
ڤيدول، اسم عريق يرتبط باجلودة والقيمة في عالم زيوت السيارات ألكثر من قرن. حيث يذكر التاريخ 
تغيير صورة وسائل  بشكل كبير، وهكذا استطاعت  التي مت تصنيعها عاملياً  »تي«،  فورد طراز  سيارة 

النقل والنقل الشخصي. 

املتحدة  الواليات  بنسلفانيا،  والية  تأسيسها في  لڤيدول، مت  األم  الشركة  أويل 1881،  وتر  تايد  شركة 
األمريكية، مكان والدة الذهب السائل – البترول- والتي قادت العالم نحو أسلوب جديد لوسائل النقل. 
منذ بداية 1900، اختيرت ماركة ڤيدول من قبل مصنعي السيارات الشهيرة في العالم بدءاً من فورد، 

مرسيدس بنز، أودي، ڤولڤو، بي إم دبليو ومجموعة من الشركات األوروبية واليابانية الكبرى.

التشحيم،  زيوت  رائد في مجال  املتالحقة في مسيرتها املهنية اختيارها كاسم  ومن ضمن اجنازاتها 
رحلة  أطول  في  زيبلني  غراف  قاد طائرة  الذي  ليندبيرغ  تشارلز  مثل  عاملياً  قبل طيارين مشهورين  من 
اليابان إلى الواليات املتحدة  عبر األطلسي، وبانغ هورن وهيمدون الذين قاما بأول رحلة دون توقف من 
األمريكية، حيث أطلقا على طائرتهما اسم »ِمس ڤيدول« وبذلك قدمت ڤيدول الزيت الذي ساعد على 

إكمال هذه الرحلة.

موديل تي - 1914

مس ڤيدول - 1931

تاريخ األسطورة



غراف زيبلني - 1928

فريتس بوش - 1975

أحداث هامة



أحداث هامة

زيت احملركات ڤيدول سينترون 5 دبليو-40 - زيت صناعي بالكامل عالي األداء ومتعدد الدرجات. مت تصنيعه باستخدام 
الظروف. تساهم تركيبة ڤيدول سينترون عالية اجلودة وتقنيتة  أداًء ال نظير له في ظل أقسى  توفر  تقنية متطورة 
املتطورة في توفير استهالك الوقود بشكل كبير مع منح قوة غشاء محسنة وتوازن في عملية التأكسد. إنه احلل األمثل 
جلميع أنواع السيارات التي تتطلب زيت محركات بلزوجة 5 دبليو-40، مبا فيها سيارات بي.إم.دبليو، فولكس واجن ورينو.

وصف املنتج

زيت محركات سيارات الركاب

متوفر: 1ليتر - 4ليتر - 208 ليتر

• فعالية وقود متميزة.

• يعزز أداء احملرك ويحميه أثناء درجات احلرارة العالية.

• حتكم ممتاز بعمل البستون.

• حماية عالية ضد تكون الترسبات والتلوث الناجم عن االحتراق.

• يحافظ على نظافة احملرك بشكل كبير.

املزايا و الفوائد

سينترون 5 دبليو-40 يتمتع بكافات املواصفات املطلوب توفرها في أحدث زيوت محركات سيارات الركاب فيما يخص 
احملركات املتطابقة مع يورو 4 التي ال تستخدم أجهزة ما بعد املعاجلة، كما أنه يلبي متطلبات املواصفات التالية:

• في. دبليو: 502.00 / 505.00  • إيه.سي.إي.إيه: إيه.3-12/بي12-4 
• بورش: إيه40 • إيه.بي.آي: إس.إن/سي.إف 

• بي.إيه.إس: بي71 2296 • إم.بي.: 229.3 / 229.5 
• آر.إن 0700/ 0710 • بي.إم.دبليو: إل.إل.01 

خصائص األداء

زيت محركات صناعي

بالكامل متعدد الدرجات

إس آي إيه 5 دبليو-40 إيه پي آي: إس إن/سي إف
أداء األبطال

صنع في اجنلترا



زيت احملركات ڤيدول سينترون 5 دبليو-20 - زيت صناعي بالكامل عالي األداء ومتعدد الدرجات. مت تصنيعه باستخدام 
الظروف. تساهم تركيبة ڤيدول سينترون عالية اجلودة وتقنيته  أداًء ال نظير له في ظل أقسى  توفر  تقنية متطورة 
املتطورة في توفير استهالك الوقود بشكل كبير مع منح قوة غشاء محسنة وتوازن في عملية التأكسد. إنه احلل 

األمثل جلميع أنواع السيارات التي تتطلب زيت محركات بلزوجة 0 دبليو-20.

