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مهمی از ابداعات و اختراعات، در تولید  سهمهای مختلف صنعتی گردیده که  بخشظهور دوران صنعتی باعث ابداعات و اختراعات در 

سازها می باشد  بی شک یکی از ابداعات بشر که الزمه کارکرد ماشین آالت بوده، انواع روان ۰ماشین آالت و وسایط نقلیه بوده است.

آغاز گردیده  ۱۳۲۸سازها از سال  در کشور ما، هسته روان ۰که طی سالیان متمادی دستخوش تغییرات و رشد و توسعه گردیده است.

از رونق خاصی برخوردار می  نیزسازها  پایه می باشد، تولید روانو به سبب وجود منابع فسیلی عظیم که ماده اصلی در تولید روغن 

 باشد.

با تکیه بر  استاندارد عالیبا هدف کمک به توانمند سازی این صنعت و همچنین ارائه محصوالت  شرکت شیمی الوند کاسپین

به سبب گستردگی  ۰در شهر قزوین تأسیس گردید. ۱۳۸۵آالت به روز از سال  نتکنولوژی پیشرفته و آزمایشگاه مجهز و همچنین ماشی

دی های کمی و کیفی و تهیه مواد اولیه مرغوب از معتبرترین شرکت های دنیا، این شرکت نامکانات و تجهیزات تولیدی اعم از توانم

مساعد برخی از شرکت های صاحب نام را برای تولید محصوالتشان در این سایت تولیدی جلب نموده کازشناسی و از نظر توانسته است 

اینک پس از   و وارد فاز قرارداد تولید با این شرکت ها گردد که می توان به شرکت های فوکس آلمان، لوکینی و سرکان اشاره نمود.

ارزشمند فنی، با هدف نهایی ارائه با کیفیت ترین محصول در مقیاس جهانی جهت عرضه در  چندین سال کسب تجربه و اندوخته های

بازار داخل و بازارهای جهانی، با افتخار و تواضع، تولد محصوالت اکوپالس را اعالم نموده و رسالت خود را بر مبنای ارائه با کیفیت 

 تظار محصوالتمان را تضمین می کنیم.ترین محصول و خدمات قرار داده و کارکرد مطلوب و مورد ان

به روز استانداردهای  سطح باالتریندارای با شما خواهیم بود تا به تجربه، اطمینان حاصل نمایید محصولی که از آن استفاده می کنید 

دنی های تولید شده مرغوبترین افزو به کارگیریجهانی باشد و این حاصل نمی شود مگر با استفاده از دانش فنی، امکانات تولیدی و 

ذکر است در راستای ارائه خدمات فروش و پس از فروش مورد نظر مصرف کنندگان عزیز، اقدام  شایان  شرکت های معتبر دنیا. توسط

شرکت این امور مربوط به توزیع، فروش و خدمات مشتریان در  ۱۳۹۸تا از ابتدای سال ه ایم نمود کارا نفت ایرانیانبه تأسیس شرکت 

 .بر آنیم با لطف و مساعدت شما مشتریان عزیز، بزرگترین خانواده را در این صنعت به وجود آوریم .صورت پذیرد

ز زمان پیدایش از عنوان روانکاری یا روانسازی برمی آید این دانش، علم حرکت نسبی سطوح بر روی یکدیگر می باشد و ا چنانچه

به همراه چرخ در دوره های مختلف صنعتی، محصوالت روانسازها بوجود آمده اند. امروزه اصطکاک باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیر 

یک روانکار مناسب می تواند سالیانه از هدر رفتن  می گردد و لذا، ونتعمیرات در بخش های مختلف صنایع گوناگ سنگینهزینه های 

 گردد.نیزجلوگیری نموده و باعث عملکرد بهتر ماشین آالت  اتمیلیاردها هزینه تعمیر

 

 اهم وظایف روغن موتور

ایجاد فیلم متعددی ایجاد می گردد. یکی از ویژگی های مهم روغن و سائیدگی های در زمان انجام حرکات مکانیکی، ضربات  روانکاری: 

 کاهش تاثیرات این ضربات بر روی قطعات می باشد. در جهت مناسب 

از ویژگی های مهم روغن موتور می باشد. به صورتیکه با ایجاد الیه روغن بین پیستون و سیلندر در موتورهای احتراق  آب بندی: 

 الزم می باشد، جلوگیری می نماید.متراکم شده که برای احتراق  داخلی از فراریت گازهای

 ل زنگ زدگی و خوردگی می باشد.از دیگر ویژگی های بارز یک روغن موتور خوب، حفاظت از سطوح داخلی موتور در مقاب

 می گردد.ث خنک کردن قطعات متحرک ایجاد شده در حین کارکرد موتور می باشد که به این ترتیب باع انتقال حرارت
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 وظایف روغن های گیربکس و دنده خودرو:

 باید مقاومت باالیی داشته باشد. در مقابل فشار وارده
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 روانکاری مناسب در محدوده دمای باال

 به حداقل رساندن اصطکاک

 ن در دمای پایین جلوگیری می کند.روغو پارگی فیلم از شیاردار شدن 

 کمک به تعویض راحت دنده

 مقاومت در برابر اکسیده شدن

 یک روانساز خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

 در برابر حرارت زود اکسید نشود

 و ضریب اصطکاک بسیار کم باشد. باال شاخص گرانروی همچنین مناسب و دارای گرانروی 

 به الی قطعات نداشته باشد.  دارای خاصیت پاک کنندگی قوی بوده و پس از کار مداوم، تشکیل رسوب در ال

 در حین کار، ایجاد کف نکند. 

 با قطعات الستیکی و پالستیکی سازگاری کامل داشته باشد. 

  خل موتور ایجاد زنگ زدگی ننماید.دا

 و پایدار در دماهای مختلف باشد تا از پارگی در حین کار جلوگیری شود.دارای فیلم روغن نسبتا ضخیم 

 

 روانسازهاتعاریف عمده در 

 گرانروی: 

مقاومت سیاالت در برابر جاری شدن به دلیل اصطکاک را گرانروی می نامند. گرانروی روغن با افزایش یا کاهش دمای آن تغییر می کند 

. به همین دلیل باید باالتر می رودسردتر می شود گرانروی آن هر چقدر  و هر چه روغن گرمتر باشد، گرانروی آن کاهش و برعکس

درجه سانتیگراد اندازه گیری  ۱۰۰و  ۴۰گرانروی روغن همراه با دمایی که در آن دما اندازه گیری می شود قید گردد و معموالً در دمای 

 . شودمی 

 شاخص گرانروی: 

 میزان تغییرباشد  100از عدد  نشانگر میزان تغییرات گرانروی نسبت به تغییرات دما می باشد. هر چه شاخص گرانروی روغنی باالتر

 دما، گرانروی روغن کمتر تغییر می کند و برعکس. افزایش اثر  بر

 نقطه اشتعال: 

یا جرقه  از روغن بخاری قابل احتراق ساطع می شود. به طوریکه با نزدیک شدن شعله آتش، است که در آن حرارتیپایین ترین درجه 

 ، روغن در یک لحظه مشتعل و سپس خاموش می گردد. )تشکیل مثلث آتش(

 

 

 نقطه احتراق: 

یا آتش  رد. نقطه احتراق یمی گ آتشپایین ترین دمایی است که در آن روغن به اندازه ای بخار تولید می کند که با نزدیک کردن شعله، 

و این زمانی اتفاق می افتد که بخارات اشباع کافی روی  درجه سانتیگراد باالتر از نقطه اشتعال می باشد  10تا  5  بینمعموالً گیری 

 جاد شده باشد.سطح مایع ای

 نقطه ریزش: 

است که در آن روغن تحت شرایط تعیین شده روان و جاری می گردد. در واقع نقطه ریزش  حرارتینقطه ریزش پایین ترین درجه 

 قابل پمپ کردن می باشد. سیال نشانگر پایین ترین دمایی است که روغن 

 تولید روغن موتور

پایه که بر  مواد اصلی شامل روغن پایه و مواد افزودنی می باشد. روغن مخلوط کردنبه طور کلی، هر روغن موتوری حاصل 

حسب نوع، معموالً درصد باالیی از روغن موتور را تشکیل می دهد، غالباً از منابع معدنی یا نفت خام تهیه می گردد که تولید آن 

  می باشد. تفاوتدارای انواع گوناگون با کیفیت های مفرآیند پیچیده ای است و بر حسب نوع روغن موتور شامل 

زم برای استفاده در موتور خودروها و ماشین آالت صنعتی را به طور کامل دارا نیست موادی به آن چون روغن پایه ویژگی های ال

 افزوده می شود تا ویژگی های الزم برای کار در شرایط سنگین ، کار در حرارت و فشار زیاد موتور را داشته باشد. 

