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ŞİRKƏT HAQQINDA
ABOUT COMPANY
Modernization of industry together with the renewal of industrial
equipment and means of transportation has boosted demand for high
quality lubricant oils in Azerbaijan. To meet this demand, “AMINOL
Lubricants” opened on December 15th, 2017 in the section of the
Sumgayit Chemical Industrial Park allotted to “ALCO” LLC.
With a total investment of 12 million USD, the plant has a yearly
production capacity of 36,000 tons. Production is focused on motor oils
for passenger and industrial vehicles; motorcycle, hydraulic, transmission,
compressor, turbine, and marine oils. Antifreeze, AdBlue and other liquid
engineering solutions are also manufactured.
“AMINOL Lubricants” produces and packages high-quality lubricant oils
using high-grade imported base oils and additives in recipes crafted
by our specialist engineers. Strict quality assurance policy ensures
compliance with international standards across all “AMINOL” products.
In order to provide high quality at a suitable price, direct contracts have
been signed with trusted names including “Lubrizol”, “Afton Chemical”,
“Chevron”, “Eni”, “Evonik”, “Infineum”, “B.A.S.F” and “BRB” for the
procurement of base oils and additives.
With “AMINOL” Lubricants, engines and equipment enjoy consistently
reliable starts, improved fuel economy, sustainability and increased
longevity due to bolstered resistance against corrosion.
To provide a competitive product, the company has obtained ISO
9001, ISO 14001, ISO 17025, API (American Petroleum Institute), ATIEL
(The Technical Association of the European Lubricants) certificates.
Considering the demands of our end-users and to improve the products
export potential, “AMINOL” lubricants acquired approvals from global
giants such as Mercedes-Benz, General Electric, Volvo, Mack, Renault
and others.
Private label clients of “AMINOL Lubricants” include “SOCAR” (State Oil
Company of the Azerbaijani Republic), “B.A.S.F” (Germany), “Tomoil”
(Germany) and “Maximum” (Azerbaijan).
The main advantage of “AMINOL Lubricants” is the ability to produce
high quality, ecologically sustainable products at suitable prices due
to tax cuts provided to Sumgayit Chemical Industrial Park residents.
These products are delivered to local and global client with a door-todoor principle. Building on this our current goal is to further improve
producer-consumer relations and ensure customer satisfaction.
We are delighted to be able to say that, in addition to domestic sales,
“AMINOL Lubricants” is exported to 14 countries.
Sincerely,
Board of Directors

Azərbaycanda sənayenin muasirləşdiyi, nəqliyyat vasitələrinin və texnoloji
avadanlıqların yeniləndiyi bir dövrdə, yüksək keyfiyyətli sürtkü yağlarına
yaranan tələbi ödəmək üçün Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında “ALCO”
MMC-ə ayrılan ərazidə “AMINOL Lubricants” müəssisəsi Azərbaycan
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2017-ci ildə parka səfəri ilə
fəaliyyətə başlayıb.
Zavodun illik istehsal gücü 36 min ton, ümumi investisiyaların həcmi 12
milyon ABŞ Dollarıdır. Müəssisədə, əsasən, sərnişin və ağır yük avtomobilləri
üçün mühərrik yağları, motosiklet, hidravlik, transmissiya, kompressor,
turbin, gəmi yağları, həmçinin antifriz, adblue və digər mayelər istehsal edilir.
Yüksək keyfiyyətli yağlar, inkişaf etmiş ölkələrdən gətirilən baza yağları və
qatqılar yüksək ixtisaslı xarici və yerli mütəxəssislərin reseptləri əsasında,
Alman texnologiyası ilə istehsal edilən,
avtomatlaşdırılmış İtalyan
avadanlıqlarında qablaşdırılan “AMINOL” yağlarının ən yüksək standartlara
uyğun olduğuna zəmanət erilir.
Şirkət uyğun qiymətə və keyfiyyətlərə malik məhsul istehsal etmək
məqsədilə “Lubrizol”, “Afton Chemical”, “Chevron”, “Eni”, “Evonik”,
“Infineum”, “BASF”, “BRB” və “Lukoil” kimi tanınmış istehsalçılarla qatqı və
baza yağlarının təchizatı ilə əlaqədar birbaşa müqavilələr imzalamışdır.
Hazırlanan yüksək keyfiyyətli “AMINOL” yağları mühərriklərin və
avadanlıqların etibarlı şəkildə işə salınmasını, yanacağa qənaət edilməsini,
avadanlıqların davamlılığını və korroziyaya qarşı muqavimətini artırmaqla
uzun ömürlülüyünü təmin edir.
Rəqabətədavamlı məhsul istehsalı üçün şirkət ISO 9001, ISO 14001, ISO
17025, API (American Petroleum Institute), ATIEL (The Technical Association
of the European Lubricants) sertifikatlarına malikdir. Müştərilərin tələblərini
nəzərə alaraq, mövcud rəqabət şəraitində işləmək və ixrac imkanlarını
artırmaq üçün şirkət Mercedes-Benz, General Electric, Volvo, Mack, Renault
və digər dünya nəhənglərinin sertifikalarını almışdır.
“AMINOL Lubricants” “AMİNOL” brendi ilə yanaşı, “SOCAR” (Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti), “B.A.S.F” (Almaniya), “TOMOIL” (Almaniya),
“MAXIMUM” (Azərbaycan) markalarını “private label” şəklində istehsal edir.
“AMINOL Lubricants”-ın əsas üstünlüyü Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında
yerləşdiyi üçün vergi güzəştlərinə malik olması, buna müvafiq olaraq,
ekoloji tələblərə cavab verən yüksək keyfiyyətli, münasib qiymətlərə
məhsul istehsal etməsi, istehsal olunmuş malların müştərilərə “qapıdan
qapıya” prinsipi ilə çatdırmasındadır. Bu prinsiplərə sadiq qalaraq hal hazırki
hədəfimiz istehsalçı ilə istehlakçı arasında münasibətlərin daha da inkişaf
etdirilməsi, müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsidir.
Böyük sevinc hissi ilə qeyd edə bilərik ki “AMINOL Lubricants” Azərbaycanla
yanaşı, “Made in Azerbaijan” brendi ilə 14 ölkəyə ixrac edilir.
Hörmətlə,
İdarə Heyəti
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MƏHSUL
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
PRODUCT FEATURES
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SƏRNİŞİN
AVTOMOBİLLƏRİ
ÜÇÜN MÜHƏRRİK
YAĞI
PASSENGER CAR
ENGINE OIL

AMINOL Super SPG1 5W30
AMINOL Super SPG2 10W40
AMINOL Super SPG3 5W40
AMINOL Super SPG4 5W20
AMINOL Super SPG5 10W30
AMINOL Super SPG6 0W30

AMINOL Super SPG7 0W40
AMINOL ULTRA SPG C3 0W30
AMINOL ULTRA SPG C3 5W30
AMINOL ULTRA SPG C3 5W40
AMINOL PREMIUM PMG1 20W50
AMINOL PREMIUM PMG2 15W40

AMINOL PREMIUM PMG3 10W40
AMINOL PREMIUM PMG4 10W30
AMINOL PREMIUM PMG5 5W40
AMINOL PREMIUM PMG6 5W30
AMINOL PREMIUM 0W20 HYBRID

AMINOL
SUPER SPG1
5W30

AZE

Aminol Super SPG1 5W30 hər fəsilə uyğun mühərrik yağıdır. Son inkişaf
etmiş sürtkü texnologiyasına görə qarışdırılmış sintetik məhsuldur və
minik avtomobillərində, yüngül yük maşınlarında və mikroavtobuslarda
mühərriklərinin yağlanması üçün nəzərdə tutulub. Aminol Super SPG1
5W30 mühərrik yağı, yüksək temperaturlu və dəyişkən şəraitdə işləyən
minik avtomobillərinin yüksək performanslı benzin və ağır yüklü dizel
mühərriklərində istifadəsi üçün tövsiyə olunur. Xüsusilə benzin və dizel
mühərriklərində, təbii aspirasiya edilmiş və ya turboşarjlı, yanacaq enjektör
növlü, çox klapan sistemli və s. istehsalçıları tərəfindən API SN performans
səviyyəli sürtkü yağları tövsiyə olunur.

ENG

Aminol Super SPG1 5W30 multigrade engine oil is fully synthetic products
blended according to the latest advanced lubricant technology and
designated for lubrication of today’s engines in passenger cars, light trucks
and vans. Aminol Super SPG1 5W30 multigrade engine oil is recommended
for high performance gasoline and heavy-duty diesel engines of passenger
cars operated in a wide temperature range and variable conditions. This
is especially fit for use in gasoline and diesel engines, naturally aspirated
or turbocharged, fuel injector type, multiple valve system, etc., whose
manufacturers recommend API SN performance level lubricants.

RU

Benzinli Mühərriklər /
Gasoline Engines

Aminol Super SPG1 5W30 – всесезонное универсальное моторное масло.
Это полностью синтетический продукт предназначенный для смазывания
современных двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков
и фургонов. Универсальное моторное масло Aminol Super SPG1 5W30
рекомендуется для высокоэффективных бензиновых и сверхмощных
дизельных двигателей легковых автомобилей, эксплуатируемых в
широком диапазоне температур и переменных условиях. Это особенно
подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях
без наддува или с турбонаддувом, типа топливных форсунок,
многоклапанной системы и т. д., производители которых рекомендуют
смазочные материалы уровня производительности API SN.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
API License Number: 3617
API SN/ILSAC GF-5
ACEA 2012 A3/B3; A3/B4
ACEA 2010 A5/B5
ACEA 2012 A1/B1
MB 229.3/229.5
VW 501.01/505.00
VW 502.00/505.00
Renault RN 710/700
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Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0,852

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

64.0

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

10.9

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

232

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-39

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

10.0

AMINOL
SUPER SPG2
10W40

Aminol Super SPG2 10W40 - синтетическое всесезонное моторное
масло уникального состава. В состав продукта входят специальные
базовые компоненты, а также передовая технология присадок, а готовая
смазка соответствует и превосходит самые последние требования
OEM к маслам для дизельных и бензиновых двигателей. Aminol Super
SPG2 10W40 предназначен для современных дизельных и бензиновых
двигателей легковых автомобилей и легких транспортных средств с
непосредственным впрыском топлива высокого давления, оснащенных
турбокомпрессорами.
Этот продукт был специально разработан
для удовлетворения требований основного масла, требующего OEM,
который обеспечивает долговечную защиту от износа.

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.868

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

99.9

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.5

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

228

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-36

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

10.1

Performanslar/Meets:
ENG

Aminol Super SPG2 10W40 is a synthetic multigrade engine oil of
unique contents and formulation. Product is formulated with special base
components plus an advanced additive technology and the finished lubricant
meets and exceeds the latest OEM requirements for diesel and gasoline
engine oils. Aminol Super SPG2 10W40 is designed for modern diesel and
gasoline engines of passenger cars and light-duty vehicles with high pressure
direct fuel injection equipped with turbo-compressors. This product has been
especially developed to meet the requirements of major OEM demanding oil
that ensures life-time wear protection.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

API SN/CF; ILSAC GF-5
ACEA 2012 A3/B3; A3/B4
MB 229.1/229.3
VW 502.00/505.00
VW 501.01/505.00
Renault RN710/RN700

RU

Aminol Super SPG2 10W40 - unikal tərkibli sintetik mühərrik yağıdır.
Məhsulun tərkibinə xüsusi baza komponentləri və aşqarlar daxildir. Hazırlanan
sürtkü yağları dizel və benzin mühərrikləri üçün ən son OEM tələblərini
qarşılayır. Aminol Super SPG2 10W40 turbo kompressorlar ilə təchiz edilmiş
birbaşa yüksək təzyiqli yanacaq mübadiləsi olan minik avtomobillərinin
və yüngül nəqliyyat vasitələrinin müasir dizel və benzin mühərrikləri üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Bu məhsul xüsusi olaraq uzun müddət aşınmaya qarşı
qorunmanı təmin edən OEM əsaslı yağın tələblərinə cavab vermək üçün
hazırlanmışdır.

AZE

Benzinli Mühərriklər /
Gasoline Engines
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AMINOL
SUPER SPG3
5W40

AZE

Benzinli Mühərriklər /
Gasoline Engines

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

API SN/CF
ACEA 2012 A3/B3; A3/B4

ENG

Performanslar/Meets:

MB 229.3/229.5
VW 502.00/505.00
BMW LL01
Porsche A40
Opel GM-LL-B-025
PSA B71 2296
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RU

Renault RN710/RN700

Aminol Super SPG3 5W40 mühərrik yağı, ən son inkişaf etmiş sürtkü texnologiyasına
görə qarışdırılmış sintetik məhsuldur və minik avtomobillərində, yüngül yük
maşınlarında və mikroavtobuslarda mühərriklərinin yağlanması üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Aminol Super SPG3 5W40 mühərrik yağı yüksək temperaturda və
dəyişkən şəraitdə fəaliyyət göstərən sərnişin və minik avtomobillərinin yüksək
performanslı benzin və ağır işləməli dizel mühərrikləri üçün tövsiyə olunur. Bu
xüsusilə istehsalçıları API SN, SM, SL və ya CF performans səviyyəli sürtkü yağlarını
tövsiyə edən benzin və dizel mühərrikləri, təbii olaraq istənmiş və ya turboşarjlı,
yanacaq enjektör növü, çox klapan sistemi və s. İstifadə üçün xüsusilə uyğundur.
Aminol Super SPG3 5W40 multigrade engine oil IS fully synthetic products
blended according to the latest advanced lubricant technology and designated for
lubrication of today’s engines in passenger cars, light trucks and vans. Aminol Super
SPG3 5W40 multigrade engine oil IS recommended for high performance gasoline
and heavy-duty diesel engines of passenger cars operated in a wide temperature
range and variable conditions. This is especially fit for use in gasoline and diesel
engines, naturally aspirated or turbocharged, fuel injector type, multiple valve
system, etc., whose manufacturers recommend API SN, SM, SL or CF performance
level lubricants.
Универсальное моторное масло Aminol Super SPG3 5W40 - это полностью
синтетические продукты, смешанные в соответствии с новейшими
технологиями смазки и предназначенные для смазывания современных
двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов.
Универсальное моторное масло Aminol Super SPG3 5W40 рекомендуется
для высокоэффективных бензиновых и сверхмощных дизельных двигателей
легковых автомобилей, эксплуатируемых в широком диапазоне температур
и в различных условиях. Это особенно подходит для использования в
бензиновых и дизельных двигателях с безнаддувным или турбонаддувом,
топливных инжекторах, многоклапанной системе и т. Д., Производители
которых рекомендуют смазочные материалы с эксплуатационными
характеристиками API SN, SM, SL или CF.
Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.856

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

87.0

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.4

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

234

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-39

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

10.0

AMINOL
SUPER SPG4
5W20
Sintetik Mühərrik Yağı/
Synthetic Engine Oil

AMINOL Super SPG4 5W20, üstün qoruma və mükəmməl axıcılığı təmin
etmək üçün hazırlanmış sintetik yağlara və yüksək texnoloji aşqarlara
əsaslanan sintetik motor yağıdır. Minik avtomobillərinin və ticarət nəqliyyat
vasitələrinin benzin və dizel mühərriklərində istifadə üçün hazırlanmışdır.
Avtomobil və mikroavtobus kimi kiçik kommersiya nəqliyyat vasitələrində
etibarlı şəkildə istifadə edilə bilər. Tərkibindəki ağıllı molekullar sayəsində
mühərrik səthlərində aşınmaya qarşı əlavə bir qoruma təbəqəsi əmələ gətirir
və heç bir iş şəraitində performansını itirmir. Mükəmməl özlülük nəzarət
funksiyası sayəsində yanacaq qənaətini və uzun xidmət ömrünü təmin edir.

AZE

AMINOL Super SPG4 5W20 is four season engine oil which has been
formulated with synthetic oils and performance additives for superior
protection and excellent fluidity. It has been developed to be used in diesel
engines Passenger and commercial vehicles engines which work by gasoline.
It can be safely used in Cars, vans and small commercial vehicles engines.
It forms extra protection layer against to abrasion by bonding to surface of
engines with smart molecules that contains. Provides fuel economy and long
service life by excellent viscosity control property.

ENG

AMINOL Super SPG4 5W20 - это синтетическое моторное масло,
созданное на основе синтетических масел и передовых технологических
присадок, разработанных с целью обеспечения максимальной защиты
и превосходной текучести. Он был разработан для использования
в бензиновых и дизельных двигателях легковых и коммерческих
автомобилей. Это может безопасно использоваться в небольших
коммерческих транспортных средствах, таких как автомобили,
фургоны и микроавтобусы. Он образует дополнительный слой защиты
от истирания благодаря соединению с поверхностями двигателя
содержащимися в нем интеллектуальными молекулами и не теряет
своих характеристик при любых условиях работы. Он обеспечивает
экономию топлива и длительный срок службы благодаря отличной
функции контроля вязкости.

RU

Benzinli Mühərriklər/
Gasoline Engines

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 15°C, g/ml

ASTM D 4052

0.851

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

45.1

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

8.4

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-36

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

8.3

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
API SN/CF
ACEA A1/B1-12
Ford WSS-M2C948-A
Ford WSS-M2C948-B

aminol.az 09

AMINOL
SUPER SPG5
10W30
Sintetik Mühərrik Yağı/
Synthetic Engine Oil

SN/CF
ILSAC GF-5

10 aminol.az

AZE

Performanslar/Meets:

AMINOL Super SPG5 10W30 üstün qoruma və mükəmməl axıcılıq məqsədi
ilə hazırlanmış sintetik yağlar və qabaqcıl texnologiya əlavələri ilə hazırlanmış
bir mühərrik yağıdır. Minik avtomobillərinin və ticarət nəqliyyat vasitələrinin
benzin və dizel mühərriklərində istifadə üçün hazırlanmışdır. Aşınmaya qarşı
əlavə qoruyucu qat meydana gətirir.

ENG

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AMINOL Super SPG5 10W30 is formulated with a combination of synthetic
and premium quality base oils and advanced additive which is high-quality
full-synthetic multigrade engine oil for use in gasoline, LPG and diesel
engines of passenger cars, small commercial vehicles, light trucks and
vans with or without turbocharger. It forms extra protection layer against
to abrasion by bonding to surface of engines with smart molecules that
contains.

RU

Benzinli Mühərriklər/
Gasoline Engines

AMINOL Super SPG5 10W30 состоит из комбинации синтетических
базовых масел высшего качества и усовершенствованной присадки,
которая представляет собой высококачественноe, полностью
синтетическое всесезонное моторное масло для использования в
бензиновых, газовых и дизельных двигателях легковых автомобилей,
небольших коммерческих транспортных средств, легких грузовиков и
фургонов с или без турбокомпрессора. Он образует дополнительный
защитный слой от истирания.

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 15°C, g/ml

ASTM D 4052

0.869

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

80.8

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

12

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

232

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-39

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

10.1

AMINOL
SUPER SPG6
0W30
Sintetik Mühərrik Yağı/
Synthetic Engine Oil

AMINOL Super SPG6 0W30, aşqar texnologiyası ilə zənginləşdirməklə
hazırlanmış tam sintetik mühərrik yağıdır. Bütün növ yüksək keyfiyyətli
müasir nəqliyyat vasitələrində, mikroavtobuslarda, benzin və qaz mühərrikli
avtomobillərdə itifadə edilməsi üçün nəzərdə tutulub. Aşqarlar sayəsində
dizel avtomobillərində də etibarlı şəkildə istifadə edilə bilər.

AZE

AMINOL Super SPG6 0W30 is full synthetic engine oil which perfectly
adapted to all types of modern vehicles, passenger cars, SUVs and off-road
cars equipped and using unleaded fuel or liquefied petroleum gas (LPG).
It is particularly suited to turbocharged, multi-valve and direct injection
engines. It can be used in all diesel engines safely.

ENG

Benzinli Mühərriklər/
Gasoline Engines

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 15°C, g/ml

ASTM D 4052

0.850

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

68.7

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

12.3

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

226

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-45

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

10.0

Performanslar/Meets:
SN/CF
MB-Approval 229.5
VOLVO VCC 95200356
RU

AMINOL Super SPG6 0W30 - полностью синтетическое моторное
масло, которое идеально подходит для всех типов современных
транспортных средств, легковых автомобилей, внедорожников
оснащенных неэтилированным топливом или сжиженным нефтяным
газом (LPG). Он особенно подходит для двигателей с турбонаддувом,
многоклапанным двигательям и двигателям с прямым впрыском.
Может безопасно использоваться во всех дизельных двигателях.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

VW 502.00/505.00

aminol.az 11

AMINOL
SUPER SPG7
0W40
Sintetik Mühərrik Yağı/
Synthetic Engine Oil

Performanslar/Meets:
SN/CF
MB-Approval 229.5

ENG

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AZE

Benzinli Mühərriklər/
Gasoline Engines

PORSCHE A40
FORD WSS-M2C 937-A

12 aminol.az

RU

VW 502.00/505.00

AMINOL Super SPG7 0W40 - bütün növ mayeləşdirilmiş neft qazı (LPG) ilə
işləyən müasir nəqliyyat vasitələri və avtomobillərdə ideal istifadə edilə bilən
tam sintetik motor yağıdır. Xüsusilə turboşarjlı mühərriklər, çox klapanlı
mühərriklər və birbaşa enjeksiyon mühərriklər üçün uygundur. Dizel hissəcik
filtrləri (DPF) və benzin katalitik çeviricilər (CAT) olan nəqliyyat vasitələri
üçün tövsiyə edilmir.
AMINOL Super SPG7 0W40 is full synthetic engine oil which perfectly
adapted to all types of modern vehicles, passenger cars, SUVs and off-road
cars equipped and using unleaded fuel or liquefied petroleum gas (LPG).
It is particularly suited to turbocharged, multi-valve and direct injection
engines. It’s not recommended for Diesel particulate filters (DPF) and
gasoline catalytic converters (CAT’s) vehicles.
AMINOL Super SPG7 0W40 - полностью синтетическое моторное
масло, которое идеально подходит для всех типов современных
транспортных средств, легковых автомобилей, внедорожников
оснащенных неэтилированным топливом или сжиженным нефтяным
газом (LPG). Он особенно подходит для двигателей с турбонаддувом,
многоклапанным двигательям и двигателям с прямым впрыском. Не
рекомендуется для автомобилей с дизельными сажевыми фильтрами
(DPF) и бензиновых каталитических нейтрализаторов (CAT).

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 15°C, g/ml

ASTM D 4052

0.850

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

76.4

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

13.4

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

220

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-45

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

10.0

AMINOL
ULTRA SPG C3
0W30
Sintetik Mühərrik Yağı/
Synthetic Engine Oil

AMINOL ULTRA SPG C3 0W30 - полностью синтетическое моторное масло
для двигателей нового поколения, разработанное с использованием
высокоэффективных присадок и синтетических базовых масел. Он
изготовлен из запатентованной смеси передовых компонентов,
разработанных для полной совместимости с новейшими дизельными
сажевыми фильтрами (DPF) и бензиновыми каталитическими
нейтрализаторами (CAT). Помогает уменьшить накопление твердых
частиц в дизельных сажевых фильтрах и уменьшить отложения и
обеспечивает долголетие двигателя.

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 15°C, g/ml

ASTM D 4052

0.843

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

61

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

12.3

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

232

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-42

ENG

AMINOL ULTRA SPG C3 0W30 is full synthetic engine oil for new generation
engines which is developed with high performance additives and synthetic
base oils. It is made with a proprietary blend of leading edge components
formulated to be fully compatible with the latest Diesel Particulate Filters
(DPF’s) and Gasoline Catalytic Converters (CAT’s). Helps to reduce particulate
build up in Diesel Particulate Filters and reduce deposits and sludge build-up
to enable long and clean engine life.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04

RU

AMINOL ULTRA SPG C3 0W30, yeni nəsil mühərriklərin istismar tələblərinə
cavab verən sintetik əsaslı mühərrik yağıdır. Benzin və ya dizel minik
avtomobillərində və yüngül ticarət avtomobillərində istifadəsi üçün nəzərdə
tutulub. Benzin avtomobillərindəki ən son dizel hissəcik filtrləri (DPF) və
katalitik çeviricilərə (CAT) tam uyğundur. Dizel hissəcik filtrlərində bərk
hissəciklərin yığılmasını azaltmağa kömək edir və mühərrikin uzun ömürlü
olmasını təmin edir.

AZE

Benzinli Mühərriklər/
Gasoline Engines

dexos2®
MB-Approval 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 0

aminol.az 13

AMINOL
ULTRA SPG C3
5W30
Sintetik Mühərrik Yağı/
Synthetic Engine Oil

AZE

AMINOL ULTRA SPG C3 5W30, yeni nəsil mühərriklərin istismar tələblərinə
cavab verən sintetik əsaslı mühərrik yağıdır. Benzin və ya dizel minik
avtomobillərində və yüngül ticarət avtomobillərində istifadəsi üçün nəzərdə
tutulub. Benzin avtomobillərindəki ən son dizel hissəcik filtrləri (DPFs) və
katalitik çeviricilərə (CAT) tam uyğundur. Aşağı kül aşqarları sayəsində
işlənmiş sistemlərdə daha yüksək qorumanı və yağ dəyişmə intervallarını
təmin edir.

ENG

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AMINOL ULTRA SPG C3 5W30 is full synthetic engine oil for new generation
engines which is developed with high performance additives and synthetic
base oils. It is made with a proprietary blend of leading edge components
formulated to be fully compatible with the latest Diesel Particulate Filters
(DPF’s) and Gasoline Catalytic Converters (CAT’s). Helps to reduce
particulate build up in Diesel Particulate Filters and reduce deposits and
sludge build-up to enable long and clean engine life.