وصف املنتج

زيت محركات سيارات الركاب

متوفر: 1ليتر - 4ليتر - 208 ليتر

فعالية وقود متميزة.  •

يعزز أداء احملرك ويحميه أثناء درجات احلرارة العالية.  •

خصائص فريدة مقاومة للتآكل تدوم طويالً.  •

يحافظ على نظافة احملرك بشكل كبير.   •

أداء يدوم طويالً وحماية من التآكل.   •

حماية عالية ضد تكون الترسبات والتلوث الناجم عن االحتراق.  •

حماية من احلرارة العالية ضد التصاق حلقات الكباس وضمان أداء زيت واستهالك أقل للزيت وانبعاثات أقل.   •

املزايا و الفوائد

سينترون 5 دبليو-20 يتمتع أو يتجاوز متطلبات املواصفات التالية:

• إيه.سي.إي.إيه: إيه.5-12/بي 12-5  • إيه.بي.آي: إس.إن/سي.إف 
• فورد : دبليو اس اس- ام 2 سي 948-بي  • اي ال اس ايه سي : جي اف -5 

• فورد : دبليو اس اس- ام 2 سي 925 

خصائص األداء

زيت محركات صناعي 

بالكامل متعدد الدرجات

إس.آي. إيه 5 دبليو-20 إيه.بي.آي.: إس.إن./سي.إف
أداء األبطال

صنع في اجنلترا

زيت احملركات ڤيدول سينترون 5 دبليو-30 - زيت صناعي بالكامل عالي األداء ومتعدد الدرجات. مت تصنيعه باستخدام 
تقنية متطورة توفر أداًء ال نظير له في ظل أقسى الظروف. تساهم تركيبة ڤيدول سينترون عالية اجلودة وتقنيته 
املتطورة في توفير استهالك الوقود بشكل كبير مع منح قوة غشاء محسنة وتوازن في عملية التأكسد. إنه احلل األمثل 
جلميع أنواع السيارات التي تتطلب زيت محركات بلزوجة 5 دبليو-30، مبا فيها سيارات بي.إم.دبليو، فولكس واجن ورينو.

وصف املنتج

زيت محركات سيارات الركاب

متوفر: 1ليتر - 4ليتر - 208 ليتر

• فعالية وقود متميزة.

• يعزز أداء احملرك ويحميه أثناء درجات احلرارة العالية.

• حتكم ممتاز بعمل البستون.

• حماية عالية ضد تكون الترسبات والتلوث الناجم عن االحتراق.

• يحافظ على نظافة احملرك بشكل كبير.

املزايا و الفوائد

سينترون 5 دبليو-30 يتمتع بكافة املواصفات املطلوب توفرها في أحدث زيوت محركات سيارات الركاب فيما يخص 
احملركات املتطابقة مع يورو 4 التي ال تستخدم أجهزة ما بعد املعاجلة، كما أنه يلبي متطلبات املواصفات التالية:

• إيه.سي.إي.إيه: إيه.5-12/بي 12-5  • إيه.بي.آي: إس.إن/سي.إف 
• بي.إم.دبليو: إل.إل.01 • إم.بي.: 229.3 / 229.5 

• فورد : ام 2 سي 913 د/913 سي  • فولكس واجن: 502.00 / 505.00 

خصائص األداء

زيت محركات صناعي 

بالكامل متعدد الدرجات

إس.آي. إيه 5 دبليو-30 إيه.بي.آي.: إس.إن./سي.إف
أداء األبطال

صنع في اجنلترا



النقاء مالئم لالستعمال في سيارات  مبزيد صناعي عالي  زيت محركات   - دبليو-50   20 باورترون  ڤيدول  احملركات  زيت 
احلل  دبليو 50  هو  باورترون 20  فائقة. ڤيدول  بتقنية مضافة  ومزود  اخلفيفية  واملركبات  بالبنزين  التي تعمل  الركاب 

األمثل خملتلف االستعماالت في ظروف التشغيل القاسية ويضمن أقصى حماية 

وصف املنتج

زيت محركات سيارات الركاب

متوفر: 1ليتر - 4ليتر - 208 ليتر

يحافظ على نظافة احملرك بشكل كبير ويعزز أداء احملرك في درجات احلرارة العالية.  •

. حماية ممتازة ضد تكون الترسبات مصممة للسيارات في املدن كثيرة التوقف.  •

أدنى استهالك للزيت.  •

حماية من التصاق حلقات الكباس في درجات احلرارة العالية.   •

حماية من التأكل والتلف تدوم طويال.  •

املزايا و الفوائد

باورترون 20 دبليو -50 يتمتع أو يتجاوز متطلبات املواصفات التالية:

• أم بي : 229.1  • إيه.بي.آي: إس.ال/سي.إف 
• ايه سي اي ايه : ايه 3 /بي 3  

خصائص األداء

زيت محركات صناعي 

بالكامل متعدد الدرجات

إس.آي. إيه 20 دبليو-50 إيه.بي.آي.: إس.ال./سي.إف

زيت احملركات ڤيدول سينترون 0 دبليو-20 - زيت صناعي بالكامل عالي األداء ومتعدد الدرجات. مت تصنيعه باستخدام 
تقنية متطورة توفر أداًء ال نظير له في ظل أقسى الظروف. تساهم تركيبة ڤيدول سينترون عالية اجلودة وتقنيته 
املتطورة في توفير استهالك الوقود بشكل كبير مع منح قوة غشاء محسنة وتوازن في عملية التأكسد. إنه احلل 