 وده می شود به شرح ذیل است: مهم ترین موادی که به منظور تامین این ویژگی ها به روغن پایه افز
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 پاک کننده ها و معلق کننده ها

می آیند که در روغن غیر محلول بوده و موجب  به وجوددی ذرات دوده و مواد ناشی از احتراق ناقص ادر طی فرایند احتراق مقدار زی

تشکیل رسوب در پیستون ها می شوند و حتی ممکن است باعث چسبندگی رینگ به پیستون شوند. از این رو مواد افزودنی پاک کننده 

افزودنی نوع  این  از افزودن مقدار مناسبو معلق کننده به اکثر روغن های روانساز برای از بین بردن رسوبات فوق افزوده می گردد. 

باعث ته نشین شدن رسوبات در موتور و  در غیر اینصورتمی گردد شدن دیرتر سیاه و روغن بیشتر و کیفیت رنگ  رباعث عمها 

آن  شدنآسیب به آن می شود. سیاه شدن تدریجی روغن موتور هنگام کار برخالف تصور اغلب مردم به هیچ وجه دلیل بر نامرغوب 

قابلیت جذب شایان ذکر است؛ سیاه نشدن روغن موتور در حین کارکرد نشانه مرغوبیت آن نیست بلکه به این معناست که روغن نیست. 

 ذرات اسیدی و ناخالصی را نداشته است و کامال نامرغوب است.

 بهبود دهنده شاخص گرانروی

که در  دارندروغن پایه ساختار در مقایسه با مولکول های  مولکولهای مواد افزودنی باالبرنده شاخص گرانروی، زنجیری بلند و بزرگ

ارافینی تشکیل شده جلوگیری کریستال های پزود هنگام شده و از چسبیده شدن و کلوخه کردن پایین در روغن پراکنده های درجه حرارت 

رود با حل شدن این مولکول ها کاهش گرانروی می در این راستا در حین کارکرد به همان میزانی که دمای روغن باالتر  .می نمایند

مورد مصرف این در واقع تغییرات شدید گرانروی نسبت به دما به خوبی کنترل می گردد و با افزودن این ماده روغن جبران می شود. 

 ی می باشد. مواد بیشتر در روغن های چند درجه ا

 

 

 یداسیونسمواد ضد اک

موتور و تماس دائم با هوا و مجاورت با فلزات مختلف موتور که ممکن است  باالیبعضی از ترکیبات موجود در روغن بر اثر حرارت 

و  ، اسیدهاپراکسیدهاعمل نمایند در معرض اکسیداسیون مداوم قرار گرفته و به موادی از قبیل در خوردگی مانند یک کاتالیزور 

 . می باشدضد اکسیداسیون  ویژهمواد افزودن به چنین واکنشی نیاز ترکیبات آلی دیگر تبدیل شوند. برای جلوگیری از 

 مواد ضد ساییدگی

ط کاری سخت اجزای موتور )سوپاپ ها، بادامک ها و ...( دچار ساییدگی می شوند. مواد افزودنی ضد ساییدگی از بروز چنین یدر شرا

مقاوم از مواد شیمیایی مابین قطعات متحرک و ثابت است تا از ای ضایعاتی جلوگیری می کند. استفاده از این مواد به منظور ایجاد الیه 

 با فلز و در نتیجه بروز تاثیرات ساییدگی جلوگیری نماید. فلز تماس مستقیم 

 مواد ضد خورندگی و ضد زنگ زدگی

قطرات وارد شدن  دلیلبه  کاربه طور کلی روغن های معدنی قابلیت محافظت و جلوگیری از خوردگی و زنگ زدایی را دارند اما در هنگام 

. برای جلوگیری به وجود می آیدزمان زنگ زدگی و خوردگی قطعات  گذر بادر اثر تخریب ملکول های روغن و اسیدی شدن  آب ریز بسیار

 از این پدیده ها به اکثر روغن های تولیدی مواد افزودنی ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی افزوده می شود. 

 مواد پایین آورنده نقطه ریزش

افزوده می شود تا راه اندازی  آنبه ن دردرجه حرارت های بسیار پائیو حفظ سیالیت روغن نقطه ریزش این مواد به منظور پایین آوردن 

در روغن را در  تشکیل شدهپارافین  کریستال های و روشن کردن موتور در هوای بسیار سرد امکان پذیرگردد. یعنی به کمک این مواد 

 . گرددروغن جلوگیری و به اصطالح یخ زدن  از جامد شدن  تا نگه دارد و ژله مانند دمای پایین بصورت معلق 

 مواد ضد کف

به وجود باعث  ،سرعت زیاد حرکت روغن و ایجاد تالطم هوای وارد شده در روغن ،در هنگام کار دستگاه های صنعتی و موتور به علت

فشار  افزایش وجود کف که دارای حباب های هوای حل شده در روغن می باشد باعث آن می شود. سطح داخل و کف در  آمدن الیه

 گردد. افزایش اکسیداسیون زود هنگام و خرابی روغن می  ،کاهش استحکام فیلم و پارگی الیه آنروغن درحین گردش، 

 

 گونه طبقه بندی استفاده می شود:  ۲در صنعت روغن کاری به منظور شناخت و کاربرد صحیح روغن ها از 

 APIعنوان درجه و با  طبقه بندی روغن ها بر حسب درجه گرانرویالف( 

 SLمانند  از الفبای انگلیسیبا عنوان دو حرف و  کاربردی طبقه بندی روغن ها بر حسب سطوح کیفیت و استاندرهای مربوطهب( 

انجمن مهندسین خودرو به دلیل اهمیت گرانروی اساساً طبقه بندی روغن های موتور را بر این ویژگی بنا نهاده است، به طوریکه در 

 این سیستم دو گروه از درجه گرانروی مورد تعریف قرار می گیرند. 
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 )مولتی گرید( روغن های چند درجه ایبرای   W (Winter)گروه دارای حرف    -۱

که بر    20W50مانند، فصل معروف می باشند توانایی کارکرد در دمای باال و پایین را همزمان دارا هستند  روغن ها که به چهاراین 

 در دمای باالست. مناسب ویسکوزیته   W 50روغن در دمای پایین تر و  مناسب نشان دهنده ویسکوزیته   W 20 گرفته از 

 

نشان دهنده ویسکوزیته   W 20مثالً  یا پایین را دارد. و روغنی است که توانایی کار کردن در دمای باال  مونو گرید:روغن موتور  -۲

 ست. تر)تابستانی( ادر دمای باالمناسب ویسکوزیته   W 50 ( و زمستانی )روغن در دمای پایین ترمناسب 

 

 

 

 انواع روغن ها

 نوع کلی تقسیم می شوند:  ۳در حال حاضر روغن های موتور خودروها به 

قدیمی نسل  های)لوبکات( ساخته می شود و کارکرد آن در موتورو از برش روغنی است که بر پایه نفت خام  ( :معدنیالف( مینرال )

 ۰بسیار رواج دارد. 

 

 

اسیون هیدروکربن ها تولید می شوند نه با تصفیه یزترکیبات شیمیایی یا پولیمرروغنی است که پایه آن از  :)مصنوعی(ب( سنتتیک 

 طیمینرال داراست روغن نفت خام. این روغن اولین بار برای موتورهای جت به کار گرفته شد که به دلیل مزایایی که این روغن نسبت 

مواد تشکیل دهنده استفاده از مختلف با  یانواعدارای تیک یافته است. روغن های سنتایش فزاسالیان اخیر مصرف آن در خودروها نیز 

 که آنها را از لحاظ کیفیت و نوع مصرف با یکدیگر متمایز می سازد.  بودهمتفاوتی 

 

ترکیب پلی آلفا  نوعی که بر پایه نداز بین صد ها نوع روغن سنتتیک با فرموالسیون های مختلف که هر یک محاسن و معایبی را دار 

 ساخته می شود دارای کارایی و مقبولیت بیشتری بوده و مزایای ذیل را دارا می باشد :   )  (Poly Alpha Olefinsالفین ها 

          عمر بیشتر روغن کاهش مصرف روغن به دلیل -۱

 غیر خورنده و غیر سمی بودن -۲

 تبخیرشوندگی پایین -۳

 باالو تجزیه دمای سوختن  -۴

 باالو درجه حرارت  مقاومت در برابر اکسیداسیون  -۵

 دارای شاخص ویسکوزیته بسیار باال )عکس العمل سریع در مقابل تغییرات دما(  -۶

 کاهش مصرف سوخت -۷

 پایین بودن و ریزش بسیارنقطه روان  -۸
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 کامل مواد افزودنی، غیر قطبی بودن و تاثیر در حاللیت عدم تطابق با موتورهای با تکنولوژی قدیمی، قیمت بسیار باال معایب :

مخلوطی است از روغن مینرال و سنتتیک که با توجه به کارآیی مطلوب، امروزه مصرف بسیار باالیی  ج( روغن های نیمه سنتتیک :

