek yağda parametre ortalaması, üç kere test edilecek 
yağda bir test atılarak diğer iki testin ortalaması geçerli sayılmaktadır.

SJ
1997 Benzinli Motor Servis Kategorisi. API Servis Kategorisi SJ’yi karşılayan yağların yüksek sıcaklıkta depozit 
oluşumu, aşınma, köpük ve alevlenme özellikleri geliştirilmiştir. Bu yağlar CMA (Chemical Manufacturers Associ-
ation) ürün onay kodlarına göre test edilmektedirler. API SH ve daha önceki API servis kategorilerini tavsiye eden 
motorlar da kullanılabilirler.

SL
1 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1 Nişan 2002 tarihinden itibaren üretilen motorlarda önerilecektir. 
Bu tarihten itibaren önce üretilmiş araçlarda da kullanılabilir. Yüksek sıcaklıklarda daha iyi depozit kontrolü ve 
düşük yağ tüketimi sağlayan yağlardır. En son ILSAC şartnamesini karşılayabilir ve/veya “Energy Conserving” 
sınıflamasına girebilir.

• Benzinli Motor Yağları API (American Petroleum Institute) Kalite Sınıflandırması



• Dizel Motor Yağları API (American Petroleum Institute) Kalite Sınıflandırması

CA
Genellikle hafif şartlar altında yüksek kaliteli yakıtlarla çalışan dizel motorları bu servise dahildir. Bu servis için 
üretilen yağlar yatak korozyonuna ve doğal havalandırmalı dizel motorlarda conta depozitlerine karşı dayanık-
lıdır. Yüksek kaliteli yakıt kullanılması nedeniyle aşınma ve depozit kontrolü için özel katkı maddeleri içermez. 
1940’ların sonlarından 1950’lere kadar olan tüm motorlarda araç üreticisinin başka bir önerisi olmadığı sürece 
kullanılabilir.

CB
Hafif ve orta şartlarda çalışan bu servisteki dizel motorlar CA seviyesindeki yağlara göre daha düşük kalitede 
yakıt kullandıkları için aşınma ve depozitlere karşı daha duyarlıdır. Yüksek kükürtlü yakıtların kullanıldığı doğal 
havalandırmalı dizel motorlar için üretilen bu yağlar, yatak korozyonuna, conta depozitlerine karşı gerekli koru-
mayı sağlar. Bu servisteki yağlar 1949da hizmete sunulmuştur.

CC
Orta ve ağır şartlar altında çalışan, doğal havalandırmalı, turboşarjlı ve süperşarjlı dizel motorlar ile ağır şartlar-
da çalışan bazı benzinli motorların yer aldığı bir servistir. Bu kategorideki yağlar 1961 ‘de piyasaya sunulmuş olup 
yüksek sıcaklık depozitleri ve yatak korozyonlarına karşı koruma sağlar; benzinli motorlarda ise düşük sıcaklık 
depozitlerine karşı dayanıklıdır.

CD
Aşınma ve depozit kontrolünün yüksek olduğu, yüksek kükürtlü yakıtlar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede 
yakıt kullanabilen doğal havalandırmalı, turboşarjlı ve süperşarjlı dizel motorlar için geliştirilmiş bir servistir. 
Dizel motorlardaki yüksek sıcaklıktaki depozitlere ve yatak korozyonuna karsı koruyucudur.

CD-II Etkin bir aşınma ve depozit kontrolünün gerektirdiği iki zamanlı motorların yer aldığı bir servistir. Bu kategorideki 
yağlar, API CD seviyesindeki tüm performans şartlarını sağlar. Bu seviye 1985 yılında revize edilmiştir.

CE
Düşük devirli - ağır yüklü ve yüksek devirli -ağır yüklü şartlar altındaki, yüksek performanslı turboşarjlı veya 
süperşarjlı dizel motorlar için geliştirilmiş bir servistir. 1984’ten bu yana geçerliliğini sürdüren bu kategorideki 
yağlar, CD seviyesindeki yağlara göre yağ eksilmesini, kalınlaşmasını, piston depozitlerini ve aşınmayı daha iyi 
kontrol etmektedir.

CF-4
1990 yılında yüksek devirli, dört zamanlı tipik dizel motorlar için geliştirilmiş; CE perfomansına göre daha az yağ 
tüketimi ve daha yüksek piston kontrolü sağlayan ağır hizmet kamyon ve uzun yol araçlarında kullanılan dizel 
motor yağının performans sınıflamasıdır.

CF-II 1991 yılında iki zamanlı dizel motorları için üretilen yağlar bu performans seviyesinde olmalıdır.

CF
1994 yılında yayınlanan, yüksek kükürtlü yakıtla çalışan indirekt enjeksiyonlu dizel motorların da dahil olduğu 
tüm turboşarjlı, süperşarjlı ya da doğal aspirasyonlu dizel motorlar için geliştirilmiş performans sınıflamasıdır. 
CD’ye göre bu sınıfta yer alan daha yüksek kontrollü depozit oluşumu daha az yatak korozyonu sağlayan dizel 
motor yağıdır.

CG-4
1994 Ağır Hizmet Dizel Motor Servis Kategorisi. API Servis Kategorisi CG-4, yüksek hızda, dört zamanlı dizel mo-
torlarında, düşük kükürt oranına sahip yakıtların da kullanıldığı tüm ağır hizmet şartlarında kullanılan yağları 
tanımlar. API CG-4 yağlan, yüksek sıcaklıkta piston depozit oluşumu, aşınma, korozyon, köpürme, oksidasyon 
stabilitesi ve kurum birikimi oluşmasını önlerler. Bu yağlar 1994 egzos emisyonları standartlarını karşılayan yön-
temlerde etkilidir ve API CD, CE ve CF-4 servis kategorilerinin önerildiği motorlarda da kullanılabilir.

CH-4

1998 Ağır Hizmet Dizel Motor Servis Kategorisi. API Servis Kategorisi CG-4, yüksek hızda, 1998 egzost emisyonları 
standartlarını karşılayan dört zamanlı motorlarda kullanılan yağları tanımlar. API CH-4 yağları, ağırlıkça %0.5’e 
kadar kükürt içeren dizel yakıtları kullanan dizel motorlar için özel olarak formüle edilmiştir. Bu yağlar bilhassa 
aşınma kontrolü, yüksek sıcaklık stabilitesi ve kurum dağıtma özelliklerini sağlayarak motor dayanıklılığını art-
tırır. Ayrıca, korozyona, kalınlaşmaya, köpürme ve kesilmenin neden olduğu Kinematik Viskozite kaybına karşı 
optimum koruma sağlar.

CI-4
Yeni dizel servis kategorisi olup Eylül 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Çok ağır hizmet dizel motor 
yağı kategorisi olup 2002 yılında açıklanan 2004 egzost emisyon standartlarını karşılayan dört zamanlı yüksek 
devirlerde kullanılan yağları tanımlamaktadır. Kükürt içeriği ağırlıkça % 0,5’e varan dizel yakıtlı tüm uygulamalar 
için hazırlanmıştır. Korozif kurum kontrolü, piston depozit oluşumu, kurum birikmesi, oksidasyon, yağ sarfiyatı 
gibi özelliklerde kontrol daha da geliştirilmiştir.



A1
Kinematik Viskozitesini koruma özelliği ve oksidas-
yon kararlılığı CCMC G-4 limitlerini asan, yakıt eko-
nomisi sağlayan, düşük Kinematik Viskozite sınıflan 
için geçerli benzinli motor yağı.

A2
Genelde CCMC G-4 performansında, oksidasyon 
kararlılığı G-5’e eşdeğer konvansiyonel benzinli 
motor yağı.

A3
Kinematik Viskozitesini koruma özelliği ve oksi-
dasyon kararlılığı CCMC G-5 limitlerini aşan, uzun 
değişim süreli, düşük tüketimli, yüksek performans-
lı benzinli motor yağı.

A4 Gelecekteki GDI (direkt enjeksiyonlu) benzinli 
motorlar için rezerve edilmiştir.

A5 Düşük Kinematik Viskoziteli ve sürtünmeli özellik-
lerde uzun yağ değiştirme periyotlu.

B1
Kinematik Viskozitesini koruma özelliği CCMC PD-2 
limitlerini aşan, yakıt ekonomisi sağlayan, düşük 
Kinematik Viskozite sınıfları için geçerli dizel motor 
yağı.

B2
Genelde CCMC PD-2 performansında, Kinematik 
Viskozitesini koruma özelliği geliştirilmiş, konvansi-
yonel dizel motor yağı.

B3
Kinematik Viskozitesini koruma özelliği CCMC PD-2 
limitlerini aşan, yoğun kurum altında Kinematik 
Viskozite artışı kontrol edilen yüksek performanslı 
dizel motor yağı.

B4 B3-98 performansına ek olarak direkt enjeksiyonlu 
motor testlerinden geçen dizel motor yağı.

B5
Yüksek performans ve/veya uzun yağ değiştirme 
periyoduna sahip, indirekt ve direkt enjeksiyon 
yakıt ekonomisi sağlayan dizel motor yağı.

GL-1
Hafif şartlarda çaışan spiral, konik, sonsuz dişli 
tipi diferansiyel ve düz şanzımanlar için katıksız 
madeni yağ.