األمثل جلميع أنواع السيارات التي تتطلب زيت محركات بلزوجة 0 5 دبليو-20

وصف املنتج

زيت محركات سيارات الركاب

متوفر: 1ليتر - 4ليتر - 208 ليتر

فعالية وقود متميزة.  •

يعزز أداء احملرك ويحميه أثناء درجات احلرارة العالية.  •

خصائص فريدة مقاومة للتآكل تدوم طويالً.  •

يحافظ على نظافة احملرك بشكل كبير.   •

أداء يدوم طويالً وحماية من التآكل.  •

حماية عالية ضد تكون الترسبات والتلوث الناجم عن االحتراق.  •

حماية من احلرارة العالية ضد التصاق حلقات الكباس وضمان أداء زيت واستهالك أقل للزيت وانبعاثات أقل.   •

املزايا و الفوائد

سينترون 0 دبليو-20 يتمتع أو يتجاوز متطلبات املواصفات التالية:

• إيه.سي.إي.إيه: إيه.5-12/بي 12-5  • إيه.بي.آي: إس.إن/سي.إف 
• اي ال اس ايه سي : جي اف -5 ي 

خصائص األداء

زيت محركات صناعي 

بالكامل متعدد الدرجات

إس.آي. إيه 0 دبليو-20  إيه.بي.آي.: إس.إن./سي.إف
أداء األبطال

صنع في اجنلتراصنع في اجنلترا



زيت احملركات ڤيدول إيليت درايڤ إس آي. آيه 5 دبليو -30 و20  يتمتع بتركيبة من زيوت أساسية فيرجن فاخرة اجلودة 
ملنح محركات الركاب اجلديدة والقدمية أفضل أداء. زيت احملركت ڤيدول إيليت درايڤ يتطابق مع متطلبات إيه بي آي إس 
أن.، آي إل.إس.إيه.سي جي اف-5 ويحمي قطع احملركات. ويحافظ على نوعيته طوال فترة التشغل ويوفر حتكماً ممتازاً 
باألوساخ والرواسب. مواد مضافة قوية مضادة لالحتكاك تساعد قطع احملرك عند التشغيل في درجات احلرارة الباردة 

ويساعد في حتسني كفاءة الوقود. 

وصف املنتج

زيت محركات سيارات الركاب

متوفر: 1ليتر - 4ليتر - 208 ليتر

زيت محرك بترول عالي اجلودة مع ثبات قوي مضاد لألكسدة احلرارية.  •

يوفر حماية فائقة ملكونات احملرك ضد التلف والتآكل.   •

نظام تنظيف متطور يساعد على نظافة احملرك بشكل كبير.   •

معالج من زيوت أساسية فيرجن عالية اجلوة.  •

مالئم للمركبات األمريكية واليابانية واألوروبية الصنع التي تعمل على البنزين والبروبان ووقود سي ان جي الذي   •
يتطلب اي ال اس ايه سي جي اف 5، ايه بي اي اس ان أو الفئات السابقة. 

املزايا و الفوائد

إيليت درايڤ 5 دبليو -30 و20 يتمتع أو يتجاوز متطلبات املواصفات التالية:

• اي ال اس ايه سي : جي اف – 5  • إيه.بي.آي: إس.ان 
• فورد: دبليو إس.إس- أم 2 سي 929-إيه • كرايسلر: أم إس-6395 تي 

• فورد : دبليو إس إس – أم 2945-إيه  • فورد : دبليو إس إس – أم 2 سي 930 – إيه  
• فورد : دبليو إس.إس. – أم 2946-إيه 

خصائص األداء

صنع في كندا

زيت احملركات ڤيدول باورترون 10 دبليو-40  زيت محركات بتركيبة خاصة بتقنية صناعية تفي مبواصفات األداء الصارمة 
حملركات الديزل والبنزين بشاحن تيربو والسحب الطبيعي في ظروف التشغيل العادية والقاسية. 

وصف املنتج

زيت محركات سيارات الركاب

متوفر: 1ليتر - 4ليتر - 208 ليتر

أداء متميز في درجات احلرارة العالية واملنخفضة.   •

كفاءة وقود متميزة وانبعاثات منخفضة.   •

أداء زيت متطور واستهالك منخفض.   •

يحافظ على نظافة احملرك بشكل كبير.  •

يعزز أداء احملرك في درجات احلرارة العالية ضد االلتصاق والتآكل.   •

املزايا و الفوائد

باورترون 10 دبليو - 40 يتمتع أو يتجاوز متطلبات املواصفات التالية

• أيه سي ئي ايه : ايه 3، بي 3، بي4 • إيه.بي.آي: إس.ال/سي.إف 
• أم بي : 227.5، 229.1 • في دبليو: 500.00، 505.00 

خصائص األداء

زيت محركات صناعي بالكامل متعدد الدرجات

إس.آي. إيه 10 دبليو-40 إيه.بي.آي.: إس.ال./سي.إف

حماية ال تضاهى كفاءة في استهالك الوقود

صنع في اجنلترا

زيت محركات بترول فاخر متعدد الدرجات 

إس.آي. إيه 5 دبليو-30  إس.آي. إيه 5 دبليو -20
إيه.بي.آي.: إس أن/ جي أف-5



زيت احملركات ڤيدول إيليت 10 دبليو -40  يتمتع بتركيبة من زيوت أساسية فيرجن فاخرة اجلودة ملنح محركات الركاب 
اجلديدة والقدمية أفضل أداء. ويحافظ على نوعيته طوال فترة التشغل ويوفر حتكماً ممتازاً باألوساخ والرواسب. مواد مضافة 
قوية مضادة لالحتكاك تساعد قطع احملرك عند التشغيل في درجات احلرارة الباردة ويقاوم تآكل الزيت خالل فترات تصريف 

الزيت املوصى بها. 