 نوع مینرال دارند. د. این روغن ها در شرایط سخت نظیر دماهای باال و یا بار زیاد عملکرد بسیار بهتری نسبت به ندار

 

 عوامل موثر در مدت زمان کارکرد و تعویض روغن موتور

در جاده های با شیب زیاد، درجا تایرها باد بیش از حد استاندارد فشار مانند رانندگی با سرعت باال، رانندگی با  شرایط کاری موتور: -۱

سرعت باال در هوای سرد قبل از گرم شدن موتور، خاموش و روشن شتاب و کارکردن زیاد موتور در ترافیک های سنگین، رانندگی با 

 نمودن به دفعات زیاد در هوای سرد و رانندگی در جاده های خاکی و گرد و غبار به مدت طوالنی

 ظیم به موقع موتور و رفع ایرادات برقی و سوخت رسانی( )تن کیفیت احتراق موتور -۲

 کیفیت روغن موتور و سوخت مصرفی -۳

 کیفیت فیلترهای هوا و روغن و تعویض به موقع آن ها -۴

 ساخت موتور و خودروسال نوع و مدل و  -۵

 می ماند ل مدت زمانی که روغن در کارت -۶

 شرایط آب و هوائی و بخصوص رطوبت  -7
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 آزمون های اساسی و استاندارد تعیین کیفیت روغن ها
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 SN 0W20            خصوصیات محصول

 و کارآمدی موتور برای استفاده ساالنه در نسل جدید موتور ها  و تضمینبا باالترین سطح کیفیت موجود در دنیا  است روغن موتوری

شده است. ترکیبی از روغن هاي پایه سنتتیک است که بر روی تکنولوژی و فرموله طراحی دقیق ا کنترل کیفیت که ببه ویژه هیبریدی 

موتور خودرو را در را به شما میدهد که تضمین این با استفاده از ترکیب جدیدترین افزودنیها، لذا، است پیاده سازی شده  نیزترکیبی 

برای را و روغن کاری سریع  داشتهی پاک نگه موتور را از هر گونه آلودگ ،مقابل سایش محافظت ، مصرف سوخت و روغن را کاهش

 موتور فراهم می سازد.

 

  موارد مصرف

که زمان برای موتورهای با فن آوری های پیشرفته  به ویژه ،می باشد به ویژه خودروهاي هیبریدیو مناسب جدیدترین نسل خودروها 

  نموده است.و پیشنهاد در نظر طوالنی را سازنده به صورت تعویض روغن آنها 

سرویس 

 تعویض مناسب 

 و سطح کیفیت 

API 

  گرانروی

cSt 100°C 

شاخص 

 گرانروی

 نقطه اشتعال 

°C 

نقطه 

 C° ریزش 

دانسیته  

15°C g/ml 

عدد قلیائی 

mg KOH/g 

TBN 

25000 Km 

خودروهای 

بعد از تولیدی 

 2012سال 

SN 0W20  

IL SAC GF-

5 

8-9 170 220 -42 0.85 8.5 

 

 

 SN 5W30            خصوصیات محصول

دارند. این روغن موتور که با  ویژه ای بسیاری از موتورهای نسل جدید برای عملکرد مطلوب و طول عمرمفید نیاز به روغن موتور

 را به موتورداخلی و اجزاء سطوح  مبه تماجریان روغن و پوشش کامل تولید می گردد، فرایند سریع  فن آوریاستفاده از ترکیب چند 

 هنگام استارت در هوای بسیار سرد تضمین می نماید. ویژگیهای بارز این محصول به شرح ذیل می باشد:

   ضد اصطکاک  -

  تضمین فشار مطلوب روغن در شرایط سخت  -

  هنگام استارت  بهجلوگیری از ساییدگی قطعات متحرک موتور  -

 آنها  ذراتاز بین برنده  بر روی قطعات داخل موتور و  جلوگیری از تشکیل رسوبات مضر -

 و آالینده های هیدروکربنی )کمک در کاهش آلودگی هوا و محیط زیست( نده مصرف سوختش دهکاه -

  طول عمر طوالنی -

  تضمین فرایند سریع جریان روغن در موتور -

                                                                                                                       و نرم و همچنین کاهش صدای موتور کمک به کارکرد آرام  -

و افزودنی شرکت های بزرگ  مواد ترینو پیشرفته روغن های پایه سینتتیک با کیفیت باال این محصول با استفاده از به روزترین 

 است.  اروپائی تهیه شدهمعتبر 

 

 موارد مصرف

.روغن برای تمام خودروهای جدید مناسب و در تمامی فصول قابل استفاده می باشداین براساس توصیه کارخانه سازنده خودرو   

 عدد قلیائی  

mg KOH/g 

TBN 

دانسیته 

15°C g/ml 

نقطه 

  ریزش 

°C   

 اشتعالنقطه 

°C 

شاخص 

    گرانروی

گرانروی 

cSt 100°C 

سطح کیفیت و 

API  

سرویس 

 تعویض مناسب
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7 0.850 -39 220 170 11-12 

SN 5W30  

IL SAC GF-

5 

25000 Km 

خودروهای 

بعد از تولیدی 

2012سال   

 

 

 SN 5W40              خصوصیات محصول

پیشرفته برای موتورهای نسل جدید که نیاز به روغن  فوقارتقاء یافته  این محصول به طور خاص و استثنایی با استفاده از افزودنی های

در گردش دارند ساخته شده است. این محصول پیشرفته تضمین می کند كه میزان مصرف روغن باالتری )گرانروی( موتوری با غلظت 

افت. همچنین شاهد محسوسی بعد از استفاده كاهش خواهد ی همچنین سوخت به طورفرآیند روغن کاری بین قطعات موتور و و موتور 

چند تکنولوژی فوق پیشرفته فرموله و آماده بر اساس تلفیق واقع این محصول  گردش سریع جریان روغن بین قطعات خواهید بود. در

 عرضه گردیده است.

افزودنی شرکت های بزرگ اروپایی تهیه شده است . به طوریکه مواد با استفاده از به روزترین و پیشرفته ترین  روغن موتوراین 

 و ادتیو ها از شرکت های معتبر اروپایی تهیه گردیده است.سینتتیک تمامی اجزای آن اعم از روغن پایه 

 

 موارد مصرف

صله زمانی طوالنی بین این محصول در تمامی فصول سال برای تمامی خودروهای نسل جدید چند سوپاپه و توربوشارژ در شرایطی که فا

تعویض روغن آن ها است، مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین در سخت ترین شرایط کاری موتور، سالمت موتور را تضمین می 

 نماید.

 عدد قلیائی  

mg KOH/g 

TBN 

دانسیته 

15°C 

g/ml 

نقطه 

  ریزش 

°C   

نقطه 

 اشتعال
°C 

شاخص 

    گرانروی

گرانروی 

cSt 
100°C 

سطح کیفیت و 

API  

سرویس تعویض 

 مناسب

7 0.850 -39 220 170 13 -14.5 
SN 5W40    

IL SAC GF-5 

25000 Km 

به   2012خودروهای 

 باال

 SN 10W40              خصوصیات محصول

پایه روغن های بهترین  متشکل از، یا گرانروی بسیار مناسب با شرایط آب و هوایی ایراناین محصول، روغن موتوری است با غلظت 

که با  . بعالوه دارای قدرت حاللیت و پاکیزگی باالیی می باشدهای جدید تکنولوژیافزودنی های نوین تولیدی حاصل از گروه سه و 

در البالی قطعات و چسبیدن به دیواره داخلی و اجزای موتور از تشکیل لجن که دارد و پیشرفته ای  جدید کنندهاستفاده از مواد تعلیق 

جلوگیری می کند. همچنین دارای تکنولوژی پیشرفته حفاظت از ساییدگی بوده و درزهای موتور از جمله شیارهای موجود در میله و 

اس پیشرفته ترین فرمول های بر اس روغنرا محافظت کرده و مصرف روغن را کاهش می دهد. این ها روی میله سوپاپ  فنردرزهای 

 دنیا فرموله و آماده عرضه گردیده است.و برند  معتبربسیار روز اروپا و استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه شرکت های 

 

 

               موارد مصرف

 بوده که استفاده قابل اساس توصیه و دستورالعمل سازنده خودرو  برو در موتورهای بنزینی سال این محصول برای تمامی فصول 

 از خود نشان داده است.استاندارد و الزم از انجام آزمایش  پسبهترین عملکرد را 



20 

 

 عدد قلیائی  

mg KOH/g 

TBN 

دانسیته 

15°C 

g/ml 

نقطه 

  ریزش 

°C   

نقطه 

 اشتعال
°C 

شاخص 

    گرانروی

گرانروی 

cSt 
100°C 

سطح کیفیت و 

API  

سرویس تعویض 

 مناسب

 7.5 0.85 -39 220 170 15 
SN 10W40  

IL SAC GF-5 

25000 Km 

به   2012خودروهای 

 باال

 

 

 

 