GL-2 Normal şartlarda çalışan sonsuz dişli tipi diferan-
siyeller için özel katıklı yağ.

GL-3 Normal şartlarda çalışan spiral ve konik diferansi-
yeller ve düz şanzımanlar için özel katıklı yağ.

GL-4
Ağır şartlarda çalışan hipoid dişli tipi diferan-
siyeller için aşırı basınç ve diğer özel katıklar 
içeren, MIL-L-2105 şartnamesinden geçen yağ.

GL-5
Ağır şartlarda çalışan hipoid dişli tipi diferansi-
yeller için aşırı basıncı ve darbeli yükleri karşıla-
yan katıklar içeren MIL-L-2105 D şartnamesinden 
geçen yağ.

E1 Genel olarak CCMC D-4 ve MB 227.1 performansın-
da dizel motor yağı.

E2 Genel olarak CCMC D-4 performansının üstünde ve 
MB 228.1 performansında dizel motor yağı.

E3
Genel olarak CCMC D-5 ve MB 228.3 performansın-
da, yoğun kurum altında Kinematik Viskozite artışı 
kontrol edilen dizel motor yağı. (Euro 1-2)

E4 Genel olarak CCMC D-5 limitlerini aşan ve MB 228.5 
performansında dizel motor yağı. (Euro 1-2)

E5
E3 performansını aşan, yoğun kurum altında aşın-
mayı önleyen, vizkozitesini koruyan, yakıt ekono-
misi sağlayan ve emisyon performansı yüksek dizel 
motor yağı. (Euro 2-3)

GF-1
API SH performansını sağlayan, ek olarak SAE OW, 
5W ve 10W ile başlayan multigrade (çok mevsim) 
yağlarda EC-I (Energy Conserving-I) yakıt ekono-
misi testinden geçen benzinli motor yağı.

GF-2
API SJ performansını sağlayan, ek olarak SAE OW, 
5W ve 10W ile başlayan multigrade (çok mevsim) 
yağlarda EC-II (Energy Conserving-ll) yakıt ekono-
misi testinden geçen benzinli motor yağı.

GF-3
API SL performansını sağlayan, ek olarak GF-2’ye 
göre daha düşük yağ tüketimi ve daha yüksek 
yakıt ekonomisi değerlerine sahip benzinli motor 
yağı.

• Benzinli Motor Yağları ILSAC Kalite ve Yakıt Ekonomisi 
Sınıflandırması

• Benzinli Motor Yağları ACEA Kalite Sınıflandırması

• Hafif Hizmet Dizel Motor Yağları ACEA Kalite 
Sınıflandırması

• Ağır Hizmet Dizel Motor Yağları ACEA Kalite 
Sınıflandırması

• Dişli Yağları API (American Petroleum Institute) Kalite 
Sınıflandırması



• Motor Yağları SAE (Society of Automotive Engineers) Kinematik Viskozite Sınıflandırması

• Endüstriyel Dişli Yağları AGMA Sınıflandırması • Geslerin NLGI Penetrasyon (National Lubricating Grease 
Institue) Sınıflandırması

• Dişli Yağları SAE (Society of Automotive Engineers) Kinematik Viskozite Sınıflandırması

• Endüstriyel Yağlar ISO Kinematik Viskozite Sınıflandırması (International Standardization Organization)

SAE Kinematik Viskozite Sınıfı °C Sıcaklıkta Maks. Kin. Viskozite 30.000 cP Kinematik Viskozite için
Maks. Pompalama

°C Sıcaklıkta Maks. Kin. Viskozite

Kış Yaz cP 0C Min Max

0W - 3250 -30 -35 3,8 -

5W - 3500 -25 -30 3,8 -

10W - 3500 -20 -25 4,1 -

15W - 3500 -15 -20 5,6 -

20W - 4500 -10 -15 5,6 -

25W - 6000 -5 -10 9,3 -

- 20 - - - 5,6 9,3

- 30 - - - 9,3 12,5

- 40 - - - 12,5 16,3

- 50 - - - 16,3 21,9

- 60 - - - 21,9 26,1

SAE Kinematik Viskozite 
Sınıfı 15.000 cP Kinematik Viskozite için Maks. Sıcaklıklar °C

Kinematik Viskozite cSt/100 °C

Kış Yaz Min Max

75W - -35 4,1 -

80W - -30 7 -

85W - -25 11 -

- 90 -20 13,5 24

- 140 -15 24 41

- 250 -10 41 -

ISO Kinematik 
Viskozite

Sınıfı

Kinematik Kinematik 
Viskozite

40°C Sıcaklıkta cSt

Kinematik Kinematik Viskozite Limitleri
40°C Sıcaklıkta cSt (mm2/s)

ASTM Saybolt
Kinematik Viskozi-

te Sayısı

Saybolt Kinematik Viskozitesi 
37.8 °C Sıcaklıkta SUS

Min Max. Min. Max.
2 2,2 1,98 2,42 32 34 35,5

3 3,2 2,88 3,52 36 36,5 38,2

5 4,6 4,14 5,06 40 39,9 42,7

7 6,8 6,12 7,48 50 45,7 50,3

10 10 9 11 60 55,5 62,8

15 15 13,5 16,5 75 72 83

22 22 19,8 24,2 105 96 115

32 32 28,8 35,2 150 135 164

46 46 41,4 50,6 215 191 234

68 68 61,2 74,8 315 280 345

100 100 90 110 465 410 500

150 150 135 165 700 615 750

220 220 198 242 1000 900 1110

320 320 288 352 1500 1310 1600

460 460 414 506 2150 1880 2300

680 680 612 748 3150 2800 3400

1000 1000 900 1100 4650 4100 5000

1500 1500 1350 1650 7000 6100 7500

Pas ve Oksidasyon Önleyici
Dişli Yağları AGMA No.

ISO Kinematik 
Viskozite Sınıfı

Aşırı Basınç (EP) 
Dişli Yağları

1 46 AGMA No.

2 68 2 EP

3 100 3 EP

4 150 4 EP

5 220 5 EP

6 320 6 EP

7 Compounded 460 7 EP

8 Compounded 680 8 EP

8 A Compunded 1000 8 A EP

NLGI No. 25 °C Sıcaklıkta İşlenmiş Penetrasyon 
(1/10 mm)

0 445 - 475

0 400 - 430

0 355 - 385

1 310 - 340

2 265 - 295

3 220 - 250

4 175 - 205

5 130 - 160

6 85 - 115



OTOMOTİV GRES YAĞLARI

OTOMOTİV GRESLERİ
KIRMIZI GRES 2,3
KAUÇUKLU GRES 2,3
BEYAZ GRES 2,3

SANAYİ GRESLERİ
BEYAZ GRES EP2,3
MOLİBDENLİ GRES NO:0,2,3

ÖZEL ÜRÜNLER

SÜPER 2T
4T MİNERAL 15W/40
4T MİNERAL 15W/50
4T YARI SENTETİK 10W/40
BENZİN KATIĞI , MAZOT KATIĞI
ANTİFİRİZ

MOTOR YAĞLARI

BENZİNLİ MOTOR YAĞLARI
TAM SENTETİK  5W/40
YARI SENTETİK 10W/40
LPG 20W/50

DİZEL MOTOR YAĞLARI
SÜPER (EKSTRA) DİZEL 20W/50
TURBO DİZEL 15W/40
HEAVY DUTY 10/30/40/50
TRAKTÖR YAĞI 20W/40

DİŞLİ VE TRANSMİSYON YAĞLARI
DİŞLİ YAĞI 90,140
DİŞLİ YAĞI  EP 80, 90, 140
DİŞLİ YAĞI 80W-90 / 85W/140
ATF DEXTRON II

ENDÜSTRİYEL (SANAYİ) YAĞLARI
AKSİS HİDROLİK SİSTEM YAĞLARI 32, 37,46,68
SANAYİ DİŞLİ YAĞLARI 68,100,150,220
KATIKSIZ YAĞLAR 10,30,40,50
TRİBÜN YAĞLARI 32,46,68
KIZAK YAĞLARI 68,220
BOR YAĞI
ISI TRANSFER YAĞI
TEKSTİL YAĞI
BIÇKI YAĞI
KALIP YAĞI

ÜRÜNLERİMİZ



BENZİNLİ MOTOR YAĞLARI
TAM SENTETİK  5W/40
YARI SENTETİK 10W/40

BENZİNLİ 20W/50
LPG 20W/50

DİZEL MOTOR YAĞLARI
SÜPER (EKSTRA)DİZEL 20W/50

TURBO DİZEL 15W/40
HEAVY DUTY 10/30/40/50

TRAKTÖR YAĞI 20W/40

DİŞLİ VE TRANSMİSYON YAĞLARI
DİŞLİ YAĞI 90,140

DİŞLİ YAĞI  EP 80, 90, Ep140
DİŞLİ YAĞI 80W-90 / 85W-140

ATF DEXTRON II

MOTOR YAĞLARI



Üstün kaliteli  bazyağları ve yüksek per-
formanslı katıklarla üretilmiş, tüm iklim 
koşullarında ve en ağır şartlarda kullanı-
labilen multigrade motor yağıdır.

High quality base oils and multigrade en-
gine oil, which can be used in all weather 
conditions and most toughest conditions 
and which is produced with high perfor-
mance additives.