RU

Benzinli Mühərriklər/
Gasoline Engines

AMINOL ULTRA SPG C3 5W30 - полностью синтетическое моторное
масло для двигателей нового поколения, разработанное с
использованием высокоэффективных присадок и синтетических
базовых масел. Он изготовлен из запатентованной смеси передовых
компонентов, разработанных для полной совместимости с
новейшими дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и бензиновыми
каталитическими нейтрализаторами (CAT). Благодаря присадкам с
низким содержанием золы он обеспечивает превосходную защиту и
увеличивает интервалы замены масла в выхлопных системах.

Performanslar/Meets:
API SN
ACEA A5/B5-16 (2016)
ACEA C5-16 (2016)
ACEA C2-16 (2016)
ACEA C3-16 (2016)
ACEA C2-12 (2012)
ACEA C3-12 (2012)
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
Volkswagen VW50200 (2005)
Volkswagen VW50500 (2005)
Volkswagen VW50501 (2005)
BMW
Longlife-04
Porsche

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

FORD

Sıxlıq/Density @ 15°C, g/ml

ASTM D 4052

0.850

WSS-M2C948-B

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

71.1

VOLVO Car VCC RBS0-2AE

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

11.9

PSA Peugeot Citroen B712290

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

242

GM dexos 2

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-36

Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004

14 aminol.az

AMINOL
ULTRA SPG C3
5W40
Sintetik Mühərrik Yağı/
Synthetic Engine Oil

AMINOL ULTRA SPG C3 5W40 - полностью синтетическое моторное масло
для двигателей нового поколения, разработанное с использованием
высокоэффективных присадок и синтетических базовых масел. Он
изготовлен из запатентованной смеси передовых компонентов,
разработанных для полной совместимости с новейшими дизельными
сажевыми фильтрами (DPF) и бензиновыми каталитическими
нейтрализаторами (CAT). Помогает уменьшить накопление частиц в
дизельных сажевых фильтрах и уменьшить отложения обеспечивает
долголетие двигателя.

API SN
ENG

AMINOL ULTRA SPG C3 5W40 is full synthetic engine oil for new generation
engines which is developed with high performance additives and synthetic
base oils. It is made with a proprietary blend of leading edge components
formulated to be fully compatible with the latest Diesel Particulate Filters
(DPF’s) and Gasoline Catalytic Converters (CAT’s). Helps to reduce particulate
build up in Diesel Particulate Filters and reduce deposits and sludge build-up
to enable long and clean engine life.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
ACEA A5/B5-16 (2016)
ACEA C5-16 (2016)
ACEA C2-16 (2016)
ACEA C3-16 (2016)
ACEA C2-12 (2012)

RU

AMINOL ULTRA SPG C3 5W40 yüksək keyfiyyətli aşqarlar və sintetik baza
yağları ilə hazırlanmış yeni nəsil mühərriklər üçün tam sintetik mühərrik yağıdır.
Ən son Dizel Particulate Filtrləri (DPF-lər) və Benzin Katalitik Dəyişdiricilərinə
(CAT’s) tam uyğun olması üçün hazırlanmış aparıcı kənar komponentlərin
qarışığı ilə hazırlanmışdır.
Dizel Particulate Filtrlərindəki hissəciklərin
yığılmasını və mühərrikin ömrünün artırılmasını təmin etmək üçün çamur
yığımlarını azaltmağa kömək edir.

AZE

Benzinli Mühərriklər/
Gasoline Engines

ACEA C3-12 (2012)
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
Volkswagen VW50200 (2005)
Volkswagen VW50500 (2005)
Volkswagen VW50501 (2005)
BMW Longlife-04
Porsche
Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 15°C, g/ml

ASTM D 4052

0.850

VOLVO Car VCC RBS0-2AE

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

83.9

PSA Peugeot Citroen B712290

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

13.9

GM dexos 2

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

240

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-42

FORD WSS-M2C948-B

aminol.az 15

AMINOL
PREMIUM PMG1
20W50

AZE

Aminol Premium PMG1 20W50 mühərrik yağı xüsusilə müasir benzin
mühərriklərinin mövcud yağlama tələblərinə cavab vermək üçün hazırlanmışdır.
Dünyanın qabaqcıl aparıcı şirkətləri tərəfindən təchiz edilmiş yüksək keyfiyyətli
solventli təmizlənmiş və qabaqcıl aşqarlama texnologiyasının xüsusi seçimi ilə
hazırlanmışdır. Aminol Premium PMG1 20W50 mühərrik yağı müasir yüksək
performanslı benzin mühərriklərində tətbiqi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qaz
avadanlıqları olan minik avtomobillərində istifadəsi üçün də uyğundur. Aminol
Premium PMG1 20W50 mühərrik yağı istehsalçıları API CF performans səviyyəli
sürtkü yağlarını tətbiq edən dizel mühərriklərində də istifadə edilməsini
məsləhət görürlər.

ENG

Aminol Premium PMG1 20W50 multigrade engine oil is especially developed
to meet the current lubrication demands of the modern gasoline engines.
It is formulated with a special selection of high quality solvent refined and
performance advanced additive technology, supplied by the major world
leading companies. Aminol Premium PMG1 20W50 multigrade engine oil is
designed for application in the modern high performance gasoline engines.
It is also suitable for passenger cars with gas equipment. Aminol Premium
PMG1 20W50 engine oils can be used in diesel engines whose manufacturers
recommend the application of API CF performance level lubricants, too.

RU

Benzinli Mühərriklər/
Gasoline Engines

Aminol Premium PMG1 20W50 Универсальное моторное масло специально
разработано для удовлетворения современных требований для смазки
современных бензиновых двигателей. В его состав входит специальный
набор высококачественных рафинированных растворителей и передовых
технологий присадок, поставляемых ведущими мировыми компаниями.
Aminol Premium PMG1 20W50 универсальное моторное масло
предназначено для применения в современных высокоэффективных
бензиновых двигателях. Он также подходит для легковых автомобилей с
газовым оборудованием. Aminol Premium PMG1 20W50 Моторные масла
можно использовать в дизельных двигателях, производители также
рекомендуют применять смазки с эксплуатационными характеристиками
API CF.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
API SL/CF
ACEA 2012 A3/B3; A3/B4
MB 229.1
VW 501.01/505.00
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Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.886

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

166.5

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

18.8

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

236

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-24

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

8.8

AMINOL
PREMIUM PMG2
15W40

Aminol Premium PMG2 15W40 - Универсальное моторное масло
специально разработанное для удовлетворения требований смазки
современных бензиновых двигателей. В его состав входит специальный
набор
высококачественных
рафинированных
растворителей
и
передовых технологий присадок, поставляемых ведущими мировыми
компаниями. Aminol Premium PMG2 15W40 Универсальное моторное масло
предназначено для применения в современных высокоэффективных
бензиновых двигателях. Он также подходит для легковых автомобилей с
газовым оборудованием. Aminol Premium PMG2 15W40 Моторные масла
можно использовать в дизельных двигателях, а также производители
рекомендуют применять смазки с эксплуатационными характеристиками
API CF.
Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.880

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

109.3

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.8

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

228

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-30

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

8.8

Performanslar/Meets:
ENG

Aminol Premium PMG2 15W40 multigrade engine oil is especially developed
to meet the current lubrication demands of the modern gasoline engines. It
is formulated with a special selection of high quality solvent refined and
performance advanced additive technology, supplied by the major world leading
companies. Aminol Premium PMG2 15W40 multigrade engine oil is designed
for application in the modern high performance gasoline engines. It is also
suitable for passenger cars with gas equipment. Aminol Premium PMG2 15W40
engine oils can be used in diesel engines whose manufacturers recommend the
application of API CF performance level lubricants, too.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

API SL/CF
ACEA 2012 A3/B3; A3/B4
MB 229.1
VW 501.01/505.00

RU

Aminol Premium PMG2 15W40 mühərrik yağı xüsusilə müasir benzin
mühərriklərinin mövcud yağlama tələblərinə cavab vermək üçün hazırlanmışdır.
Dünyanın qabaqcıl aparıcı şirkətləri tərəfindən təchiz edilmiş yüksək keyfiyyətli
solventli təmizlənmiş və qabaqcıl aşqarlama texnologiyasının xüsusi seçimi ilə
hazırlanmışdır. Aminol Premium PMG2 15W40 mühərrik yağı müasir yüksək
performanslı benzin mühərriklərində tətbiqi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qaz
avadanlıqları olan minik avtomobillərində də istifadəsi üçün uyğundur. Aminol
Premium PMG2 15W40 mühərrik yağı istehsalçıları API CF performans səviyyəli
sürtkü yağlarını tətbiq edən dizel mühərriklərində də istifadə edilməsini məsləhət
görürlər.

AZE

Benzinli Mühərriklər/
Gasoline Engines

aminol.az 17

AMINOL
PREMIUM PMG3
10W40

AZE

Aminol Premium PMG3 10W40 mühərrik yağı xüsusilə müasir benzin
mühərriklərinin mövcud yağlama tələblərinə cavab vermək üçün hazırlanmışdır.
Dünyanın qabaqcıl aparıcı şirkətləri tərəfindən təchiz edilmiş yüksək
keyfiyyətli solventli təmizlənmiş və qabaqcıl aşqarlama texnologiyasının
xüsusi seçimi ilə hazırlanmışdır. Aminol Premium PMG3 10W40 mühərrik yağı
müasir yüksək performanslı benzin mühərriklərində tətbiqi üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Qaz avadanlıqları olan minik avtomobillərində də istifadəsi üçün
uyğundur. Aminol Premium PMG3 10W40 mühərrik yağı istehsalçıları API CF
performans səviyyəli sürtkü yağlarını tətbiq edən dizel mühərriklərində də
istifadə edilməsini məsləhət görürlər.

ENG

Aminol Premium PMG3 10W40 multigrade engine oil is especially developed
to meet the current lubrication demands of the modern gasoline engines. It
is formulated with a special selection of high quality solvent refined and
performance advanced additive technology, supplied by the major world
leading companies. Aminol Premium PMG3 10W40 multigrade engine oil is
designed for application in the modern high performance gasoline engines.
It is also suitable for passenger cars with gas equipment. Aminol Premium
PMG3 10W40 engine oils can be used in diesel engines whose manufacturers
recommend the application of API CF performance level lubricants, too.

RU

Benzinli Mühərriklər/
Gasoline Engines

Aminol Premium PMG3 10W40 Универсальное моторное масло
специально разработано для удовлетворения современных требований
для смазки современных бензиновых двигателей. В его состав
входит специальный набор высококачественных рафинированных
растворителей и передовых технологий присадок, поставляемых
ведущими мировыми компаниями. Aminol Premium PMG3 10W40
Универсальное моторное масло предназначено для применения в
современных высокоэффективных бензиновых двигателях. Он также
подходит для легковых автомобилей с газовым оборудованием. Эти
масла можно использовать в дизельных двигателях.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
API SL/CF
ACEA 2012 A3/B3; A3/B4
MB 229.1/229.3
VW 502.00/505.00
VW 501.01/505.00
Renault RN710/RN700
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Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.865

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

100.0

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.5

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

220

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-33

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

8.8

AMINOL
PREMIUM PMG4
10W30

Aminol Premium PMG4 10W30 Универсальное моторное масло
специально разработано для удовлетворения современных требований
для смазки современных бензиновых двигателей. В его состав
входит специальный набор высококачественных рафинированных
растворителей и передовых технологий присадок, поставляемых
ведущими мировыми компаниями. Aminol Premium PMG4 10W30
Универсальное моторное масло предназначено для применения в
современных высокоэффективных бензиновых двигателях. Он также
подходит для легковых автомобилей с газовым оборудованием. Aminol
Premium PMG4 10W30 Моторные масла можно использовать в дизельных
двигателях, производители также рекомендуют применять смазки с
эксплуатационными характеристиками API CF.
Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

Test & Report

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

73.3

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

11.3

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

222

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-35

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

8.8

Performanslar/Meets:
ENG

Aminol Premium PMG4 10W30 multigrade engine oil is especially developed
to meet the current lubrication demands of the modern gasoline engines.
It is formulated with a special selection of high quality solvent refined and
performance advanced additive technology, supplied by the major world
leading companies. Aminol Premium PMG4 10W30 multigrade engine oil is
designed for application in the modern high performance gasoline engines.
It is also suitable for passenger cars with gas equipment. Aminol Premium
PMG4 10W30 engine oils can be used in diesel engines whose manufacturers
recommend the application of API CF performance level lubricants, too.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

API SL/CF

RU

Aminol Premium PMG4 10W30 mühərrik yağı xüsusilə müasir benzin
mühərriklərinin mövcud yağlama tələblərinə cavab vermək üçün hazırlanmışdır.
Dünyanın qabaqcıl aparıcı şirkətləri tərəfindən təchiz edilmiş yüksək
keyfiyyətli solventli təmizlənmiş və qabaqcıl aşqarlama texnologiyasının
xüsusi seçimi ilə hazırlanmışdır. Aminol Premium PMG4 10W30 mühərrik yağı
müasir yüksək performanslı benzin mühərriklərində tətbiqi üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Qaz avadanlıqları olan minik avtomobillərində də istifadəsi üçün
uyğundur. Aminol Premium PMG4 10W30 mühərrik yağı istehsalçıları API CF
performans səviyyəli sürtkü yağlarını tətbiq edən dizel mühərriklərində də
istifadə edilməsini məsləhət görürlər.

AZE

Benzinli Mühərriklər/
Gasoline Engines
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AMINOL
PREMIUM PMG5
5W40

AZE

AMINOL PREMIUM PMG5 5W40 mühərrik yağı yarısintetik məhsuldur. Ən
son inkişaf etmiş sürtkü texnologiyasına əsasən hazırlanmışdır və minik
avtomobillərində, yüngül yük maşınlarında və mikroavtobuslarda müasir
mühərriklərin yağlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. AMINOL PREMIUM
PMG5 5W40 mühərrik yağı yüksək temperaturda və dəyişkən şəraitdə
işləyən sərnişin avtomobillərinin yüksək performanslı benzin və ağır yüklü
dizel mühərriklərində istifadə edilməsi üçün tövsiyə olunur. Xüsusilə benzinli
və dizel mühərriklərində, təbii aspirasiya edilmiş və ya turbo, yanacaq
enjektor tipli, çoxvalflı sistemlərdə və s. istifadə edilməsi üçün nəzərdə
tutulmuşdur.

ENG

Aminol Premium PMG5 5W40 multigrade engine oil is semisynthetic
product blended according to the latest advanced lubricant technology
and designated for lubrication of today’s engines in passenger cars, light
trucks and vans. Aminol Premium PMG5 5W40 multigrade engine oil
is recommended for high performance gasoline and heavy-duty diesel
engines of passenger cars operated in a wide temperature range and
variable conditions. This is especially fit for use in gasoline and diesel
engines, naturally aspirated or turbocharged, fuel injector type, multiple
valve system, etc.

RU

Benzinli Mühərriklər/
Gasoline Engines

Aminol Premium PMG5 5W40 Универсальное моторное масло является
полусинтетическим продуктом, смешанным в соответствии с новейшей
передовой технологией смазки и предназначенным для смазывания
современных двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков и
фургонов. Aminol Premium PMG5 5W40 Универсальное моторное масло
рекомендуется для высокоэффективных бензиновых и сверхмощных
дизельных двигателей легковых автомобилей, эксплуатируемых в
широком диапазоне температур и в различных условиях. Это особенно
подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях с
наддувом или турбонаддувом, топливных форсунок, многоклапанной
системе и т. д.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
API SL/CF
ACEA 2012 A3/B3
ACEA 2012 A3/B4
MB 229.3/229.5
VW 502.00/505.00
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Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.860

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

92.4

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.87

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

228

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-37

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

8.2

AMINOL
PREMIUM PMG6
5W30

AMINOL PREMIUM PMG6 5W30 Универсальное моторное масло
является полусинтетическим продуктом, смешанным в соответствии
с новейшей передовой технологией смазки и предназначенным для
смазывания современных двигателей легковых автомобилей, легких
грузовиков и фургонов. AMINOL PREMIUM PMG6 5W30 Универсальное
моторное масло рекомендуется для высокоэффективных бензиновых
и сверхмощных дизельных двигателей легковых автомобилей,
эксплуатируемых в широком диапазоне температур и в различных
условиях. Это особенно подходит для использования в бензиновых
и дизельных двигателях с наддувом или турбонаддувом, топливных
форсунок, многоклапанной системе и т. д.
Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.852

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

64.0

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

10.9

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

232

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-39

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

10.0

Performanslar/Meets:
ENG

AMINOL PREMIUM PMG6 5W30 multigrade engine oil is semisynthetic
product blended according to the latest advanced lubricant technology
and designated for lubrication of today’s engines in passenger cars, light
trucks and vans. AMINOL PREMIUM PMG6 5W30 multigrade engine oil
is recommended for high performance gasoline and heavy-duty diesel
engines of passenger cars operated in a wide temperature range and
variable conditions. This is especially fit for use in gasoline and diesel
engines, naturally aspirated or turbocharged, fuel injector type, multiple
valve system, etc.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

API SL/CF
ACEA 2012 A3/B3
ACEA 2012 A3/B4
MB 229.3/229.5
VW 502.00/505.00

RU

AMINOL PREMIUM PMG6 5W30 mühərrik yağı yarısintetik məhsuldur. Ən
son inkişaf etmiş sürtkü texnologiyasına əsasən hazırlanmışdır və minik
avtomobillərində, yüngül yük maşınlarında və mikroavtobuslarda müasir
mühərriklərin yağlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. AMINOL PREMIUM
PMG6 5W30 mühərrik yağı, yüksək temperaturlu və dəyişkən şəraitdə
işləyən minik avtomobillərinin yüksək performanslı benzin və ağır yüklü
dizel mühərriklərində istifadə edilməsi üçün tövsiyə olunur. Xüsusilə benzin
və dizel mühərriklərində, təbii olaraq istənmiş və ya turboşarjlı, yanacaq
enjektör tipli, çoxklapanlı sistemlərdə və s. istifadə edilməsi üçün nəzərdə
tutulmuşdur.

AZE

Benzinli Mühərriklər/
Gasoline Engines
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AMINOL
PREMIUM 0W20
HYBRID

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AZE

Sintetik Mühərrik Yağı/
Synthetic Engine Oil
Benzinli Mühərriklər /
Gasoline Engines

Performanslar/Meets:
API SN / SM / API SL
ACEA A3/B3/B4
Porsche A40

ENG

API CF

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296
AVTOVAZ (LADA cars)
BMW Longlife-01
Volkswagen VW50200
Volkswagen VW50500
Renault RN0700
Renault RN0710
Opel GM-LL-A-025
Opel GM-LL-B-025
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RU

MB-Approval 229.3

AMINOL PREMIUM 0W20 HYBRID, sintetik və yüksək keyfiyyətli baza
yağları və yüksək texnoloji aşqarların qarışdırılması nəticəsində normal
aspirasiya edilmiş və turbo mühərriklərin yağlama ehtiyaclarını ödəmək üçün
istehsal olunan tam sintetik motor yağıdır. Bütün minik avtomobillərinin
mühərriklərində, benzin, dizel və LPG olan mikroavtobuslarda istifadə
edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ekstremal soyuq işəsalma şəraitində
üstün performansı təmin edir. Dizel hissəcik filtrləri (DPF) və benzin
katalitik çeviricilər (CAT) olan maşınlar üçün tövsiyə edilmir.
AMINOL PREMIUM 0W20 HYBRID is full synthetic engine oil which
perfectly adapted to all types of modern vehicles, passenger cars, SUVs
and off-road cars equipped with catalysts and using unleaded fuel or
liquefied petroleum gas (LPG). It is particularly suited to turbocharged,
multi-valve and direct injection engines. Provides superior performance
under extreme cold start up conditions. It’s not recommended for Diesel
particulate filters (DPF) and gasoline catalytic converters (CAT’s) vehicles.
AMINOL PREMIUM 0W20 HYBRID это полностью синтетическое
моторное масло, которое идеально подходит для всех типов
современных транспортных средств, легковых автомобилей, и
внедорожников, оснащенных катализаторами и использующих
неэтилированный бензин или сжиженный нефтяной газ (СНГ). Он
особенно подходит для двигателей с турбонаддувом, многоклапанным
и непосредственным впрыском.
Обеспечивает превосходную
производительность при экстремальных условиях холодного
запуска. Не рекомендуется для автомобилей с дизельными сажевыми
фильтрами (DPF) и бензиновых каталитических нейтрализаторов
(CAT)

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 15°C, g/ml

ASTM D 4052

0.848

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

42.22

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

8.08

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

230

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-42

AĞIR YÜK
MAŞINLARI ÜÇÜN
MÜHƏRRİK YAĞI
HEAVY DUTY
ENGİNE OIL

AMINOL SUPER SPD1 10W30
AMINOL SUPER SPD2 15W40
AMINOL SUPER SPD3 10W40
AMINOL UHPD 10W40
AMINOL Premium PMD1 15W40

AMINOL Premium PMD2 10W40
AMINOL Premium PMD3 5W40
AMINOL Avantgarde AD1 20W50
AMINOL Avantgarde AD2 15W40
AMINOL Avantgarde AD3 10W40

AMINOL Avantgarde AD4 10W30
AMINOL Advance SG/CD
AMINOL Advance CF-4/CF/SG
AMINOL Classic Monograde Oil
AMINOL Classic Multigrade Oil

AMINOL
SUPER SPD1
10W30
Sintetik Mühərrik Yağı/
Synthetic Engine Oil

AZE

AMINOL SUPER SPD1 10W30 ən son beynəlxalq dizel emissiya Avro IV, Avro
V və Avro VI standartlarına uyğun olaraq hazırlanmış və müvafiq dizel hissəcik
filtrləri ilə təchiz olunmuş ağır yüklü dizel mühərriklərinin yağlanması üçün
təyin edilmiş yüksək keyfiyyətli sintetik dizel mühərrik yağıdır. AMINOL SUPER
SPD1 10W30 istehsalçı tərəfindən yağdəyişmə aralıqlarının çoxalması məsləhət
görünən yük maşınlarında və avtobuslarda ağır yüklənmə şəraitində işləyən
turboşarjlı dizel mühərriklərinin son modellərində istifadəsi tövsiyə olunur. Ən
optimal yağdəyişmə intervallarını müəyyən edilməsi məqsədi ilə istifadəçilər
aşağıda verilən müvafiq performans səviyyələri üçün istehsalçıların tövsiyələrini
yerinə yetirməlidirlər.

ENG

AMINOL SUPER SPD1 10W30 is top quality synthetic diesel engine oil designated
for the lubrication of heavy-duty diesel engines designed according to the latest
international diesel exhaust emission standards Euro IV, Euro V and Euro VI
and equipped with the relevant diesel particulate filters. AMINOL SUPER SPD1
10W30 is recommended for use in the latest makes and models of turbocharged
diesel engines, operated at severe loads and conditions in heavy-duty trucks
and buses whose manufacturer recommend extended oil drain intervals. For the
optimum oil drain interval the users should follow the applicable manufacturers’
recommendations for the relevant performance levels below.

RU

Dizel Mühərriklər /
Diesel Engines

AMINOL SUPER SPD1 10W30 - синтетическое дизельное моторное масло
высшего качества, предназначенное для смазывания тяжелых дизельных
двигателей, разработанное в соответствии с последними международными
стандартами выбросов отработавших газов дизелем Евро IV, Евро V и
Евро VI и оснащенное соответствующими сажевыми фильтрами. AMINOL
SUPER SPD1 10W30 рекомендуется для использования в последних
моделях дизельных двигателей с турбонаддувом, эксплуатируемых при
тяжелых нагрузках грузовых автомобилей и автобусов, производители
которых рекомендуют увеличить интервалы замены масла. Для
определения оптимального интервала замены масла пользователи должны
следовать рекомендациям производителей для соответствующих уровней
производительности ниже.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
ACEA E6-16 (2016)
ACEA E7-16 (2016)
ACEA E9-16 (2016)
API CJ-4
JASO DH-2
MB-Approval 228.51
MB-Approval 228.31
MB-Approval 235.28
Scania Low Ash
MAN M 3677
MAN M 3477
Volvo VDS-4
Renault Truck RLD-3
Mack EO-O Premium Plus-07
MTU Type 3.1
Deutz DQC IV-10 LA

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

CAT ECF-3

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.872

Cummins CES 20081

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

71.2

Detroit Diesel DDC 93K218

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

11.0

Voith Retarder Class B

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

230

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-39

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

10.4

CAT ECF-2
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AMINOL
SUPER SPD2
15W40

AMINOL SUPER SPD2 15W40 - моторное масло новой категории среднего уровня SAPS,
предназначенное для умеренно увеличенных интервалов замены масла. Это масло
основано на базовых маслах API группы II в соответствии с новыми тенденциями в
области моторных масел и соответствует требованиям, предъявляемым биодизельным
топливом для дизельных двигателей большой мощности в соответствии с правилами ЕС.
Этот смазочный материал предназначен для смазывания самых современных тяжелых
дизельных двигателей большой грузоподъемности, используемых в международных
перевозках и оснащенных современными системами последующей обработки (EGR
или SCR) для снижения опасных выбросов NOx и / или сажевыми фильтрами (DPF)
в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы. Универсальное
моторное масло AMINOL SUPER SPD2 15W40 рекомендуется для дизельных двигателей
с высоким рейтингом, соответствующих нормам Евро IV, Евро V и Евро VI с низким
уровнем выбросов, и эксплуатируемых в условиях тяжелых нагрузок и условий.