 SL 10W40              خصوصیات محصول

برای افزایش طول عمر و بر اساس روغن های پایه معدنی بسیار مرغوب و هیدروفینیش شده و افزودنی های عالی با فرمول پیشرفته 

حساب شامل اجزای ترکیبی متوسط و مناسب ، با غلظت کیفیت باال و استاندارد جهانیبا است روغن موتوری تولید شده است.  موتور

در زدودن لجن ها و ذرات ریز کربنی حاصل از  قدرت تمیزکنندگی و حاللیت باالبه میتوان  از مهمترین ویژگی های این محصول. شده

و پوشش کامل سطوح روغن گردش . فرایند جریان سریع اشاره نمودمصرف سوخت کاهش  و همچنین کارکرد روغن به مرور زمان

            . نمایدمی جلوگیری به طور کامل و مطمئن قطعات را و از سائیدگی و خوردگی نموده را فراهم  در موتور و توربو شارژراجزاء 

 و معروف معتبراین محصول بر اساس پیشرفته ترین فرمول های روز اروپا و با استفاده از باکیفیت ترین مواد اولیه تولید شرکت های 

  است. آماده عرضه گردیدهدر ظروف یک و چهار لیتری دنیا فرموله و 

 

               موارد مصرف
در تابستان دارای  45و مثبت )استارت سرد( در زمستان  35منفی  ،سال و محدوده دمایی محیطروغن موتوری است که در تمام فصول 

 موتورهای بنزینی و گازسوز اکثربرای مناسب کارکرد بسیاری عالی بوده و با دارا بودن شاخص گرانروی باال به خوبی قابل پیشنهاد و 

(CNG/LPG)  می باشد. داخل کشور  تولیدقدیمی نسبتا  

این  

محصول 

 عدد قلیائی  
mg KOH/g 

دانسیته 

15°C 

g/ml 

نقطه 

  ریزش 

°C   

نقطه 

 اشتعال
°C 

شاخص 

    گرانروی

گرانروی 

cSt 
100°C 

 و  سطح کیفیت 

API 

سرویس تعویض 

 مناسب

 7.5 0.865 -36 225 155 15.3 

SL 10W40                       

ACEA A3/B3              

Daimler Chrysler MB 

229.1  

10000 Km 

   0420خودروهای 

 و قدیمی تر  

 

 

 

 SL       خصوصیات محصول این محصول نسل جدید روغن موتور های مولتی گرید                     می باشد.

20W50 
     از  تکنولوژی به کار رفته در این محصول به طور ویژه ای می باشد. (20W50)از روغن های مولتی گرید  یاین محصول نسل جدید

اصطکاک و سائیدگی در موتور را به حداقل رسانده و با دارا  محافظت می کند. آنموتور خودرو در برابر رسوبات و ذرات وارد شده به 

طی و مناطق گرمسیر باعث حفظ کیفیت و عملکرد عالی روغن در گردش سریع و تضمین مناسب در دماهای باالی محیبودن گرانروی 
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به سبب افزودنیهای ویژه ای که در آن به کار  کرده وروان کار آرام و نتیجه موتور به درپوشش کامل سطوح داخلی موتور می گردد. 

 کنترل مصرف سوخت می گردد.افزایش طول عمر موتور و برده شده است باعث 

 

  موارد مصرف

طبق توصیه شرکت و خارجی تولید شده در ایران تر قدیمی و دهه هفتاد و به پائین   1383پیشنهاد مصرف برای تمامی خودروهای مدل 

 می باشد.به ویژه در فصل تابستان و استان های مرکزی و جنوبی کشور  و سازنده

 عدد    

 mg   قلیائی  

KOH/g TBN 

دانسیته 

15°C 

g/ml 

نقطه 

  ریزش 

°C   

نقطه 

 اشتعال
°C 

شاخص 

    گرانروی

گرانروی 

cSt 
100°C 

 و  سطح کیفیت 

API 

سرویس 

 تعویض مناسب

 7.5 0.89 -27 230 125 19 - 20 

SL 20W50                      

ACEA A3/B3              

Daimler Chrysler MB 

229.1  

10000 Km 

خودروهای 

و قدیمی    0420

 تر  

            

 SM 10W40       خصوصیات محصول

 ،عالیو سینتتیک  3روغن های پایه گروه ترکیبی از با فرموله و تولید شده روغنی است نیمه سینتتیک و پر طرف دار، این محصول 

به نحو را تشکیل شده در اثر کارکرد توده های لجنی  هضمکه قابلیت باال و قدرت پاک کنندگی  کارکردبه عالوه مواد افزودنی ویژه با 

جلوگیری و  یاکسایشو باعث افزایش ضریب انتقال حرارت از موتور به سیستم خنک کننده، پایداری دمائی و  چشمگیری افزایش داده

برای استارت آسان و سریع زمستان به خصوص بسیار سرد و در درجه حرارت های مختلف الیه نازک روغن  خاصیت تنش برشیاز 

و  کاری، فشار ایده آل روغن و باالترین میزان حفاظت در برابر ساییدگی حتی تحت شرایط سخت پایدار روان کننده فیلم ایجادمی گردد. 

در  راو در نتیجه کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا درجه سلسیوس زمستان(  45)منفی به ویژه در دماهای بسیار پائین محیطی 

محصول بر اساس پیشرفته ترین فرمول های روز اروپا و با  اینسطح کیفی و استاندارد داخلی و جهانی تضمین می نماید. بهترین 

آماده عرضه در ظروف یک و چهار لیتری تهیه و معتبرترین شرکت های دنیا فرموله و  یاستفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه تولید

 گردیده است.

 

 موارد مصرف

، خارجی و داخلی مطابق با کاتالوگ ارائه شده و قدیمی ترشمسی  1390میالدی یا  2010تمامی خودروهای مدل سال برای استفاده در 

  . پیشنهاد می گردد از طرف سازنده خودرو

 عدد    

   قلیائی  

mg KOH/g 

دانسیته 

15°C 

g/ml 

نقطه 

  ریزش 

°C   

نقطه 

 اشتعال
°C 

شاخص 

    گرانروی

گرانروی 

cSt 
100°C 

 سطح کیفیت  و 

API 

تعویض سرویس 

 مناسب

 7  0.860 -36 225 160 15   

SM 10W40                      

ACEA A3/B4                     

MB 229.3  & VW 5.00 

15000 Km 

   1020خودروهای 

 و قدیمی تر  
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   Diesel Engine Oil      CH-4 15W40    خصوصیات محصول

به جای روغن های با و قدیمی ترکه قابل استفاده میالدی  2002با سال ساخت چهار زمانه ویژه موتورهای دیزلی این محصول روغن 

درجه سلسیوس زمستان  25سرد منفی در محدوده دمائی و مناسب کرد باال کار دارای می باشد. CD, CE, GF-4, CG-4رتبه بندی 

و  عالی  روغن های پایه استاندارد در حدکه از بوده آب و هوای معتدل اکثر مناطق ایران تابستان و بسیار مناسب برای  40تا مثبت 

با درجه  برخودار بوده وتکنولوژی پیشرفته ی حفاظت در برابر ساییدگی از  این روغن .تشکیل شده استمواد افزودنی با کیفیت باال 

روغن با ورود  خریب ملکول هایتامکان ایجاد فواصل طوالنی بین دفعات تعویض روغن را فراهم می آورد و از قلیائیت باالئی که دارد 

 بهترین خاصیت روان کنندگی و فشار ایده آل روغن را تحت  کاهش داده ومصرف سوخت را  .ریز به داخل آن جلوگیری می کند ذرات

در دوره زمانی طراحی خود . این محصول بر اساس پیشرفته ترین فرمول های روز اروپا نمایدفراهم می و کارکرد تفییرات دمائی شرایط 

و لیتری  20در ظروف دنیا فرموله شده و آماده عرضه معتبر شرکت های کننده های و با استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه تولید 

 گردیده است.لیتری  208بشکه های 

 

 موارد مصرف

  .دنروغن موتوری است برای تمام فصول سال به ویژه برای موتورهای دیزلی وسایل نقلیه که دارا یا فاقد فیلتر ذرات ریز می باش

و تمامی  آزمایشفته و به صورت ایمن شارژ مورد آزمایش قرار گروربو تاین محصول توسط مبدل های تسریع کننده و موتورهای 

  آزمون های مربوطه را پاس نموده است. 