Benzinli ve dizel motorlarda dört mevsim
kullanılabilen ,yüksek kaliteli mineral yağlar 
ve özel katkı maddelerinin harmanlanması 
ile üretilmiş üstün performanslı motor yağı-
dır.

High performance engine oil, which is produ-
ced through a mixture of high quality mine-
ral oils and special additives and can be used 
in all four seasons in engines with gasoline 
and diesel.

Kullanım Alanları
Modern binek araçlar,hafif ticari araçlar, 
benzinli, dizel ve LPG ‘li motorlarda 
kullanılır.

Fields of application
Modern passenger cars, light commercial 
vehicles, engines with gasoline, diesel 
and LPG.

Kullanım Alanları
Yeni nesil otobüslerin, hafif ticari 
araçların,dizel motorlarında, yüksek perfor-
mans gerektiren endüstriyel uygulamalarda 
mükemmel koruma sağlar.

Fields of application
In diesel engines of new generation of bus-
ses and light commercial vehicles, provides 
perfect protection in industrial applicati-
ons, which request high performance.

Faydaları ve özellikleri
• Üstün akışkanlık özelliği sayesinde ilk 
çalışmada mükemmel koruma ve yüksek 
koruma gücü sağlar.
• Tortu birikimini önler, motorun aşınma-
sını azaltır.
• Yakıt tüketimini azaltır.

Benefits and characteristics
•Perfect protection and high protection 
power at the first use due to high flowa-
bility characteristic.
•Prevents deposits of residue, reduces 
wear of the engine.
•Reduces consumption of fuel.

Faydaları ve özellikleri
• Fazla mesafe yapan araçlarda ve filolarda 
uzun yağ değişim aralıkları sayesinde bakım 
maliyetini azaltır,motor performansını artı-
rır.
• İçerdiği deterjan dispenser katıklarla mo-
toru temizler,tortu oluşumunu engeller.
• Dizel motorlarda köpük oluşumunu engel-
leyek yağın akışkanlık sürekliliğini sağlar.

Benefits and characteristics
• Reduces maintenance costs and decreases 
engine performance due to long oil change 
periods for vehicels, which drive long dis-
tances and fleets.
• Cleans the engine due to detergent dispen-
ser additives, prevents deposits of residue.
• Prevents the generation of foam in diesel 
engines and therefore provides the continu-
ity of the flowability of the oil.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Ambalajlanma Şekli: 1 lt, 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20lt, 185 kg.  

Ambalajlanma Şekli: 1 lt, 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20lt, 185 kg.  

Performans Seviyesi/Performance Level: SL/ CF

Performans Seviyesi/Performance Level: CG-4/CF-4/SF

Yoğunluk    15 oC kg/L ASTM D 4052 0.875

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt mm2/s ASTM D 445 85,2

Kinematik Viskozite 100oC,cSt mm2/s ASTM D 445 14,1

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 172

Parlama Noktası oC ASTM D 92 225

Akma Noktası oC ASTM D 97 -40

Yoğunluk ASTM D 4052 0.881

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 93

Kinematik Viskozite 100oC,cSt ASTM D 445 14,2

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 157

Parlama Noktası oC ASTM D 97 220

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -30

SAE 5W-40

SAE 10W-40

TAM SENTETİK MOTOR YAĞI

YARI SENTETİK MOTOR YAĞI



Ambalajlanma Şekli: 1 lt, 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20lt, 185 kg.  

Özellikle LPG kullanılan araçların motor-
larında dört mevsim  kullanılmak üzere 
geliştirilmiş, içerdiği üstün özellikler sa-
yesinde ağır şartlarda, sık duruş ve kal-
kışlarda yağlama sağlayan, mineral yağ 
ve özel katkı maddelerinin harmanlan-
masıyla elde edilen tam mineral motor 
yağıdır.

Mineral oil and full mineral oil, which is 
produced through a mixture of special 
additives, which especially developed 
for the use in LPG engines of vehicles 
in all four seasons and which provides a 
lubrication at tight stop and starts due 
to its high characteristics.

Kullanım Alanları
Hafif ticari araçlar, benzinli, dizel ve 
LPG’li motorlarda kullanılır.

Fields of application
Light commercial vehicles, engines with 
gasoline, diesel and LPG.

Faydaları ve özellikleri
• Özellikle LPG’li araçlar için geliştiril-
miş, yoğun trafik ve yüksek sıcaklıklar-
da akışkanlığı sayesinde tam yağlama 
sağlar.
• Motorun performansını artırır, basıncı 
düşürmez, köpürmez.
• Yakıt tasarrufu sağlar.

Benefits and characteristics
•Especially developed for engines with 
LPG. Provides complete lubrication in 
a high level of traffic and high tempe-
ratures.
•Decreases the performance of the en-
gine, does not reduce the pressure, does 
not create foam.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Performans Seviyesi/Performance Level: SG/CD  

Yoğunluk ASTM D 4052 0.889

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 174,3

Kinematik Viskozite 100oC,cSt ASTM D 445 19,2

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 126

Parlama Noktası oC ASTM D 97 230

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -30

SUPER SAE 20W-50 LPG MOTOR YAĞI

Yüksek kaliteli, ağır hizmet dizel motor 
yağıdır. Ağır yük ve arazi şartlarında çalı-
şan tüm dizel motor tiplerinde dört mev-
sim yüksek performans sağlar.

High performance heavy duty diesel en-
gine oil. Provides high performance in all 
four seasons for all diesel engine types, 
which are operated in tough load and fi-
eld conditions.

Kullanım Alanları
Turbo şarjlı ve süper şarjlı motorlar dahil 
olmak üzere dizel motora sahip tüm tica-
ri araç, kamyon, otobüs, tır, iş makinası 
ve jeneratör uygulamaları için uygundur.

Fields of application
In all commercial vehicles, trucks, bus-
ses, lorries, work machines and gene-
rator applications with diesel engines, 
including engines with turbo charger and 
turbo supercharger.

Faydaları ve özellikleri
• En ağır çalışma şartlarında dahi eksil-
mez, köpürmez.
• Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır.
• Motoru temiz tutarak yanma verimini 
artırır ve yakıt tasarrufu sağlar.

Benefits and characteristics
•Does not decrease and foam even in 
most tough operating conditions.
•Simplifies the first run in the cold.
•Deceases the combustions productivity 
and reduces the consumption of fuel due 
to keeping a clean engine.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Performans Seviyesi/Performance Level: CF-4/CF/SF

Yoğunluk    15 oC kg/L ASTM D 4052 0.890

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt mm2/s ASTM D 445 210

Kinematik Viskozite 100oC,cSt mm2/s ASTM D 445 21,3

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 125

Parlama Noktası oC ASTM D 92 212

Akma Noktası oC ASTM D 97 -24

SAE 20W-50 SÜPER DİZEL MOTOR YAĞI

Ambalajlanma Şekli: 1 lt, 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20lt, 185 kg.  



Ambalajlanma Şekli: 1lt, 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20lt, 185 kg.  

Genel amaçlı, yüksek kaliteli, mineral 
esaslı bir yağdır. Orta düzey yük ve sı-
caklığın bulunduğu uygulamalarda mü-
kemmel sonuç verir.

Mineral based oil with high quality for 
general purposes. Provides perfect re-
sults in application with medium load 
and temperature.

Kullanım Alanları
Hafif ve orta şartlarda çalışan dizel 
motorlar, hidrolik sistemler, hava 
kompresörleri ve bıçkı makinalarında 
kullanılır.

Fields of application
Diesel engines, hydraulic systems, air 
compressors and sawing machines, 
which all operate under light and me-
dium conditions.

Faydaları ve özellikleri
• Motoru temiz tutar, pas ve korozyo-
nu önler, aşınmayı azaltır.
• Ekipman ömrünü uzatır. Sudan ayrıl-
ma özelliği çok iyidir. 

Benefits and characteristics
• Keeps engine clean, prevents corro-
sion, reduces wear.
• Extends the life of the equipment. 
Has a very good separation from 
water.

Performans Seviyesi/Performance Level: CC/SC

SAE 10/30/40/50 HEAVY DUTY (HD)

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties 10 30 5040
Yoğunluk ASTM D 4052 0,872 0,887 0,889 0,900

K. Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 35 100 159,8 187

K. Viskozite 100 oC,cSt ASTM D 445 6 12 16,27 18

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 100 96 107 110

Parlama Noktası oC ASTM D 97 210 225 226 2230

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -24 -27 -18 -15

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Performans Seviyesi/Performance Level: CG-4/CF-4/SF

Yoğunluk    15 oC kg/L ASTM D 4052 0,886

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt mm2/s ASTM D 445 165

Kinematik Viskozite 100oC,cSt mm2/s ASTM D 445 15

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 135

Parlama Noktası oC ASTM D 92 220

Akma Noktası oC ASTM D 97 -24

SAE 15W-40 TURBO DİZEL MOTOR YAĞI

Ambalajlanma Şekli: 1 lt, 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20lt, 185 kg.  

4 zamanlı motorlarda maximum güç 
elde için geliştirilmiş multigrade motor 
yağıdır.

Multigrade engine oil, which was deve-
loped for maximum power in four-stro-
ke engines.

Kullanım Alanları
Dizel motorlara sahip tüm kamyon, oto-
büs, tır, iş makinası, ziraat makinası ve 
jeneratör uygulamaları için kullanılır.