وصف املنتج

زيت محركات سيارات الركاب

متوفر: 1ليتر - 4ليتر - 208 ليتر

زيت محرك بترول عالي اجلودة مع ثبات قوي مضاد لألكسدة احلرارية.  •

يوفر حماية فائقة ملكونات احملرك ضد التلف والتآكل.   •

نظام مواد مضافة فريدة للتنظيف حتافظ على جميع امللوثات في محلول معلق دقيق  يساعد على نظافة احملرك   •
بشكل كبير وحتقيق كفاءة وقود ممتازة.

يوصى به للمركبات املزودة بحاقن وقود بشاحن تيربو/ساحب طبيعي ومناسب أيضاً حملركات الديزل.  •

املزايا و الفوائد

ڤيدول إيليت 10 دبليو -40 يتمتع أو يتجاوز متطلبات املواصفات التالية:

• إيه.بي.آي: إس ال/ سي اف

خصائص األداء

زيت محركات بترول فاخر متعدد 

الدرجات حملركات البنزين والديزل

إس.آي. إيه 10 دبليو-40 إيه.بي.آي.: إس ال/ سي اف
مع معزز ثالثي

زيت احملركات ڤيدول إيليت 20 دبليو -50  يتمتع بتركيبة من زيوت أساسية فيرجن فاخرة اجلودة ملنح محركات الركاب 
اجلديدة والقدمية أفضل أداء. ويحافظ على نوعيته طوال فترة التشغل ويوفر حتكماً ممتازاً باألوساخ والرواسب. مواد 
مضافة قوية مضادة لالحتكاك تساعد قطع احملرك عند التشغيل في درجات احلرارة الباردة ويقاوم تآكل الزيت خالل 

فترات تصريف الزيت املوصى بها. 

وصف املنتج

زيت محركات سيارات الركاب

متوفر: 1ليتر - 4ليتر - 208 ليتر

زيت محرك بترول عالي اجلودة مع ثبات قوي مضاد لألكسدة احلرارية.  •

يوفر حماية فائقة ملكونات احملرك ضد التلف والتآكل.   •

نظام مواد مضافة فريدة للتنظيف حتافظ على جميع امللوثات في محلول معلق دقيق  يساعد على نظافة احملرك   •
بشكل كبير وحتقيق كفاءة وقود ممتازة.

يوصى به للمركبات املزودة بحاقن وقود بشاحن تيربو/ساحب طبيعي ومناسب أيضاً حملركات الديزل.  •

معالج من زيوت أساسية فيرجن عالية اجلودة..  •

املزايا و الفوائد

ڤيدول إيليت 20 دبليو -50 يتمتع أو يتجاوز متطلبات املواصفات التالية:

• إيه.بي.آي: إس ال سي اف

خصائص األداء

زيت محركات بترول فاخر متعدد 

الدرجات حملركات البنزين والديزل

إس.آي. إيه 20 دبليو-50 إيه.بي.آي.: إس ال/ سي اف
ينظف ويبرد احملرك



الدرجة األولى يناسب االستخدام  الدرجات من  زيت احملركات ڤيدول ماراترون ال اتش هو زيت مركبات صناعي متعدد 
في محركات الديزل والبترول القوية. ويفي مبتطلبات ايه سي ئي ايه ومستويات األداء ايه بي اي ومصنع لالستعمال 
في املركبات بتقنية يورو 3 ويورو 4 حيث مستويات اس ايه بي اس املنخفضة غير محددة.كما يتمتع مبعايير انبعاثات 
العادم ويحافظ على اداء احملرك حيث يستخدم دورة غاز العادم مع وقود الديزل الذي يحتوي على الكبريت التي تصل 

نسبته إلى %0.5. 

وصف املنتج

 زيت محركات الديزل

متوفر: 1ليتر - 4ليتر - 5ليتر -  208 ليتر

فترات تبديل زيت طويلة واستهالك زيت منخفض.   •

يناسب استخدامات املركبات اخملتلفة مع محركات الديزل والبترول.  •

حماية ممتازة للمركبات األمريكية واألوروبية واليابانية الصنع.   •

يحمي من اإلهتراء  والتصاق احللقة في درجات احلرارة العالية مع احملافظة على أداء احملرك والزيت.   •

أداء ممتاز في درجات احلرارة العالية واملنخفضة.   •

حماية طويلة من التآكل والتلف. وثبات حراري وتأكسد ممتاز.   •

املزايا و الفوائد

ڤيدول ماراترون ال اتش يتمتع مبتطلبات املواصفات التالية:

• إيه.بي.آي: إس أي- /إس ال          • اي سي ئي ايه: ايه3/بي3، ئي4، ئي7           • فولفو : في دي اس-3 
• سكانيا: ال دي اف 2                  • موافقة ام بي : 228.5               • مان : 3275

• ماك: ئي او – ام +                       • كومينس: سي ئي اس 20078/20077/20076/20072/20071
• ار في اي : ار ال دي                     • ام اف: ام 1193، ام 1143، ام 1145              • جلوبال: دي اتش دي-1