 

 عدد    

   قلیائی  
mg KOH/g 

دانسیته 

15°C 

g/ml 

نقطه 

  ریزش 

°C   

نقطه 

 اشتعال
°C 

شاخص 

    گرانروی

گرانروی 

cSt 
100°C 

 معادل سطح کیفیت  و 

API 

سرویس تعویض 

 مناسب

 12.5  0.875 -33 225 140 15.5   

CH-4 15W40                      

Shell Helix Diesel HX5  

Delvac TM, Essolube 

XT2, Gulf Super duty LE                      

15000 Km      

سال  موتورهای دیزلی

و قدیمی تر 2200  

 

 

 20W50 Diesel Engine Oil      CH-4    خصوصیات محصول

با عملکرد و قدیمی تر میالدی  2002زمانه با سال ساخت  4موتورهای دیزلی مناسب استاندارد و روغن موتوری است  ،این محصول

شده و تکنولوژی پیشرفته ی حفاظت در برابر  تولیدعالی با کیفیت به همراه افزودنی های  4و  3روغنی پایه گروه باال که از مواد 

فواصل  بوده کهمواد پاک کننده و بازی قوی دارای افزودنی های به کار رفته در فرموالسیون این محصول ساییدگی را شامل می باشد. 

کرده  ه داخل آن جلوگیریروغن با ورود ذرات ریز بخریب زود هنگام ساختار طوالنی فراهم می آورد و از تتعویض روغن را بین دفعات 

را بهترین خاصیت روان کنندگی و فشار ایده آل کاهش داده و مصرف سوخت را  را افزایش داده است. و پایداری حرارتی و اکسایشی

کیفیت . این محصول بر اساس پیشرفته ترین فرمول های روز اروپا و با استفاده از با آورده استحت همه ی شرایط فراهم تروغن برای 

 آماده عرضه گردیده است.لیتری  208و بشکه های  20در ظروف و  تولیددنیا معتبرشرکت های  یترین مواد اولیه تولید

 

 موارد مصرف

قابل استفاده و تمام استان های ایران  درمناطق گرمسیری و در فصل تابستان تمام فصول سال به ویژه که برای روغن موتوری است 

 –آزمون های فنی این محصول توسط  .دنبرای موتورهای دیزلی وسایل نقلیه که دارا یا فاقد فیلتر ذرات ریز می باشپیشنهاد می گردد. 

آزمایش و تمامی آزمون های مربوطه را پاس  بسیار دقیقفته و به صورت شارژ مورد آزمایش قرار گرتوربو و موتورهای  مکانیکی 

  نموده است. 
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 عدد    

   قلیائی  
mg KOH/g 

دانسیته 

15°C 

g/ml 

نقطه 

  ریزش 

°C   

نقطه 

 اشتعال
°C 

شاخص 

    گرانروی

گرانروی 

cSt 
100°C 

 سطح کیفیت  و معادل 

API 

سرویس تعویض 

 مناسب

 12.5  0.885 -27 230 120 19.5   

CH-4 20W50                      

Shell Helix Diesel HX5  

Delvac TM, CRB Turbo 

20W50, Gulf Super duty 

LE 

15000 Km      

موتورهای دیزلی سال 

و قدیمی تر 2200  

 

 

 

 

 15W40 Diesel Engine Oil      CI-4    خصوصیات محصول

و  2004در سال که سرعت باال زمانه  4دیزلی موتورهای برای باال  فوق العادهبا عملکرد و سطح کیفیت دیزلی روغن موتوری است 

برای موتورهای دیزلی وسایل نقلیه که دارا یا فاقد فیلتر ذرات ریز قابل استفاده بوده و تمام فصول سال . برای ندباالتر ساخته شده ا

و از تشکیل مواد اسیدی در حین کارکرد به شدت این روغن بسیار مطلوب  "قلیائی کلدرجه "مشخصه یافته است.  ء د ارتقانمی باش

 کامال تضمین می نماید. جلوگیری نموده و حفاظت از خوردگی قطعات را 

بوده که به همراه درصد باالئی از با کیفیت ترین افزودنی های شیمیائی فرموله ساختار این روغن از بهترین مواد پایه معدنی و سینتتیک 

 لیتری می باشد. 208بشکه ای و  20و در حد باالئی از استاندارد های جهانی و ملی تولید و آماده عرضه در ظروف 

 

 موارد مصرف

 آزمایشگاه های تحقیقاتی و موتوری استانداردتوسط  بوده ومناسب  دیزلی سبک و سنگین جاده ای و شهریبرای کلیه وسایل نقلیه  این محصول

در کالس روغن های دیزلی مطرح و به روز شیمیائی  –از نظر کیفی و مشخصه های فنی و فیزیکی  شده است.آزمایش  به صورت کامل

 ی باشد.مدر سطح داخلی و بین المللی 

 عدد    

   قلیائی  
mg KOH/g 

دانسیته 

15°C 

g/ml 

نقطه 

  ریزش 

°C   

نقطه 

 اشتعال
°C 

شاخص 

    گرانروی

گرانروی 

cSt 
100°C 

 سطح کیفیت  و معادل 

API 

سرویس تعویض 

 مناسب

 13  0.87 -36 226 145 15.5   

CI-4 15W40                      

Shell R4/Rimula super  

Delvac MX, Essolube XT 

5 Gulf Super fleet 

Supreme 

15000 Km      

موتورهای دیزلی سال 

تر جدیدو   0420  

 

 

 Diesel Engine Oil      CF 50     خصوصیات محصول

 

 1990تولید سال  قدیمیزمانه  4که برای موتورهای دیزلی در نوع و دوره زمانی خود  عالیکارکرد با است منو گرید روغن موتوری 

تضمین می کند و آب و هوائی معتدل و گرم در مناطق هر شرایطی  در، روانکاری بهتر را ساخته شده است. این محصولپائین تر  و

بر اساس  روغنیه روانکاری را تضمین می کند. این مصرف سوخت را کاهش می دهد. تحت سخت ترین فشار کاری و دمایی، امنیت ال

فرموله و آماده عرضه تهیه و دنیا  معتبرشرکت های پیشرفته ترین فرمول های روز اروپا و با استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه تولید 

 گردیده است.لیتری  208و  20در ظروف 
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 موارد مصرف

زمایشگاه های تحقیقاتی و موتوری آاین محصول توسط  ،طراحی شده استبرای تمامی فصول سال که  دیزلیروغن موتوری است 

 4 شیمیائی در کالس روغن های دیزلی –از نظر کیفی و مشخصه های فنی و فیزیکی  شده است.آزمایش  به صورت کامل استاندارد

 است.ردیده تائید گبا موفقیت و تست  میالدی 1990 سال تا   CFزمانه 

 

 عدد    

   قلیائی  

mg KOH/g 

دانسیته 

15°C 

g/ml 

نقطه 

  ریزش 

°C   

نقطه 

 اشتعال
°C 

شاخص 

    گرانروی

گرانروی 

cSt 
100°C 

 سطح کیفیت  و معادل 

API 

سرویس تعویض 

 مناسب

 11  0.895 -21 250 105 19.5   SAE 50                       

9000 Km      

موتورهای دیزلی سال 

تر قدیمیو   1990  

 

 

 

 

 10W-40     Diesel Engine Oil      CJ-4    خصوصیات محصول

و  مدرندیزلی سنگین موتورهای برای با عملکرد فوق العاده باال جدید مطرح و سطح کیفیت باالترین با زمانه  4 دیزلی روغن موتور

برای قابل استفاده بوده و آب و هوایی گوناگون و شرایط تمام فصول سال برای طراحی شده اند.   2007سال  تا که   سرعت باال

با استفاده از این محصول  ولیدتیافته است.  ء د ارتقانموتورهای دیزلی وسایل نقلیه که دارا یا فاقد فیلتر ذرات ریز می باش

آلمانی به منظور مواد افزودنی مرغوب درصد باالیی از به همراه سینتتیک درجه یک و گزینش شده روغن  پایه ، برفرموالسیون دقیق

 :می باشدبه شرح زیر خصوصیات کسب 

بوده  گی قطعات که ناشی از اسیدهای تولید شده حاصل از احتراق سوختخوردقلیائیت باال برای جلوگیری از اثرات نامطلوب  •

 می گرددو در نتیجه باعث افزایش عمر روغن 

 اکسایشی و پایداری حرارتی عالیخاصیت ضد  •

 باالحفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی  •

 توانائی کارکرد عالی در دماهای بسیار پایین •

 مطلوب شاخص گرانرویحفظ  •

 سطح موتور در جهت کاهش دوده و رسوبات آالینده ازپاک کنندگی و معلق کنندگی عالی  •

 مطلوب روغناز خوردگی قطعات موتور با ایجاد فیلم ضخیم و خاصیت ضد ساییدگی عالی و جلوگیری  •

در دماهای و کاهش تشکیل رسوب  دماهای پایین هنگام استارت زدن )استارت سرد زمستانی(قدرت روانکاری یاتاقان ها در  •

 سرد به ویژه هنگام رانندگی در مسافت های کوتاه

 تعویض آن در شرایط کارکرد سخت افزایش طول عمر روغن و  •

فلزی لیتری  208و بشکه لیتری پالستیکی  20 سطل هایآماده عرضه در است که باالئی از استاندارد های جهانی و ملی دارای کیفیت 

 می باشد.