Fields of application
Is used for all trucks, busses, lorries, 
work machines, agricultural machines 
and generator applications with diesel 
engines.

Faydaları ve özellikleri
• Motor verimi ve gücünü arttırır.
• Erken ateşlemeyi ve bujilerde oluşabi-
lecek kirliliği önler.
• Yakıt tasarrufu sağlar, içerdiği temiz-
leyici katıklar yardımı ile tortu oluşumu-
nu engeller.

Benefits and characteristics
• Decreases the productivity and the 
power of the engine.
• Prevents an early ignition and probab-
le contamination of the ignition plugs.
• Provides fuel savings and prevents the 
generation of residues due to the clea-
ning additives, which it contains.



Ambalajlanma Şekli: 1lt, 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20lt, 185 kg.  

Ambalajlanma Şekli: 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20lt, 185 kg.  

Yüksek kaliteli parafinik baz yağlar ile 
özel katık maddelerinin bir araya geti-
rilmesiyle oluşmuş yüksek performanslı 
traktör transmisyon yağıdır. 

High transmission tractor oil produced 
by the mixture of high quality paraffinic 
based oils and special additives. 

Kullanım Alanları
Traktör gibi iş ve ziraat makinelerinin 
transmisyon sistemlerinde, akslar, dife-
ransiyel ve hidrolik sistemlerde kullanıl-
mak üzere geliştirilmiş bir üründür.

Fields of application 
A product , which is developed for the 
use In transmission systems of agri-
cultural machines as like tractors, for 
use in axles, differential and hydraulic 
systems.

Faydaları ve özellikleri
• Ağır çalışma koşullarında motorda olu-
şabilecek aşınmaları, oksidasyonu, pas 
ve korozyon oluşumunu engeller. 
• Yakıt tüketimini önemli ölçüde azalta-
rak yüksek performansta yağlama sağlar.
• İçerdiği deterjan dispenser katıklar-
la motoru temizler,tortu oluşumunu 
engeller.
• Dizel motorlarda köpük oluşumunu 
engelleyek yağın akışkanlık sürekliliğini 
sağlar.

Benefits and characteristics
• Prevents the generation of wear, 
oxidation, rust and corrosion in engines, 
which are operated under tough condi-
tions. 
• Reduces enormously the consumption 
of fuel and therefore provides high 
performance lubrication. 
• Cleans the engine and prevents the 
generation of deposit residues due the 
detergent dispanser additives, which it 
contains.
• Provides the continuity of the flo-
wability of the oil by preventing the 
generation of foam in diesel engines.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Performans Seviyesi/Performance Level: CD/SF/GL-4

Yoğunluk ASTM D 4052 0,892

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 116

Kinematik Viskozite 100 oC,cSt ASTM D 445 15,5

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 141

Parlama Noktası oC ASTM D 97 230

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -25

SAE 20W-40 Traktör Yağı 

Normal şartlarda çalışan tüm dişli yağ-
larında kullanılabilen, parafinik baz yağ-
ların, özel katıklarla harmanlanmasıyla 
üretilen bir yağdır.

Oil, which is produced by the mixture 
of paraffinic based oils with special ad-
ditives and can be used in all gear oils, 
which operate under normal conditions.

Kullanım Alanları
Hafif yük ve az basınçlı dişli ünitelerin-
de, otobüs,otomobil,kamyon tipi ticari 
araç,zirai araçlar ve iş makinası gibi 
birçok aracın şanzıman ve diferansiyel 
ünitelerinde kullanımı tavsiye edilir.

Fields of application
Its usage is recommended in light load 
en low pressure gear unites, in gear unit 
and differential unites of lots of vehic-
les as like busses, automobiles, trucks 
and agricultural vehicles.

Faydaları ve özellikleri
• Isıya karşı stabil bir Kinematik Viskozi-
teye sahiptir. 
• Tüm contalarla uyumludur. 
• Eksiltme ve köpürme yapmadan uzun 
süre kullanılabilir.
• Her türlü otomotiv dişlilerinde kulla-
nılır. 
• Sanayi tipi düz ve helezon dişli dife-
ransiyellerde rahatlıkla kullanılır. 
• Aşınmayı azaltır, çalışma sesini en aza 
indirir.

Benefits and characteristics
• Has a kinematic viscosity, which is 
stable against heat.
• Is compatible with all gaskets.
• Can be used for a long time without 
reduction and foam generation
• Can be used in all kinds of automotive 
gears.
• Can be easily used in flat and spiral 
gear differentials of industrial type.
• Reduces wear, minimizes operating 
noise.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties 90 140

Performans Seviyesi/Performance Level: GL/1 

Yoğunluk ASTM D 4052 0.892 0.9

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 187,5 520,3

Kinematik Viskozite 100 oC,cSt ASTM D 445 17,5 32

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 101 70

Parlama Noktası oC ASTM D 97 230 235

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -18 -21

90/140 DİŞLİ YAĞI



Ambalajlanma Şekli: 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20lt, 185 kg.  

Ağır şartlar altında çalışan, EP, köpük 
ve aşınmayı en aza indiren, yağdaki ok-
sidasyonu önleyen üstün nitelikli, kapa-
lı sistem dişli yağıdır.

Closed system gear oil with high cha-
racteristics, which is operating under 
tough conditions and minimizing EP, 
foam and wear.

Kullanım Alanları
Ağır şartlarda çalışan ziraat ve iş ma-
kinalarında, kamyonlarda, dişli kutula-
rında ve şasi yağlamalarında kullanılır.

Fields of application
Used in gearboxes, framework lub-
rication and agricultural and work 
machines, which operate under tough 
conditions.

Faydaları ve özellikleri
• Paslanma ve korozyona karşı dişlileri 
korur.
• İçerdiği katıklar sayesinde tortu 
oluşumunu engeller.

Benefits and characteristics
• Protects gears angainst rust and 
corrosion.
• Prevents the generation of residues 
due to the additives it contains.

Performans Seviyesi/Performance Level: GL-5

EP 80W-90
EP 85 W-140 DİŞLİ YAĞI

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties EP 80W - 90 EP 85W - 140

Yoğunluk ASTM D 4052 0,905 0,910

K. Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 220 470

K. Viskozite 100 oC,cSt ASTM D 445 18 30

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 95 90

Parlama Noktası oC ASTM D 97 235 230

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -15 -20

Ambalajlanma Şekli: 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20lt, 185 kg.  

Aşırı basınç, aşınma önleyici, pas ve 
oksidayona dayanıklı katıkların har-
manlanmasıyla üretilmiş dişli yağıdır.

Oil, which is produces by the mixtu-
re of additives, which are preventing 
high pressure, wear and are resistant 
against rust and oxidation.

Kullanım Alanları
Ağır hizmet şartlarında bulunan araç-
larda, endüstride, binek otomobiller-
de, hafif ticari araç ve kamyonlarda 
kullanılır.

Fields of application
In vehicles under tough service condi-
tions, in the industry, passenger cars, 
light commercial cars and trucks.

Faydaları ve özellikleri
• Aşırı basınç ve oksidasyona karşı 
ekstra koruma sağlar, pas ve korozyo-
nu önler.
• Metal yüzeyinde iyi bir film tabakası 
oluşturur.

Benefits and characteristics
• Prevents extra protection against 
high pressure and oxidation, pre-
vents rust and corrosion.
• Generates a good film layer on 
metal surfaces.

Performans Seviyesi/Performance Level: GL-4

EP 80/90/140 DİŞLİ YAĞI

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties 80 14090
Yoğunluk ASTM D 4052 0,875 0,900 0,900

K. Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 160 175 477

K. Viskozite 100 oC,cSt ASTM D 445 9 18 31,5

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 96 113 95

Parlama Noktası oC ASTM D 97 225 230 235

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -18 -15 -18



ATF DEXRON II, parafinik esaslı baz yağ-
ların özel katkılar ile harmanlanmasıyla 
elde edilen otomatik şanzıman yağıdır. 

ATF DEXTRON II is an automatic gear unit 
oil, which is produced by the mixture of 
paraffinic based oils with special additi-
ves.

Kullanım Alanları
Binek araçlarda, ağır vasıtaların direksi-
yon dişlilerinde, otomatik şanzımanlarda 
ve transmisyonlarda güvenle kullanılır.

Fields of application
Can be used safely in passenger cars, in 
steering gears of heavy vehicles, auto-
matic gear units and transmissions.

Faydaları ve özellikleri
•  İlk çalışmayı kolaylaştırır ve düşük sı-
caklıklarda temiz ve hızlı yağlama sağlar.
• Sıcak ve soğuk iklim şartlarında üstün 
performans gösterir.
• Formülündeki pas, korozyon ve oksi-
dasyon önleyici katıklar ve kaliteli baz 
yağlar bileşimi ile otomatik transmisyon 
sisteminin ömrünü uzatır.
• Yüksek Viskozite İndeksi ile çok düşük 
sıcaklıklarda akıcılığını koruyarak ve 
yüksek sıcaklıklarda da yağlayıcılığını 
koruyarak tam performans gösterir.