ACEA E6-16 (2016)
ENG

AMINOL SUPER SPD2 15W40 is a new category engine oil of medium SAPS level intended
for moderately extended oil drain intervals. This oil is based on API Group II base oils as per
the new motor oil tendencies and complies with the requirements imposed by the heavy duty
diesel engines bio-diesel fuel in accordance with EU regulations. This lubricant is designated
for the lubrication of the most modern heavy duty and heavy-loaded diesel engines used in
international haulage and equipped with the modern aftertreatment systems (EGR or SCR)
for hazardous NOx reduction and/or diesel particulate filters (DPF) combined with lowsulphur diesel fuels. AMINOL SUPER SPD2 15W40 multigrade engine oil is recommended for
highly rated diesel engines complying with Euro IV, Euro V & Euro VI low emission standards
and operated under severe loads and conditions.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
ACEA E7-16 (2016)
ACEA E9-16 (2016)
API CJ-4
JASO DH-2
MB-Approval 228.51

RU

AMINOL SUPER SPD2 15W40 artırılmış yağdəyişmə intervallarını nəzərdə tutan orta SAPS
səviyyəsinin yeni kateqoriyalı mühərrik yağıdır. Bu yağ, yeni mühərrik yağı tendensiyalarına
görə API Group II baza yağlarına əsaslanır və EC normalarına uyğun olaraq biodizel yanacağının
dizel mühərriklərinin qarşısına qoyduğu tələblərə cavab verir. Bu sürtkü yağı beynəlxalq
nəqliyyatda istifadə olunan və aşağı dizel yanacağı ilə birlikdə təhlükəli NOx tullantılarını və
/ və ya dizel hissəcik filtrlərini (DPF) azaltmaq üçün müasir post-təmizləmə sistemləri (EGR
və ya SCR) ilə təchiz olunmuş ən qabaqcıl ağır yüklü dizel mühərriklərinin yağlanması üçün
nəzərdə tutulmuşdur. AMINOL SUPER SPD2 15W40 multigrade mühərrik yağı, Avro IV, Avro
V və Avro VI aşağı emissiya standartlarına uyğun yüksək yüklü dizel mühərriklərində istifadə
üçün nəzərdə tutulmuşdur.

AZE

Dizel Mühərriklər /
Diesel Engines

MB-Approval 228.31
MB-Approval 235.28
Scania Low Ash
MAN M 3677
MAN M 3477
Volvo VDS-4
Renault Truck RLD-3
Mack EO-O Premium Plus-07
MTU Type 3.1
Deutz DQC IV-10 LA

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.882

CAT ECF-3

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

109

Cummins CES 20081

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.8

Detroit Diesel DDC 93K218

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

234

Voith Retarder Class B

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-33

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

11.0

CAT ECF-2
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AMINOL
SUPER SPD3
10W40
Sintetik Mühərrik Yağı/
Synthetic Engine Oil

AZE

AMINOL SUPER SPD3 10W40 ən son beynəlxalq dizel emissiya Avro IV,
Avro V və Avro VI uyğun olaraq hazırlanmış və müvafiq dizel partlayıcı
filtrlər ilə təchiz olunmuş ağır dizel mühərriklərinin yağlanması üçün nəzərdə
tutulmuş yüksək keyfiyyətli sintetik dizel mühərrik yağıdır. AMINOL SUPER
SPD3 10W40 istehsalçı tərəfindən yağdəyişmə aralıqlarının çoxalması
məsləhət görünən yük maşınlarında və avtobuslarda ağır yüklənmə
şəraitində işləyən turboşarjlı dizel mühərriklərinin son modellərində istifadəsi
tövsiyə olunur. Ən optimal yağdəyişmə intervallarını müəyyən edilməsi
məqsədi ilə istifadəçilər aşağıda verilən müvafiq performans səviyyələri
üçün istehsalçıların tövsiyələrini yerinə yetirməlidirlər.

ENG

AMINOL SUPER SPD3 10W40 is top quality synthetic diesel engine oil
designated for the lubrication of heavy-duty diesel engines designed
according to the latest international diesel exhaust emission standards Euro
IV, Euro V and Euro VI and equipped with the relevant diesel particulate
filters. AMINOL SUPER SPD3 10W40 is recommended for use in the latest
makes and models of turbocharged diesel engines, operated at severe
loads and conditions in heavy-duty trucks and buses whose manufacturer
recommend extended oil drain intervals. For the optimum oil drain interval
the users should follow the applicable manufacturers’ recommendations for
the relevant performance levels below.

RU

Dizel Mühərriklər /
Diesel Engines

AMINOL SUPER SPD3 10W40 синтетическое дизельное моторное
масло высшего качества, предназначенное для смазывания тяжелых
дизельных двигателей, разработанное в соответствии с последними
международными стандартами выбросов отработавших газов
дизелем Евро IV, Евро V и Евро VI и оснащенное соответствующими
сажевыми фильтрами. AMINOL SUPER SPD3 10W40 рекомендуется
для использования в последних моделях дизельных двигателей с
турбонаддувом, эксплуатируемых при тяжелых нагрузках и условиях
в тяжелых грузовых автомобилях и автобусах, производитель
которых рекомендует увеличить интервалы замены масла. Для
оптимального интервала замены масла пользователи должны
следовать рекомендациям соответствующих производителей для
соответствующих уровней производительности ниже.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
ACEA E6-16 (2016)
ACEA E7-16 (2016)
ACEA E9-16 (2016)
API CJ-4
JASO DH-2
MB-Approval 228.51
MB-Approval 228.31
MB-Approval 235.28
Scania Low Ash
MAN M 3677
MAN M 3477
Volvo VDS-4
Renault Truck RLD-3
Mack EO-O Premium Plus-07
MTU Type 3.1
Deutz DQC IV-10 LA

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

CAT ECF-3

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.855

Cummins CES 20081

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

96.3

Detroit Diesel DDC 93K218

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.6

Voith Retarder Class B

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

240

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-39

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

10.4

CAT ECF-2
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AMINOL
UHPD
10W40
Sintetik Mühərrik Yağı/
Synthetic Engine Oil

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

ENG

Performanslar/Meets:

AMINOL UHPD 10W40 is top quality synthetic diesel engine oil designated
for the lubrication of heavy-duty diesel engines designed according to the
latest international diesel exhaust emission standards Euro IV, Euro V and
Euro VI and equipped with the relevant diesel particulate filters. AMINOL
UHPD 10W40 is recommended for use in the latest makes and models of
turbocharged diesel engines, operated at severe loads and conditions in
heavy-duty trucks and buses whose manufacturer recommend extended oil
drain intervals. For the optimum oil drain interval the users should follow the
applicable manufacturers’ recommendations for the relevant performance
levels below.
AMINOL UHPD 10W40 - синтетическое дизельное моторное масло
высшего качества, предназначенное для смазывания тяжелых
дизельных двигателей, разработанное в соответствии с последними
международными стандартами выбросов отработавших газов для
дизельных двигателей Евро IV, Евро V и Евро VI и оснащенное
соответствующими сажевыми фильтрами. AMINOL UHPD 10W40
рекомендуется для использования в последних моделях дизельных
двигателей с турбонаддувом, эксплуатируемых при тяжелых
нагрузках и условиях в тяжелых грузовых автомобилях и автобусах,
производитель которых рекомендует увеличить интервалы замены
масла.
Для достижения оптимального интервала замены масла
пользователи должны следовать рекомендациям соответствующих
производителей для соответствующих уровней.

RU

AMINOL UHPD 10W40 ən son beynəlxalq dizel emissiya Avro IV, Avro V və
Avro VI standartlarına uyğun olaraq hazırlanmış və müvafiq dizel hissəcik
filtrləri ilə təchiz olunmuş ağır yüklü dizel mühərriklərinin yağlanması üçün
təyin edilmiş yüksək keyfiyyətli sintetik dizel mühərrik yağıdır. AMINOL
UHPD 10W40 istehsalçı tərəfindən yağdəyişmə aralıqlarının çoxalması
məsləhət görünən yük maşınlarında və avtobuslarda ağır yüklənmə
şəraitində işləyən turboşarjlı dizel mühərriklərinin son modellərində istifadəsi
tövsiyə olunur. Ən optimal yağdəyişmə intervallarını müəyyən edilməsi
məqsədi ilə istifadəçilər aşağıda verilən müvafiq performans səviyyələri
üçün istehsalçıların tövsiyələrini yerinə yetirməlidirlər.

AZE

Dizel Mühərriklər /
Diesel Engines

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.855

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

96.3

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.6

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

240

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-39

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

10.4

ACEA E6-08 Issue 2
ACEA E7-08 Issue 2
API CI-4
MB 228.51
M3477
VDS-3
RT RLD-2
Mack EO-N
Type 3.1
DQC III-05
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AMINOL
PREMIUM PMD1
15W40

AZE

Aminol Premium PMD1 15W40 -dörd mövsümlü mühərrik yağı üstün xidməti
və mükəmməl dayanıqlığı təmin etmək üçün son dərəcə yüksək keyfiyyətli
balanslaşdırılmış həlledici və yüksək performanslı aşqar texnologiyası ilə
hazırlanmışdır. Aminol Premium PMD1 15W40 Avro, Avro, II, Avro III və Avro
IV emissiya tələblərinə cavab verən və ağır şəraitdə işləyən yol tikinti və kənd
təsərrüfatı sənayesində ticari nəqliyyat vasitələrində, yük avtomobillərində,
avtobuslarında və avadanlığında yüksək dərəcəli dizel mühərrikləri üçün
tövsiyə olunur. Dizel hissəcik filtrsiz mühərriklər üçün, eləcə də EGR
mühərrikləri və SCR emissiya idarəetmə sistemləri ilə təchiz olunmuş əksər
mühərriklərdə itifadə üçün uyğundur.

ENG

Aminol Premium PMD1 15W40 multigrade engine oil is formulated with
exceptionally high quality and carefully balanced blend of solvent refined
and high performance additive technology to provide superb performance
and excellent durability in service. Aminol Premium PMD1 15W40 is
recommended for highly rated diesel engines in commercial vehicles, trucks,
buses and equipment in road construction and agricultural industry meeting
Euro I, Euro II, Euro III and Euro IV emission requirements and running under
severe conditions. It is suitable for engines without particulate filters, and for
most EGR engines and most engines fitted with SCR NOx reduction systems.

RU

Dizel Mühərriklər /
Diesel Engines

В состав всесезонного моторного масла Aminol Premium PMD1 15W40
входит исключительно высокое качество и тщательно сбалансированная
смесь рафинированной растворителем и высокоэффективной
присадки, обеспечивающей превосходную производительность и
превосходную долговечность в эксплуатации. Aminol Premium PMD1
15W40 рекомендуется для дизельных двигателей с высоким рейтингом
в коммерческих автомобилях, грузовиках, автобусах и оборудовании
в дорожном строительстве и сельском хозяйстве, соответствующих
требованиям по выбросам Евро I, Евро II, Евро III и Евро IV и работающих
в тяжелых условиях. Подходит для двигателей без сажевых фильтров,
а также для большинства двигателей EGR и большинства двигателей,
оснащенных системами снижения выбросов SCR.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
ACEA E7-16 (2016)
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
MB 228.3
MAN M 3275
Volvo VDS-3
Renault Trucks RLD-2
Cummins 20076/77/78
Mack EO-N, EO-M Plus
MTU Type 2
CAT ECF-2/ECF-1-a
Deutz DQC III -10
Detroit Diesel DDC 93k215
Global DHD-1
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Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.882

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

108.9

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.4

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

226

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-28

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

9.5

AMINOL
PREMIUM PMD2
10W40

В состав всесезонного моторного масла Aminol Premium PMD2 10W40
входит исключительно высокое качество и тщательно сбалансированная
смесь рафинированной растворителем и высокоэффективной
присадки, обеспечивающей превосходную производительность и
превосходную долговечность в эксплуатации. Aminol Premium PMD2
10W40 рекомендуется для дизельных двигателей с высоким рейтингом
в коммерческих автомобилях, грузовиках, автобусах и оборудовании
в дорожном строительстве и сельском хозяйстве, соответствующих
требованиям по выбросам Евро I, Евро II, Евро III и Евро IV и работающих
в тяжелых условиях. Подходит для двигателей без сажевых фильтров,
а также для большинства двигателей EGR и большинства двигателей,
оснащенных системами снижения выбросов SCR.
Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.873

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

96.3

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.1

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

220

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-33

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

9.5

Performanslar/Meets:
ENG

Aminol Premium PMD2 10W40 multigrade engine oil is formulated with
exceptionally high quality and carefully balanced blend of solvent refined
and high performance additive technology to provide superb performance
and excellent durability in service. Aminol Premium PMD2 10W40 is
recommended for highly rated diesel engines in commercial vehicles, trucks,
buses and equipment in road construction and agricultural industry meeting
Euro I, Euro II, Euro III and Euro IV emission requirements and running under
severe conditions. It is suitable for engines without particulate filters, and for
most EGR engines and most engines fitted with SCR NOx reduction systems.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

ACEA E7
API CI-4 /SL
MB 228.3
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Renault Trucks RLD-2
Cummins 20076/77/78

RU

Aminol Premium PMD2 10W40 - dörd mövsümlü mühərrik yağı üstün
xidməti və mükəmməl dayanıqlığı təmin etmək üçün son dərəcə yüksək
keyfiyyətli balanslaşdırılmış həlledici və yüksək performanslı aşqar
texnologiyası ilə hazırlanmışdır. Aminol Premium PMD2 10W40 Avro, Avro, II,
Avro III və Avro IV emissiya tələblərinə cavab verən və ağır şəraitdə işləyən
yol tikinti və kənd təsərrüfatı sənayesində ticari nəqliyyat vasitələrində, yük
avtomobillərində, avtobuslarında və avadanlığında yüksək dərəcəli dizel
mühərrikləri üçün tövsiyə olunur. Dizel hissəcik filtrsiz mühərriklər üçün, eləcə
də EGR mühərrikləri və SCR emissiya idarəetmə sistemləri ilə təchiz olunmuş
əksər mühərriklərdə itifadə üçün uyğundur.

AZE

Dizel Mühərriklər /
Diesel Engines

Mack EO-N, EO-M Plus
MTU Type 2
Caterpillar ECF-2
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AMINOL
PREMIUM PMD3
5W40

AZE

Aminol Premium PMD3 5W40 dörd mövsümlü mühərrik yağı üstün xidməti
və mükəmməl dayanıqlığı təmin etmək üçün son dərəcə yüksək keyfiyyətli
balanslaşdırılmış həlledici və yüksək performanslı aşqar texnologiyası ilə
hazırlanmışdır. Aminol Premium PMD3 5W40 Avro, Avro, II, Avro III və Avro
IV emissiya tələblərinə cavab verən və ağır şəraitdə işləyən yol tikinti və kənd
təsərrüfatı sənayesində ticari nəqliyyat vasitələrində, yük avtomobillərində,
avtobuslarında və avadanlığında yüksək dərəcəli dizel mühərrikləri üçün tövsiyə
olunur. Dizel hissəcik filtrsiz mühərriklər üçün, eləcə də EGR mühərrikləri və
SCR emissiya idarəetmə sistemləri ilə təchiz olunmuş əksər mühərriklərdə
itifadə üçün uyğundur.

ENG

Aminol Premium PMD3 5W40 multigrade engine oil is formulated with
exceptionally high quality and carefully balanced blend of solvent refined and
high performance additive technology to provide superb performance and
excellent durability in service. Aminol Premium PMD3 5W40 is recommended
for highly rated diesel engines in commercial vehicles, trucks, buses and
equipment in road construction and agricultural industry meeting Euro I,
Euro II, Euro III and Euro IV emission requirements and running under severe
conditions. It is suitable for engines without particulate filters, and for most
EGR engines and most engines fitted with SCR NOx reduction systems.

RU

Dizel Mühərriklər /
Diesel Engines

В состав всесезонного моторного масла Aminol Premium PMD3 5W40
входит исключительно высокое качество и тщательно сбалансированная
смесь
рафинированной
растворителем
и
высокоэффективной
присадки, обеспечивающей превосходную производительность и
превосходную долговечность в эксплуатации. Aminol Premium PMD3
5W40 рекомендуется для дизельных двигателей с высоким рейтингом
в коммерческих автомобилях, грузовиках, автобусах и оборудовании в
дорожном строительстве и сельском хозяйстве, отвечающих требованиям
по выбросам Евро I, Евро II, Евро III и Евро IV и работающих в тяжелых
условиях. Подходит для двигателей без сажевых фильтров, а также для
большинства двигателей EGR и большинства двигателей, оснащенных
системами снижения выбросов SCR.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
API CI-4/SL
Cummins CES
20078/20077/20076
Ford WSS-M2C171-D
GLOBAL DHD-1
Renault RXD
ACEA E4/E7
VOLVO VDS-3Renault RLD-2
MACK EO-N
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Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.882

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

108.9

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.4

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

226

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-30

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

9.5

AMINOL
AVANTGARDE
AD1 20W50

Aminol Avantgarde AD1 20W50 mühərrik yağı, benzin və dizel mühərrikləri
istehsalçılarının yağlama tələblərini qarşılamaq və yerinə yetirmək üçün yüksək
keyfiyyətli solventli təmizlənmiş və yüksək performanslı qabaqcıl aşqarlama
texnologiyasından seçilmişdir. Aminol Avantgarde AD1 20W50 multigrade
mühərrik yağı müasir yüksək performanslı benzin mühərriklərində tətbiqi
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qaz avadanlıqları olan minik avtomobillərində də
istifadəsi uyğundur.

AZE

Aminol Avantgarde AD1 20W50 multigrade engine oil is formulated from
a special selection of high quality solvent refined and high performance
advanced additive technology to meet and exceed the most demanding
current lubrication requirements of gasoline and diesel engine manufacturers.
Aminol Avantgarde AD1 20W50 multigrade engine oil is designed for
application in the modern high performance gasoline engines. It is also
suitable for passenger cars with gas equipment.

ENG

Универсальное моторное масло Aminol Avantgarde AD1 20W50 разработано
на основе специального выбора высококачественной усовершенствованной
растворителем и высокопроизводительной передовой технологии присадок,
чтобы удовлетворить и превзойти самые строгие требования к смазочным
материалам, предъявляемые производителями бензинов и дизельных
двигателей. Универсальное моторное масло Aminol Avantgarde AD1 20W50
предназначено для применения в современных высокоэффективных
бензиновых двигателях. Он также подходит для легковых автомобилей с
газовым оборудованием.

RU

Dizel Mühərriklər /
Diesel Engines

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.886

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

168.4

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

19.0

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

236

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-27

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

8.2

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
API CH-4/CG-4/SJ
ACEA E7
Cummins CES
20071, 20072, 20076
MB 228.1 / 229.1
Volvo VDS / VDS-2
Mack EO-M Plus
Caterpillar ECF-1-a
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AMINOL
AVANTGARDE
AD2 15W40

AZE

AMINOL Avantgarde AD2 15W40 mühərrik yağı, benzin və dizel mühərrikləri
istehsalçılarının yağlama tələblərini qarşılamaq və yerinə yetirmək üçün
yüksək keyfiyyətli solventli təmizlənmiş və yüksək performanslı qabaqcıl
aşqarlama texnologiyasından seçilmişdir. AMINOL Avantgarde AD2 15W40
mühərrik yağı müasir yüksək performanslı benzin mühərriklərində tətbiqi
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qaz avadanlıqları olan minik avtomobillərində
də istifadəsi uyğundur.

ENG

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AMINOL Avantgarde AD2 15W40 multigrade engine oil is formulated
from a special selection of high quality solvent refined and high
performance advanced additive technology to meet and exceed the most
demanding current lubrication requirements of gasoline and diesel engine
manufacturers. AMINOL Avantgarde AD2 15W40 multigrade engine oil is
designed for application in the modern high performance gasoline engines.
It is also suitable for passenger cars with gas equipment.

RU

Dizel Mühərriklər /
Diesel Engines

Универсальное моторное масло AMINOL Avantgarde AD2 15W40
разработано на основе специального выбора высококачественной
усовершенствованной растворителем и высокопроизводительной
передовой технологии присадок, чтобы удовлетворить и превзойти
самые строгие требования к смазочным материалам, предъявляемые
производителями бензинов и дизельных двигателей. Универсальное
моторное масло AMINOL Avantgarde AD2 15W40 предназначено
для применения в современных высокоэффективных бензиновых
двигателях. Он также подходит для легковых автомобилей с газовым
оборудованием.

Performanslar/Meets:
ACEA E7-16 (2016)
ACEA A3/B4-12 (2012)
API CH-4/SJ
MB-Approval 228.3/229.1
Volvo VDS-3
Renault Truck RLD-2
Mack EO-N/EO-M Plus
MAN M 3275
Cummins CES
20076/20077/20078
CAT ECF-2/ECF-1-a
MTU Type 2
Deutz DQC III-10
Detroit Diesel DDC 93K215
Global DHD-1
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Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.880

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

106.4

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.5

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

228

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-33

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

8.2

AMINOL
AVANTGARDE
AD3 10W40

Универсальное моторное масло AMINOL Avantgarde AD3 10W40
разработано на основе специального выбора высококачественной
усовершенствованной растворителем и высокопроизводительной
передовой технологии присадок, чтобы удовлетворить и превзойти
самые строгие требования к смазочным материалам, предъявляемые
производителями бензинов и дизельных двигателей. Универсальное
моторное масло AMINOL Avantgarde AD3 10W40 предназначено
для применения в современных высокоэффективных бензиновых
двигателях. Он также подходит для легковых автомобилей с газовым об
орудованием.

ACEA E7-16 (2016)
ENG

AMINOL Avantgarde AD3 10W40 multigrade engine oil is formulated from
a special selection of high quality solvent refined and high performance
advanced additive technology to meet and exceed the most demanding
current lubrication requirements of gasoline and diesel engine manufacturers.
AMINOL Avantgarde AD3 10W40 multigrade engine oil is designed for
application in the modern high performance gasoline engines. It is also
suitable for passenger cars with gas equipment.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
ACEA A3/B4-12 (2012)
API CH-4/SJ
MB-Approval 228.3/229.1
Volvo VDS-3
Renault Truck RLD-2

RU

AMINOL Avantgarde AD3 10W40 mühərrik yağı, benzin və dizel mühərrikləri
istehsalçılarının yağlama tələblərini qarşılamaq və yerinə yetirmək üçün yüksək
keyfiyyətli solventli təmizlənmiş və yüksək performanslı qabaqcıl aşqarlama
texnologiyasından seçilmişdir. AMINOL Avantgarde AD3 10W40 multigrade
mühərrik yağı müasir yüksək performanslı benzin mühərriklərində tətbiqi
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qaz avadanlıqları olan minik avtomobillərində də
istifadəsi uyğundur.

AZE

Dizel Mühərriklər /
Diesel Engines

Mack EO-N/EO-M Plus
MAN M 3275
Cummins CES
20076/20077/20078
CAT ECF-2/ECF-1-a
MTU Type 2
Deutz DQC III-10
Detroit Diesel DDC 93K215
Global DHD-1

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.885

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

99.9

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.5

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

228

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-35

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

8.2
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AMINOL
AVANTGARDE
AD4 10W30

AZE

AMINOL Avantgarde AD4 10W30 mühərrik yağı, benzin və dizel mühərrikləri
istehsalçılarının yağlama tələblərini qarşılamaq və yerinə yetirmək üçün
yüksək keyfiyyətli solventli təmizlənmiş və yüksək performanslı qabaqcıl
aşqarlama texnologiyasından seçilmişdir. AMINOL Avantgarde AD4
10W30 multigrade mühərrik yağı müasir yüksək performanslı benzin
mühərriklərində tətbiq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qaz avadanlıqları olan
minik avtomobillərinə də uyğun gəlir.

ENG

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AMINOL Avantgarde AD4 10W30 multigrade engine oil is formulated
from a special selection of high quality solvent refined and high
performance advanced additive technology to meet and exceed the most
demanding current lubrication requirements of gasoline and diesel engine
manufacturers. AMINOL Avantgarde AD4 10W30 multigrade engine oil is
designed for application in the modern high performance gasoline engines.
It is also suitable for passenger cars with gas equipment.

RU

Dizel Mühərriklər /
Diesel Engines

Универсальное моторное масло AMINOL Avantgarde AD4 10W30
разработано на основе специального выбора высококачественной
усовершенствованной растворителем и высокопроизводительной
передовой технологии присадок, чтобы удовлетворить и превзойти
самые строгие требования к смазочным материалам, предъявляемые
производителями бензинов и дизельных двигателей. Универсальное
моторное масло AMINOL Avantgarde AD4 10W30 предназначено
для применения в современных высокоэффективных бензиновых
двигателях. Он также подходит для легковых автомобилей с газовым об
орудованием.

Performanslar/Meets:
ACEA E7-16 (2016)
ACEA A3/B4-12 (2012)
API CH-4/SJ
MB-Approval 228.3/229.1
Volvo VDS-3
Renault Truck RLD-2
Mack EO-N/EO-M Plus
MAN M 3275
Cummins CES
20076/20077/20078
CAT ECF-2/ECF-1-a
MTU Type 2
Deutz DQC III-10
Detroit Diesel DDC 93K215
Global DHD-1
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Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.872

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

71.2

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

11.0

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

230

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-39

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

8.2

AMINOL
ADVANCE
SG/CD
Dizel Mühərriklər /
Diesel Engines

В состав всесезонного моторного масла AMINOL Advance SG/CD входит
специальный набор высококачественного рафинированного растворителя
и пакет присадок, обеспечивающих соответствие требованиям уровней
производительности API SG / CD. Универсальное моторное масло AMINOL
Advance SG/CD предназначено для применения в более старых моделях
дизелей с тяжелой нагрузкой, без наддува или с турбонаддувом, работающих
в различных условиях и в широком диапазоне температур в коммерческих
грузовиках, автобусах, сельскохозяйственной и строительной технике
и машинах. Он также может использоваться в бензиновых двигателях,
производители которых предписывают применение смазок уровня
производительности API SG.