 

 موارد مصرف

با کارایی باال و دارای  2007توربو شارژ طراحی شده تا سال  و زمانه، سوپر شارژ 4برای مصرف در تمامی موتورهای دیزلی 

و  ط زیست و سخت ترین شرایط عملیاتی. همچنین مورد استفاده در وسایل نقلیه سنگیندر محیتکنولوژی انتشار پایین آالینده ها 
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، زنراتورهای تولید برق و چاه های نقل، ساختمانی، حفاری معادن، کشاورزی و ماشین آالت سنگیننواع حمل و تجهیزات راه سازی، ا

 آب.

 عدد    

   قلیائی  
mg KOH/g 

دانسیته 

15°C 

g/ml 

نقطه 

  ریزش 

°C   

نقطه 

 اشتعال
°C 

شاخص 

    گرانروی

گرانروی 

cSt 
100°C 

 سطح کیفیت  و معادل 

API 

 گرانروی

 ,درسرما

CP 

 12 0.855 -39 220 150 15   
CJ-4  10W40    

VOLVO VDS-4                    

 @ -25°C 

=<7000  

 

 

 

 

 

 

 10W-40     Diesel Engine Oil           API  CK-4    خصوصیات محصول

برای و میالدی برای موتورهای دیزلی چهارزمانه با دور باال  2017در سال که جدید و به روزی است این محصول روغن موتور 
 روغن موتور هایاین نوع از عملکر  .ده استعرضه گردیدر سطح جهان  2017دستیابی به استاندارد انتشار آالیندگی غیر جاده ای 

بوده و می تواند برای  CH-4 و CJ-4 ،CI-4 ،CI-4 PLUS ، CI-4  بسیار فراتر از معیارهای عملکرد  API CK-4 دیزلی 
تولید این محصول از بهترین فرموالسیون و در  .موتورهای دیزلی که سطوح کیفی باال توصیه گردیده است، مورد استفاده قرار گیرد

آلمانی تهیه گردیده است معروف که از کمپانی های سینتتیک بهمراه با کیفیت ترین مواد افزودنی نسل جدید و  3روغن های پایه گروه 
  استفاده شده است. 

 

 موارد مصرف

با کارایی باال و  2017سال  از، سوپر شارژ و توربو شارژ طراحی شده دور باال زمانه 4برای مصرف در تمامی موتورهای دیزلی 

دارای تکنولوژی انتشار پایین آالینده ها در محیط زیست و سخت ترین شرایط عملیاتی. همچنین مورد استفاده در وسایل نقلیه سنگین 

آن به دفترچه خودرو دیزلی خود و معرفی سطح کیفی مدرن می باشد. توصیه می گردد روهای سواری جدید و خودو جاده ای و شهری 

 مراجعه شود.

 

 

 10W-40     Diesel Engine Oil      API  FA-4    خصوصیات محصول

و  دور در دقیقه 1000ی میالدی برای موتورهای دیزلی چهارزمانه با دور باال 2017در سال این روغن موتور جدید و به روز 
ال و در محصول بسیار بانوع این شاخص گرانروی معرفی گردیده است. مانند اکسیدهای نیتروژن استاندارد گازهای گلخانه ای اساس بر

-CJ-4 ،CI-4 ،CI  بسیار فراتر از معیارهای عملکرد API FA-4 دیزلی  روغن موتورهایاین عملکر می باشد.  xW30کالس  
4 PLUS ، CI-4 و CH-4  شده برای آنها مطابق با توصیه تعیین و می تواند برای موتورهای دیزلی که سطوح کیفی نبوده و

در فرموالسیون و تولید این محصول از بهترین  .دادمورد استفاده قرار  و پائین تر بوده است را  CH-4, CI-4دفترچه فنی خودرو 
ودنی نسل جدید که از کمپانی های معروف آلمانی تهیه گردیده است و سینتتیک بهمراه با کیفیت ترین مواد افز 3روغن های پایه گروه 

  استفاده شده است. نیز 
 

 موارد مصرف
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با کارایی باال و  2017زمانه دور باال، سوپر شارژ و توربو شارژ طراحی شده از سال  4برای مصرف در تمامی موتورهای دیزلی 

دارای تکنولوژی انتشار پایین آالینده ها در محیط زیست و سخت ترین شرایط عملیاتی. همچنین مورد استفاده در وسایل نقلیه سنگین 

و خودروهای سواری جدید و مدرن می باشد. توصیه می گردد به دفترچه خودرو دیزلی خود و معرفی سطح جاده ای و به ویژه شهری 

 کیفی آن مراجعه شود.

 

 

  سطح کیفی

API         
 توضیحات وضعیت

CK-4 رایج 

میالدی برای موتورهای دیزلی چهارزمانه با دور باال برای دستیابی به استاندارد  2017در سال 

بسیار  API CK-4 عملکر روغن موتور های .عرضه گردید 2017انتشار آالیندگی غیر جاده ای 

بوده و می تواند برای  CH-4 و CJ-4 ،CI-4 ،CI-4 PLUS ،CI-4 فراتر از معیارهای عملکرد

 .موتورهای دیزلی که سطوح کیفی باال توصیه گردیده است، مورد استفاده قرار گیرد

CJ-4 رایج 

 CI-4  ،CI-4 از معیارهای عملکرد سطوح کیفی API CJ-4 عملکرد روغن موتور با سطح کیفی

PLUS ،CI-4 ،CH-4 ،CG-4 و CF-4  باالتر است و می تواند به عنوان روغن موتور مناسب

 .موتورهایی که سطوح کیفی باال برای آنها توصیه گردیده است، مورد استفاده قرار گیرد

CI-4 رایج 

 2002در سال  2004ای دیزلی چهار زمانه با دور باال برای تامین استاندارد انتشار آالیندگی موتوره 

استفاده نمود.  CG-4 و CF-4 و CE وCH-4 عرضه گردید. همچنین می توان به جای سطوح کیفی

 .را دارا باشند CI-4 PLUS می توانند سطح کیفی CI-4 برخی از روغن موتورهای با سطح کیفی

CH-4 رایج 

میالدی برای موتورهای دیزلی چهار زمانه با دور باال براساس استانداردهای انتشار  1998در سال 

 CG-4 و CF-4 و CE و CD عرضه گردید. همچنین می توان به جای سطوح کیفی 1998آالیندگی 

 .استفاده نمود

CG-4 مناسب نیست 2009احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال  منسوخ. 

CF-4 مناسب نیست 2009احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال  منسوخ. 

CF-2 منسوخ 

مناسب نیست. موتورهای دو زمانه  2009احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال 

داشته باشند، بنابراین ممکن است نیازهای مختلف روانکاری را نسبت به موتورهای چهار زمانه 

تولید کننده خودرو می بایست با استانداردهای روانکاری بروز، روغن موتور مناسب را پیشنهاد 

 .نمایند

CF مناسب نیست 2009احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال  منسوخ. 
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CE مناسب نیست 1994احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال  منسوخ. 

CD-II مناسب نیست 1994احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال  منسوخ. 

CD مناسب نیست 1994احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال  منسوخ. 

CC مناسب نیست 1990احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال  منسوخ. 

CB مناسب نیست 1961احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال  منسوخ. 

CA مناسب نیست 1959احتیاط: برای بیشتر خودروهای موتور دیزلی پس از سال  منسوخ. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GEAR OIL    AUTOMOTIVE )دستی و اتوماتیک( گیربکسروغن های 

 

 

 ATF DEX VI        Automatic Transmission Fluid     خصوصیات محصول

این محصول با پیشرفته ترین فرمول برای انتقال نیرو در گیربكس های اتوماتیك ساخته شده است. همچنین با استفاده از آخرین نسل 

همچنین  .ویژه در مقابل فرسودگی است حرارتی و اکسایشی شده است. دارای خصوصیت پایداری روغن های پایه سینتتیکو  افزودنی ها

جاده ای به هنگام انتقال نیرو در شرایط سخت رانندگی از خود نشان شهری، ترافیک های سنگین وهای مون آزرا در  کارکردبهترین 
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استفاده در گیربكس كلیه خودرو های نسل جدید بوده و بر اساس توصیه خودروسازی های مرسدس با اطمینان کامل قابل  .داده است

 تفاده می باشد.بنز، بی ام و ، هیوندای، كیا، تویوتا و... قابل اس

 

 موارد مصرف

انواع پایه سینتتیک بوده و برای استفاده در گیربکس های اتوماتیک این روغن گیربکس اتوماتیک محصولی چند منظوره بر اساس 

تمام ( و هیونداکیا، سوزوکی،  نیسان، میتسوبیشی،تویوتا، )کره ای  ،ژاپنی ولو، ،بی ام و ،مانند بنز اروپائیخودروهای جدید و به روز 