Benefits and characteristics
• Simplifies first run and provides a 
clean and quick lubrication in low tep-
mereatures.
• Shows high performance in warm and 
cold climate conditions.
• Extends the life of the system due to 
the rust, corrosion and oxidation pre-
venting additives in its formula.
• Protects the flowability in low 
temperatures due to its high viscosity 
index and also protects its lubrication 
characteristic in high temperatures and 
therefore provides full performance.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Performans Seviyesi/Performance Level: GM: DEXTRON II

Yoğunluk ASTM D 4052 0.873

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 42

Kinematik Viskozite 100 oC,cSt ASTM D 445 7,5

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 147

Parlama Noktası oC ASTM D 97 213

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -35

ATF DEXTRON II ŞANZIMAN YAĞI

Motor yağının incelip eksilmesini önleyen ve 
motoru koruyan, Viskozite İndeksini arttırı-
cı özelliğe sahip,Viskozite İndeksi geliştirme 
özelliğine sahip yoğunlaştırılmış motor yağı 
katığıdır. 

Concentrated engine oil additive, which 
prevents dilution and reduction of the en-
gine oil and which has a viscosity index de-
velopment and viscosity index decreasing 
characteristic.

Kullanım Alanları
 Her tip benzinli ve dizel motorlarda, LPG ’li 
araçların motorlarında, ağır iş makinelerinde 
kullanılır. Her yağ değişiminde motor yağına 
ilave edilerek kullanımı önerilir.

Fields of application
In all kinds of engine with gasoline and di-
esel, in engines of cars with LPG and heavy 
work machines. It is recommended to be ad-
ded to the engine oil in every oil change.

Faydaları ve özellikleri
• Silindir ve piston yüzeyleri arasında kuv-
vetli bir film tabakası oluşturarak motordaki 
mekanik sürtünme sesini ve aşınmayı azaltır.
• Yağın değişen sıcaklıklardaki Kinematik Vis-
kozitesini koruyabilme kabiliyetini arttırır ve 
motor ömrünü uzatır.
• Kompresyonu arttırarak motorun perfor-
mansını yükseltir.
• Sürtünmeden meydana gelecek aşınmaya 
karşı ilave direnç sağlar.

Benefits and characteristics
• Generates a strong film layer on the sur-
faces of cylinders and pistons and therefore 
reduces the mechanic friction noise of the 
engine and the wear.
• Decreases the capability of the protection 
of the kinematic viscosity of the oil in chan-
ging temperatures and extends the life of 
the engine.
•Decreases the compressio and therefore 
decreases the performance of the engine.
• Provides additional resistance against 
wear, which is caused by friction.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Yoğunluk ASTM D 4052 0.93

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445

Kinematik Viskozite 100 oC,cSt ASTM D 445 200

Viskozite İndeksi ASTM D 2270

Parlama Noktası oC ASTM D 97 220

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -18

Economizer

Ambalajlanma Şekli: 0.45 lt, 1 lt

Ambalajlanma Şekli: 1 lt, 3lt, 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20lt, 185 kg.  



ENDÜSTRİYEL (SANAYİ) YAĞLARI

HİDROLİK SİSTEM YAĞLARI 32, 37,46,68

SANAYİ DİŞLİ YAĞLARI 68,100,150,220

KATIKSIZ YAĞLAR 10,30,40,50

TRİBÜN YAĞLARI 32,46,68

KIZAK YAĞLARI 68,220

BOR YAĞI

ISI TRANSFER YAĞI

TEKSTİL YAĞI

BIÇKI YAĞI

KALIP YAĞI



 Modern hidrolik sistemlerde kullanılmak 
üzere bütün hidrolik sistemlerde kullanı-
lan baz yağlarla hazırlanmış,yüksek per-
formanslı hidrolik yağıdır.

High performance hydraulic oil, which is 
intended to be used in modern hydraulic 
systems and which is prepared with ba-
sic oils, which are used in all hydraulic 
systems and.

Normal yük ve devirde çalışan oto-
motiv dişli kutularında ve sanaui tipi 
yüksek basınç altında çalışan dişliler-
de kullanılmak için üretilmiştir.

Is produced for the usage in automo-
tive gearboxes, which are operated 
in normal load and speed of rotation 
and also for gears, which are ope-
rated under industrial type of high 
pressure.

Kullanım Alanları
Binek araçlarda, ağır vasıtaların direksi-
yon dişlilerinde, otomatik şanzımanlarda 
ve transmisyonlarda güvenle kullanılır.

Fields of application
Can be safely used in passenger cars, 
in steering gears of heavy vehicles, in 
automatic gear units and transmissions.

Kullanım Alanları
Ağır şartlarda çalışan her türlü dişli 
kutuları ve demir çelik endüstrisinde 
kullanılır.

Fields of application
Is used in all kinds of gearboxes, 
which are operated under tough 
conditions and in the iron and steel 
industry.

Faydaları ve özellikleri
• Oksidasyon, pas ve köpük önleyici kat-
kılar ilavesi ile yüksek ve verimli perfor-
mans sağlar,aşınmayı önler.
• Viskozite İndeksi yüksek, akma sıcaklığı 
düşüktür. Bu sayede yüksek sıcaklıklarda 
film oluşturma ve düşük sıcaklıklarda mü-
kemmel akış sağlayarak üstün yağlama ve 
güç iletimi sağlar.
• Kolay pompalanabilme ve filtre edile-
bilmeleri ile üretim maliyetlerini düşürür.
• Yüksek sıcaklıklarda Kinematik Visko-
zitesi çok incelmediğinden daha yüksek 
güç iletimi sağlayıp verimi arttırır.

Benefits and characteristics
• Provides high and productive 
performance due to its additives, which 
prevent oxidation, rust and foam gene-
ration, prevents wear.
• Has a high viscosity index and a 
low flow temperature. Therefore provi-
des the generation of film in high tempe-
ratures and a perfect flowability in low 
temperatures.
• Reduces production costs due 
to its easy pumping and filtering.
• As its kinematic viscosity does 
not dilute very much in high temperatu-
res, it provides a higher power transmis-
sion and decreases the productivity.

Faydaları ve özellikleri
• Dişli yüzeyinde ince bir film tabakası 
oluşturur, yüzeyi oksidasyon ve aşın-
malardan korur.

Benefits and characteristics
• Generates a thin film layer on the 
surface of the gear and protects the 
surface against oxidation and wear.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

22

46

32

68

46

150

37

100

68

220

Yoğunluk ASTM D 4052 0,872 0,874 0,875 0,878 0,88

K.Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 22 32 37 46 68

K. Viskozite 100 oC,cSt ASTM D 445 4,28 5,36 5,86 6,72 8,69

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 100 100 100 100 100

Parlama Noktası oC ASTM D 97 200 212 214 220 223

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -27 -24 -22 -24 -24

Yoğunluk ASTM D 4052 0,877 0,880 0,885 0,890 0,895

K.Viskozite 40 oC, cSt ASTM D 445 46 68 100 150 220

K. Viskozite 100 oC, cSt ASTM D 445 6,9 9 12 14 16

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 105 98 98 96 96

Parlama Noktası oC ASTM D 97 220 220 225 225 225

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -24 -18 -18 -18 -18

22/32/37/46/68

46/68/100/150/220

HİDROLİK SİSTEM YAĞLARI

SANAYİ DİŞLİ YAĞLARI

Ambalajlanma Şekli: 16 kg, 20lt, 185 kg.  

Ambalajlanma Şekli: 16 kg, 20lt, 185 kg.  

Performans Seviyesi/Performance Level:
AGMA: 250.04  US STEEL: NO.224



Özel katık maddeleri ile parafinik 
baz yağların bir araya getirilmesi ile 
oluşturulmuş yağlardır.

Oils, which were generated by the 
combination of special additives and 
paraffinic based oils.

Katık içermeyen parafinik esaslı mi-
neral yağlardır.

Paraffinic based mineral oils, which 
do not contain additives.

Kullanım Alanları
Gaz, buhar ve hidrolilk türbinlerinin 
yağlanmasında kullanılır. 

Fields of application
Is used for the lubrication of gas, 
steam and hydraulic turbines.

Kullanım Alanları
Elektrik motorları, hava kompre-
sörleri, her türlü makina parçası ve 
hidrolik sistemlerin yağlkanmasında 
kullanılır.

Fields of application
Is used in electrical engines, air 
compressors and for the lubricati-
on of all kinds of machine parts and 
hydraulic systems.

Faydaları ve özellikleri
• Oksidasyona karşı dayanımı yük-
sektir.
• Tortu ve pas oluşumunu engeller.
• Köpürmeye karşı direnç gösterir.

Benefits and characteristics
• Decreases the resistance against 
oxidation.
• Prevents the generation of residu-
es and rust.
• Is resistance against the generati-
on of foam

Faydaları ve özellikleri
• Oksidasyona karşı dayanımı yüksek-
tir.
• Hafif şartlarda kullanıma uygundur 
ve ekonomiktir.