AZE

Performanslar/Meets:
SG/CD
ENG

AMINOL Advance SG/CD series multigrade engine oils are formulated with
a special selection of high quality solvent refined and a performance additive
package to ensure conformance with the requirements of API SG/CD performance
levels. AMINOL Advance SG/CD series multigrade engine oil are intended for
application in older models of heavy-loaded, naturally aspirated or turbocharged
diesel engines operating at variable conditions and a wide temperature range in
commercial trucks, buses, farm and construction equipment and machines. It can
also be used in gasoline engines whose manufacturers prescribe the application of
API SG performance level lubricants.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

RU

AMINOL Advance SG/CD- dörd mövsümlu mühərrik yağlarının tərkibinə API SG /
CD performans səviyyələrinin tələblərinə uyğunluğunu təmin edən yüksək keyfiyyətli
həlledici və aşqar paketi daxildir. AMINOL Advance SG/CD dörd mövsümlü
mühərrik yağları dəyişən şəraitdə fəaliyyət göstərən ağır yüklü, təbii aspirasiya
edilmiş və ya turbokompressprlu dizel mühərrikləri və ticari yük avtomobillərində,
avtobuslarda, kənd təsərrüfatı və tikinti avadanlığları texnikalarında və maşınlarında
geniş temperaturda tətbiq etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value
Advance AC1 20W50

Tipik Dəyər/Typical Value
Advance AC2 15W40

Tipik Dəyər/Typical Value
Advance AC3 10W40

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.888

0.880

0.867

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

164.4

106.4

101

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

19.0

14.5

14.4

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

236

228

220

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-23

-30

-29

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

6.5

6.5

6.5
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AMINOL
ADVANCE
CF-4/CF/SG

AZE

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AMINOL Advance CF-4/CF/SG- dörd mövsümlu mühərrik yağlarının
tərkibinə API SG / CD performans səviyyələrinin tələblərinə uyğunluğunu
təmin edən yüksək keyfiyyətli həlledici və aşqar paketi daxildir. AMINOL
Advance CF-4/CF/SG yüksək temperaturda təbii aspirasiya edilmiş və ya
turbokompressorlu sərnişin avtomobillərində və yük maşınlarının müasir
dizel mühərriklərində istifadəsi nəzərdə tutulmuşdur.

ENG

Dizel Mühərriklər /
Diesel Engines

AMINOL Advance CF-4/CF/SG series multigrade engine oils are
formulated with a special selection of high quality solvent refined and high
performance advanced additive technology. AMINOL Advance CF-4/CF/
SG series are suitable for use in modern diesel engines in passenger cars
and light duty trucks both naturally aspirated or turbocharged, operating
at high temperatures and urban driving conditions.

Performanslar/Meets:
API CF-4/CF-2/SF
ACEA E2-96 Issue 5 (2007)
MB-Approval 228.1
MB-Approval 228
RU

MAN 270
MAN 271

В состав всесезонного моторного масла AMINOL Advance CF-4/CF/SG
входит специальный набор высококачественной усовершенствованной
растворителем и высокопроизводительной передовой технологии
присадок. AMINOL Advance CF-4/CF/SG подходит для использования
в современных дизельных двигателях легковых автомобилей и
грузовых автомобилей малой грузоподъемности, как с наддувом, так и
с турбонаддувом, работающих при высоких температурах и городских
условиях вождения.

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value
Advance AC4 20W50

Tipik Dəyər/Typical Value
Advance AC5 15W40

Tipik Dəyər/Typical Value
Advance AC6 10W40

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.886

0.880

0.888

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

168.4

106.4

103.8

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

19.0

14.5

14.08

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

238

228

205

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-24

-30

-35

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

7.5

6.5

7.0
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AMINOL
CLASSIC
MONOGRADE
OIL

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:

AMINOL Classic Monograde Oils are formulated from high quality highly
refined base stocks blended with a specially selected multifunctional
additive package. This oil is intended for application in the heavy-loaded
diesel engines in commercial vehicles and buses, today’s farm machines and
equipment including tractors, combines, etc. demanding API CF performance
level lubricants. AMINOL Classic Monograde Oil monograde engine oil is
also fit for older generation diesel engines in passenger cars and light trucks.

ENG

API CF-2/CF

Моторное масло AMINOL Classic Monograde Oil состоит из
высококачественных и очищенных базовых масел, смешанных со
специально подобранным многофункциональным пакетом присадок.
Это масло предназначено для применения в дизельных двигателях
большой грузоподъемности в коммерческих автомобилях и автобусах,
современных сельскохозяйственных машинах и оборудовании,
включая тракторы, комбайны и т. д., требующих применения смазочных
материалов уровня API CF. Моторное масло AMINOL Classic Monograde
Oil также подходит для дизельных двигателей старшего поколения в
легковых и легких грузовых автомобилях.

RU

AMINOL Classic Monograde Oil xüsusi olaraq seçilmiş çoxfunksiyalı aşqarlar
paketi ilə qarışdırılmış yüksək keyfiyyətli təmizlənmiş əsas ehtiyatlardan
formalaşdırılır. Bu yağ ticari nəqliyyat vasitələrində və avtobuslarda ağır
yüklü dizel mühərriklərində, müasir əkinçilik maşınlarında və API CF
performans səviyyəsində sürtkü yağları tələb edən traktorlar, kombaynlar
və s. istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. AMINOL Classic Monograde Oil
mühərrik yağı minik avtomobillərində və kiçik yük maşınlarında yaşlı nəsil
dizel mühərriklərində də istifadə edilə bilər.

AZE

Dizel Mühərriklər /
Diesel Engines

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Classic CS1 SAE 30

Classic CS2 SAE 40

Classic CS3 SAE 50

Classic CS7 SAE 60

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.888

0.895

0.899

0.913

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

110

157

235

303

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

11.8

15.0

19.5

24.0

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

246

250

256

230

Donma Temperaturu / Pour Point, °C ASTM D 97

-27

-24

-18

-18

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g ASTM D 2896

11.2

11.2

11.2

7.0
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AMINOL
CLASSIC
MULTIGRADE
OIL

AZE
ENG

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AMINOL Classic Multigrade Oil yağının tərkibinə API SF / CC performans
səviyyələrinin tələblərinə uyğun olan yüksək keyfiyyətli solventli təmizlənmiş
və hidrotrebatlı həlledicilər və aşqarlar paketi daxildir. AMINOL Classic
Multigrade Oil multigrade mühərrik yağı dəyişən şəraitdə fəaliyyət göstərən
ağır yüklü, təbii aspirasiya edilmiş və ya turbo mühərrikli dizel mühərrikləri və
ticari yük avtomobillərində, avtobuslarda, kənd təsərrüfatı və tikinti avadanlığı
və maşınlarında geniş temperaturda tətbiq etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Eyni zamanda, istehsalçılar API SF performanslı sürtkü yağları təyin edən benzin
mühərriklərində də istifadə edilə bilər.
AMINOL Classic Multigrade Oils are formulated with a special selection of high
quality solvent refined and hydrotreated base stocks and a performance additive
package to ensure conformance with the requirements of API SF/CC performance
levels. AMINOL Classic Multigrade Oil multigrade engine oil is intended for
application in older models of heavy-loaded, naturally aspirated or turbocharged
diesel engines operating at variable conditions and a wide temperature range in
commercial trucks, buses, farm and construction equipment and machines. It can
also be used in gasoline engines whose manufacturers prescribe the application
of API SF performance level lubricants.

RU

Dizel Mühərriklər /
Diesel Engines

В состав всесезонного моторного масла AMINOL Classic Multigrade Oil
входит специальный набор высококачественных базовых масел для
рафинирования и гидроочистки растворителем, а также пакет присадок,
обеспечивающих соответствие требованиям уровней производительности
API SF / CC. AMINOL Classic Multigrade Oil всесезонное моторное масло
предназначено для применения в старых моделях дизелей с тяжелой
нагрузкой, без наддува или с турбонаддувом, работающих в различных
условиях и в широком диапазоне температур в коммерческих грузовиках,
автобусах, сельскохозяйственной и строительной технике и машинах. Он
также может быть использован в бензиновых двигателях, производители
которых предписывают применение смазок уровня производительности
API SF.

Performanslar/Meets:
API SF/CC

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Classic CS4 10W40

Classic CS5 15W40

Classic CS6 20W50

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.867

0.880

0.888

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

101

106.4

168.4

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.4

14.5

19.0

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

220

228

236

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-33

-31

-23

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

9.0

9.0

9.0
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«ГОСТ»
ENGINE OIL

AMINOL M-14B2; AMINOL M-20B2
AMINOL M-10G2K; AMINOL M-14G2K

AMINOL M-10DM; AMINOL M-14DM
AMINOL M-14G2

AMINOL
M-14B2
AMINOL
M-20B2

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AZE

Mühərrik Yağı/ Engine Oil
Dizel Mühərriklər /Diesel Engines

RU

API CB

ENG

Performanslar/Meets:

40 aminol.az

AMINOL М-14B2; Aminol M-20B2 motor yağı, iki və dörd taktlı dizel, gəmi
və stasionar dizel mühərrikləri, distillə edilmiş dizel yanacaqlarında 0,5% -ə
qədər (kütləvi fraksiyaya) olan kükürd tərkibli yanacaq və yanacaqdoldurma
məntəqəsi yük maşınlarında istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mineral baza
yağları əsasında hazırlanır, lazımlı səviyyədə aşqarlar kompoziyası ehtiva edir.
AMINOL М-14B2; Aminol M-20B2 Motor oils are designed for lubrication
of two- and four-cycle diesel, ship and stationary diesel engines with their
operation on distillate diesel fuels with a sulfur content of up to 0.5% (mass
fraction), as well as quarry dump trucks. It is made on the basis of mineral base
oils, contains a balanced composition of additives, providing the required level
of performance.
Моторные масла Aminol М-14В2; Aminol M-20B2 предназначено для
смазывания двух- и четырёхтактных тепловозных, судовых и стационарных
дизельных двигателей при их эксплуатации на дистиллятных дизельных
топливах с содержанием серы до 0,5 % (масс. доля), а также двигателей
карьерных автосамосвалов. Изготавливается на основе минеральных
базовых масел, содержит сбалансированную композицию присадок,
обеспечивающую необходимый уровень эксплуатационных характеристик.

Parametr/Parameter

Test Üsulu/
Test Method

Tipik Dəyər/
Typical Value
AMINOL М-14B2
SAE 40

Tipik Dəyər/
Typical Value
Aminol M-20B2
SAE 50

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.904

0.898

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

92

244

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

13.7

20

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

224

268

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-12

-15

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

5.0

4.0

AMINOL
M-10G2K
AMINOL
M-14G2K

Моторные масла AMINOL М-10G2K; AMINOL М-14G2K; предназначено
для применения в автомобильных и тракторных дизелях без наддува
или с невысоким наддувом. Так же могут применяться для смазывания
высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.
Изготавливается на основе минеральных базовых масел, содержит
сбалансированную композицию присадок обеспечивающую необходимый
уровень эксплуатационных характеристик.

Parametr/Parameter

Test Üsulu/
Test Method

Tipik Dəyər/
Typical Value
AMINOL
M-10G2K SAE 30

Tipik Dəyər/
Typical Value
AMINOL
M-14G2K SAE 40

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.904

0.880

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

100

101

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

10.81

14.4

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

214

224

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-18

-25

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

6.2

6.4

Performanslar/Meets:
ENG

AMINOL М-10G2K; AMINOL М-14G2K Motor ois are intended for use in
automotive and tractor diesel engines without supercharging or with low
supercharging. They can also be used for lubricating high-speed stationary
diesel engines and diesel generators. It is made on the basis of mineral base
oils, contains a balanced composition of additives, providing the required level
of performance.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

API CC

RU

AMINOL М-10G2K; AMINOL М-14G2K Motor yağları, iki və dörd taktlı dizel,
gəmi və stasionar dizel mühərrikləri, distillə edilmiş dizel yanacaqlarında 0,5%
-ə qədər (kütləvi fraksiyaya) olan kükürd tərkibli yanacaq və yanacaqdoldurma
məntəqəsi yük maşınlarında istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mineral baza
yağları əsasında hazırlanır, lazımlı səviyyədə aşqarlar kompoziyası ehtiva edir.

AZE

Mühərrik Yağı/ Engine Oil
Dizel Mühərriklər /Diesel Engines
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AMINOL
M-10DM
AMINOL
M-14DM

AZE

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AMINOL М-10DМ; AMINOL M-14DM mühərrik yağları xüsusilə isti iqlim şəraitində
traktorların, ağır yük avtomobillərinin, traktorların və digər avadanlığların
turbokompressorlu yüksək performanslı dizel mühərriklərinin istismarı üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Təbii aspirasiya edilmiş mühərriklərdə yağdəyişmələr
arasında əhəmiyyətli dərəcədə artan kilometrajda istifadə edilə bilər. Mineral
baza yağları əsasında hazırlanır, lazımlı səviyyədə aşqarlar kompoziyası ehtiva
edir.

ENG

Mühərrik Yağı/ Engine Oil
Dizel Mühərriklər /Diesel Engines

AMINOL М-10DМ; AMINOL M-14DM Motor oils are designed for the operation
of high-performance diesel engines with turbo-supercharging of mainline
tractors, heavy-duty dump trucks, tractors and other equipment. Can be used
in naturally aspirated engines with significantly increased mileage between
oil changes. It is made on the basis of mineral base oils, contains a balanced
composition of additives, providing the required level of performance.

Performanslar/Meets:

RU

API CD
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Моторные масла AMINOL М-10DМ; AMINOL M-14DM предназначено
для эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбо-наддувом
магистральных тягачей, большегрузных самосвалов, тракторов и другой
техники в особо жарких климатических условиях. Может использоваться
в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между
заменами масла. Изготавливается на основе минеральных базовых масел,
содержит сбалансированную композицию присадок, обеспечивающую
необходимый уровень эксплуатационных характеристик.

Parametr/Parameter

Test Üsulu/
Test Method

Tipik Dəyər/
Typical Value
AMINOL
M-10DM SAE 30

Tipik Dəyər/Typical
Value
AMINOL
M-14DM SAE 40

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.905

Not standardized

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

121.84

141.9

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

12.34

14.5

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

222

240

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-18

-15

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

8.6

8.4

AMINOL
M-14G2

Моторное масло AMINOL М-14G2 предназначено для смазывания двухи четырёхтактных тепловозных, судовых и стационарных дизельных
двигателей при их эксплуатации на дистиллятных дизельных топливах с
содержанием серы до 0,5 % (масс. доля), а также двигателей карьерных
автосамосвалов. Изготавливается на основе минеральных базовых
масел, содержит сбалансированную композицию присадок с особо
высокими моющими свойствами, обеспечивающую необходимый уровень
эксплуатационных характеристик.

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.902

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

129.55

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

13.7

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

232

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-12

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

7.4

Performanslar/Meets:
ENG

AMINOL М-14G2 Motor oil is designed for lubricating two- and four-cycle diesel
locomotives, ship and stationary diesel engines with their operation on distillate
diesel fuels with a sulfur content of up to 0.5% (mass fraction), as well as quarry
dump trucks. It is made on the basis of mineral base oils, contains a balanced
composition of additives with extremely high detergent properties, providing
the required level of performance. It is intended for use in diesel locomotives, as
well as high-powered supercharged diesels, where the recommended oil level is
CD or earlier specifications.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

API CC, SAE 40

RU

AMINOL М-14G2 motor yağı, iki və dörd taktlı dizel, gəmi və stasionar dizel
mühərrikləri, distillə edilmiş dizel yanacaqlarında 0,5% -ə qədər (kütləvi
fraksiyaya) olan kükürd tərkibli yanacaq və yanacaqdoldurma məntəqəsi yük
maşınlarında istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mineral baza yağları əsasında
hazırlanır, lazımlı səviyyədə aşqarlar kompoziyası ehtiva edir.

AZE

Mühərrik Yağı/ Engine Oil
Dizel Mühərriklər /Diesel Engines
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AMINOL
AGRITRANS S
10W30

• Engine
API CF-4,

AZE

Performanslar/Meets:

AMINOL Agritrans S 10W30, traktorda və digər kənd təsərrüfatı nəqliyyat
vasitələrinin elektrik ötürücü sistemlərində istifadə edilməsi nəzərdə tutulmuş
ötürücü yağdır. Yüksək keyfiyyətli parafinli mineral baza yağları və yüksək
performans təmin edən aşqar paketləri ilə istehsal edilmişdir.

ENG

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AMINOL Agritrans S 10W30 is a transmission oil to be used in tractor and the
power-shift transmission systems of the other agricultural vehicles. It has been
produced with high quality paraffinic mineral base oils and advanced additive
packages that provides high performance.

RU

AGRICULTURAL OIL

AMINOL Agritrans S 10W30 - трансмиссионное масло для использования
в тракторах и в системах трансмиссии с переключением под нагрузкой
других сельскохозяйственных машин. Изготовлен из высококачественных
парафиновых минеральных базовых масел и усовершенствованных
пакетов присадок, обеспечивающих высокую производительность.

ACEA E2,
API SF
• Transmission
API GL4
ZF TE ML 06B and 07B
• STOU
Ford M2C 159B,
New Holland 82009201/2/3,
John Deere J27,
Massey Ferguson CMS M1144 and 1139
• UTTO
Ford M2C 134D,
Case New Holland MAT 3525 and 3526,
John Deere J20C,
Massey Ferguson CMS M1143 and 1135

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Volvo WB 101

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.885

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

59.95

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

10.79

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

230

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-39

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

10.1
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MOTOSİKLET
YAĞLARI
MOTORCYCLE
OIL

AMINOL Mototech 2T Outboard
AMINOL Mototech 2T BLUE

AMINOL Mototech 2T GREEN
Aminol Mototech 4T

AMINOL
MOTOTECH 2T
OUTBOARD

AZE

AMINOL Mototech 2T Outboard xarici mühərriklərin yağlanması üçün nəzərdə
tutulmuş yüksək etibarlı iki taktlı mühərrik yağıdır. Yüksək keyfiyyətli mineral
baza yağları və yüksək flanş nöqtəsi olan effektiv külsüz aşqarlar ilə formula
edilmişdir. AMINOL Mototech 2T qayıqların iki taktlı mühərriklərində, fərdi su
katerləri (Jet Ski, WaveRunners və s.) istifadə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur
və mühərrik yağının NMMA TC-W3 tətbiqi tələblərinə cavab verir.

ENG

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AMINOL Mototech 2T Outboard is highly reliable two-cycle engine oil intended
for the lubrication of outboard engines. It is formulated with superior quality
mineral base stocks and highly effective ashless additives plus high flash point
solvent. AMINOL Mototech 2T Outboard is recommended for application
in two-cycle water cooled outboard engines of boats, personal watercrafts
(Jet Ski, WaveRunners, etc.) where the application of engine oil meeting the
requirements of NMMA TC-W3 is required.

RU

TWO-CYCLE
OUTBOARD ENGINE
OILS

AMINOL Mototech 2T Outboard - высоконадежное двухтактное моторное
масло, предназначенное для смазки подвесных двигателей. Это
растворитель, сформулированный на основе минеральных базовых масел
высшего качества и высокоэффективных беззольных добавок с высокой
температурой вспышки. AMINOL Mototech 2T Outboard рекомендуется для
применения в двухтактных лодочных двигателях с водяным охлаждением
лодок, личных плавсредств (Jet Ski, WaveRunners и др.), где применение
моторного масла соответствует требованиям NMMA TC-W3.

Performanslar/Meets:
NMMA TC-W3
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Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.876

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

8.0

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

130

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-36

AMINOL
MOTOTECH 2T
BLUE

AMINOL Mototech 2T BLUE - iki taktlı mühərriklərdə, minik avtomobillərdə,
motosikletlərdə, mopedlərdə, motokultivatorlarda, zəncirbəndlərdə və s.
isifadəsi nəzərdə tutulan hava ilə soyudulan “premix” yağlama üçün nəzərdə
tutulmuş az kükürdlü mineral yağdır. Tövsiyə olunan yağ-yanacaq nisbəti 1:50
(və ya avadanlığın istehsalçısı tərəfindən tövsiyə olunan digər nisbətdir).

AZE

AMINOL Mototech 2T BLUE is low-ash mineral oil intended for “premix”
lubrication of conventional two-cycle, air-cooled gasoline engines in passenger
cars, motorcycles, motorbikes, mopeds, motocultivators, chainsaws etc. The
recommended Oil -to-Fuel Ratio is 1:50 (or other ratio recommended by the
equipment manufacturer).

ENG

TWO-CYCLE
GASOLINE ENGINE
OILS

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.880

Rəng/Color

Visual

Mavi/Blue

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

78

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

200

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-15

Performanslar/Meets:
ISO L-EGB
JASO FC
API TC
RU

AMINOL Mototech 2T BLUE - минеральное масло с низким содержанием
золы, предназначенное для смазки «премикс» двухтактных двигателей, с
воздушным охлаждением бензиновые двигатели в легковых автомобилях,
мотоциклах, мотоциклах, мопедах, мотокультиваторах, бензопилах и т. д.
Рекомендуемое соотношение масло-топливо составляет 1:50 (или другое
соотношение, рекомендованное производителем оборудования).

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
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AMINOL
MOTOTECH 2T
GREEN

AZE
ENG

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AMINOL Mototech 2T GREEN - iki taktlı mühərriklərdə, minik avtomobillərdə,
motosikletlərdə, mopedlərdə, motokultivatorlarda, zəncirbəndlərdə və s.
isifadəsi nəzərdə tutulan hava ilə soyudulan “premix” yağlama üçün nəzərdə
tutulmuş az kükürdlü mineral yağdır. Tövsiyə olunan yağ-yanacaq nisbəti
1:50 (və ya avadanlığın istehsalçısı tərəfindən tövsiyə olunan digər nisbətdir).
AMINOL Mototech 2T GREEN is low-ash mineral oil intended for “premix”
lubrication of conventional two-cycle, air-cooled gasoline engines in
passenger cars, motorcycles, motorbikes, mopeds, motocultivators,
chainsaws etc. The recommended Oil -to-Fuel Ratio is 1:50 (or other ratio
recommended by the equipment manufacturer).

RU

TWO-CYCLE
GASOLINE ENGINE
OILS

AMINOL Mototech 2T GREEN - AMINOL Mototech 2T GREEN - минеральное
масло с низким содержанием золы, предназначенное для смазки
«премикс» обычных двухтактных бензиновых двигателей с воздушным
охлаждением в легковых автомобилях, мотоциклах, мотоциклах,
мопедах, мотокультиваторах, бензопилах и т. Д. Рекомендуемое
соотношение масло-топливо
1:50 (или другое соотношение,
рекомендованное производителем оборудования)

Performanslar/Meets:
ISO L-EGB
JASO FC
API TC
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Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.880

Rəng/Color

Visual

Yaşıl/Green

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

78

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

200

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-15

AMINOL
MOTOTECH
4T

Dörd mövsümlü mühərrik yağları Aminol Mototech 4T, yüksək keyfiyyətli
həlledicilərdən, hidrotəmizlənmiş baza ehtiyatlarından və ən müasir texnologiya ilə
istehsal olunmuş yüksək performanslı aşqar paketindən hazırlanıb. Tərkibi yüksək
temperatur və yüksək sürət şəraitində piston və üzük yataqlarına mükəmməl nəzarət
edir və aşqar sistemində mövcud olan aşınmaya qarşı aşqarlar müxtəlif mühərrik
sürətlərində və yüklərdə mühərrikin aşınmasını minimuma endirir. Dörd mövsümlü
mühərrik yağları Aminol Mototech 4T, həm hava, həm də su ilə soyudulan, API
SL və JASO MA performans tələb edən motosikllərin müasir dörd taktlı benzin
mühərriklərində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Aminol Mototech 4T yarı
sintetik mühərrik yağıdır.

AZE

The multigrade engine oils Aminol Mototech 4T are formulated from a special
selection of high quality solvent refined and hydrotreated base stocks and high
performance advanced additive package produced by the most modern technology.
The formulation ensures excellent piston and ring deposit control at high temperature
and high speed operating conditions and the anti-wear agents present in the additive
system minimize engine wear at different engine speeds and loads. The multigrade
engine oils Aminol Mototech 4T are designed for use in modern four-stroke gasoline
engines of motorcycles, both air and water cooled, demanding API SL and JASO
MA performance level lubricants. Aminol Mototech 4T is semi-synthetic engine oil.

ENG

Всесезонные моторные масла Aminol Mototech 4T изготовлены из
специального
ассортимента
высококачественных
рафинированных
растворителей, гидроочищенных базовых смесей и высокопроизводительный
усовершенствованный пакет присадок изготовлен по самым современным
технологиям. Состав обеспечивает превосходный контроль отложений
поршня и кольца при высоких температурах и условиях высокой скорости,
а противоизносные присадки, присутствующие в системе присадок, сводят
к минимуму износ двигателя при различных оборотах двигателя и нагрузах.
Всесезонное моторное масло Aminol Mototech 4T предназначено для
использования в современных четырехтактных бензиновых двигателях
мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением, требующих смазок с
высокими эксплуатационными характеристиками API SL и JASO MA. Aminol
Mototech 4T - полусинтетическое моторное масло.