و استفاده  ATF DEX IIIروغن های با سطح کیفیت باالتر از  آنها می بایست ازکه طبق توصیه کاتالوگ سازنده  مختلف چینی برندهای

 کیفیتمهم از دیگر ویژگی های پیشنهاد می گردد. دنده ها در دمای پائین زمستان دارند نیاز به گرانروی پائین تر جهت تعویض نرم تر 

سازگاری با انواع االستومرها و خوردگی در حرارت باال، اد در مقابل اکسیداسیون، باالی این روغن اندیس باالی گرانروی، پایداری زی

 می باشد. تعویض روغن گیربکس کاهش دوره های 

 

     اسیدی عدد    
mg KOH/g  

TAN 

دانسیته 

15°C 

g/ml 

نقطه 

  ریزش 

°C   

نقطه 

 اشتعال
°C 

شاخص 

    گرانروی

گرانروی 

cSt 
100°C 

 سطح کیفیت  و معادل 

API 

سرویس تعویض 

 مناسب

 0.8 0.840 -54 220 153 5 – 6.4   ATF DEX VI                       

80000 Km      

 گیربکس های اتوماتیک

به  دیمیال  0201سال 

   باال

 

 

 

 

 

 ATF DEX III        Automatic Transmission Fluid     محصولخصوصیات 

در تعویض  که برای انتقال اتوماتیک و استانداردبا فن آوری باال افزودنی به روز متشکل از مواد سینتتیک با پایه است  گیربکسی روغن

استفاده می شود. اصطکاک تحت سخت ترین شرایط و تغییرات  ،کرد باال در برابر ساییدگیکار کیفیتبا  ی ظریف و پیشرفته،دنده ها

باالی  کیفیتهیدرولیک را تضمین می کند. همچنین  یبدون نشتا و هدنده  تعویض نرم دری دمایشدید تغییرات هنگام به بازدهی عالی 

کند. این محصول بر اساس پیشرفته ترین  ده و از ایجاد کف و صدا جلوگیری مینموحفاظت در برابر خوردگی را فراهم مکاری و انرو

در قوطی های  آماده عرضهاست که معتبرتر دنیا فرموله شده شرکت های  با کیفیت ترین مواد تولید همچنینفرمول های روز اروپا و 

 :بارزترین مشخصات این محصول عبارتند از گردیده است. یک لیتری

    پایین حرارت درجه در دنده چرخ تعویض تسهیل -

  آسان، روان و بی صدا نیروی انتقال -

  شدید فشار در العاده فوق بازدهی -

   کردکار در عالی ثبات -

  ساییدگی کمترین میزانجلوگیری از  در عالی کارکرد -

   )موادکاربونیزه( ریز ذراتتولید  ضد و خوردگی ضد -

  شود می و تضمین شده در دماهای متفاوت مناسب بسیار روانکاری باعث که باال گرانروی شاخص -
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 موارد مصرف

 و آژانس هاتمام خودروهای شخصی و تجاری مانند تاکسی ، )دستی( معمولیتیپ ترونیک، اتوماتیک، گیربکس های برای نقل و انتقال 

  استفاده نمود.  وسیله نقلیهمندرج در کاتالوگ سازنده  دستورالعملاین محصول را باید مطابق با قابل استفاده بوده و و ... 

 

 عدد   

 mg     اسیدی

KOH/g  TAN 

دانسیته 

15°C 

g/ml 

نقطه 

  ریزش 

°C   

نقطه 

 اشتعال
°C 

شاخص 

    گرانروی

گرانروی 

cSt 
100°C 

 سطح کیفیت  و معادل 

 

سرویس تعویض 

 مناسب

 0.8 0.840 -36 225 186 7.5   

ATF DEX III                  

SHELL Donax TX, 

TG   TOTAL Fluid 

G3          MOBIL 

ATF 320                     

80000 Km      

گیربکس های اتوماتیک 

میالدی به   0020سال 

  باال 

 

 

 

 

 

 75W80     API GL-5         خصوصیات محصول

روغن دنده ای است نیمه ترکیبی که عملکرد بسیار باالیی دارد. خاصیت ضد اصطکاکی دقیق را تضمین کرده و ویژگی برجسته مقاومت 

در برابر فرسودگی را فراهم می کند. ویژگی برجسته خاصیت کاهش دمایی را دارد. روغن کاری با ایمنی باال را به همراه تضمین کاهش 

 را ممکن می سازد.ها دنده و نا محسوس و تعویض آرام  نموده ساییدگی فراهم 

معتبرترین شده توسط  تولیدافزودنی این محصول بر اساس پیشرفته ترین فرمول های روز اروپا و با استفاده از با کیفیت ترین مواد 

 شرکت های دنیا فرموله شده و آماده عرضه گردیده است.

   درجه حرارت پایین در ها چرخ دنده و گردش تعویض در تسهیل  -

  برای گشتاورعالی آرام و انتقال نیروی  -

 )شرایط سخت( و سرعت باال بار سنگین ، عملکرد فوق العاده در فشار شدید -

 در سرعت های کم و زیاد  گشتاورثبات عالی در عملکرد  -

  عملکرد عالی در کاهش ساییدگی  -

  ذرات ریز تولید ضد خوردگی و ضد  -

  می شود و حفظ ثبات گرانروی در دماهای مختلف ث روانکاری بسیار مناسب باال که باع گرانروی شاخص  -

 

  موارد مصرف

و  پیشنهادموتورهای دیزلی و بنزینی بر اساس هیپوید )دنده چرخشی( تعویض دنده دستی برای گیربکس تمامی فصول  دراین محصول 

در نوع خود و پس از انجام آزمایش بهترین عملکرد را این محصول  . سازنده خودرو استفاده می شودمندرج در کاتالوگ دستورالعمل 

 نشان داده است.

     اسیدی عدد 

mg KOH/g   
TAN 

دانسیته 

15°C 

g/ml 

نقطه 

  ریزش 

°C   

نقطه 

 اشتعال
°C 

شاخص 

    گرانروی

گرانروی 

cSt 
100°C 

 سطح کیفیت  و معادل 

 

سرویس تعویض 

 مناسب
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  0.9 0.872 -36 210 180 8.5   

GL-5 75W80                  

SHELL Spirax S2 

A    TOTAL 

Transtec 5          

MOBIL HD & GX ,           

Mil-L-2105D                    

60000 Km      

گیربکس های مناسب 

   سال    دنده ای دستی 

و قبل از میالدی  0200

  آن

 

 

 

 

 

 85W90     API GL-5         خصوصیات محصول

دارای نقلیه ای که ائط که برای وسباال)گرانروی( با غلظت  3گروه از مواد معدنی با ساختاری ی، کربنروغن دنده ای است سوپر هیدرو

به در شرایط عملکردی متفاوت  چونتشخیص داده شده است بسیار مناسب  کنند کار می( هیپوئیدیچرخشی )جعبه دنده های تکنولوژی 

بار و فشار  ،تغییرات شدید دماییکاری مانند در سخت ترین شرایط محصول  نای، است قرار گرفتهو تائید آزمایش  صورت کامل مورد

به کار رفته در ترکیبات و همچنین  گشتاور افزایش راندمان و قدرت، سالمت و دنده هامقاوم بوده و عملکرد بی عیب و نقص سنگین 

را زنگ زدگی  و  خوردگی، ضد سایشواص همراه خبه روغن کاری ایمن و مناسبی را وظایف د. نمایرا تضمین می آن فرموالسیون 

  نیز می گردد.گیربکس  اجزاء عمر روغن وکه باعث افزایش طول فراهم آورده 

دنیا فرموله معتبر شرکت های ی این محصول بر اساس پیشرفته ترین فرمول های روز اروپا و با استفاده از با کیفیت ترین مواد تولید

 لیتری می باشد.  4یک لیتری یا در ظروف آماده عرضه  است کهشده 

 

  موارد مصرف

با دیفرانسیل های مجهز به سیستم لغزش محوری و یا فاقد این نوع محور تحت فشار خودروهای دارای رانندگی با مناسب این محصول 

سازگاری و مصرف آن می بایست طبق پیشنهاد مندرج در کاتالوگ سازنده  از دیفرانسیل ها هستند، تشخیص داده شده است و لذا

و  مینی بوس، اتوبوس، انواع وانت سواری، دنده ای مانند میتوان برای خودروهای این محصول را گیربکس وسیله نقلیه انجام پذیرد. 