Benefits and characteristics
• Decreases the resistance against 
oxidation.
• Appropriate for the usage in light 
conditions and it is economic.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

32

10

37

30

68

50

46

40

Yoğunluk ASTM D 4052 0,873 0,876 0,878 0,882

K.Viskozite 40 oC, cSt ASTM D 445 32 37 46 68

K. Viskozite 100 oC, cSt ASTM D 445 5,4 7,2 6,8 9

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 108 100 107 98

Parlama Noktası oC ASTM D 97 220 220 225 225

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -24 -24 -24 -24

Yoğunluk ASTM D 4052 0,870 0,887 0,890 0,895

K.Viskozite 40 oC, cSt ASTM D 445 30 100 150 180

K. Viskozite 100 oC, cSt ASTM D 445 5 11 14 18

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 98 97 97 97

Parlama Noktası oC ASTM D 97 220 225 230 235

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -12 -12 -12 -12

32/37/46/68

10/30/40/50

TÜRBİN YAĞLARI

KATIKSIZ YAĞLAR

Ambalajlanma Şekli: 16 kg, 20 lt, 185 kg.  

Ambalajlanma Şekli: 16 kg, 20 lt, 185 kg.  

Performans Seviyesi/Performance Level: DIN: 51515

Performans Seviyesi/Performance Level: SA/CA



Yapışkanlık özelliği kazandırılmış pa-
rafinik baz yağlardır.

Paraffinic based oils with an adhesi-
ve characteristic

Suyla emülsiyon oluşturan metal işleme 
sıvısıdır.

Metal treatment fluid, which generates 
an emulsion with water.

Kullanım Alanları
Her türlü tezgah kızaklarının yağlan-
masında kullanılır.

Fields of application
For the lubrication of the guides of 
all kinds of work benches.

Kullanım Alanları
Çelik, demir ve bakır gibi metal ve me-
tal alaşımlarının, delme taşlanma gibi 
işlemleri sırasında yağlama yağı ve so-
ğutma sıvısı olarak kullanılır. 

Fields of application
Used as lubrication oil and cooling flu-
id during operations as like drilling and 
grinding of metals and metal compo-
unds as like steel, iron and copper.

Faydaları ve özellikleri
• Aşırı yüke dayanıklıdır.
• Aşınmayı önler.
• Sesi azaltır ve tezgahları pastan 
korur.

Benefits and characteristics
• Resistance against high load.
• Prevents wear.
• Reduces the noise and protects the 
work benches against rust.

Faydaları ve özellikleri
• Duman ve koku yapmaz, pası engeller.
• Yüzeylerin düzgün ve temiz olmasını 
sağlar, bakteri üremesini engeller.

Benefits and characteristics
• Does not generate fume and smell, 
prevents rust. 
• Provides smooth and and clean surfa-
ces, provides the growth of bacteria.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties 68 220
Yoğunluk ASTM D 4052 0,879 0,890

K.Viskozite 40 oC, cSt ASTM D 445 68 220

K. Viskozite 100 oC, cSt ASTM D 445 9 21

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 98 110

Parlama Noktası oC ASTM D 97 225 230

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -18 -18

68/220

BOR YAĞI

KIZAK YAĞLARI

Ambalajlanma Şekli: 16 kg, 20lt, 185 kg.  

Performans Seviyesi/Performance Level:
Cincinnati Milacron: P-47, P-50

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Ambalajlanma Şekli: 16 kg, 20lt, 185 kg.  

Emulsiyon  görünüşü Süt beyazı

Emulsiyon Ph 20  C 8,5

EMK 24 saat Stabil

Pas testi Geçer



Aşırı basınç ve yüksek ısıya karşı direnç-
li, suyla karışabilen ve bakteri oluşumu-
nu engelleyen soğutma sıvısıdır.

Resistant against high pressure and 
high temperatures. It is a cooling fluid, 
which can merge with water and pre-
vents the growth of bacteria.

Kullanım Alanları
Frezeleme, tornalama, matkapla delme 
gibi pek çok operasyonda kullanılır.

Fields of application
Used in many operations as like milling, 
turning, drilling with a drilling machine.

Faydaları ve özellikleri
• Döküm çelik ve alüminyum malzemele-
rin CNC tezgahlarında işlenmesi sırasın-
da yüksek kararlılık gösterir.
• Döküm ve talaş imalatında grafiti bün-
yesinde tutarak gri rengi engeller.

Benefits and characteristics
• Shows a high determination during the 
treatment of casted steel and alumini-
um materials on CNC work benches. 
• Prevents the grey color in the casting 
and chipping procedures due to keeping 
the graphite in its structure.

Uygulama
Taşlama : %3
Döküm talaş kaldırma : %4-5
Ağır talaş kaldırma : %6-7
Reflaktometre faktörü : %1,4

Application:
Grinding :3%
Casting chip removal :4-5%
Heavy chip removal :6-7%
Reflectometer factor :1.4%

BOR YAĞI

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Ambalajlanma Şekli: 16 kg, 20lt, 185 kg.  

Görünüş Sarımtırak

Yoğunluk, 150C 0,980

Viskosite 35,4 cSt

Korozyon koruma (200dHSu) DIN 51360/1,5 % Değer: 0

DIN 51360/2,0 % Değer: 0

%5 lik pH değeri 8,8

YARI SENTETİK

ISI TRANSFER YAĞI22/32/46/68

Yağ sıcaklığının -10 0C ile 350 0C ara-
lığında olduğu kapalı ısı transfer sis-
temlerinde kullanılır.

Is used in closed heat transferring 
systems, where the oil temperatures 
are between -10 °C and 350 °C.

Kullanım Alanları
Yapı malzemeleri, boya, gıda ve plas-
tik endüstrilerinde ısı iletimini sağla-
mak için kullanılır.

Fields of application
Is used for providing heat transfer in 
the building material, paint, nutriti-
on and plastics industries.

Faydaları ve özellikleri
• Termal stabilitesi çok yüksektir.
• Oksidasyona karşı dayanıklıdır.
• Yüksek sıcaklıkta bozulmaya karşı 
dayanıklıdır. Tortu oluşturmaz.

Benefits and characteristics
• Has a very high termal stability.
• Is resistance against oxidation.
• Is resistance against detorioration 
in high temperatures. Does not gene-
rate residues.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties 22 32 6846
Yoğunluk ASTM D 4052 0,876 0,878 0,880 0,881

K.Viskozite 40 oC, cSt ASTM D 445 22 32 46 68

K. Viskozite 100 oC, cSt ASTM D 445 4,29 5,50 7,0 6,8

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 100 100 110 103

Parlama Noktası oC ASTM D 97 220 220 220 225

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -18 -18 -18 -24

Ambalajlanma Şekli: 16 kg, 20 lt, 185 kg.  



BIÇKI YAĞI

Ambalajlanma Şekli: 3 lt, 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20 lt, 185 kg

Parafinik esaslı baz yağlara emülgatör 
ilavesi ile elde edilmiş üstün nitelikli 
tekstil yağlarıdır.

Textile oils with high characteristics, 
which are produced by the addition of 
emulsifier to paraffinic based oils.

Kullanım Alanları
Özellikle iplik bükme makinalarının yağ-
lanmasında kullanılır.

Fields of application
Is especially used for the lubrication of 
thread bending machines.

Faydaları ve özellikleri
• Su ile kolaylıkla emülsiyon oluşturur ve 
yıkandıktan sonra kumaş üzerinde leke 
bırakmaz.

Benefits and characteristics
• Does easily generate an emulsion with 
water and does not leave spots on the 
tissue after washing.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties 15 22
Yoğunluk ASTM D 4052 0,870 0,872

K.Viskozite 40 oC, cSt ASTM D 445 15 22

K. Viskozite 100 oC, cSt ASTM D 445 3,43 3,6

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 100 100

Parlama Noktası oC ASTM D 97 190 190

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -18 -18

15/22 TEKSTİL YAĞLARI

Ambalajlanma Şekli: 16 kg, 20lt, 185 kg.  

Rafineri ürünü baz yağların karışımından 
oluşan bir proses yağdır.

Is a process oil, which is generated by 
the mixture of refinery based oils.

Kullanım Alanları
Ağaç kesme motor zincirleri ve hızar zin-
cirlerinin ısınmasını engeller.

Fields of application
Prevents the heating of tree cutting en-
gine chains and chainsaw chains.

Faydaları ve özellikleri
• Pas ve korozyon yapmaz, oksidasyonu 
engeller.

Benefits and characteristics
• Does not generate rust and corossion, 
prevents oxidation.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Yoğunluk ASTM D 4052 0,981

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 32

Kinematik Viskozite 100 oC,cSt ASTM D 445 5

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 100

Parlama Noktası oC ASTM D 97 220

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -12



Özel baz yağ ve katıklarla üretilmiş inşaat ve 
yapı sektöründe kullanılan kalıp ayırıcı yağdır. 
Metal kalıplarını pasa karşı koruyarak ömrünü 
uzatır.Malzeme yüzeyinde leke bırakmaz.

Mould separating oil, which is produced with 
special basic oils and additives and, which 
is used in the construction and building sec-
tor. Protects metal moulds against rust and 
therefore extends their lives. Does not leave 
spots on the surface of the materials.

İnşaat sektöründe kullanılan kalıpların beton 
yüzeyden kolayca ayrılması, betonun düzgün 
ve lekesiz bir yüzey kazanmasını sağlayan 
yağlardır.

Oils, which are used for an easy separation 
of moulds from the concrete in the construc-
tion sector and which provide a smooth and 
spotless surface of the concrete.

Kullanım Alanları
 Beton döküm sonrası ahşap,çelik ve plastik-
lerin sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton 
eldesinde kullanılır.