خصائص األداء

زيت محركات ديزل قوي بتركيبة صناعية بالكامل عالي األداء 

إس.آي. إيه 10 دبليو-40 إيه.بي.آي.: سي-أي 4
فترات تبديل طويلة حماية مؤكدة 

صنع في اجنلترا

زيت احملركات ڤيدول إيليت 10 دبليو -30  يتمتع بتركيبة رائعة من زيوت أساسية فيرجن فاخرة اجلودة ملنح محركات 
لالحتكاك  مضادة  قوية  مضافة  مواد  والرواسب.  باألوساخ  ممتازاً  حتكماً  ويوفر  أداء.  أفضل  والقدمية  اجلديدة  الركاب 
تساعد قطع احملرك عند التشغيل في درجات احلرارة الباردة ويقاوم تآكل الزيت خالل فترات تصريف الزيت املوصى بها. 

وصف املنتج

زيت محركات سيارات الركاب

متوفر: 1ليتر - 4ليتر - 208 ليتر

يناسب املركبات األمريكية واألوروبية واليابانية الصنع.   •

يحافظ على احملرك نظيفاً لتشغيل سلس وقوي.   •

مؤشر لزوجة عالي جداً يحافظ على سيولة مميزة في درجات احلرارة املنخفضة )حتت الصفر( ودرجة لزوجة عالية في   •
التشغيل بدرجات احلرارة العالية للقضاء على التالمس بني املعادن في مختلف ظروف التشغيل. 

ثبات أكسدة وحرارة عالية جداً يضمن فترات تصريف زيت طويلة.   •

يوفر أفضل درجات التبريد ويساعد في حتقيق كفاءة عالية للمحرك.   •

املزايا و الفوائد

فيدول إيليت 10 دبليو -30 يتمتع أو يتجاوز متطلبات املواصفات التالية:

• إيه.بي.آي: إس ال/ سي اف 

خصائص األداء

زيت محركات بترول فاخر متعدد 

الدرجات حملركات البنزين والديزل

إس.آي. إيه 10 دبليو-30 إيه.بي.آي.: إس ال/ سي اف
مع معزز ثالثي



فيدول ماكس برو هو زيت محركات ديزل عالي األداء يوفر أقصى درجات احلماية للمركبات احلديثة مبحرك شاحن تيربو 
وسوبر تيربو ومحركات اآلالت الصناعية الثقيلة ومحركات الديزل ملركبات الطرق الوعرة. وميكن استخدامه للمركبات 
تويوتا،  ديوتز،  هينو،  فولفو،  وكاماتسو،  ومان  وكاتربيلر  كومينز  محركات  في  باستخدامه  يوصى  البنزين.  مبحركات 

ومحركات الديزل احلديثة.

وصف املنتج

متوفر في عبوات: 208 لتر

• يالئم االستخدام في محركات الديزل مبتطلبات ايه بي اي سي ال-4 ومحركات البنزين مبتطلبات اداء زيوت 
ايه بي اي  اس ال .

• تركيبة متميزة لضمان كفاءة الوقود ويقلل من التآكل واالنعباثات.

• زيوت مبؤشر لزوجة عالي يحافظ على تدفق متميز بدرجات احلرارة املنخفضة )ال من صفر( ولزوجة عالية في 
درجات احلرارة العالية للتشغيل للحد من تالمس املعدن مع بعضه البعض ضمن ظروف التشغيل املتنوعة. 

• معالج من زيوت أساسية فاخرة اجلودة أولية ومواد مضافة عالية األداء. 

• استقرار حراري وتأكسد ممتاز. 

املزايا و الفوائد

فيدول ماكس برو يتمتع مبتطلبات األداء التالية: 
• مانك 3275 • ام بي 228.3   • ايه بي اي : سي اي-4/اس ال  

• ماك: ئي او-ام+ • ام تي يو: الفئة 2   • فولفو : في دي اس -3 
• ايه سي ئي ايه: ئي 7-08 اإلصدار 2، أيه 3/ي 10-4

• رينو: ار ال دي-2 • كاتربلر: ئي سي اف- 1ايه  • كومنز: سي ئي اس20078/20077/20076 
• دي دي سي : 93كيه 215 • جلوبال: دي اتش دي - 1 

خصائص األداء

زيت محركات متعدد الدرجات عالي األداء 

اس ايه ئي 15 دبليو-40  ايه بي اي: سي أي 4 

جودة عالية من دون ترسيب أو تسخيم

زيت احملركات ڤيدول ماراترون هو زيت محركات ديزل ثقيلة فائق األداء يناسب االستخدام في محركات شاحن التيربو 
والسحب الطبيعي. يتمتع الزيت بتركيبة مصنوعة من زيوت اساسية تركيبية فاخرة وتقنية مواد مضافة اس ايه بي 
اس املنخفضة اخلاصة التي تطيل من العمر التشغيلي ملعدات ضبط االنبعاثات. وتضمن لزوجة 10 دبليو-40 حماية 

فائقة وتشغيل في ظروف الطقس احلارة والباردة. 

وصف املنتج

زيت محركات سيارات الركاب

متوفر: 1ليتر - 4ليتر - 208 ليتر

• فترات تبديل زيت طويلة. 

• أداء ممتاز بدرجات احلرارة العالية واملنخفضة.