RU

FOUR-STROKE
GASOLINE ENGINE
OILS

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
JASO MA
API SL/CF

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

10W40

15W40

15W50

20W50

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.860

0.867

0.867

0.872

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

100

111

140

160

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.5

14.8

18.1

18.4

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

224

228

228

236

-36

-33

-33

-30

Donma Temperaturu / Pour Point, °C ASTM D 97

aminol.az 49

MARINE
OILS

AMINOL Marine DCA
AMINOL POWER MDO SERIES
AMINOL POWER SERIES

AMINOL MARINE T
AMINOL Marine 3008

AMINOL
MARINE DCA
Marine Cylinder Oil specially
designed for modern Low Speed
2-stroke

ENG

API CF

AMINOL Marine DCA is a superior quality Marine Cylinder Lubricant (MCL)
designed for modern low speed crosshead diesel engines operating on
low sulphur heavy fuel oils with a sulphur content of maximum 1.5%. This oil
is specifically formulated with balanced additive technology to ensure good
control of detergency, wear and oxidation at 40 TBN (Marine 5040) ; 70 TBN
(Marine 5070) level. AMINOL Marine DCA also provides improved protection
from adhesive and corrosive wear in modern crosshead engines operating at
higher pressures and temperatures.
AMINOL Marine DCA - это смазочный материал для судовых
цилиндров высшего качества (MCL), разработанный для современных
низкоскоростных дизельных двигателей с поперечной головкой,
работающих на низкосеросодержащих мазутах с с содержанием серы
не более 1,5%. Это масло специально разработано с использованием
сбалансированной присадки, обеспечивающей хороший контроль моющей
способности, износа и окисления при уровнях 40 TBN (Marine 5040); 70
TBN (морской 5070). AMINOL Marine DCA также обеспечивает улучшенную
защиту от адгезивного и коррозионного износа в современных двигателях
с поперечным сечением, работающих при более высоких давлениях и
температурах.

Parametr/Parameter

Test Üsulu/
Test Method

Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 5040
SAE 50

Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 5070
SAE 50

Sıxlıq/Density @ 15°C, g/ml

ASTM D 4052

0.922

0.934

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

210.35

214.7

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

18.25

18.5

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

242

246

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-18

-18

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

40.3

70

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:

RU

AMINOL Dəniz DCA, 1,5%-çox olmayan kükürd tərkibli, azkükürdlü ağır
yanacaqlar üzərində işləyən, aşağı sürətlə hərəkət edən müasir dizel mühərrikləri
üçün hazırlanmış dəniz silindrlərində (MCL) istifadəsi nəzərdə tutulmuş daha
yüksək keyfiyyətli sürtkü yağıdır. Bu yağ 40 TBN (Dəniz 5040) və 70 TBN
(Dəniz 5070) səviyyələrində yuyulma, aşınma və oksidləşməyə yaxşı nəzarət
etmək üçün xüsusi olaraq balanslaşdırılmış aşqar texnologiyası ilə hazırlanmışdır.
AMINOL Marine DCA, daha yüksək təzyiqlərdə və temperaturda işləyən müasir
ötürücü mühərriklərdə yapışan və korroziv aşınmadan yaxşılaşdırılmış qorunmanı
təmin edir.

AZE

Marine Main Engines using Heavy
Fuel Oil (HFO)
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AMINOL
POWER MDO
SERIES

AZE

AMINOL POWER MDO seriyası, distillə yanacaqlarında orta sürətlə işləyən
dizel mühərriklərində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş magistral pistonlu
mühərrik yağıdır. Bu yağda istifadə edilən müasir aşqar texnologiyası üstün
mühərrik təmizliyini və qorunmasını təmin edir. Bu yağ 12 və 15 TBN (Total
Base Number) ilə SAE 30 & SAE 40 özlülük siniflərində mövcuddur. Hər bir
sinifdə 4 rəqəmdən ibarət bir şəkilçi var, bunda ilk iki rəqəm SAE dərəcəsini
göstərir (məs: 30 - SAE30 və 40 - SAE40 göstərir) və son iki rəqəm TBN-ni
göstərir. Bu yağlar yüksək dərəcədə suya dözümlülük nümayiş etdirir və API
CF-nin performans tələblərinə cavab verir.

ENG

AMINOL POWER MDO series are trunk piston engine oil designed for use
in medium speed diesel engines operating on distillate fuels. The modern
additive technology used in this oil provides superior engine cleanliness &
protection. This oil is available in SAE 30 & SAE 40 viscosity grades with a
TBN (Total Base Number) of 12 & 15. Each grade has got a suffix of 4 digits
in which the first two digits indicate the SAE grade (e.g. 30 indicate SAE
30 and 40 indicate SAE 40) and the last two digits indicate the TBN. These
oils exhibit a high degree of water tolerance and meet the performance
requirements of API CF.

RU

Trunk piston engine oil for medium
speed diesel engines operating on
distillate fuels

AMINOL POWER MDO - это масло для поршневых двигателей,
предназначенное для использования в среднеоборотных дизельных
двигателях, работающих на дистиллятном топливе. Современная
технология присадок, используемая в этом масле, обеспечивает
превосходную чистоту и защиту двигателя. Это масло доступно в
классах вязкости SAE 30 и SAE 40 с TBN (Общее Базовое Число) из
12 и 15. Каждый класс имеет суффикс из 4 цифр, в котором первые
две цифры указывают оценку SAE (например, 30 указывают SAE 30,
а 40 указывают SAE 40), а две последние цифры указывают TBN. Эти
масла обладают высокой степенью водостойкости и соответствуют
эксплуатационным требованиям API CF.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
API CF

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 3012
SAE 30

Sıxlıq/Density @ 15°C, g/ml

ASTM D 4052

0.892

0.895

0.894

0.897

0.890

0.900

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

99.4

143.9

99.9

145.6

99.9

145.4

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

11.1

14.1

11.2

14.3

11.2

14.2

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

232

240

232

244

232

242

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-18

-18

-18

-18

-18

-18

12

12

15

15

20

20

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g ASTM D 2896
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Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 4012
SAE 40

Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 3015
SAE 30

Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 4015
SAE 40

Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 3020
SAE 30

Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 4020
SAE 40

AMINOL
POWER
SERIES

AMINOL POWER - моторное масло для магистральных поршней,
предназначенное для использования в среднеоборотных дизельных
двигателях, работающих на остаточном топливе в судовых, энергетических
и промышленных технологиях.
Превосходная технология присадок,
используемая в этом масле, обеспечивает чистоту двигателя и защиту
от износа при различных условиях эксплуатации. Это масло доступно в
классах вязкости SAE 30 и 40 с TBN (Общее Базовое Число) в диапазоне
от 30 до 55. Каждый сорт имеет суффикс из 4 цифр, в котором первые
две цифры обозначают класс SAE, а последние две цифры обозначают
TBN. Эти масла проявляют высокую степень водостойкости и обладают
лучшими водоотделительными и удерживающими свойствами. Эти масла
соответствуют эксплуатационным требованиям API CF.

Performanslar/Meets:
API CF
ENG

AMINOL POWER is a trunk piston engine oil designed for use in medium speed
diesel engines operating on residual fuels in marine, power generation and
industrial applications. The superior additive technology used in this oil provides
excellent engine cleanliness & wear protection under different operating
conditions. This oil is available in SAE 30 & 40 viscosity grades with a TBN
(Total Base Number) ranging from 30 to 55 Each grade has got a suffix of
4 digits in which the first two digits indicate the SAE grade and the last two
digits indicate the TBN. These oils exhibit a high degree of water tolerance and
have better water separation and base retention properties. These oils meet the
performance requirements of API CF.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

RU

AMINOL POWER dəniz, enerji istehsalı və sənaye tətbiqetmələrində qalıq
yanacaqlarla işləyən orta sürətli dizel mühərriklərində istifadə üçün nəzərdə
tutulmuş magistral pistonlu mühərrik yağıdır. Bu yağda istifadə edilən üstün
aşqar texnologiyası mühərrik təmizliyini və müxtəlif iş şəraitində aşınmadan
qorunmasını təmin edir. Bu yağ 30 ilə 55 arasında dəyişən TBN (ümumi baza
nömrəsi) SAE 30 və 40 viskoziteli siniflərində mövcuddur. Hər sinifdə 4 rəqəmdən
ibarət bir şəkilçi var ki, bunlardan ilk iki rəqəm SAE sinifini, son iki rəqəm isə TBN
göstərir. Bu yağlar suya davamlıdır və sudan daha yaxşı ayrılma xüsusiyyətlərinə
malikdir. Bu yağlar API CF-nin performans tələblərinə cavab verir.

AZE

Marine Trunk Piston Engine Oil specially
designed for modern Medium Speed 4-stroke
Marine Engines running Intermediate Fuel Oil
(IFO) or Heavy Fuel Oil (HFO)

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 3030
SAE 30

Sıxlıq/Density @ 15°C, g/ml

ASTM D 4052

0.90

0.90

0.91

0.91

0.95

0.92

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

99.1

144.3

101.3

144.6

99.7

145.01

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

11.1

14.2

11.3

14.3

11.0

14.2

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

228

244

234

246

232

242

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-18

-18

-18

-18

-18

-18

30

30

40

40

55

55

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g ASTM D 2896

Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 4030
SAE 40

Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 3040
SAE 30

Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 4040
SAE 40

Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 3055
SAE 30

Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 4055
SAE 40
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AMINOL
MARINE T

AZE

AMINOL MARINE T dəniz, enerji istehsalı və sənaye tətbiqetmələrində qalıq
yanacaqlarla işləyən orta sürətli dizel mühərriklərində istifadə üçün nəzərdə
tutulmuş magistral pistonlu mühərrik yağıdır. Bu yağda istifadə edilən üstün
aşqar texnologiyası mühərrik təmizliyini və müxtəlif iş şəraitində aşınmadan
qorunmasını təmin edir. Bu yağlar suya davamlıdır və sudan daha yaxşı ayrılma
xüsusiyyətlərinə malikdir. Bu yağlar API CF-nin performans tələblərinə cavab verir.
AMINOL MARINE T yağları yüksək kükürdlü (4.5% -dən çox) qalıq yanacaqda
işləyən mühərriklər üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. Bu yağlar eyni zamanda yağ
doldurma aralıqlarının az olduğu mühərriklər üçün xüsusi olaraq tövsiyə olunur.

ENG

AMINOL MARINE T are trunk piston engine oils designed for use in medium
speed diesel engines operating on residual fuels in marine, power generation
and industrial applications. The superior additive technology used in this oil
provides excellent engine cleanliness & wear protection under different operating
conditions. These oils exhibit a high degree of water tolerance and have better
water separation and base retention properties. These oils meet the performance
requirements of API CF. AMINOL MARINE T oils are specifically formulated for
engines operating on high sulphur (more than 4.5%) residual fuels. These oils are
also specially recommended for those engines where the frequency of toppingup/replenishment is less frequent.

RU

Marine Trunk Piston
Engine Oil

AMINOL MARINE T - моторные масла для магистральных поршней,
предназначенные для использования в среднеоборотных дизельных
двигателях, работающих на остаточном топливе в судовых, энергетических
и промышленных применениях.
Превосходная технология присадок,
используемая в этом масле, обеспечивает превосходную чистоту
двигателя и защиту от износа при различных условиях эксплуатации. Эти
масла проявляют высокую степень водостойкости и обладают лучшими
водоотделительными и удерживающими свойства. Эти масла соответствуют
эксплуатационным требованиям API CF. Масла AMINOL MARINE T специально
разработаны для двигателей, работающих на остаточном топливе с высоким
содержанием серы (более 4,5%). Эти масла также особенно рекомендуются
для тех двигателей, где частота долива / пополнения масла реже.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
API CF
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Parametr/Parameter

Test Üsulu/
Test Method

Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 3050
SAE 30

Tipik Dəyər/
Typical Value
Marine 4050
SAE 40

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.912

0.920

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

99.4

142.35

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

11.1

14.0

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

235

245

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-18

-15

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

55

55

AMINOL
MARINE
3008

AMINOL Marine 3008 - это высококачественное системное масло,
предназначенное для современных высокооборотных судовых двигателей
с малой скоростью вращения, включая те, которые используют
системное масло для охлаждения поршней. Это масло изготовлено
из высококачественных парафиновых базовых масел с применением
новейших присадок, обеспечивающих превосходную термостойкость и
устойчивость к окислению. Он обладает достаточной щелочностью для
нейтрализации любых сильных кислот, которые могут попасть в защита
картера в результате сгорания топливной серы. Это масло доступно в
классе вязкости SAE 30 с TBN (общее базовое число) 8.

Parametr/Parameter

Test Üsulu/
Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value
Marine 3050 SAE 30

Sıxlıq/Density @ 15°C, g/ml

ASTM D 4052

0.886

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

99.9

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

11.2

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

232

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-18

Qələvi ədədi/TBN (HClO4), mg KOH/g

ASTM D 2896

8

ENG

AMINOL Marine 3008 is premium quality system oil designed for modern highly
rated low speed crosshead marine engines including those employing system oil
for piston cooling. This oil is formulated from high quality paraffinic base oils with
latest additive technology to provide excellent thermal stability and oxidation
resistance. It has adequate alkalinity to neutralise any strong acids which may
enter into the crankcase resulting from the combustion of fuel sulphur. This oil is
available in SAE 30 viscosity grade with a TBN (Total Base Number) of 8.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
API CF

RU

AMINOL Marine 3008 - pistonun soyudulması üçün sistem yağından istifadə
edənlər də daxil olmaqla müasir yüksək reytinqli aşağı sürətli dəniz mühərrikləri
üçün nəzərdə tutulmuş yüksək keyfiyyətli sistem yağdır. Bu yağ mükəmməl
istilik dayanıqlığı və oksidləşmə müqavimətini təmin etmək üçün ən son əlavə
texnologiyası ilə yüksək keyfiyyətli parafin baza yağlarından hazırlanmışdır.
Yanacaq kükürdünün yanması nəticəsində krank kassasına daxil ola biləcək güclü
turşuları zərərsizləşdirmək üçün kifayət qədər qələvilik dərəcəsinə malikdir. Bu
yağ SAE 30 viskozite sinifində, TBN (Total Base Number) 8 mövcuddur.

AZE

Marine Engine Crankcase Oil specially
designed for modern Low Speed
2-stroke Marine Main Engines using
Heavy Fuel Oil (HFO)

aminol.az 55

AMINOL
HYDROTRANS
HT SERIES

AZE

AMINOL Hydrotrans HT series - transmissiya yağları xüsusi həlledici ilə
hidrotəmizlənmiş seçilmiş baza yağlarından və yüksək keyfiyyətli aşqar paketi
ilə hazırlanmışdır, tərkibində aşınmaya qarşı genişlənmiş qorunmanı təmin
edən xüsusi aşqarlar vardır. Bu yağlar yüklənmiş transmissiyalarda, nəm disk
əyləclərində və yol kənarındakı maşın və avadanlıqların yağlanması üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Həm də bütün avtomat ötürücülərdə, həm də avtomagistral
qurğularının sinxronizasiya edilməmiş mexaniki ötürücülərində istifadə edilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. AMINOL Hydrotrans HT series yağlarının tikinti və mədən
sənayesində tətbiq olunan nəqliyyat vasitələrində və traktorlarında istifadə
edilməsi tövsiyə olunur.

ENG

Powershift transmissions oils AMINOL Hydrotrans HT series are formulated
with a special selection of high quality solvent refined and hydrotreated base
stocks and highly efficient additive package, which contains special antiwear
additives ensuring enhanced bearing protection against micro-pitting and metal
fatigue. These oils are designated for the lubrication of powershift transmissions,
drive trains, wet disk brakes and final drives of the off-highway machines and
equipment. They are also suitable for use in all automatic transmissions as well
as unsynchronized manual transmissions of off-highway equipment. AMINOL
Hydrotrans HT series oils are recommended for use in utility vehicles and
caterpillar tractors used in the construction and mining industries.

RU

POWERSHIFT
TRANSMISSION
OILS

Трансмиссионные масла AMINOL Hydrotrans HT series разработаны с особым
выбором высококачественных базовых масел, очищенных растворителем
и гидроочищенных, и высокоэффективного пакета присадок, который
содержит специальные противоизносные присадки, обеспечивающие
повышенную защиту подшипников от микропиттинга и усталости металла.
Эти масла предназначены для смазки трансмиссий с переключением
под нагрузкой, трансмиссий, мокрых дисковых тормозов и бортовых
передач машин и оборудования для бездорожья. Они также подходят
для использования во всех автоматических коробках передач, а также в
несинхронизированных механических коробках передач внедорожного
оборудования.
Масла AMINOL Hydrotrans серии HT рекомендуются
для применения в грузовых автомобилях и тракторах, используемых в
строительной и горнодобывающей промышленности.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
Caterpillar TO-4

Tipik Dəyər/Typical Value

Test Üsulu/Test

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Hydrotrans
HT2 SAE 30

Hydrotrans
HT3 SAE 40

Parametr/Parameter

Method

Hydrotrans
HT1 10W

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.8803

0.8905

0.890

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

5.609

11.06

11.10

Özlülük indeksi / Viscosity Index

ASTM D 2270

99

101

98

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

252

250

240

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-27

-27

-27
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Hydrotrans
HT4 SAE 50
0.890
18.54
115
242
-27

TRANSMİSSİYA
VƏ DİŞLİ ÇARXLAR
ÜÇÜN YAĞLAR
TRANSMISSION
AND GEAR OILS

AMINOL Transmission Multigrade series
AMINOL Transmission SYNTETIC series
AMINOL Transmission Monograde series

AMINOL Transmission ATF II
AMINOL Transmission ATF III

AMINOL
TRANSMISSION
MULTIGRADE
SERIES
AZE

AMINOL Transmission Multigrade yüksək keyfiyyətli həlledicilərdən,
hidrotəmizlənmiş baza ehtiyatlarından və ən müasir texnologiya ilə istehsal
olunmuş yüksək performanslı fosfor tipli aşqar paketindən hazırlanıb.
AMINOL Transmission Multigrade yağı ağır yüklənmə şəraitində işləyən
avtomobil və sənaye texnikasında istifadə olunan hər növ hipoid dişli
ötürmələrdə istifadə üçün nəzərdə tutulub. Məhsul, eyni zamanda, bütün
ticarət nəqliyyat vasitələrinin və yoldan kənar tikinti texnikası və maşınlarının
mexaniki ötürmə qutularında da istifadə edilə bilər.

ENG

AMINOL Transmission Multigrade series multigrade automotive gear oil
are formulated with a special selection of high quality solvent refined and
hydrotreated base stocks and ashless, and sulfur phosphorus type additive
package. AMINOL Transmission Multigrade series gear oil are developed
to lubricate all types of hypoid gear drives in automotive vehicles and
industrial applications, operating at high loads and sliding velocities.
Product can also be used in manual transmissions of all commercial vehicles
and off-highway construction equipment and machines.

RU

MULTIGRADE
AUTOMOTIVE GEAR OILS

Трансмиссионное трансмиссионное масло AMINOL Multigrade
series
всесезонное
автомобильное
трансмиссионное
масло
содержит специальный набор высококачественных базовых масел,
очищенных с помощью растворителя и гидроочистки, беззольных и
присадок серно-фосфорного типа. Трансмиссионное масло AMINOL
Transmission Multigrade series предназначено для смазывания всех
типов гипоидных зубчатых передач в автомобильной и промышленной
технике, работающих при высоких нагрузках и скоростях скольжения.
Продукт может также использоваться в механических коробках
передач всех коммерческих транспортных средств и внедорожной
строительной техники и машин.

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Aminol Transmission
TN3 80W90 GL-5

Aminol Transmission
TN4 85W90 GL-5

Aminol Transmission
TN5 85W140 GL-5

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Aminol Transmission
TN1 80W90 GL-4

Sıxlıq/Density @ 15°C, g/ml

ASTM D 4052

0.887

0.891

0.900

0.903

Özlülük indeksi / Viscosity Index

ASTM D 2270

100

100

100

94

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.5

14.5

17.0

24.5

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

216

215

220

220

-27

-30

-24

-24

Donma Temperaturu / Pour Point, °C ASTM D 97

58 aminol.az

AMINOL
TRANSMISSION
SYNTETIC
SERIES

AMINOL Transmission SYNTETIC series automotive gear oil are formulated with a special
selection of high quality hydrotreated base stocks and high quality synthetic base stocks
and an ashless, sulfur phosphorus type additive package. This high quality automotive gear
oil is developed to lubricate all types of hypoid, spiral bevel, two-speed and final axle gear
drives including worm gear drives, both in automotive vehicles and industrial applications,
operating at severe and shock loads, and sliding velocities.
AMINOL Transmission SYNTETIC series automotive gear oil are recommended for use in:
- On-highway light- and heavy-duty trucks, busses, vans, and cars
- Off-highway industries including: construction, quarrying, and agriculture

ENG

В состав трансмиссионного масла AMINOL Transmission SYNTETIC для автомобилей
входит специальный набор высококачественных базовых масел для гидроочистки
и высококачественных синтетических базовых масел, а также пакет беззольных
присадок серно-фосфорного типа.
Это высококачественное автомобильное
трансмиссионное масло разработано для смазывания всех типов гипоидных,
спирально-конических, двухскоростных и конечных зубчатых передач, включая
червячные передачи, как в автомобильной технике, так и в промышленности,
работающих при тяжелых и ударных нагрузках, а также при скоростях скольжения.
Автомобильное трансмиссионное масло серии AMINOL Transmission SYNTETIC
рекомендовано для использования в:
- Легких и тяжелых грузовых автомобилях, автобусах.
- Внедорожных отраслях, в том числе: строительстве, разработке карьеров и
сельском хозяйстве.

RU

AMINOL Transmissiya SYNTETIC yüksək keyfiyyətli həlledicilərdən, hidrotəmizlənmiş baza
ehtiyatlarından və ən müasir texnologiya ilə istehsal olunmuş yüksək performanslı fosfor
tipli aşqar paketindən hazırlanıb. Bu yüksək keyfiyyətli avtomobil transmissiya yağı, həm
avtomobildə, həm də sənaye tətbiqetmələrində, ağır yükləmə şəraitində işləyən qurd dişli
diskləri də daxil olmaqla, hipoid, spiral əyri, iki pilləli və son oxlu dişli diskləri yağlamaq üçün
hazırlanmışdır.
AMINOL Transmission SYNTETIC seriyalı avtomobil ötürücü yağı aşağıda göstərilən
sahələrdə istifadə üçün tövsiyə olunur:
- Minik və ağır yük maşınları, avtobuslar, mikroavtobuslar və avtomobillərdə
- İnşaat, karxana və kənd təsərrüfatında.

AZE

AUTOMOTIVE
GEAR OILS

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Aminol Transmission
TN6 75W90 GL-5

Aminol Transmission
TN7 75W80 GL-4

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Aminol Transmission
TN2 75W90 GL-4

Sıxlıq/Density @ 15°C, g/ml

ASTM D 4052

0.860

0.876

0.860

Özlülük indeksi / Viscosity Index

ASTM D 2270

172

175

152

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

16

16.7

8.9

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

200

176

230

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-33

<-40

-39
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AMINOL
TRANSMISSION
MONOGRADE
SERIES

Test Üsulu/Test

AZE

AMINOL Transmissiya Monograde tərkibinə yüksək keyfiyyətli həlledici
ilə təmizlənmiş və emal edilmiş baza yağları və oksidləşmənin qarşısının
alınması üçün istifadə edilən aşqarlar paketi daxildir. Bu dişli yağlar orta
yüklərdə və sürüşmə sürətində işləyən nisbətən yüngül qurd dişli sürücü
diskləri və spiral bevel son sürücüləri yağlamaq üçün hazırlanmışdır.

ENG

AMINOL Transmission Monograde series monograde automotive
gear oil are formulated with a special selection of high quality solvent
refined and hydrotreated base stocks and an additive package to impart
the appropriate anti-wear, anti-seizure and antifoam properties, and
oxidation resistance. These gear oils are developed to lubricate relatively
light-duty worm gear drives and spiral bevel final drives, operating at
moderate loads and sliding velocities.

RU

MONOGRADE
AUTOMOTIVE GEAR OILS

В состав автомобильного трансмиссионного масла Monograde
серии AMINOL Transmission Monograde входит специальный набор
высококачественных базовых масел, очищенных и обработанных
растворителем, и пакет присадок для придания соответствующих
противоизносных, противозадирных свойств, а также стойкости
к окислению.
Эти трансмиссионные масла разработаны для
смазывания относительно легких червячных передач и спиральных
конических передач, работающих при умеренных нагрузках и
скоростях скольжения.

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Aminol Transmission TN90 GL-1

Aminol Transmission EP 90 GL-5

Aminol Transmission EP 140 GL-1

Aminol Transmission EP 140 GL-5

Parametr/Parameter

Method

Aminol Transmission EP 80W

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.870

0.8912

0.893

0.910

0.905

Özlülük indeksi / Viscosity Index

ASTM D 2270

104

95

102

98

96

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

14.3

15.56

15.4

26.0

26.0

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C ASTM D 92

205

262

220

250

240

Donma Temperaturu / Pour Point, °C ASTM D 97

-35

-18

-18

-15

-15
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AMINOL
TRANSMISSION
ATF II

AMINOL Transmission ATF II, Dexron IID spesifikasiyasının tələblərinə cavab
verən mayelərin avtomatik ötürücü qutularında istifadə edilməsi tövsiyə olunur.
Bundan əlavə, mexaniki ötürücülərdə, minik avtomobillərinin servounitləri və
minik avtomobillərin hidravlik sistemlərində, ticarət və yoldan kənar nəqliyyat
vasitələrində, təsərrüfat və yol tikinti maşınları və avadanlıqlarında, xüsusilə də
dəniz tətbiqlərində istifadə edilə bilər. Məhsul xüsusi həlledici ilə hidrotəmizlənmiş
seçilmiş yüksək keyfiyyətli baza yağlarından ibarətdir. AMINOL Transmissiya
ATF II qırmızı rəngə boyanmışdır.