Fields of application
Is used in the disassembly of wood, steel and 
plastics after the casting of concrete and in 
concrete with smooth surfaces.

Kullanım Alanları
 Beton döküm sonrası ahşap,çelik ve plastik-
lerin sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton 
eldesinde kullanılır.
motor yağına ilave edilerek kullanımı öneri-
lir.

Fields of application
Is used in the disassembly of wood, steel and 
plastics after the casting of concrete and in 
concrete with smooth surfaces.

Faydaları ve özellikleri
• Kalıbın betondan ayrılmasını kolaylaştırır, 
temiz ve düzgün beton elde edilmesini sağlar. 
• Akışkanlığı yüksek olduğundan, soğuk hava 
koşullarındakullanıma uygundur.
• Kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturur 
ve kalıbın kullanım ömrünü artırır.
• Çivi ve demirlerin paslanmasını önler.
• Kalıpların tekrar kullanımında temizlik ge-
reksinimini minimuma indirir.
• Tortu içermediğinden püskürtme aracında 
tıkanıklık yapmaz.
• İşçilik maliyetlerini azaltır.

Benefits and characteristics
• Simplifies the separation of the mould from 
the concrete and provides a clean and smo-
oth concrete.
• Appropriate for usage in cold weather con-
ditions due to its high flowability.
• Generates a thin film layer inside the mo-
uld and therefore extends its life of usage.
• Minimizes the need for cleaning when reu-
sing moulds.
• As it does not contain residues, it does not 
cause blockage in the injection device.
• Reduces labor costs.

Faydaları ve özellikleri
• Beton ve kalıp yüzeyindeki metallerin pas-
lanmasını önler.
• Her türlü kalıpta kullanılabilir.
• Betonun kalıba yapışmasını engeller.
• Beton yüzeyinin düzgün ve lekesiz olmasını 
sağlar.

Benefits and characteristics
• Prevents metals on the surface of conctre-
tes and moulds from rusting.
• Can be used in all kinds of moulds.
• Prevents the concrete from sticking toget-
her with the mould.
• Provides a smooth and spotless surface of 
the concrete.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Yoğunluk ASTM D 4052 0,860

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 32

Kinematik Viskozite 100 oC,cSt ASTM D 445 5,27

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 95

Parlama Noktası oC ASTM D 97 200

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -18

Yoğunluk ASTM D 4052 0,936

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 7,5

Parlama Noktası oC ASTM D 97 >210

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -6

Kalıp Yağı 

Kalıp Yağı 

Ambalajlanma Şekli: 185 kg.  

Ambalajlanma Şekli: 185 kg.  

EMÜLSİYON ÖZELLİKLİ



OTOMOTİV GRESLERİ
KIRMIZI GRES 2,3

KAUÇUKLU GRES 2,3
BEYAZ GRES 2,3

SANAYİ GRESLERİ
BEYAZ GRES EP 2,3

MOLİBDENLİ GRES 0,2,3

OTOMOTİV GRES YAĞLARI



Kaliteli baz yağlar ve kalsiyum sabunun-
dan elde edilen otomotiv gresidir.

Automotive grease, which is obtained 
through quality basic oils and calcium 
soap.

Kaliteli baz yağlar ve kalsiyum sabunun-
dan elde edilen otomotiv gresidir.

Automotive grease, which is obtained 
through quality basic oils and calcium 
soap.

Kullanım Alanları
Ağır yüklerin uygulanmadığı ve sıcaklık-
ların çok yüksek olmadığı orta ve yüksek 
devirli rulmanlarda şasi yağlamasında 
tavsiye edilir.

Fields of application
Is recommended for the lubrication of 
frameworks with bearings with medium 
and high rotational speeds, which are 
not exposed to high loads and very high 
temperatures.

Kullanım Alanları
Düşük sıcaklık ve devirde çalışan sistem-
lerde yüklerin ağır olmadığı, suyla tema-
sın kaçınılmaz olduğu yerlerde kullanılır.

Fields of application
Is used, where contact with water is not 
avoidable and in systems, which are ope-
rating in low temperatures and rotatio-
nal speeds and where the loads are not 
heavy.

Faydaları ve özellikleri
• Su ile yıkamada yüksek direnç gösterir.
• Çalışma sıcaklığının yüksek olmadığı 
yerlerde mükemmel yağlama sağlar.

Benefits and characteristics
• Shows a high resistance, when washed 
with water.
• Provides a perfect lubrication, where 
operation temperatures are not high.

Faydaları ve özellikleri
• Suya dayanıklıdır, sızma yapmaz, 
• Aşınma ve korrozyona karşı etkin koru-
ma sağlar.
• Lifli ve çok yapışkan bir yapıya sahiptir. 

Benefits and characteristics
• Is resistant against water, does not ca-
use leakage.
• Effective protection against wear and 
corrosion.
• Has a fibered and very adhesive struc-
ture.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

NLGI No: 2 3

Sabun Cinsi Ca Ca

İşlenmiş Penatrasyon, 25C 265-295 220-250

Damlama Noktası,C 100 100

NLGI No: 2 3

Sabun Cinsi Ca Ca

İşlenmiş Penatrasyon, 25C 265-295 220-250

Damlama Noktası,C 99 100

KIRMIZI GRES

KAUÇUKLU GRES

Ambalajlanma Şekli: 16 kg.  

Ambalajlanma Şekli: 16 kg.  

2/3

2/3



Elektrik motoru rulmanları, su pompası ve 
zarflı rulmanlar gibi değişik çalışma şartla-
rına ve orta derecede yük altında çalışan 
rulman ya da döner malzemelerin yağlan-
ması için kullanılır.

Is used for the lubrication of bearings, which 
are operated in different operation conditi-
ons and under a medium level of load as like 
electrical engine bearings, water pump be-
arings and bearings with a race and also for 
the lubrication of rotating materials

Kaliteli baz yağlar ve lityum sabundan 
oluşan aşırı basınç katığı ile desteklenmiş 
bir otomotiv grestir.

Automotive grease, which is obtained 
through quality basic oils and lithium 
soap and which is supported by a high 
pressure additive.

Kullanım Alanları
Ağır yüklerin uygulanmadığı ve sıcaklıkla-
rın çok yüksek olmadığı orta ve yüksek de-
virli rulmanlarda şasi yağlamasında tavsiye 
edilir.

Fields of application
Is recommended for the lubrication of fra-
meworks with bearings with medium and 
high rotational speeds, which are not ex-
posed to high loads and very high tempe-
ratures.

Kullanım Alanları
Aşırı yükün mevcut olduğu tüm sistemler-
de kullanılır .özellikle yüksek devirli ve 
su bulunan ortamlarda kağıt makinelerin-
de ve geniş rulmanlı yatakların yağlan-
masında tavsiye edilir.

Fields of application
Is used in all systems, where high loads 
exist. It is especially recommended for 
the lubrication of paper machines in are-
as with high rotational speeds and water 
and also for the lubrication of with wide 
roller bearings.

Faydaları ve özellikleri
• Metal yüzeylerde aşınma ve paslanmaya 
karşı koruma sağlar ve düşük sıcaklıklarda 
kolaylıkla pompalanabilir.

Benefits and characteristics
• Provides a protection of metal surfaces 
against wear and rust and can be easily 
pumped in low temperatures.

Faydaları ve özellikleri
• Aşırı basınç katığı nedeniyle ağır ve dar-
beli yüklerde çok iyi koruma sağlar.
• Pas ve korrozyona karşı mükemmel ko-
ruma sağlar.

Benefits and characteristics
• Provides a very good protection by he-
avy and pulsing loads due to a high pres-
sure additive.
• Provides a perfect protection against 
rust and corrosion.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

NLGI No: 2 3

Sabun Cinsi Ca Ca

İşlenmiş Penatrasyon, 25C 265-295 220-250

Damlama Noktası,C 100 100

NLGI No: 2 3

Sabun Cinsi Li Li

İşlenmiş Penatrasyon, 25C 265-295 220-250

Damlama Noktası,C 190 200

BEYAZ GRES

EP LİTYUM GRES

Ambalajlanma Şekli: 16 kg.  

Ambalajlanma Şekli: 16 kg.  

2/3

2/3



Kaliteli baz yağlar ve lityum sabunundan 
oluşan bir otomotiv grestir.

Automotive grease, which is obtained 
through quality basic oils and lithium 
soap.

Kullanım Alanları
Rulmanlı yataklar, kamlar, demiryolları 
,düz rulman yataklarda kullanılır.

Fields of application
Is used roller bearings, cams, railroads, 
flat roller bearings.

Faydaları ve özellikleri
• İçerdiği molibden bisülfit sayesinde 
metalin metale temasını engeller, suya 
dayanıklıdır.
• Pas ve korrozyona karşı sistemi korur.

Benefits and characteristics
• Prevents the contact of metal with 
metal due the molybdenum bisulphite, 
which it contains.
• Protects the system against rust and 
corrosion.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

NLGI No: 0 2 3

Sabun Cinsi Li Li Li

İşlenmiş Penatrasyon, 25C 365-385 265-295 220-250

Damlama Noktası,C 200 190 200

MOLİBDENLİ GRES

Ambalajlanma Şekli: 16 kg.  