• كفاءة وقود متميزة وضبط للرواسب. 

• نظافة عالية جداً للمحرك وأداء وحماية للمحرك تدوم طويالً. 

• تركيبة اس ايه بي اس منخفضة حتمي معدات ضبط االنبعاثات. 

املزايا و الفوائد

ڤيدول ماراترون 10 دبليو – 40 يتمتع مبتطلبات املواصفات التالية:

• أيه سي ئي ايه: ئي 4-08، ئي 6-08، ئي 7-08     • ايه بي اي: سي اي-4           • ام بي : 228.51 
• فولفو : في دي اس -3 • جاسو: دي اتش-2   • مان: ام 3477، ام تي يو نوع 3.12              

• ديوتز: دي كيو سي05-3  • سكانيا : رماد منخفض  • رينو : ار اكس دي، ار ال دي/ار ال دي-2                
• كاتربيلر: ئي سي اف-1-أ                    

خصائص األداء

زيت محركات ديزل قوي بتركيبة صناعية بالكامل عالي األداء 

إس.آي. إيه 10 دبليو-40 إيه.بي.آي.:  سي-أي  4
فترات تبديل طويلة 

حماية مؤكدة 

صنع في اجنلترا

 زيت محركات الديزل زيت محركات الديزل



فيدول ديزل ستار بلس 15 دبليو-40 هو زيت محركات ديزل عالي األداء مناسب لسيارات اجليل اجلديد بالشاحن تيربو/ 
شاحن سوبر ومحركات الديزل للمناطق الوعرة والصناعية. كما ميكن استخدامه في محركات البترول وفق متطلبات 

ايه بي اي  اس ال. 

وصف املنتج

 متوفر في عبوات: 1 لتر- 5 لتر- 20 لتر -25 لتر -208 لتر

املزايا و الفوائد

خصائص األداء

زيت محرك ديزل عالي األداء  

اس ايه اي 15 دبليو-40    ايه بي اي : سي اتش-4 
حماية قصوى ضد احلرارة والغبار

منافق عالية التطور 

زيت احملركات فيدول ماكس-برو دي اتش -1 هو زيت محركات ديزل عالي األداء مطور خصيصاً لتبلية الطلب املتزايد على 
احملركات منخفضة االنبعاثات. فتقنية املواد املضافة الفريدة تضمن توفير مكونات محرك نظيفة وتنظيف بدرجات 

احلرارة العالية. الزيت مصصم مع مواد ممتازة مضادة لألكسدة ومضادة للتلف تضمن حياة أطول للزيت.

وصف املنتج

متوفر في عبوات: 208 لتر

• يقلل من رواسب البستون.

• يقلل من تلف احملرك.

• يضمن أقصى حماية ملكونات احملرك ضمن ظروف التشغيل القاسية.

املزايا و الفوائد

فيدول ماكس برو دي اتش-1 يتمتع مبتطلبات األداء التالية:

• ايه بي اي: سي اتش-4

• كوماتسو ستاندارد: كيه ئي اس 07.851.1 

• جاسو: دي اتش-1

خصائص األداء

اس ايه ئي 15 دبليو-40 ايه بي اي  سي أي-4

 زيت محركات الديزل زيت محركات الديزل

•  مناسب لالستخدام في محركات الديزل التي تستدعي متطلبات ايه بي اي سي اتش -4 ومحركات 
البترول التي تتطلب أداء تشحيم ايه بي اي اس ال. 

•  حتكم ممتاز باألوساخ ويحافظ على نظافة احملرك. 

• مصنع للمحافظة على كفاءة الوقود وتقليل استهالك الزيت.

•  خصائص متميزة ضد التلف حلماية قطع احملرك احململة بحموالت ثقيلة.

• معالج من زيوت اساسية  فيرجن ومواد مضافة عالية اجلودة. 

• ثبات حراري وأكسدة ممتاز. 

فيدول ديزل ستار بلس يفي متطلبات األداء التالية

• ام بي: 228.3    • ايه سي اي ايه: اي 7-08 االصدار 2  • ايه بي اي: سي اتش-4 /اس ال 
• ام تي يو: نوع 2    • فولفو : في دي اس-3  • مان: ام 3275 

• كاتربيلر: اي سي اف-1 ايه • كومنز: سي ئي اس 20077/20076     • ماك : اي او-ام + .اي او-ان 
• دي دي سي: 93 كيه 215   • رينو : ار ال دي- 2 



ڤيدول اتش دي سي 50 بلس هو زيت محركات ديزل متميز عالي األداء مالئم للمركبات احلديثة بشاحن تيربو وشاحن 
سوبر ومحركات الديزل الصناعية الثقيلة ومحركات الديزل للطرق الوعرة. 

وصف املنتج

متوفر في عبوات: 1 لتر- 4 لتر -5 لتر- 20 لتر – 25 لتر – 208 لتر

• مصنع  من أفضل زيوت أساسية فيرجن عالية اجلودة ومواد مضافة ألداء متميز. 

• حتكم ممتاز بالسخام.

•  ثبات أكسدة وحراري ممتاز

•  خصائص ممتازة مضادة للتلف حلماية قطع احملرك الثقيلة. 

•  يحافظ على نظافة احملرك.