AZE

AMINOL Transmission ATF II is recommended for use in all automatic
transmissions requiring fluids meeting Dexron IID specification. It can also
be used in manual transmissions, transmissions with servounits and hydraulic
systems of passenger cars, commercial and off-highway vehicles, farm
and road construction machines and equipment, and especially in marine
applications. Product is formulated with selected high quality solvent refined
and hydrotreated base stocks and especially developed advanced additive
system. AMINOL Transmission ATF II is red dyed.

ENG

AUTOMATIC
TRANSMISSION
FLUIDS

Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.865

Özlülük indeksi / Viscosity Index

ASTM D 2270

160

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

7.2

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

165

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-40

Performanslar/Meets:
GM Dexron IID
ZF TE-ML Spec
03D, 09,11A,17C

RU

AMINOL Transmission ATF II рекомендуется для использования во всех
автоматических коробках передач, для которых требуются жидкости,
соответствующие спецификации Dexron IID. Его также можно использовать
в механических коробках передач, коробках передач с сервоприводами
и гидравлических системах легковых автомобилей, коммерческих и
внедорожных транспортных средств, сельскохозяйственных машин и
оборудования для строительства дорог, особенно в морских условиях.
Продукт состоит из отобранных высококачественных базовых
масел, очищенных растворителем и гидроочищенных, и специально
разработанной усовершенствованной системы присадок. AMINOL
Transmission ATF II окрашен в красный цвет.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
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AMINOL
TRANSMISSION
ATF III

AZE

Avtomatik ötürücü maye AMINOL Transmissiya ATF III, qeyri-ənənəvi baza
yağlarından, yüksək dərəcədə təmizlənmiş baza ehtiyatlarından və xüsusi
hazırlanmış aşqar paketindən ibarətdir. Məhsul qırmızı rəngə boyanmışdır.
AMINOL Transmissiya ATF III, DEXRON III spesifikasiya tələblərinə cavab
verən mayelərin istifadəsi nəzərdə tutulmuş avtomobillərdə və yüngül yük
maşınlarında, mikroavtobuslarda, avtobuslarda və digər maşınlarda avtomatik
ötürmələrin yağlanması üçün istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Bundan
əlavə, mexaniki ötürücülərdə, minik avtomobillərinin servounitləri və minik
avtomobillərin hidravlik sistemlərində, ticarət və yoldan kənar nəqliyyat
vasitələrində, təsərrüfat və yol tikinti maşınları və avadanlıqlarında, xüsusilə
də dəniz tətbiqlərində istifadə edilə bilər.

ENG

Automatic transmissions fluid AMINOL Transmission ATF III is formulated
with unconventional base oils, highly refined base stocks and specially
designed additive package. Product is red dyed. AMINOL Transmission
ATF III is designed for the lubrication of automatic transmissions in cars
and light trucks, vans, buses, trucks and other machinery that has been
prescribed for the use of transmission fluid DEXRON III. It can also be used
in manual transmissions, transmissions with servounits and hydraulic systems
of passenger cars, commercial and off-highway vehicles, farm and road
construction machines and equipment, and especially in marine applications.

RU

AUTOMATIC
TRANSMISSION
FLUIDS

Жидкость для автоматических трансмиссий AMINOL Transmission
ATF III состоит из нетрадиционных базовых масел, высокоочищенных
базовых масел и специально разработанного пакета присадок. Продукт
окрашен в красный цвет. AMINOL Transmission ATF III предназначен для
смазывания автоматических коробок передач легковых и легких грузовых
автомобилей, микроавтобусов, автобусов, грузовых автомобилей
и другой техники, которая была предписана для использования
трансмиссионной жидкости DEXRON III. Его также можно использовать
в механических коробках передач, коробках передач с сервоприводами
и гидравлических системах легковых автомобилей, коммерческих и
внедорожных транспортных средств, сельскохозяйственных машин и
оборудования для строительства дорог, особенно в морских условиях.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
GM Dexron III
Allison C4
MB 236.2
Ford Mercon Meet the requirements
Ford ESP–M2C166-H/ESP–M2C138-CJ
Caterpillar TO-2
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Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.845

Özlülük indeksi / Viscosity Index

ASTM D 2270

185

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

7.2

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

190

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

<-40

SƏNAYE
YAĞLARI
INDUSTRIAL
OILS

AMINOL İndustrial HYDRAULIC HLP series
AMINOL İndustrial HYDRAULIC HVLP series
AMINOL Turbine Oil
AMINOL Compressor Oil

AMINOL Compressor Oil VDL
AMINOL Refrigerator Compressor Oil
AMINOL Heat Transfer Oil
AMINOL Slide Oil

AMINOL GEAR OIL
AMINOL MOULD OIL
AMINOL MOULD OIL 150

AMINOL
INDUSTRIAL
HYDRAULIC
HLP SERIES
AZE

HYDRAULİC OILS

Performanslar/Meets:
ISO 3448 VG32; VG46;
VG68; VG100

ENG

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

DIN 51524 Part 2

RU

ISO-11158 HM

Test Üsulu/Test

AMINOL HYDRAULIC HLP series yağları pas, oksidləşmə və korroziya inhibitorları
və aşınmaya qarşı təsirli maddələr daxil olmaqla yüksək effektiv aşqarlar sistemi ilə
qarışdırılmış, davamlılıq və havanı buraxan xüsusiyyətlərə sahib yüksək dərəcədə
təmizlənmiş mineral baza yağlarından hazırlanmışdır. AMINOL HYDRAULIC HLP series
yağları hidrostatik yağlama sistemlərində və hərəkət edən hissələrin və mexanizmin
yağlanması üçün dövriyyə sistemlərində işləyən vasitə kimi istifadə üçün hazırlanmışdır.
Hər iki tətbiqetmə çox yüksək oksidləşmə dayanıqlığına, yaxşılaşmış və aşınma əleyhinə
xüsusiyyətlərə malik və etibarlı R&O qorunmasını təmin edən sürtkü yağlarını tələb edir.
AMINOL HYDRAULIC HLP series yağları hidravlik nasoslarla, hidravlik dişli nasoslar
və hidravlik piston bölmələri ilə təchiz olunmuş hidravlik sistemlərdə istifadəsi üçün
uygundur. Plastik komponent ekstruderlərində işləyən maye kimi də effektiv şəkildə
istifadə olunur.
AMINOL HYDRAULIC HLP series oils are formulated from highly refined mineral base
stocks exhibiting very good demulsibility and air-release properties blended with
a highly efficient additive system including rust, oxidation and corrosion inhibitors
and anti-wear agents. AMINOL HYDRAULIC HLP series oils are developed for use
as working media in hydrostatic lubrication systems and in circulating systems for
the lubrication of moving parts and mechanism. Both applications require lubricants
of very high oxidation stability, improved anti-wear and anti-scuffing properties and
ensuring reliable R&O protection. AMINOL HYDRAULIC HLP series oils are suitable for
application in hydraulic systems equipped with hydraulic vane pumps, hydraulic gear
pumps and hydraulic piston units. It is also effectively used as working fluid in plastic
component extruders.
Масла AMINOL HYDRAULIC HLP изготавливаются из высокоочищенных
минеральных базовых масел, обладающих очень хорошими свойствами
деэмульгирования и выпуска воздуха, в сочетании с высокоэффективной системой
присадок, включающей ингибиторы коррозии, окисления, а также противоизносные
присадки. Масла AMINOL HYDRAULIC HLP разработаны для использования в
качестве рабочей среды в системах гидростатической смазки и в циркуляционных
системах для смазки движущихся частей и механизмов. Для обоих применений
требуются смазки с очень высокой окислительной стабильностью, улучшенными
противоизносными и противозадирными свойствами, а также с надежной защитой
от износа. Масла серии AMINOL HYDRAULIC HLP подходят для применения в
гидравлических системах, оснащенных лопастными гидравлическими насосами,
гидравлическими шестеренными насосами и гидравлическими поршневыми
агрегатами. Он также эффективно используется в качестве рабочей жидкости в
экструдерах с пластмассовыми компонентами.

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

AMINOL INDUSTRIAL
HYDRAULIC HLP 46

AMINOL INDUSTRIAL
HYDRAULIC HLP 68

AMINOL INDUSTRIAL
HYDRAULIC HLP 100

Parametr/Parameter

Method

AMINOL INDUSTRIAL
HYDRAULIC HLP 32

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.875

0.875

0.879

0.883

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

32

46

68

100

Özlülük indeksi / Viscosity Index

ASTM D 2270

98

95

95

95

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

190

200

210

220

-30

-27

-24

-18

Donma Temperaturu / Pour Point, °C ASTM D 97
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AMINOL
INDUSTRIAL
HYDRAULIC
HVLP SERIES

Масла AMINOL İndustrial HYDRAULIC HVLP созданы из высокоочищенных минеральных
базовых масел, обладающих очень хорошими свойствами деэмульгирования и выделения
воздуха, смешанных с высокоэффективной системой присадок, включающей ингибиторы
коррозии, окисления, противоизносные присадки и полиметакрилат VII (средство для
улучшения индекса вязкости). Промышленные масла серии AMINOL HYDRAULIC HVLP
подходят для использования в гидравлических системах, подвергающихся воздействию
широко варьирующихся температур от минус 30 ° С до + 50 ° С, т.е. как на открытом
воздухе. Он предназначен для использования в системах гидростатической смазки и
движущихся частях в циркуляционных системах, требующих смазочных материалов
с очень высокой устойчивостью к окислению, улучшенными противоизносными и
противозадирными свойствами, хорошей защитой от износа и износостойкости и
высокой устойчивостью к сдвигу. Масло подходит для использования в гидравлических
системах гидравлических лопастных насосов, гидравлических шестеренных насосов
и гидравлических поршневых агрегатов. Благодаря высококачественным базовым
маслам и присадкам, используемым в рецептуре этого масла, оно хорошо подходит для
гидравлической системы, работающей при очень высоком давлении, превышающем 25
МПа, и температуре масла, превышающей 90 ° С.

Test Üsulu/Test

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

ENG

AMINOL İndustrial HYDRAULIC HVLP series oils are formulated from highly refined mineral
base stocks exhibiting very good demulsibility and air-release properties blended with a highly
efficient additive system including rust, oxidation and corrosion inhibitors, anti-wear agents
and a polymethacrylate VII (Viscosity Index Improver). AMINOL İndustrial HYDRAULIC HVLP
series oils are suitable for use in hydraulic systems subjected to widely varying temperatures
from minus 30oC to +50oC, i.e. as in the open. It is intended for use in hydrostatic lubrication
systems and moving parts in circulating systems, demanding lubricants with very high
oxidation stability, improved anti-wear and anti-scuffing properties, good R&O protection and
high shear stability. Oil is suitable for use in hydraulic systems hydraulic vane pumps, hydraulic
gear pumps and hydraulic piston units. Thanks to the high quality base oils and additives
used in the formulation of this oil it is well suited for hydraulic system operated at very high
pressures exceeding 25 MPa and oil temperatures exceeding 90oC.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
ISO 3448
VG 22, 32, 46, 68,100
ISO 11158 HV
DIN 51524 Part 3 (HVLP)
US Steel 127 (VG 32, 46, 68)
Denison HF-O (including Denison
RU

AMINOL İndustrial HYDRAULIC HVLP series yağlarının tərkibinə pas, oksidləşmə və korroziya
inhibitorları, aşınma əleyhinə maddələr və VII polimetakrilat VII (Viskosity Index Improver)
daxildir. AMINOL Sənaye AMINOL İndustrial HYDRAULIC HVLP series yağları mənfi 30oCdən + 50oC-yə qədər müxtəlif dərəcələrə məruz qalan hidravlik sistemlərdə istifadə edilməsi
üçün uygundur. Hidrostatik yağlama sistemlərində və dövriyyə sistemlərində hərəkət edən
hissələrdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur, çox yüksək oksidləşmə dayanıqlığı olan,
sürtünmə əleyhinə xüsusiyyətlərə, yaxşı R&O qorunmasına malik sürtkü yağları tələb edir. Yağ
hidravlik sistemlərdə hidravlik nasoslar, hidravlik dişli nasoslar və hidravlik piston qurğularında
istifadə üçün uygundur. Bu yağın tərkibində istifadə olunan yüksək keyfiyyətli baz yağları
və aşqarlar sayəsində 25 MPa-dan çox və yüksək temperaturda 90oC-dən çox olan yüksək
təzyiqlərdə işləyən hidravlik sistemdə istifadəsi üçün də uyğun gəlir.

AZE

ANTIWEAR MULTIGRADE
HYDRAULIC OILS

Tipik Dəyər/Typical Value

T6C pump test), HF-1 &HF-2
Vickers M-2950-S, I-286-S

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Parametr/Parameter

Method

AMINOL INDUSTRIAL AMINOL INDUSTRIAL AMINOL INDUSTRIAL AMINOL INDUSTRIAL AMINOL INDUSTRIAL
HYDRAULIC HVLP 22 HYDRAULIC HVLP 32 HYDRAULIC HVLP 46 HYDRAULIC HVLP 68 HYDRAULIC HVLP 100

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.867

0.868

0.875

0.879

0.883

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

22

32

46

68

100

Özlülük İndeksi/ Viscosity Index

ASTM D 2270

140

150

150

145

140

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C ASTM D 92

160

190

200

210

220

Donma Temperaturu / Pour Point, °C ASTM D 97

-39

-39

-35

-35

-27
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AMINOL
TURBINE
OIL
AZE

POWER
GENERATION OIL

Performanslar/Meets:
ISO 3448 VG 32; 46; 68

ENG

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

БДС ISO 6743-5 ISO L-TSA
ISO 8068: 2006 L-TSA, L-TGA
ISO 8068 Type AR
DIN 51515 Част 1 (L-TD)
British Standard 489 (CIGRE)
ASTM D 4304 Type I

RU

DIN 51524 Част 1 (HL)

MIL-L 17672 D
Siemens TLV 9013 04- Approved

AMINOL Turbine Oil aşınmaya qarşı yüksək dayanıqlı baza yağlarının xüsusi assortimentindən
və yüksək keyfiyyətli kükürdüz aşqarlardan hazırlanmışdır. Mükəmməl keyfiyyətli AMINOL
Turbin Yağları buxar, su və qaz turbinlərini yağlamaq üçün hazırlanmışdır. Bu turbin yağı,
RBOT Testində 1000 saatdan çox nümayiş etdirilən üstün oksidləşmə sabitliyini təmin edir.
Yağ, eyni zamanda turbin avadanlıqları və yığma birləşmələri və onları idarə edən sistemlərin
yağlanması üçün də uyğundur. Hamam və dövriyyə sistemləri, müxtəlif növ yağlanmış
rulmanlar və aşağı təzyiqdən orta səviyyəyə qədər olan hidravlik sistemlər digər tipik
tətbiqlər arasındadır. Sintetik dəniz suyunda təkmilləşdirilmiş korroziya göstəriciləri bu turbin
yağlarını müxtəlif gəmilərdəki kompressorlarda və turbinlərdə, eləcə də digər köməkçi gəmi
avadanlıqlarında tətbiq etmək üçün əlverişli hala gətirir. AMINOL Turbine Oil Yağları, Alstom,
Siemens, GE və s. kimi böyük OEM tələblərinə cavab verir.
AMINOL Turbine Oils are formulated from a special selection of highly refined lube base stocks
exhibiting very high resistance to deterioration blended with a special highly efficient ashfree additive package. The premium quality turbine oils AMINOL Turbine Oils are developed
to lubricate steam, water and gas turbines. This turbine oil exhibits superior oxidation stability
demonstrated by more than 1000 hours in RBOT Test, as well as good corrosion protection.
The oil is also suitable for the lubrication of the associated with turbines equipment and
assemblies and as well as the systems governing them. Baths and circulating systems, oillubricated bearings of different types, from moderately to medium loaded assemblies and
hydraulic systems under low to moderate pressures are among the other typical applications.
The improved corrosion performance in synthetic sea water makes these turbine oils suitable
for application in on-board compressors and turbines in different vessels as well as other
auxiliary ship equipment. AMINOL Turbine Oils meet and exceeds the requirements of major
OEM such as Alstom, Siemens, GE, etc.
Турбинные масла AMINOL Turbine Oils изготавливаются из специального ассортимента
базовых масел высокой степени очистки, обладающих очень высокой устойчивостью
к износу, смешанных со специальной высокоэффективной беззольной присадкой.
Турбинные масла высшего качества AMINOL Turbine Oils are разработаны для
смазки паровых, водяных и газовых турбин. Это турбинное масло демонстрирует
превосходную окислительную стабильность, продемонстрированную в испытании
RBOT более 1000 часов, а также хорошую защиту от коррозии. Масло также
подходит для смазки связанного с турбинами оборудования и узлов, а также систем,
управляющих ими. Ванны и циркуляционные системы, подшипники с масляной смазкой
различных типов, от узлов с умеренной и средней нагрузкой, а также гидравлические
системы при низком и умеренном давлении - это другие типичные области применения.
Улучшенные коррозионные характеристики в синтетической морской воде делают эти
турбинные масла пригодными для применения в бортовых компрессорах и турбинах
на различных судах, а также в другом вспомогательном судовом оборудовании.
Турбинные масла AMINOL Turbine Oils are соответствуют и превосходят требования
основных производителей оборудования, таких как Alstom, Siemens, GE и др.

Test Üsulu/

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

AMINOL
TURBINE OIL 46

AMINOL
TURBINE OIL 68

Parametr/Parameter

Test Method

AMINOL
TURBINE OIL 32

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.868

0.872

0.871

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

32

46

68

Özlülük indeksi / Viscosity Index

ASTM D 2270

98

95

98

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

220

225

240

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-15

-12

-12
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AMINOL
COMPRESSOR
OIL
AMINOL Kompressor Yağları aşağı və orta çıxış gücünə malik, həmçinin hava
təzyiqinin 1000 kPa-dan aşağı və havanın 140° C-yə qədər olan piston tipli
kompressorların yağlanması üçün nəzərdə tutulub.

AZE

COMPRESSOR OILS

AMINOL Kompressor Yağları hidrotəmizlənmiş və balanslaşdırılmış parafin tipli
yüksək keyfiyyətli seçim əsasında hazırlanmışdır.
AMINOL 100 kompressor yağı, 1.3.10-1 Pa qədər olan aşağı təzyiqlərdə və
mühərrikli mexaniki vakuum nasoslarında və OCT 3801402-86 və TGL 15291-R910
standartlarına cavab verən sürtkü yağlarının tələb olunduğu yerlərdə aqressiv
olmayan qazlarda istifadə edilə bilər.
The compressor oils AMINOL Compressor Oils are designated to lubricate rotary
and piston type compressors with low and medium output capacities, and output
air pressures lower than 1000 kP and output air temperatures up to 140oC.
AMINOL Compressor Oils are formulated from a carefully balanced selection of
high quality solvent refined and hydrotreated base stocks of paraffinic-naphthenic
type. AMINOL Compressor Oil 100 may be used in oil sealed mechanical vacuum
pumps at low vacuum up to 1.3.10-1Pa and non-aggressive gases, where lubricants
meeting OCT 3801402-86 & TGL 15291-R910 are required.

ENG

Компрессорные масла AMINOL Compressor Oil предназначены для
смазывания компрессоров роторного и поршневого типа с низкой и
средней выходной мощностью, а выходное давление воздуха ниже 1000
кПа и температура выходного воздуха до 140oC. Компрессорные масла
AMINOL Compressor Oil составлены на основе тщательно сбалансированного
выбора рафинированные и гидроочищенные базовых запасов парафинонафтенового типа высокого качества. AMINOL Compressor Oil 100 можно
использовать в механических вакуумных насосах с масляным уплотнением
при низком вакууме до 1,3,10-1 Па и неагрессивных газах, где требуются
смазочные материалы, соответствующие стандартам OCT 3801402-86 и TGL
15291-R910.

RU

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

Test Üsulu/Test

Tipik Dəyər/Typical Value

Performanslar/Meets:
ISO 6743/3A ISO- L-DАА
ISO 3448 VG 32, 100, 150, 220
DIN 51506 VB and VC

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Parametr/Parameter

Method

AMINOL
AMINOL
AMINOL
AMINOL
COMPRESSOR OIL 32 COMPRESSOR OIL 100 COMPRESSOR OIL 150 COMPRESSOR OIL 220

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.868

0.883

0.889

0.893

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

32

100

150

220

Özlülük İndeksi/ Viscosity Index

ASTM D 2270

90

90

90

90

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C ASTM D 92

185

225

235

245

Donma Temperaturu / Pour Point, °C ASTM D 97

-12

-12

-12

-12
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AMINOL
COMPRESSOR
OIL VDL
AZE

AMINOL Compressor Oil VDL kompressor yağları yüksək oksidləşmə sabitliyi,
inkişaf etmiş yağlama xüsusiyyətləri, R&O qorunması və hava istiliyinin
140oC,həmçinin bəzi hallarda 220 oC olmasını tələb edən dövriyyəsiz və ya
qarışıq tipli yağlama sistemləri ilə təchiz olunmuş piston tipli kompressorların
yağlanması üçün hazırlanmışdır. AMINOL Compressor Oil VDL, aşağı və orta
çıxış qabiliyyətinə malik çıxış hava təzyiqləri 1500 kPa (15bar) -dan aşağı və
çıxış havasının 100oC-ə qədər olan fırlanan (vane və vida) tipli kompressorları
yağlamaq üçün təyin edilmişdir. AMINOL Compressor Oil VDL yağları,
hidrotəmizlənmiş və balanslaşdırılmış parafin tipli yüksək keyfiyyətli seçim
əsasında hazırlanmışdır.

ENG

The compressor oils AMINOL Compressor Oil VDL are developed for lubrication
of piston type compressors, equipped with circulating or mixed type lubricating
systems demanding oils of high oxidation stability, enhanced lubricating
properties, R&O protection and output air temperatures up to 140oC, in some
cases depending on compressor type and working conditions up to 220oC
output air temperature. The compressor oils AMINOL Compressor Oil VDL are
designated to lubricate rotary (vane and screw) type compressors with low and
medium output capacities, and output air pressures lower than 1500 kPa (15bar)
and output air/oil temperatures up to 100oC. AMINOL Compressor Oil VDL
oils are formulated from a special selection of high quality solvent refined and
hydrotreated paraffinic-naphthenic base stocks blended with a highly efficient
additive package.

RU

COMPRESSOR
OILS

Компрессорные масла AMINOL Compressor Oil VDL разработаны для
смазывания компрессоров поршневого типа, оснащенных смазочными
системами циркуляционного или смешанного типа, для которых
требуются масла с высокой устойчивостью к окислению, улучшенными
смазывающими свойствами, защитой от R&O и температурой воздуха на
выходе до 140°C, в некоторых случаях в зависимости от типа компрессора
и условий работы до 220°С. Компрессорные масла AMINOL Compressor Oil
VDL предназначены для смазывания роторных (лопастных и винтовых)
компрессоров с низкой и средней выходной мощностью, выходным
давлением воздуха ниже 1500 кПа (15 бар) и температурой выходного
воздуха до 100°C. Масла AMINOL Compressor Oil VDL изготавливаются
из специального набора высококачественных парафино-нафтеновых
базовых масел, очищенных растворителем и гидроочищенных, смешанных
с высокоэффективным пакетом присадок.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
ISO 6743/6 ISO- L-DАА, DAB,
DAC,DAG, DAH
ISO 3448 VG 46, 68, 100, 150
DIN 51506 VDL

Test Üsulu/

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

COMPRESSOR
OIL VDL 68

COMPRESSOR
OIL VDL 100

COMPRESSOR
OIL VDL 150

Parametr/Parameter

Test Method

COMPRESSOR
OIL VDL 46

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.872

0.879

0.883

0.889

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

46

68

100

150

Özlülük indeksi / Viscosity Index

ASTM D 2270

95

95

93

92

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

210

215

225

235

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-21

-17

-12

-12
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AMINOL
REFRIGERATOR
COMPRESSOR OIL
AMINOL Refrigerator Compressor Oils yağları ammiak ilə işləyən soyuducu
və soyuducu cihazların yağlanması üçün tövsiyə olunur.
Soyuducu
kompressor yağları AMINOL Refrigerator Compressor Oils yüksək
keyfiyyətli həlledici və hidrotəmizlənmiş naften baza yağlarının əsasında
hazırlanır.

AZE

AMINOL Refrigerator Compressor Oils are recommended for lubrication
of refrigerators and refrigerating equipment operating with ammonia
as refrigerant. The refrigerator compressor oils AMINOL Refrigerator
Compressor Oils are blended from a special selection of high quality highly
solvent refined and hydrotreated naphthenic base stocks.

ENG

Масла AMINOL Refrigerator Compressor Oils рекомендуются для
смазки холодильников и холодильного оборудования, работающего
с аммиаком в качестве хладагента.
Масла для компрессорных
холодильников AMINOL Refrigerator Compressor Oils изготовлены
из специального ассортимента высококачественных нафтеновых
базовых масел с высокой степенью растворителя и гидроочисткой.

RU

REFRIGERATOR
COMPRESSOR OILS

Test Üsulu/Test

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
ISO 6743/6 ISO- L-DАR
ISO 3448 VG 22,46, 68
DIN 51503 KA

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

AMINOL REFRIGERATOR
COMPRESSOR OIL 46

AMINOL REFRIGERATOR
COMPRESSOR OIL 68

Parametr/Parameter

Method

AMINOL REFRIGERATOR
COMPRESSOR OIL 22

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.902

0.907

0.910

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

22

46

68

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

170

180

200

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-45

-39

-36
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AMINOL
HEAT TRANSFER
OIL

ISO 3448 VG 32; VG46

AZE

Performanslar/Meets:

AMINOL Heat Transfer Oils yağları rafinə edilmiş baza yağlarından
və yüksək keyfiyyətli aşqarlar paketindən hazırlanmışdır. Onlar dolayı
istiləşmə məcburi dövriyyə sistemlərində istilik ötürücü yağ kimi istifadə
edilməsi tövsiyə olunur.