  مصرف نمود. سبک و سنگین   ک

 

ی  اسید عدد      
mg KOH/g 

TAN 

دانسیته 

15°C 

g/ml 

نقطه 

  ریزش 

°C   

نقطه 

 اشتعال
°C 

شاخص 

    گرانروی

گرانروی 

cSt 
100°C 

 سطح کیفیت  و معادل 

 

سرویس تعویض 

تحت شرایط  مناسب

 عادی

 0.9 0.905 -18 225 95 17   

GL-5   85W90                  

SHELL Spirax S2 G    

TOTAL Transmission 

Gear Non EP               

US Mil-L-2105                     

40000 Km      

گیربکس های مناسب 

سال  دنده ای دستی 

و قبل از میالدی   1990

  آن
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                     ضد یخ غلیظ  و خنک کننده              خصوصیات محصول

ANTI FREEZE ANTI BOIL & ANTI RUST COOLANT 

استفاده از مواد با ضد خورندگی می باشد که ضد زنگ و  ،ضدجوش ،ضدیخبا کاربرد خواص یک ماده شیمیائی در واقع این محصول 

اکسایش همچنین و خوردگی فلزات آلودگی اسیدی و با آلمانی برای مقابله و بهترین نوع از مواد بازدارنده استاندارد  ،شیمیائی خالص

ژنراتورهای ، دیزلی ،، دو گانه سوزموتورهای بنزینی انواعمناسب برای  وقابل استفاده در تمام فصول سال شده است. تهیه و ه فرمول

هر جائی که نیاز به ماده خنک کننده مایع در شرایط متعارفی همچنین  وتولید برق و دیگر موتورهای صنعتی و سیستم های خنک کننده 

فاقد هر گونه یا سیلیکات و آمین استفاده نشده است.  ، نیتریت، نیتراتدر تولید این محصول به هیچ عنوان از بوراکس . می باشددارد 

را تضمین می  آلومینیوم، چدن، فوالد، برنج و مس می باشد هایمحافظت از تمام سیستم خنک کننده که از آلیاژو بوده رسوب گذاری 

پلیمری مانند واشرها و قطعات تاثیر گذاری بر عدم و  خوردگی و جلوگیری از جرم و محافظت در برابر زنگ زدگی،ری  پایدا. نماید

باعث محصول و کارکرد طوالنی فرموالسیون و  ی موادباال می برد. پایدارو سالمت آن را و طول عمر در حد عالی است شیلنگ ها 

این محصول بر اساس  می شود.نیز های سنگین تعمیر و تعویض قطعات و کاهش هزینه سیستم خنک کننده مفید افزایش طول عمر 

مطابق ) ، کنترل کیفیت نهائیتهیهدنیا معتبر شرکت های ی پیشرفته ترین فرمول های روز اروپا و با استفاده از با کیفیت ترین مواد تولید

 گردیده است. لیتری  200، بیست و چهار ،در ظروف یکو آماده عرضه (  ISIRI 338تاندارد ملی ایران سبا سطح کیفیت اداره ا

 

 موارد مصرف

ژل شدن  دمای، کاهش دارای خاصیت انتقال حرارت عالی جهت خروج گرمای اضافی موتور، خنثی کردن اسید حاصل از گازهای احتراقی

، تضمین سالمت موتور و کاهش مصرف سوخت و هزینه های و سازگار با انواع آب های سخت جوش ، افزایش نقطه نیخ زدو 

 .ر موتورو درکل افزایش طول عم نگهداری و تعمیرات

این محصول بر اساس پیشرفته ترین فرمول های روز اروپا و با استفاده از با کیفیت ترین مواد تولیدمعتبرترین شرکت های دنیا فرموله 

 شده و آماده عرضه گردیده است. 

 

Density 

@ 15°C 

gr/ml 

Reserved 

Alkalinity  

ml 

Freezing  

Point,   

50% H2O   

°C 

Freezing  

Point, 

O   20% H3

°C 

Boiling 

Point 

Pure °C 

Boiling 

Point 

   O2H 50%

°C 

PH Ash 

content 

Wt.% 

Chlorine 

ion       

ppm 

 O2H

Content  

Wt.% 

1.120  7.1  - 39 - 18 178   110 9.2  0.01 19 1.01 

 

 

 خودرو مایع شیشه شوی                            خصوصیات محصول

 ۰.شیشه شوی                    با فرمول پیشرفته و مواد عالی جهت استفاده در کلیه خودروها و مناسب برای تمام فصول سال تولید شده است

،  3305بین المللی و  6683و سازگار با استاندارد ملی انواع خودروهای داخلی و خارجی این محصول مناسب سیستم شیشه شوی 

فاقد )غیر سمیهای و الکل چربی، لکه مواد پاک کننده  دارای واز بهترین مواد اولیه خالص آن است. ساختار ساخته شده فرموله و 

مانند کیتون و آلدئید و هیدروکربن  مواد شیمیائی خطرناک و آلوده کننده محیط زیستبدون همچنین برای جلوگیری از یخ زدگی و  متانول(

. ندارد یآسیبو شفافیت شیشه هیچگونه تاثیر منفی و  ، رنگ بدنهبرف پاک کنتیغه ، شیلنگ، واشر، و های مسیر، پمپ به لوله کهوده ب
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فاقد ایجاد کف بر روی شیشه می در مخزن، پمپ و مسیر پاشش و روش شیشه می باشد. فاقد هرگونه مواد افزودنی و رسوبگذاری 

و ملی ایران برای تمامی خودروهای سبک و سنگین داخلی و ما بر پایه استاندارد های جهانی تحقیقات  واحداین ماده توسط باشد. 

 لیتری می باشد. 4تحویل در ظروف ه گردیده است که به صورت خالص آمادخارجی فرموله و تولید و کنترل کیفیت 

 

 موارد مصرف

و ماندگاری برفک و جلوگیری از یخ زدگی  به ویژه پمپ پاشش  ،، سالم نگهداشت سیستم شیشه شویجهت شستشوی بهتر شیشه ها

محتوی ظرف را به طور خالص استفاده نموده و در بقیه ایام سال محتوی ظرف را با  بهتر است در فصل سرماکه روی شیشه است 

 . نمایید مخلوط آب ۵۰٪

 

Visual Density  

20°C 

gr/cm3 

Reserved 

Alkalinity  

ml of  

0.1N HCl 

Freezing  

Point  

°C 

 Electrical 

Conductivit

y µ s/cm 

Residual  

Evaporation 

wt. % 

 

Particle 

size 

matter  

mg 

PH Sediment        

wt. % 

Foaming 

ml after 

10 min. 

Blue Clear 

Transparent 

0.98  7.5  < - 35 <50 0.07 Nil <0.1 7.6  None 5 

 

 

 

 

 

 

 AdBlue     دیزل اگزوز مایع          خصوصیات محصول

 محلولوف است، یک مع   AdBlueنام که در ایران و اروپا به   (Diesel Engine Exhaust Fluid DEEF) دیزل اگزوز مایع یا ادبلو

 به ادبلو .است گردیده تشکیل یون فلزی و امالحگونه هر ویژه و عاری از تقریبا  بسیار آب و خالص اوره ترکیب  از که باشد می اوره

به صورت تزریق به  مصرفی مایع یک محلول این. گیرد می قرار استفاده مورد 6 یورو و 5 یورو دیزل خوردوهاي در گسترده طور

 خودروهاي (Selective Catalytic Reduction-SCR)  انتخابی  کاتالیست قسمت درلیتر گازوئیل  100برای لیتر  6الی  4نسبت 

بسیار آالینده های  باران های اسیدی و ازایجاد باعث را که    NOxمنو و دی اکسید نیتروژن  سمی گازهاي میزان و بوده دیزل

 .دهد می کاهش قابل توجهی میزان به رااشد می بمحیط زیست و تخریب الیه اوزون خطرناک 

  سیستم SCR  دلیل می بایست در سیستمی محلول ادبلو بسیار حساس بوده و به همین  در موجود هاي ناخالصی به نسبت

و با دقت  فرموله DIN 70070بین المللی  هایعاری از هر گونه آلودگی محیطی و ادوات مطابق با استاندارد کهتمیز و ایزوله سیار ب

می لیتری  20و  4 گالن های در فرموله، تولید و آماده تحویل گردد. این محصول در چنین شرایطی تولید  ISO 22241و دستورالعمل 

 .ندارد نگهداري و حمل براي خاص تمهیدات و نیاز بهاست، سمی و آتش گیر نبوده  شفاف و رنگ بی ادبلو محلول باشد.
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 موارد مصرف

 

 

 

 

 

 

 

 برای تمامی اتوبوس ها و کامیون ها و تمامی موتورهای دیزلی حتی

 اتورهای برق و .....ژنر

 درجه سانتیگراد 20کیلو گرم در مترمکعب در دمای  1089چگالی  

 درجه سانتیگراد  -11دمای انجماد  

 +   درجه سانتیگراد40دمای تجزیه 

 موتور کاهش مصرف سوخت و افزایش قدرت 

در مسیر  کننده دقیقمجهز به سنسور و کنترل نگهداری می شود و توسط کیت صاصی مطابق شکل فوق و در مخزاختمحلول ادبل

  تزریق می شود. درصد سوخت گازوئیل مصرفی  6تا  4به نسبت  SCRو قبل از مبدل کاتالیست خروجی حاصل از احتراق گازهای 