0/2/3



ÖZEL ÜRÜNLER

SÜPER 2T
4T MİNERAL 15W/40
4T MİNERAL 15W/50

4T YARI SENTETİK 10W/40
BENZİN KATIĞI 
DİZEL KATIĞI

ANTİFİRİZ



Özel katıklar ve kaliteli baz yağların ilave-
siyle üretilen iki zamanlı motor yağıdır.

Two-stroke engine oils produced through 
the addition of special additives and qua-
lity basic oils.

4 zamanlı motorlarda maximum güç elde 
için geliştirilmiş multigrade motor yağıdır.

Multigrade engine oil, which was develo-
ped for maximum power in four-stroke en-
gines.

Kullanım Alanları
İki zamanlı hava soğutmalı benzinli motor-
larda, bahçe makinaları, motorlu el teste-
releri ve küçük jeneratörlerde kullanılır.

Fields of application
Is used in gasoline engines with two-stroke 
and air cooling, garden machines, hand 
saws with engines and small generators.

Kullanım Alanları
Dizel motorlara sahip tüm kamyon, otobüs, 
tır, iş makinası, ziraat makinası ve jenera-
tör uygulamaları için kullanılır.

Fields of application
Is used for all trucks, busses, lorries, work 
machines, agricultural machines and gene-
rator applications with diesel engines.

Faydaları ve özellikleri
• Motor verimi ve gücünü arttırır.
• Erken ateşlemeyi ve bujilerde oluşabile-
cek kirliliği önler.
• Yakıt tasarrufu sağlar, içerdiği temizleyici 
katıklar yardımı ile tortu oluşumunu engel-
ler.

Benefits and characteristics
• Decreases the productivity and the power 
of the engine.
• Prevents an early ignition and probable 
contamination of the ignition plugs.
• Provides fuel savings and prevents the 
generation of residues due to the cleaning 
additives, which it contains.

Faydaları ve özellikleri
• Motor verimi ve gücünü arttırır.
• Erken ateşlemeyi ve bujilerde oluşabile-
cek kirliliği önler.
• Yakıt tasarrufu sağlar, içerdiği temizleyici 
katıklar yardımı ile tortu oluşumunu engel-
ler.

Benefits and characteristics
• Decreases the productivity and the po-
wer of the engine.
• Prevents an early ignition and probable 
contamination of the ignition plugs.
• Provides fuel savings and prevents the 
generation of residues due to the cleaning 
additives, which it contains.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

SUPER 2T

15W-40 4T MİNERAL 

Performans Seviyesi/Performance Level: CEC TB

Performans Seviyesi/Performance Level: CF-4/SJ

Yoğunluk ASTM D 4052 0.887

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 12

Kinematik Viskozite 100 oC,cSt ASTM D 445 100

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 98

Parlama Noktası oC ASTM D 97 -12

Akma Noktası oC ASTM D 2270 225

Yoğunluk ASTM D 4052 0.890

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 15

Kinematik Viskozite 100 oC,cSt ASTM D 445 185

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 132

Parlama Noktası oC ASTM D 97 225

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -21

Ambalajlanma Şekli: 1 lt, 3 lt, 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20 lt, 
185 kg.  

Ambalajlanma Şekli: 1 lt, 3 lt, 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20 lt, 
185 kg.  



Ambalajlanma Şekli: 1 lt, 3 lt, 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20 lt, 
185 kg.  

Ambalajlanma Şekli: 1 lt, 3 lt, 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20 lt, 
185 kg.  

4 zamanlı motorlarda maximum güç elde 
için geliştirilmiş multigrade motor yağıdır.

Multigrade engine oil, which was deve-
loped for maximum power in four-stroke 
engines.

Yüksek performans eldesi için geliştirilmiş 
yarı sentetik özellikli multigrade bir motor 
yağıdır.

A multigrade engine oil with a semi 
synthetic characteristic, which was deve-
loped to obtain a high performance.

Kullanım Alanları
Dizel motorlara sahip tüm kamyon, otobüs, 
tır, iş makinası, ziraat makinası ve jenera-
tör uygulamaları için kullanılır.

Fields of application
Is used for all trucks, busses, lorries, work 
machines, agricultural machines and gene-
rator applications with diesel engines.

Kullanım Alanları
Modern binek ve hafif ticari araçlarla doğal 
emişli 4 zamanlı tüm dizel ve benzinli mo-
torlarda kullanılır.

Fields of application
Is used for all modern passenger cars and 
light commercial vehicles with four-stroke 
gasoline and diesel engines having a natu-
ral absorption.

Faydaları ve özellikleri
• Motor sesini azaltır, yakıt sarfiyatını en 
aza indirir.
• Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır.
• Motorda tortu ve kurum oluşumunu en-
geller.

Benefits and characteristics
• Reduces the engine noise and minimizes 
the consumption of fuel.
• Simplifies the first run in the cold.
• Prevents the generation of residues and 
soot in the engine.

Faydaları ve özellikleri
• Mineral yağlardan üstündür.
• Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir ilk 
çalışma,yüksek sıcaklıklarda maksimum 
koruma sağlar.
• Motorun ömrünü uzatır,bakım tasarrufu 
sağlar.

Benefits and characteristics
• Superiorthan mineral oils.
• Provides a perfect first run in low tem-
peratures and a maximum protection in 
high temperatures.
• Extends the life of the engine and provi-
des maintenance savings.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

15W-50

10W-40

4T MİNERAL 

4T YARI SENTETİK

Performans Seviyesi/Performance Level: SG/CF

Performans Seviyesi/Performance Level: CF/SG

Yoğunluk ASTM D 4052 0,890

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 18

Kinematik Viskozite 100 oC,cSt ASTM D 445 170

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 132

Parlama Noktası oC ASTM D 97 225

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -18

Yoğunluk ASTM D 4052 0.879

Kinematik Viskozite 40 oC ,cSt ASTM D 445 15

Kinematik Viskozite 100 oC,cSt ASTM D 445 100

Viskozite İndeksi ASTM D 2270 150

Parlama Noktası oC ASTM D 97 220

Akma Noktası oC ASTM D 2270 -30



Benzinin daha iyi yanmasını ve yakıt ta-
sarrufu sağlayan performans katığıdır.

Performance additive, which provides a 
better combustion of the gasoline and 
saves fuel.

Motorinin daha iyi yanmasını ve yakıt ta-
sarrufu sağlayan performans katığıdır.

Performance additive, which provides a 
better combustion of the diesel and sa-
ves fuel.

Kullanım Alanları
Tüm benzinli motorlarda yakıta katılarak 
kullanılır.

Fields of application
Is used in all gasoline engines by adding 
to the fuel.

Kullanım Alanları
Tüm dizel motorlarda yakıta katılarak 
kullanılır.

Fields of application
Is used in all diesel engines by adding to 
the fuel.

Faydaları ve özellikleri
• Yakıtın daha iyi yanmasını sağlar ve mo-
tor sistemini temizler.
• Yüksek motor sesini ve dumanı engeller.

Benefits and characteristics
• Provides a better combustion of the 
fuel and cleans the engine system.
• Prevents a high engine noise and fume.

Faydaları ve özellikleri
• Yakıtın daha iyi yanmasını sağlar ve mo-
tor sistemini temizler.
• Yüksek motor sesini ve dumanı engeller.

Benefits and characteristics
• Provides a better combustion of the 
fuel and cleans the engine system.
• Prevents a high engine noise and fume.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

BENZİN KATIĞI

DİZEL KATIĞI

Yoğunluk ASTM D 4052 0.842

Yoğunluk ASTM D 4052 0.848

Ambalajlanma Şekli: 0,45 lt, 1 lt,

Ambalajlanma Şekli: 0,45 lt, 1 lt,



Tüm benzinli ve dizel araçların soğutma 
sistemlerinde dört mevsim kullanılabi-
len MEG esaslı soğutma sıvısıdır.

MEG based cooling fluid, which is used 
in the cooling systems of all gasoline 
and diesel engines and can be used in 
all four seasons.

Kullanım Alanları
Tüm radyatör tiplerinde kullanılabilir.

Fields of application
Can be used in all types of radiators.

Faydaları ve özellikleri
• Soğutma suyunun donma noktasını dü-
şürerek soğuk iklimlerde genleşmeden 
kaynaklanan çatlama ve diğer hasarları 
engeller.
• Kaynama noktasını yükselterek yaz 
mevsiminde suyun kaynamasını gecik-
tirir.
• Koruyucu özelliği sayesinde motor 
metallerine ve hortumlara zarar ver-
mez.

Benefits and characteristics
• Reduces the freezing point of the 
cooling water and therefore prevents 
cracks and other damages in cold cli-
mates due to expansion.
• Decreases the boiling point and the-
refore delays the boiling of the water 
in the summer season.
• Does not damage engine metals and 
hoses due to its protective characte-
ristic.

Tipik fiziksel ve kimyasal özellikleri
Typical physical and chemical properties

ANTİFRİZ

Yoğunluk 15C Kg/Lt 1.12 1.05

Kaynama noktası 0C 149 105

Donma noktası 0C -37 -18

PH 5,5-11,0 7,0-11,0

Ambalajlanma Şekli: 1 lt, 3 lt, 4 lt, 5 lt, 16 kg, 20 lt, 185 kg 

%50 Seyreltilmiş%100 Antifriz

Performans Seviyesi/Performance Level: TSE 3582
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