ENG

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AMINOL Heat Transfer Oils are formulated with highly refined
narrow-cut base stocks and an advanced additive package. They are
recommended for use as heat-transfer oil in forced circulating systems
with indirect heating.

RU

HEAT TRANSFER
FLUID

Масла для теплопередачи AMINOL Heat Transfer Oils состоят
из рафинированных базовых масел высокой степени очистки и
усовершенствованного пакета присадок.
Oни рекомендуются
для использования в качестве теплоносителя в системах с
принудительной циркуляцией с косвенным нагревом.

ISO 6743/12 ISO-L-QC-32
DIN 51522-Q
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Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Parametr/Parameter

Test Üsulu/
Test Method

AMINOL HEAT
TRANSFER OIL 32

AMINOL HEAT
TRANSFER OIL 46

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.869

0.873

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

32.7

46.3

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

5.0

6.7

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

220

236

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-10

-10

AMINOL
SLIDE
OIL

AMINOL Slide Oils yağları, mükəmməl yağlama, aşınmadan qorunma və
korroziyaya qarşı qorunma xüsusiyyətlərini təmin etmək məqsədi ilə yüksək
keyfiyyətli aşqar paketindən və rafinə edilmiş parafin/naften tipli baza
yağlarından hazırlanır. AMINOL Slide Oils yağları, metal emal maşınlarının
üfüqi və şaquli sürtünmə rulmanlarını yağlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

AZE

AMINOL Slide Oils are formulated from highly refined paraffinic/naphthenic
type base oils possessing good inherent demulsibility and air release
properties blended with a highly efficient additive package to ensure
excellent lubricating, antiwear and adhesion properties and reliable R & O and
corrosion protection. AMINOL Slide Oils are intended to lubricate horizontal
and vertical slideways and plain bearings of metalworking machines.

ENG

INDUSTRIAL OIL

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Parametr/Parameter

Test Üsulu/
Test Method

AMINOL SLIDE
OIL 68

AMINOL SLIDE
OIL 220

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.878

0.892

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

68

220

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 2270

100

96

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

220

250

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-15

-12

Performanslar/Meets:
ISO 3448 VG68; VG220
ISO 6743/13 ISO-L-G-68; ISOL-G-220
Cincinnati Milacron P-47 (Slide Oil

RU

Масла для скольжения AMINOL Slide Oils изготавливаются из базовых
масел парафинистого / нафтенового типа высокой степени очистки,
обладающих хорошими характеристиками деэмульгирования и
выделения воздуха, смешанных с высокоэффективным пакетом присадок
для обеспечения превосходных смазывающих, противоизносных и
адгезионных свойств, а также надежных защитных свойств и защиты
от коррозии. Масла скольжения AMINOL Slide Oils предназначены
для смазывания горизонтальных и вертикальных направляющих и
подшипников скольжения металлообрабатывающих станков.

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

68); P-50 (Slide Oil 220)
DIN 51524 Part 2-HLP (Slide Oil 68)
DIN 51517 Part 3-CLP
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AMINOL
GEAR
OIL

AZE

HIGH PERFORMANCE
INDUSTRIAL GEAR
OILS

Performanslar/Meets:
AGMA 9005-E02

ENG

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AISE 224		
David Brown S1.53.101

RU

DIN 51517 Part 3

Test Üsulu/

AMINOL GEAR OILS ağır iş şəraitində işləməsinin, yüksək keyfiyyətinin və
sıxılma gücünün təmin edilməsi üçün hazırlanmış sənaye yağıdır. O, xüsusi
aşqarlar və rafinə edilmiş baza yağları əsasında istehsal olunur. Bütün qapalı
və sənaye ötürmə sistemlərində istifadə edə bilər. AMINOL GEAR OILS
yağları xüsusilə silindrik, vintli, kəsikli, qurd dişli və digər qapalı sistemlərdə,
ağır şəraitdə işləyən sənaye avadanlıqlarında, konveyerlər, ekstruderlər,
qurutma maşınları, qarışdırıcılar, preslər, pulpa maşınları, nasoslarında
istifadə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
AMINOL GEAR OILS are industrial gear oil that developed for heavy working
conditions and developed for high quality, performance and compressive
strength. It have manufactured with special additives and very well refined
base oils. It can use for all closed systems and industrial gear systems.
AMINOL GEAR OILS can be used for particularly spur, helical, bevelled and
worm gears and other all closed system gears, for industrial gears operating
under heavy or shock loads and for conveyors, extruders, dryers, fans,
mixers, presses, pulp machines, pumps and coupling spindle, threated rod
and roller bearings operating under heavy load at low speeds
AMINOL GEAR OILS - индустриальное трансмиссионное масло,
разработанное для тяжелых условий работы и разработанное для
обеспечения высокого качества, производительности и прочности на
сжатие. Его производят со специальными присадками и очень хорошо
очищенными базовыми маслами. Он может использоваться для всех
закрытых систем и промышленных систем передач. AMINOL GEAR OILS
можно использовать, в частности, для цилиндрических, косозубых,
конических и червячных передач и других зубчатых передач всех
замкнутых систем, для промышленных зубчатых колес, работающих при
больших или ударных нагрузках, а также для конвейеров, экструдеров,
сушилок, вентиляторов, смесителей, прессов, целлюлозных машин,
насосов и соединительных шпинделей, резьбовых стерженей и роликовые
подшипников, работающих под большой нагрузкой на низких скоростях.

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

AMINOL GEAR
OIL 100

AMINOL GEAR
OIL 150

AMINOL GEAR
OIL 200

Parametr/Parameter

Test Method

AMINOL GEAR
OIL 68

Sıxlıq/Density @ 15°C, g/ml

ASTM D 4052

0.883

0.889

0.894

0.899

Özlülük / Viscosity @ 100°C, mm²/s

ASTM D 445

8.85

11.5

14.9

18.8

Özlülük İndeksi/ Viscosity Index

ASTM D 2270

98

96

95

94

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

236

240

244

246

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-18

-18

-18

-18
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AMINOL
MOULD
OIL

AMINOL MOULD OILS yağları yüksək keyfiyyətli yağlama, yapışma,
korroziyadan qoruma xüsusiyyətlərinə malik olan seçilmiş rafinə edilmiş
parafin-naften baza yağlarından və aşqarlar paketindən hazırlanmışdır.
AMINOL MOULD OILS beton, dəmir-beton və qazlı beton məhsullarının və
komponentlərinin istehsalında forma işlərinin yağlanması üçün hazırlanmışdır.
Onlar fırça və ya çiləyici ilə tətbiq oluna bilər. Düzgün özlülük dərəcəli yağ
seçildikdə, yağ istehlakı 20-25 m2 sahəyə 1 litrə qədər azaldıla bilər.

AZE

AMINOL MOULD OILS are formulated from selected highly refined
paraffinic-naphthenic base oils blended with an additive package, imparting
very good lubricating, adhesion and mould release properties to the oils as
well as ensuring dependable corrosion protection of formworks and easy
separation during removal of shutters (deshuttering). AMINOL MOULD
OILS are developed for the lubrication of formworks (shutters) in the
production of concrete, reinforced concrete and aerated concrete products
and components as they facilitate their removal from the formworks during
deshuttering. They can be applied by brush or sprayer. When the proper
viscosity grade oil has been chosen the oil consumption can be reduced to
less than 1 liter per 20-25 m2 area of formworks/shutters.

ENG

AMINOL MOLD OILS изготовлены из отборных высокоочищенных
парафино-нафтеновых базовых масел смешанных с пакетом
присадок, придавая очень хорошие смазывающие, адгезионные и
антиадгезионные свойства масла, а также обеспечивающие надежную
защиту от коррозии опалубки и легкое отделение при удалении жалюзи
(отключение). AMINOL MOULD OILS разработаны для смазывания
опалубок (жалюзи) при производстве бетонных, железобетонных и
газобетонных изделий и компонентов, поскольку они облегчают их
удаление от опалубки во время уборки. Их можно наносить кистью
или распылителем. При выборе масла надлежащего класса вязкости,
расход масла можно снизить до уровня менее 1 литра на 20-25 м2
площади опалубки / жалюзи.

RU

MOULD
OILS

Tipik Dəyər/Typical Value

Tipik Dəyər/Typical Value

Parametr/Parameter

Test Üsulu/
Test Method

AMINOL MOULD
OIL 10

AMINOL MOULD
OIL 15

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.867

0.873

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

10

15

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

160

170

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-10

-10

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
ISO 3448 VG 10, VG 15
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AMINOL
MOULD
OIL 150

AZE

AMINOL MOULD OIL 150 yağları yüksək keyfiyyətli yağlama, yapışma,
korroziyadan qoruma xüsusiyyətlərinə malik olan seçilmiş rafinə edilmiş parafinnaften baza yağlarından və aşqarlar paketindən hazırlanmışdır. AMINOL MOULD
OIL 150 beton, dəmir-beton və qazlı beton məhsullarının və komponentlərinin
istehsalında forma işlərinin yağlanması üçün hazırlanmışdır. Onlar fırça və ya
çiləyici ilə tətbiq oluna bilər. Düzgün özlülük dərəcəli yağ seçildikdə, yağ istehlakı
20-25 m2 sahəyə 1 litrə qədər azaldıla bilər.

ENG

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AMINOL MOULD OIL 150 is formulated from selected highly refined paraffinicnaphthenic base oils blended with an additive package, imparting very good
lubricating, adhesion and mould release properties to the oil as well as ensuring
dependable corrosion protection of formworks and easy separation during
removal of shutters (deshuttering). AMINOL MOULD OIL 150 is developed for
the lubrication of formworks (shutters) in the production of concrete, reinforced
concrete and aerated concrete products and components as they facilitate their
removal from the formworks during deshuttering. Product can be applied by
brush or sprayer.

RU

MOULD
OILS

AMINOL MOULD OIL 150 создан из отборных высокоочищенных парафиннафтеновых базовых масел смешивается с пакетом присадок, придавая
очень хорошие смазывающие, адгезионные и формообразующие
свойства масло, а также обеспечивает надежную защиту от коррозии
опалубки и легкое отделение при удалении ставни. AMINOL MOULD OIL
150 разработан для смазывания опалубок (жалюзи) при производстве
бетонные, железобетонные и газобетонные изделия и компоненты, так как
они облегчают их удаление из опалубка во время уборки. Продукт можно
наносить кистью или распылителем.

Performanslar/Meets:
ISO 3448 VG 150
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Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Sıxlıq/Density @ 20°C, g/ml

ASTM D 4052

0.886

Özlülük / Viscosity @ 40°C, mm²/s

ASTM D 445

147.5

Alışma Temperaturu / Flash Point, °C

ASTM D 92

264

Donma Temperaturu / Pour Point, °C

ASTM D 97

-9

ANTIFREEZE
AND AUXILIARY
CHEMICALS

AMINOL Antifreeze
AMINOL Antifreeze Concentrate

AMINOL
ANTIFREEZE

Performanslar/Meets:
BS 6580
ASTM D 3306
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AZE
ENG

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES

AMINOL ANTIFREEZE, il boyu istifadəsi nəzərdə tutulan antifriz konsentratı
etilenqlikol və müvafiq orqanik əsaslı silikatsız aşqarlardan ibarətdir. AMINOL
ANTIFREEZE daxili yanma mühərriklərində donma, ısınma və korroziyadan
qorunmanı təmin etmək üçün istehsal olunmuşdur Sərnişin avtomobilləri,
yük maşınları, avtobuslar, yoldan kənar nəqliyyat vasitələri və stasionar
mühərriklər və s. İstifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hazır məhsuldur və su
ilə qarışdırılmadan istifadə edilə bilər. AMINOL ANTIFREEZE, -40°С qədər
hava şəraitində donmadan qorunmasına və mühərrikin soyudulmasına
zəmanət verir.
AMINOL ANTIFREEZE is coolant/antifreeze for year-round use formulated
from ethylene glycol and an appropriate selection of silicate-free additives
based on organic (mono and dicarboxylic) acids. AMINOL ANTIFREEZE is
designated to provide protection against freezing, overheating and corrosion
in combustion engines. It is fit for passenger cars, trucks, buses, off-road
vehicles and stationary engines and etc. It is ready product and could be
used without dilution with water. AMINOL ANTIFREEZE guarantees freeze/
frost protection at ambient temperatures down to minus 40oC.

RU

AUTOMOTIVE
FLUID

AMINOL ANTIFREEZE - это охлаждающая жидкость / антифриз для
круглогодичного использования, созданная на основе этиленгликоля
и соответствующего набора безсиликатных добавок на основе
органических (моно- и дикарбоновых) кислот. AMINOL ANTIFREEZE
предназначен для защиты от замерзания, перегрева и коррозии в
двигателях внутреннего сгорания. Подходит для легковых, грузовых
автомобилей, автобусов, внедорожников, стационарных двигателей и
т. Д. Это готовый продукт и может использоваться без разбавления
водой. AMINOL ANTIFREEZE гарантирует защиту от замерзания при
температуре окружающей среды до минус 40 ° C.

Parametr/Parameter

Test Üsulu/
Test Method

Tipik Dəyər/
Typical Value

Görünüş/Appearance

Visual

Clear Fluid

Rəng /Colour

Visual

Light Blue

Nisbi Sıxlıq /Relative Density at 15.5°C

ASTM D 1122

1.07

İlkin kristalizasiya temperaturu/Initial crystallization point, °C

ASTM D 1177

-37

pH

ASTM D 1287

8.5

AMINOL
ANTIFREEZE
CONCENTRATE

Parametr/Parameter

Test Üsulu/
Test Method

Tipik Dəyər/
Typical Value

Görünüş/Appearance

Visual

Clear Fluid

Rəng /Colour

Visual

Blue

Nisbi Sıxlıq /Relative Density at 15.5°C

ASTM D 1122

1.12

İlkin kristalizasiya temperaturu/Initial crystallization point, °C

ASTM D 1177

-37

pH

ASTM D 1287

8.5

ENG
RU

AMINOL ANTIFREEZE Concentrate il boyu istifadəsi nəzərdə tutulan antifriz konsentratı
etilenqlikol və müvafiq orqanik əsaslı silikatsız aşqarlardan ibarətdir. AMINOL ANTIFREEZE
Concentrate daxili yanma mühərriklərində donma, ısınma və korroziyadan qorunmanı təmin
etmək üçün istehsal olunmuşdur. Sərnişin avtomobilləri, yük maşınları, avtobuslar, yoldan
kənar nəqliyyat vasitələri və stasionar mühərriklər və s. İstifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
İstifadədən əvvəl müvafiq su ilə qarışdırılmalıdır. Korroziyadan qorunmasını əldə etmək üçün
distillə edilmiş suda AMINOL ANTIFREEZE Concentrate minimum 33% məhlulundan istifadə
etmək tövsiyə olunur. Tipik suyun qarışdırılma nisbəti 1:1 olan halda -40°С qədər hava şəraitində
donmadan qorunmasına və mühərrikin soyudulmasına zəmanət verir. 70%-dən artıq olan
AMINOL ANTIFREEZE Concentrate konsentrasiya qarışığının istifadəsi tövsiyə edilmir.
AMINOL ANTIFREEZE Concentrate is antifreeze concentrate for year-round use formulated
from ethylene glycol and an appropriate selection of silicate-free additives basedon organic
(mono and dicarboxylic) acids. AMINOL ANTIFREEZE Concentrate is designated to provide
protection against freezing,overheating and corrosion in combustion engines. It is fit for
passenger cars, trucks, buses, off-road vehicles and stationary engines and etc. It should be
used only after a proper dilution with water before use. It is recommended to use a minimum
33%v/v solution of AMINOL ANTIFREEZE Concentrate in distilled water in order to obtain a
good and durable corrosion protection. The typical water dilution ratio is 1:1, which guarantees
protection against freezing at ambient temperatures down to minus 40C and that will ensure
optimum engine cooling. The use of mixtures with more than 70%v/v concentration of AMINOL
ANTIFREEZE Concentrate is not recommended.
AMINOL ANTIFREEZE Concentrate - концентрат антифриза для круглогодичного
использования составлен из этиленгликоля и соответствующего выбора безсиликатных
добавок на основе на органических (моно- и дикарбоновых) кислот. AMINOL ANTIFREEZE
Concentrate предназначен для защиты от замерзания, перегрева и коррозии в двигателях
внутреннего сгорания. Он подходит для легковых, грузовых автомобилей, автобусов,
внедорожников, стационарных двигателей и т. Д. Он должен использоваться только после
надлежащего разбавления водой. Рекомендуется использовать не менее 33% по объему
раствора AMINOL ANTIFREEZE Concentrate в дистиллированной воде, чтобы получить
хорошую и надежную защиту от коррозии. Типичное соотношение разбавления воды
составляет 1: 1, что гарантирует защиту от замерзания при температуре окружающей среды
до минус 40°С, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя. Использование
смесей с концентрацией AMINOL ANTIFREEZE Concentrate в концентрации более 70% по
объему не рекомендуется.

AZE

AUTOMOTIVE
FLUID

TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
ISO 3448 VG 150

The table below summarizes different dilutions of AMINOL ANTIFREEZE Concentrate in
distilled water and the relevant “Freezing Protection” they will ensure:
AMINOL ANTIFREEZE
Conc.,% v/v

Distilled or Soft
Water, % v/v

Freezing Protection down
to Temperature*, °С

33

67

-17

40

60

-25

50

50

-40

60

40

-55

70

30

-70
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TİPİK DƏYƏRLƏRİ/
TYPICAL PROPERTIES
Performanslar/Meets:
ISO 22241-1
DIN 70070

RU

ENG

AZE

AMINOL
ADBLUE
AMINOL AdBlue, xüsusilə avtomobil SCR katalitik çeviricisi üçün hazırlanmış
yüksək keyfiyyətli bir həlldir. SCIN katalitik çeviricisinə AMINOL AdBlue vurmaqla
zərərli azot oksidləri (NOx) dərhal zərərsiz azot və suya endirilir. Yalnız AdBluedan istifadə edərək bu katalitik dönüşümün optimal təsir göstərməsi mümkündür.
AMINOL AdBlue, ağır nəqliyyat vasitələrinin istehsalçıları tərəfindən təyin
edilmişdir.
AMINOL AdBlue is a high quality solution, especially developed for the
automotive SCR catalytic converter. By injecting AMINOL AdBlue into the SCR
catalytic converter, all harmful nitrogen oxides (NOx) are immediately reduced
into harmless nitrogen and water. It is only by using AdBlue that this catalytic
conversion has the optimal effect. AMINOL AdBlue has been prescribed by the
heavy duty vehicle manufacturers.
AMINOL AdBlue - это высококачественное решение, специально
разработанное для автомобильного каталитического нейтрализатора SCR.
При впрыскивании AMINOL AdBlue в каталитический нейтрализатор SCR все
вредные оксиды азота (NOx) немедленно превращаются в безвредный азот
и воду. При использовании AdBlue это каталитическое превращение имеет
оптимальный эффект. AMINOL AdBlue был предписан производителями
тяжелых транспортных средств.
Parametr/Parameter

Test Üsulu/Test Method

Tipik Dəyər/Typical Value

Urea Content, weight %

ISO 22241-2 Annex B/C

31.8-33.2

pH-value (10% HS-solution)
Alkalinity as NH3, %

Max 10
ISO 22241-2 Annex D

Carbonate as CO2, %
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Max 0.2
Max 0.2

Biuret, %

ISO 22241-2 Annex E

Max 0.3

Formaldehyde, mg/Kg

ISO 22241-2 Annex F

Max 5

Insolubles, mg/Kg

ISO 22241-2 Annex G

Max 20

Phosphate (PO4), mg/Kg

ISO 22241-2 Annex H

Max 0.5

Calcium, mg/Kg

ISO 22241-2 Annex I

Max 0.5

Iron, mg/Kg

ISO 22241-2 Annex I

Max 0.5

Copper, mg/Kg

ISO 22241-2 Annex I

Max 0.2

Zink, mg/Kg

ISO 22241-2 Annex I

Max 0.2

Chromium, mg/Kg

ISO 22241-2 Annex I

Max 0.2

Nickel, mg/Kg

ISO 22241-2 Annex I

Max 0.2

Aluminum, mg/Kg

ISO 22241-2 Annex I

Max 0.5

Magnesium, mg/Kg

ISO 22241-2 Annex I

Max 0.5

Sodium, mg/Kg

ISO 22241-2 Annex I

Max 0.5

Potassium, mg/Kg

ISO 22241-2 Annex I

Max 0.5

Density at 20oC, g/cm3

ISO 3675/ ISO 12185

1.0870-1.0930

Refractive index at 20oC

ISO 22241-2 Annex C

1.3817-1.3840

AMINOL
OTHER PRODUCTS
AMINOL
INDUSTRIAL
LIQUID SOAP
ST103

AMINOL
SYNTHETIC
THINNER
ST103

SƏNAYE TİPLİ
MAYE SABUN

SİNTETİK TİNER

AMINOL
INDUSTRIAL
LIQUID SOAP
CLASSIC
GREEN

AMINOL
AUTO
SHAMPOO
AVTOMONİL
ŞAMPUNU

SƏNAYE TİPLİ
MAYE SABUN

AMINOL
LUQUID SOAP
ANTIBACTERIAL
FORMULA
MAYE SABUN
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TEXNİKİ
MƏLUMATLAR
TECHNICAL
INFORMATIONS

Benzin mühərriklərinin APİ
Xidmət Kateqoriyası

Mühərrik Yağlarının ACEA
Xİdmət Kateqoriyası

Dizel mühərriklərinin APİ Xİdmət
Kateqoriyası

Avtomobil dişli yağı APİ Xidmət
Kateqoriyası

BENZİN
MÜHƏRRİKLƏRİNİN APİ
XİDMƏT KATEQORİYASI
KATEQORİYA TƏRİFİ
SA
SB

Əlavəsiz, mineral mühərrik yağları.

SC

1964 və 1967 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. Çöküntülərin idarə edilməsini və aşınmadan, oksidləşmədən, paslanmadan
və korroziyadan qorunmasını təmin edir.

SD

1968 və 1970 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. Aşınma, oksidləşmə, paslanma və korroziyadan qorunmasını təmin edir. API
SC kateqoriyasına əsasən çöküntulərin daha yaxşı idarə edilməsini təmin edir.

SE

1971 və 1979 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. Aşınma, oksidləşmə, paslanma və korroziyadan qorunmasını təmin edir. API
SD kateqoriyasına əsasən çöküntulərin daha yaxşı idarə edilməsini təmin edir.

SF

1980 və 1988 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. APİ SE kateqoriyasına əlavə olaraq, aşınma, oksidləşmə, paslanma və
korroziyadan qorunmasını təmin edir.

SG

1989 və 1993 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. APİ SF kateqoriyasına əlavə olaraq, aşınma, oksidləşmə, paslanma və
korroziyadan qorunmasını təmin edir.

SH

1989 və 1993 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. API SG katerqoriyasına əlavə olaraq, CMA (Chemical Manufacturer
Association) məcəlləsinə uyğun aparılmış testlər.

SJ

1997 və 2001 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. APİ SH kateqoriyasına əlavə olaraq daha az volatillik itkisi, katalizatorlarla
daha yaxşı uyğunluq və ən aşağı temperatur xüsusiyyətləri.

SL

2002 və 2003 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. APİ SJ kateqoriyasına əlavə olaraq daha az volatillik itkisi, katalizatorlarla
daha yaxşı uyğunluq və ən aşağı temperatur xüsusiyyətləri.

SM

2004 və 2010 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. APİ SL kateqoriyasına əlavə olaraq daha az volatillik itkisi, katalizatorlarla
daha yaxşı uyğunluq və ən aşağı temperatur xüsusiyyətləri.

SN

2011-ci ildən sonra qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan mühərrik
yağıdır. APİ SM kateqoriyasına əlavə olaraq, mühərrik üçün çöküntülərdən yaxşılaşdırılmış
müdafiə, palçığın daha yaxşı təmizlənməsi və turbomühərrikin daha yaxşı idarə edilməsi, DPF
və TWC sistemlərinin E85-ə qədər etanol ehtiva edən yanacağa uyğunluğunu və yanacağa
qənaəti təmin edir.

Yuyucu olmayan mühərrik yağları. Məhdud yağ oksidləşmə müqavimətini və podşipnikin
korroziyasından qorunmasını təmin edir.
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GASOLINE ENGINES
API SERVICE
CATEGORY
CATEGORY DEFINITION
SA
SB
SC

Additive free, mineral engine oils.

SD

Engine oil intended for use in vehicles built between 1968 and 1970. Provides wear, oxidation,
rust and corrosion protection. Better deposit control according to API SC category.

SE

Engine oil intended for use in vehicles built between 1971 and 1979. Provides wear, oxidation,
rust and corrosion protection. Better deposit control according to API SD category.

SF

Engine oil intendend for use in vehicles built between 1980 and 1988. Additional to API SE
category, provides better wear, oxidation, rust and corrosion protection.

SG

Engine oil intended for use in vehicles built between 1989 and 1993. Additional to API SF
category, better wear, oxidation, rust and corrosion protection.

SH

Engine oil intended for use in vehicles built between 1989 and 1993. Additional to API SG
category with additional tests according to the CMA’s (Chemical Manufacturer Association)
Code of Practice.

SJ

Engine oil intended for use in vehicles built between 1997 and 2001. Additional to API SH
category, less volatility losses, better compatibility with catalysts and better low temperature
properties.