•   يوفر أفضل تبريد جلميع مكونات احملرك. 

املزايا و الفوائد

ڤيدول اتش دي سي 50 بلس يتمتع مبتطلبات األداء التالية:

• ايه بي اي: سي اتش-4/ اس ال

خصائص األداء خصائص األداء

زيت محركات ديزل عالي األداء 

أس ايه ئي 50 ايه بي اي: سي اتش 4/ اس ال 

تيربو/ شاحن سوبر حديث  توليد شاحن  للمركبات بشاحن   األداء  عالي  ديزل  زيت محركات  ديزيل ستار هو  ڤيدول 
واملركبات مبحركات الديزل للطرقات الوعرة والصناعية الثقيلة. 

وصف املنتج

متوفر في عبوات: 1 لتر- 5 لتر- 20 لتر – 25 لتر – 208 لتر

•  يوصى به لالستخدام في جميع محركات الديزل الثقيلة بالسحب الطبيعي / شاحن التيربو اجلديدة عالية األداء 
للمركبات والسيارات التجارية الثقيلة واخلفيفة. 

•  نظام مواد مضافة فريدة منظفة وحتافظ على جميع امللوثات مثل السخام واألوساخ في حالة متناثرة حلماية احملرك 
من املواد الكاشطة والبلى والتآكل خالل فترات تبديل الزيت الطويلة. 

•  يوفر أفضل تبريد جلميع مكونات احملرك وبالتالي توفير أداء محرك متميز. 

•  مصنع  من أفضل زيوت أساسية فيرجن عالية اجلودة ومواد مضافة ألداء متميز. 

املزايا و الفوائد

ڤيدول ديزل ستار يتمتع مبتطلبات األداء التالية:

• ايه بي اي: سي أف-4

زيت محركات متعدد الدرجات حملركات الديزل بشاحن تيربو 

اس ايه ئي 15 دبليو-40   ايه بي اي: سي اف-4 

 زيت محركات الديزل زيت محركات الديزل



ڤيدول اتش دي سي 50، 40 و30 هو زيت محركات ديزل متميز عالي اجلودة مصنوع من زيوت أساسية معدنية نقيه 
مع مجموعة مواد مضافة لتوفير حماية فائقة للمحرك. الزيت مصمم لالستخدام في محركات الديزل حيثما تكون 

الزيوت احادية الدرجة محددة. 

وصف املنتج

متوفر في عبوات: 1 لتر- 4لتر - 5 لتر- 20 لتر – 25 لتر – 208 لتر

• يوصى به للمركبات التجارية الثقيلة/ اخلفيفة.

• مالئم لالستخدام في محركات الديزل بشاحن تيربو وشاحن سوبر والسحب الطبيعي.

• منظف فريد ونظام مواد مضافة مشتتة تزيل وحتافظ على جميع امللوثات مثل السخام واألوساخ في حالة منتشرة 
عالية حلماية احملرك من الكشوط والتآكل خالل فترات تبديل الزيت الطويلة.

• يوفر أفضل تبريد جلميع مكونات احملرك.  

• مصنع من زيوت اساسية فيرجن عالية اجلودة.

املزايا و الفوائد

فيدول اتش دي سي 50، 40 و30 يتمتع مبتطلبات األداء التالية:

• ايه بي اي: سي  أف

خصائص األداء

زيت محركات ديزل عالي األداء 

أس ايه ئي 50 و40 و30   
ايه بي اي: سي اف 

تقنية عصرية للمحركات القدمية 

ڤيدول اتش دي سي 40 بلس هو زيت محركات ديزل متميز عالي األداء مالئم للمركبات احلديثة بشاحن تيربو وشاحن 
سوبر ومحركات الديزل الصناعية الثقيلة ومحركات الديزل للطرق الوعرة. 

وصف املنتج

متوفر في عبوات: 1 لتر-5 لتر- 20 لتر – 25 لتر – 208 لتر

• مصنع من أفضل زيوت أساسية فيرجن عالية اجلودة ومواد مضافة ألداء متميز. 

• حتكم ممتاز بالسخام.

• ثبات أكسدة وحراري ممتاز.

• خصائص ممتازة مضادة للتلف حلماية قطع احملرك الثقيلة. 

• يحافظ على نظافة احملرك.

• يوفر أفضل تبريد جلميع مكونات احملرك. 

املزايا و الفوائد

ڤيدول اتش دي سي 40 بلس يتمتع مبتطلبات األداء التالية:

• ايه بي اي: سي اتش-4/ اس ال

خصائص األداء

زيت محركات ديزل عالي األداء 

أس ايه ئي 40 ايه بي اي: سي اتش 4/ اس ال 

 زيت محركات الديزل زيت محركات الديزل



 زيت محركات الديزل

ڤيدول ايه تي اف ديكسرون )م( 3/ميكرون )م( هو سائل ناقل حركة فاخر مصمم لالستخدام في أنظمة نقل احلركة 
فورد  أو  )م(  ديكسرون  ام  نوع جي  من  تكون سوائل  األخرى حيثما  اآللية  احلركة  نقل  وانظمة  احلديثة  األوتوماتيكية 

ميكرون مطلوبة. سائل نقل احلركة مصنع من زيوت أساسية فيرجن عالية اجلودة ومواد مضافة عالية األداء. 