SL

Engine oil intended for use in vehicles built between 2002 and 2003. Additional to API SJ
cetagory, less volatility losses, better compatibility catalysts and better low temperature
properties.

SM

Engine oil intended for use in vehicles built between 2004 and 2010. Additional to API SL
category, less volatility losses, better compatibility catalysts and better low temperature
properties.

SN

Engine oil intended for use in vehicles built after 2011. Additional to API SM category,
improved deposit protection for engine, better sludge and turbocharger control, better seal
compatibility, DPF and TWC systems compatibility with ethanol containing fuels up to E85
and improved fuel economy.
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SB Non-detergant engine oils. Limited oil oxidation resistance and bearing corrosion protection.
Engine oil intended for use in vehicles built between 1964 and 1967. Provides deposit control
and wear, oxidation, rust and corrosion protection.
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DİZEL
MÜHƏRRİKLƏRİNİN APİ
XİDMƏT KATEQORİYASI
KATEQORİYA TƏRİFİ
CA

1940 və 1948 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. Korroziyanin və çöküntülərin meydana gəlməsinin qarşısını alır, təbii
aspirasiya edilmiş dizel mühərrikləri üçün nəzərdə tutulub.

CB

1949 və 1954 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. APİ CA kateqoriyasına əlavə olaraq, daha yaxşı aşınmanı, oksidləşməni və
çöküntülərin idarə edilməsini təmin edir.

CC

1955 və 1960 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. APİ CB kateqoriyasına əlavə olaraq, yüksək temperaturda belə turbo
kompressorulu və təbii aspirasiya edilmiş yüksək kükürd tərkibli dizel mühərriklərində
çöküntülərin idarə edilməsini təmin edir.

CD

1961 və 1982 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. APİ CC kateqoriyasına əlavə olaraq, turbo kompressorlu və təbii aspirasiya
edilmiş ağır əməliyyatlara məruz qalan dizel mühərriklərində aşınmanın və çöküntülərin idarə
edilməsini, paslanmanın və korroziyanın qarşısının alınmasını təmin edir.

CD-II

1955-1960 illərdə qurulmuş iki taktlı mühərriklərdə istifadə üçün nəzərdə tutulub. 1985-ci ildə
yenidən işlənmiş APİ CD kateqoriyasına uyğundur.

CE

1983 və 1993 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. APİ CD kateqoriyasına əlavə olaraq, turbo kompressorlu və təbii aspirasiya
edilmiş dizel mühərriklərində daha az yağ istehlakını, aşınmanın və çöküntülərin idarə
edilməsini daha yaxşı təmin edir.

CF

1994 ildən sonra qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulub. APİ CD
kateqoriyasına əlavə olaraq, turbo kompressorlu və təbii aspirasiya edilmiş, yüksək kükürd
səviyyəli və ağır əməliyyatlara məruz qalan dizel mühərriklərində korroziyanın qarşısını alır və
çöküntülərin idarə edilməsini təmin edir.

CF-4

1990 və 1994 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. APİ CE kateqoriyasına əlavə olaraq, turbo kompressorlu və təbii aspirasiya
edilmiş, ağır əməliyyatlara məruz qalan dizel mühərriklərində çöküntülərin azalmasını və yağ
istehsalını təmin edir.

CF-II

1994 ildən sonra qurulmuş iki taktlı mühərriklərdə istifadə üçün nəzərdə tutulub. APİ CF
kateqoriyasına əlavə olaraq, silindrlərdə və piston üzüklərdə aşınmanın azalmasını təmin edir.

CG-4

1994 və 1997 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. CF-4 kateqoriyasına əlavə olaraq, ağır əməliyyatlara məruz qalan turbo
kompressorlu dizel mühərriklərində piston çöküntülərinin daha yaxşı idarə edilməsini və
yüksək sürətdə korbon çöküntülərinin azalmasını təmin edir.

CH-4

1998 və 2001 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. APİ CG-4 kateqoriyasına əlavə olaraq, ağır əməliyyatlara məruz qalan,
kükürd səviyyəsi 0,5%-ə qədər olan turbo kompressorlu dizel mühərriklərində yüksək sürətdə
emissiyanın azalmasını təmin edir.
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CI-4

2002 və 2003 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. APİ CH-4 kateqoriyasına əlavə olaraq, kükürd səviyyəsi 0,5%-ə qədər olan
və ağır əməliyyatlara məruz qalan turbo kompressorlu dizel mühərriklərində istilik sabitliyini
və yüksək sürətdə piston çöküntülərinin idarə edilməsini təmin edir.

CI-4
PLUS

2004 və 2006 illər arasında qurulmuş nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan
mühərrik yağıdır. APİ Cl-4 kateqoriyasına əlavə olaraq, kükürd səviyyəsi 0,5%-ə qədər olan
və ağır əməliyyatlara məruz qalan turbo kompressorlu dizel mühərriklərində idarəetmənin
və mexaniki sabitliyin yaxşılaşdırılmasını təmin edir.

CJ-4

1994 ildən sonra qurulmuş mühərriklərdə istifadə üçün nəzərdə tutulub. APİ Cl-4 PLUS
kateqoriyasına əlavə olaraq, kükürd səviyyəsi 0,5%-ə qədər olan və ağır əməliyyatlara
məruz qalan turbo kompressorlu dizel mühərriklərində yüksək temperaturda oksidləşmənin
nəzarətinin gücləndirilməsini, aşağı temperaturlarda yaxşı pompalama qabiliyyətini və
yüksək sürətdə yanacağa qənaət edilməsini təmin edir.

CK-4

2017 il avtomobil yolları üçüb və Tier 4 off-road egzos emissiya standartlarına, eləcə də
əvvəlki model il dizel mühərriklərinə cavab verən yüksək sürətli dörd taktlı dövrəli dizel
mühərriklərində istifadə üçün yağları təsvir edir. Bu yağlar kükürd miqdarı 500 ppm-ə qədər
olan bütün dizel tətbiqlərində istifadə üçün hazırlanmışdır. Bununla birlikdə, 15 kq-dan çox
kükürd tərkibli bu yağların istifadəsi davamlılıq və ya yağ dəyişdirmə intervalına təsir göstərə
bilər. API CK-4 yağları yağ oksidləşməsindən, qaşınma səbəbindən özlülük itkisindən və
yağ aerasiyasından, eləcə də katalizatordan zəhərlənmədən, mühərrikin aşınmasından,
piston yatağından və aşınmanın pozulmasından yüksək səviyyədə qorunmanı təmin etmək
üçün hazırlanmışdır. API CK-4 yağları API CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS, CI-4 və CH-4 performans
meyarlarını aşır və bu API-lərdən istifadə edən mühərrikləri effektiv şəkildə yağlaya bilər.
Kükürdü 15 ppm-dən çox olan CK-4 yağından istifadə edərkən, xidmət intervalları barədə
tövsiyələr üçün mühərrik istehsalçısına müraciət edin.

FA-4

2017 il İstixana qazı (GHG) emissiya standartlarına cavab verən bəzi yüksək sürətli dörd taktlı
dizel mühərriklərində istifadə üçün xüsusi olaraq hazırlanmış bəzi XW-30 yağlarını təsvir edir.
Bu yağlar 15 km-ə qədər dizel yanacağı kükürd tərkibi olan magistral tətbiqlərdə istifadə üçün
hazırlanmışdır. API FA-4 yağ uyğunluğu üçün mühərrik istehsalçısının tövsiyələrinə baxın.
API FA-4 qarışıq yağlar yüksək istilik ilə (HTHS) 2.9 cP-dən 3.2 cP-yə qədər olan yüksək bir
temperaturda bir viskozite aralığındarır, bu da İG emissiyalarının azaldılmasına kömək edir.
Bu yağlar emissiya idarəetmə sisteminin dayanıqlığını qorumaq üçün xüsusilə təsirlidir. Digər
qabaqcıl emal sistemlərindən istifadə olunur. API FA-4 yağları, yağ oksidləşməsindən, yağın
havalanması səbəbindən özlülük itkisindən qorunmaqla yanaşı katalizator zəhərlənməsindən
qorunmaq üçün hazırlanmışdır hissəcik filtrinin tıxanması, mühərrikin aşınması, pistonlardakı
yataqlar, aşağı və yüksək temperatur xüsusiyyətlərinin pisləşməsi və qatılıq səbəbindən
özlülüyün artmasını təmin edir. API FA-4 yağları nə dəyişdirilə bilər, nə də CI-4 PLUS, CI-4
və CH-4, CK-4, CJ-4, CI-4 API ilə uyğun gəlir. API FA-4 yağlarının istifadəyə yararlı olub
olmadığını müəyyən etmək üçün mühərrik istehsalçısının tövsiyələrinə baxın. API FA-4 yağları
kükürd səviyyəsi 15 ppm-dən çox olan daha böyük yanacaqlarla istifadə üçün tövsiyə edilmir.
Kükürd səviiəsi 15 ppm-dən çox olan yanacaqlar üçün mühərrik istehsalçısının tövsiyələrinə
baxın.
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DIESEL ENGINES
API SERVICE
CATEGORY
CATEGORY DEFINITION
CA

Engine oil intended for use in vehicles built between 1940 and 1948. Prevents corrosion and
deposit formation, it is for mild to moderate naturally aspirated diesel engine operations.

CB

Engine oil intended for use in vehicles built between 1949 and 1954. Additional to API CA
category, better wear,oxidation and deposit control.

CC

Engine oil fulfil the specifications of vehicles built between 1955 and 1960. Additional to API CB
category, better deposit control even at high temperatures for tubocharged, supercharged
and naturally aspirated diesel engines using high level of sulphur containing fuels.

CD

Engine oilsintended for use in vehicles built between 1961 and 1982. Additional to API CC
category, better wear and deposit control, prevent rust and corrosion in tubocharged,
supercharged and naturally aspirated diesel engines having moderate to severe operation.

CD-II

Engine oil intended for use in two stroke engines built between 1955 and 1960. Corresponds
to API CD category, also revised in 1985.

CE

Engine oil intended for use in vehicles built between 1983 and 1993. Additional to API CD
category, less oil consumption, better wear and deposit control in tubocharged, supercharged
and naturally aspirated diesel engines having severe operation.

CF

Engine oil intended for use in vehicles built after 1994. Additional to API CD category, better
deposit control, prevent bearing corrosion in indirect injection,tubocharged, supercharged
and naturally aspirated diesel engines using high level of sulphur containin fuels and having
severe operation.

CF-4

Engine oil intended for use in vehicles built between 1990 and 1994. Additional to API CE
category, less deposit and oil consumption in tubocharged, supercharged and naturally
aspirated diesel engines having severe operation.

CF-II

Engine oils intended for use in two stroke engines built after 1994. Additional to API CF
category, less cylinder/piston ring wear and deposit.

CG-4

Engine oils intended for use in vehicles built between 1994 and 1997. Additional to API CF-4
category, better piston deposit control and less carbon residue in high speed, direct injection,
turbocharged diesel engines having severe operation.

CH-4

Engine oils intended for use in vehicles built between 1998 and 2001. Additional to API CG-4
category, less exhaust emission in high speed, direct injection,
turbocharged diesel engines, using sulphur content up to 0.5% fuels and having severe
operation.

CI-4

Engine oils intended for use in vehicles built between 2002 and 2003. Additional to API CH-4
category, better thermal stability and piston deposit control in high speed, direct injection,
turbocharged diesel engines with EGR and other exhaust emission systems using sulphur
content up to 0.5% fuels and having severe operation.
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CI-4
PLUS

Engine oils intended for use in vehicles built between 2004 and 2006. Additional to API
CI-4 category, better soot control and mechanic stability in high speed, direct injection,
turbocharged diesel engines with EGR and other exhaust emission systmes using sulphur
content up to 0.5% fuels and having severe operation.

CJ-4

Engine oils intended for use in vehicles built after 2007. Additional to API CI-4 Plus
category, better oxidation and soot control over high temperatures, easily pumpability at
los temperatures and less oil consumption in high speed, direct injection, turbocharged
diesel engines with advanced aftertreatment systmes, using sulphur content up to 0.5%
fuels and having severe operation.

CK-4

Describes oils for use in high-speed four-stroke cycle diesel engines designed to meet
2017 model year on-highway and Tier 4 non-road exhaust emission standards as well as for
previous model year diesel engines. These oils are formulated for use in all applications with
diesel fuels ranging in sulfur content up to 500 ppm. However, the use of these oils with
greater than 15 ppm sulfur fuel may impact exhaust aftertreatment system durability and/or
oil drain interval. API CK-4 oils are especially effective at sustaining emission control system
durability where particulate filters and other advanced aftertreatment systems are used. API
CK-4 oils are designed to provide enhanced protection against oil oxidation, viscosity loss
due to shear, and oil aeration as well as protection against catalyst poisoning, particulate
filter blocking, engine wear, piston deposits, degradation of low- and high-temperature
properties, and soot-related viscosity increase. API CK-4 oils exceed the performance criteria
of API CJ-4, CI-4 with CI-4 PLUS, CI-4, and CH-4 and can effectively lubricate engines
calling for those API Service Categories. When using CK-4 oil with higher than 15 ppm sulfur
fuel, consult the engine manufacturer for service interval recommendations.

FA-4

Describes certain XW-30 oils specifically formulated for use in select high-speed four-stroke
cycle diesel engines designed to meet 2017 model year on-highway greenhouse gas (GHG)
emission standards. These oils are formulated for use in on-highway applications with diesel
fuel sulfur content up to 15 ppm. Refer to individual engine manufacturer recommendations
regarding compatibility with API FA-4 oils. API FA-4 oils are blended to a high temperature
high shear (HTHS) viscosity range of 2.9cP-3.2cP to assist in reducing GHG emissions.
These oils are especially effective at sustaining emission control system durability where
particulate filters and other advanced aftertreatment systems are used. API FA-4 oils are
designed to provide enhanced protection against oil oxidation, viscosity loss due to shear,
and oil aeration as well as protection against catalyst poisoning, particulate filter blocking,
engine wear, piston deposits, degradation of low- and high-temperature properties, and
soot’ related viscosity increase. API FA-4 oils are neither interchangeable nor backward
compatible with API CK-4, CJ-4, CI-4 with CI-4 PLUS, CI-4, and CH-4 oils. Refer to engine
manufacturer recommendations to determine if API FA-4 oils are suitable for use. API FA-4
oils are not recommended for use with fuels having greater than 15 ppm sulfur. For fuels
with sulfur contents greater than 15 ppm, refer to engine manufacturer recommendations
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MÜHƏRRİK
YAĞLARININ ACEA
XİDMƏT KATEQORİYASI
AĞIR TİCARƏT DİZEL MÜHƏRRİK
YAĞLARININ ACEA XİDMƏT
KATEQORİYASI
KATEQORİYA TƏRİFİ

E1

Dizel mühərrik yağı CCMC D-4 və MB 227.1 performansını təmin edir

E2

Dizel mühərrik yağı CCMC D-4-dən çoxdur və MB 228.1 spesifikasiyasına cavab verir.

E3

Dizel mühərrik yağı CCMC D-4 və MB 228.3 spesifikasiyalarına cavab verir, yüksək səviyyədə
qatılıqda özlülüyün artmasına nəzarət edir.

E4

Piston təmizliyinə, aşınmaya və sürtkü sabitliyinə mükəmməl nəzarət edən sabit yağdır. Yüksək
qiymətləndirilənlər Avro I, Avro II, Avro III, Avro IV və Avronun emissiya tələblərinə cavab verən
və çox ağır vəziyyətdə işləyən dizel mühərrikləri üçün tövsiyə olunur. Hissəcik filtrləri olmayan
mühərriklər üçün və bəzi EGR mühərrikləri və SCR NOx azaldılması sistemləri ilə təchiz olunmuş
bəzi mühərriklər üçün uygundur. Bununla birlikdə, mühərrik istehsalçıları arasında tövsiyələr
fərqli ola bilər, buna görə şübhə yarandıqda Sürücü Təlimatları və / və ya satıcılarla məsləhətləşin.

E5

Dizel mühərrik yağı E3 performansını üstələyir, yüksək səviyyəli qatı altında aşınmanın qarşısını
alır, çöküntülərin idarə edilməsini və yanacağın qənaətinə nəzarəti təmin edir.

E6

Piston təmizliyinə, aşınmaya və sürtkü sabitliyinə mükəmməl nəzarət edən sabit yağdır. Yüksək
qiymətləndirilənlər Avro I, Avro II, Avro III, Avro IV və Avronun emissiya tələblərinə cavab verən
və çox ağır vəziyyətdə işləyən dizel mühərrikləri üçün tövsiyə olunur. Hissəcik filtrləri olmayan
mühərriklər üçün və bəzi EGR mühərrikləri və SCR NOx azaldılması sistemləri ilə təchiz olunmuş
bəzi mühərriklər üçün uygundur. Bununla birlikdə, mühərrik istehsalçıları arasında tövsiyələr
fərqli ola bilər, buna görə şübhə yarandıqda Sürücü Təlimatları və / və ya satıcılarla məsləhətləşin.

E7

Piston təmizliyini və çuxur cilalanmasını effektiv idarə etmək üçün sabit yağdır. Bundan əlavə,
aşınmadan mükəmməl qorunmanı, sürtkü yağının nəzarət qabiliyyəti və sabitliyi təmin edir.
Yüksək qiymətləndirilənlər Avro I, Avro II, Avro III, Avro IV və Avronun emissiya tələblərinə
cavab verən və çox ağır vəziyyətdə işləyən dizel mühərrikləri üçün tövsiyə olunur. Hissəcik
filtrləri olmayan mühərriklər üçün və bəzi EGR mühərrikləri və SCR NOx azaldılması sistemləri
ilə təchiz olunmuş bəzi mühərriklər üçün uygundur. Bununla birlikdə, mühərrik istehsalçıları
arasında tövsiyələr fərqli ola bilər, buna görə şübhə yarandıqda Sürücü Təlimatları və / və ya
satıcılarla məsləhətləşin.

E9

Piston təmizliyini və çuxur cilalanmasını effektiv idarə etmək üçün sabit yağdır. Bundan əlavə,
aşınmadan mükəmməl qorunmanı, sürtkü yağının nəzarət qabiliyyəti və sabitliyi təmin edir.
Yüksək qiymətləndirilənlər Avro I, Avro II, Avro III, Avro IV və Avronun emissiya tələblərinə
cavab verən və çox ağır vəziyyətdə işləyən dizel mühərrikləri üçün tövsiyə olunur. Hissəcik
filtrləri olmayan mühərriklər üçün və bəzi EGR mühərrikləri və SCR NOx azaldılması sistemləri
ilə təchiz olunmuş bəzi mühərriklər üçün uygundur. E9, hissəcik filtrləri ilə təchiz olunmuş
mühərriklər üçün tövsiyə olunur və aşağı kükürd ilə birlikdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş
dizel yanacağıdır.
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ENGINE OILS
ACEA SERVICE
CATEGORY
HEAVY COMMERCIAL DIESEL
ENGINE OILS ACEA SERVICE
CATEGORY
CATEGORY DEFINITION

E1

Diesel engine oil satisfies CCMC D-4 and MB 227.1 performances.

E2

Diesel engine oil exceeds CCMC D-4 and satisfies MB 228.1 performances.

E3

Diesel engine oil satisfies CCMC D-4 and MB 228.3 performances, controls viscosity increases
under gigh level of soot.

E4

Stable, stay-in-grade oil providing excellent control of piston cleanliness, wear, soot handling
and lubricant stability. It is recommended for highly rated diesel engines meeting Euro I, Euro
II, Euro III, Euro IV and Euro emission requirements and running under very severe conditions. It
is suitable for engines without particulate filters, and for some EGR engines and some engines
fitted with SCR NOx reduction systems. However, recommendations may differ between engine
manufacturers so Driver Manuals and/or Dealers shall be consulted if in doubt.

E5

Diesel engine oil exceeds E3 performance, preventing wear under high level of soot, providing
control of deposit and fuel economy.

E6

Stable, stay-in-grade oil providing excellent control of piston cleanliness, wear, soot handling
and lubricant stability. It is recommended for highly rated diesel engines meeting Euro I, Euro
II, Euro III, Euro IV and Euro V emission requirements and running under very severe conditions.
It is suitable for EGR engines, with or without particulate filters, and for engines fitted with
SCR NOx reduction systems. E6 quality is strongly recommended for engines fitted with
particulate filters and is designed for use in combination with low sulphur diesel fuel. However,
recommendations may differ between engine manufacturers so Driver Manuals and/or Dealers
shall be consulted if in doubt.

E7

Stable, stay-in-grade oil providing effective control with respect to piston cleanliness and bore
polishing. It further provides excellent wear control, soot handling and lubricant stability. It
is recommended for highly rated diesel engines meeting Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV and
Euro V emission requirements and running under severe conditions. It is suitable for engines
without particulate filters, and for most EGR engines and most engines fitted with SCR NOx
reduction systems. However, recommendations may differ between engine manufacturers so
Driver Manuals and/or Dealers shall be consulted if in doubt.

E9

E9 Stable, stay-in-grade oil providing effective control with respect to piston cleanliness and
bore polishing. It further provides excellent wear control, soot handling and lubricant stability. It
is recommended for highly rated diesel engines meeting Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV and Euro
V emission requirements and running under severe conditions. It is suitable for engines with or
without particulate filters, and for most EGR engines and for most engines fitted with SCR NOx
reduction systems. E9 is strongly recommended for engines fitted with particulate filters and is
designed for use in combination with low sulphur diesel fuel. However, recommendations may
differ between engine manufacturers so Drivers Manuals and/or Dealers should be consulted
if in doubt.
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AVTOMOBİL DİŞLİ
YAĞI APİ XİDMƏT
KATEQORİYASI
KATEQORİYA TƏRİFİ
GL-1

Mexaniki ötürmə qutuları və mülayim şəraitdə işləyən spiral, əyri və qurd dişli yağlar
üçün nəzərdə tutulmuş dişli yağıdır.

GL-2

Normal şəraitdə işləyən qurd dişliləri ilə differensiallar üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi
əlavələrlə dişli yağıdır.

GL-3

Normal şəraitdə işləyən spiral və dişli mexaniki ötürmələr və differensiallar üçün
nəzərdə tutulmuş dişli yağıdır.

GL-4

Hipoid dişli olan ağır diferensial dişlilər üçün MIL-L-2105 spesifikasiyasına uyğundur.
Həddindən artıq təzyiq və xüsusi əlavələr ehtiva edir.

GL-5

Dişli yağı ağır şərtlərdə işləyən hipoid dişli diferensiallar üçün hazırlanmış MIL-L-2105
D spesifikasiyasına uyğundur.

MT-1

Transmissiya yağı, çətin vəziyyətdə işləyən sinxronizasiya edilməmiş mexaniki ötürmə
qutuları və sürət qutuları üçün hazırlanmışdır. Həddindən artıq təzyiqə malikdir və
aşqarlar, köpük müqaviməti, istiliyə davamlılıq və möhkəmlik sınaqlarından keçir.
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AUTOMOTIVE GEAR
OILS API SERVICE
CATEGORY
CATEGORY DEFINITION
GL-1

Gear oil intended for manuel transmissios and differentials with spiral, bevel and
worm gears operating under mild conditions.

GL-2

Gear oil with special additives intended for differentials with worm gears operating
under normal conditions.

GL-3

Gear oil intended for manuel transmissios and differentials with spiral and bevel
gears operating under normal conditions.

GL-4

Gear oil satifies the MIL-L-2105 specification intended for differentials with hypoid
gears operating under severe conditions. Contains extreme pressure nad ather
special additives.

GL-5

Gear oil satisfies the MIL-L-2105 D specificationintended for differentials with hypoid
gears operating under severe conditions. Contains speacial additives for extreme
pressure and impact loads.

MT-1

Gear oil itended for non-synchronized manual transmissions and gear boxes
operating under severe conditions. Contains extreme pressure additives and passes
the foam preventing, thermal stability and seal compatibility tests.
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SERTİFİKATLARIMIZ
CERTIFICATES
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SERTİFİKATLARIMIZ
CERTIFICATES

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0002 approval
Company name:
Product name:
Oil code(s):
Viscosity grade:

ALCO LLC
AMINOL SUPER SPD3 10W-40
OR-F64376F-A
10W-40
Yes
Yes
Yes

Volvo VDS-3 approval
Mack EO-N approval
Renault VI RLD-2 approval

Approval date:
Validity:

July 6, 2020

Approval #: 417-0002-20-2106

Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be
submitted at the expiry date ± two months.

Approval:

Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further
quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this
product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

Volvo Group Trucks Technology

Volvo Group Trucks Technology

STD 417-0002 approval

STD 417-0002 approval

Company name:
Product name:
Oil code(s):
Viscosity grade:

Company name:
Product name:
Oil code(s):
Viscosity grade:

ALCO LLC
AMINOL PREMIUM PMD2 10W-40
OR-F62991F-A
10W-40
Yes
Yes
Yes

Volvo VDS-3 approval
Mack EO-N approval
Renault VI RLD-2 approval

Approval date:
Validity:

July 6, 2020

Approval #: 417-0002-20-2105

Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be
submitted at the expiry date ± two months.

Approval:

Yes
Yes
Yes

Volvo VDS-3 approval
Mack EO-N approval
Renault VI RLD-2 approval

Approval date:
Validity:

July 6, 2020

Approval #: 417-0002-20-2107

Approval expires two years after the approval date.
For approval extension, a complete and updated approval form must be
submitted at the expiry date ± two months.

Approval:

Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further
quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this
product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).
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ALCO LLC
AMINOL PREMIUM PMD1 15W-40
OR-F56515D-I
15W-40
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Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further
quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this
product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).
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