وصف املنتج

متوفر في عبوات: 1 لتر – 4 لتر-  208 لتر

• مقاومة عالية لإلكسدة 

• ثبات حراري ممتاز

• سيولة استثنائية في درجات احلرارة املنخفضة.

• حماية معززة ضد الصدأ والتآكل

• توافق جيد مع العزل

املزايا و الفوائد

يدول ايه تي اف ديكسرون )م( ميكرون )م( يفي مبتطلبات األداء التالية: 

• أليسون سي  4 • ديكسرون )م( 3  
• اليسون تي ئي اس- 389  • ميركون )م( 01 

خصائص األداء

سائل ناقل احلركة األتوماتيكي

التيربو  وشاحن  الطبيعي  بالسحب  الديزل  في محركات  لالستخدام  مالئم  زيت  هو  دبليو   10 دي سي  اتش  ڤيدول 
وميكن أستخدامه أيضاً كزيت هيدروليك في معدات املناطق الوعرة التي تتطلب استخدام زيت ايه بي اي سي اف/

اس اف اس ايه ئي 10 دبليو. 

وصف املنتج

متوفر في عبوات: 208 لتر

امللوثات  جميع  على  يحافظ  يزيل  واملشتتة  املنظفة  الفريدة  املضافة  املواد  بنظام  دبليو   10 سي  دي  اتش  ڤيدول   •
مثل األوساخ/السخام في حالة تشتت كبيرة حلماية احملرك من الكشوط والتلف والتأكل خالل فترات تبديل الزيت 

الطويلة. 

مصنع من زيوت اساسية فيرجن عالية اجلودة.   •

يوفر أفضل تبريد جلميع مكونات احملرك.   •

املزايا و الفوائد

ڤيدول اتش دي سي 10 دبليو يتجاوز متطلبات األداء التالية:

• ايه بي اي: سي  أف/ اس اف

خصائص األداء

زيت محركات ديزل قوي 

أس ايه ئي 10 دبليو   ايه بي اي: سي اف/ اس اف

زيت ناقل احلركة األتوماتيكية والتروس



ڤيدول ملتيجير اكسبرس 90 هو زيت علبة تروس سيارات فاخر مع مواد مضافة لظروف ضغط التشغيل العالية. 
التروس  لعلبة  ممتازة  حماية  ويوفر  ممتاز.  وأكسدة  حراري  ثبات  ويوفر  اجلودة  عالية  فيرجن  اساسية  زيوت  من  مصنع 
واملكونات األخرى ضمن ظروف التشغيل القاسية. زيت ملتيجير اكسبرس اس ايه اي 90 يوصى به للمحاور اخللفية 

الثقيلة للشاحنات واحلافالت وال سي في واملركبات املتعددة االستعماالت والسيارات. 

وصف املنتج

متوفر في عبوات: 1 لتر – 4 لتر- 5 لتر-  208 لتر

ڤيدول ملتيجير اكسبرس 90  يتجاوز متطلبات األداء التالية: 

• ايه بي اي : جي ال -4 

خصائص األداء

زيت ناقل حركة وعلبة تروس عالي الضغط

اس ايه اي 90   ايه بي اي : جي ال-4 

ڤيدول ملتيجير اكسبرس 85 دبليو -90 هو زيت علبة تروس سيارات متعدد الدرجات مع مواد مضافة لظروف ضغط 
التشغيل العالية. مصنع من زيوت اساسية فيرجن عالية اجلودة ويوفر ثبات حراري وأكسدة ممتاز. ويوفر حماية ممتازة 
لعلبة التروس واملكونات األخرى ضمن ظروف التشغيل القاسية. زيت ملتيجير اكسبرس اس ايه ئي 85 دبليو -90 

يوصى به للمحاور اخللفية الثقيلة للشاحنات واحلافالت وال سي في وام يو في والسيارات. 

وصف املنتج

متوفر في عبوات: 1 لتر – 4 لتر- 5 لتر-  208 لتر

• زيت مؤشر اللزوجة العالية يحافظ على السيولة العالية بدرجات احلرارة املنخفضة. 

• يحافظ على لزوجة عالية في درجات احلرارة املرتفعة.

• يساعد في توفير الوقود

املزايا و الفوائد

ڤيدول ملتيجير اكسبرس 85 دبليو -90 يتجاوز متطلبات األداء التالية: 

• ايه بي اي : جي ال -4  

خصائص األداء

زيت ناقل حركة وعلبة تروس عالي الضغط 

اس ايه ئي 85 دبليو 90   ايه بي اي : جي ال-4 

زيت ناقل احلركة األتوماتيكية والتروسزيت ناقل احلركة األتوماتيكية والتروس



ڤيدول ملتيجير اكسبرس 80 دبليو -90 هو زيت علبة تروس سيارات فاخر متعدد الدرجات مع مواد مضافة لظروف 
ضغط التشغيل القاسية. مصنع من زيوت اساسية فيرجن عالية اجلودة ويوفر ثبات حراري وأكسدة ممتاز. ويوفر حماية 
دبليو  اي80  ايه  زيت ملتيجير اكسبرس اس  القاسية.  التشغيل  واملكونات األخرى ضمن ظروف  التروس  ممتازة لعلبة 
-90 يوصى به للمحاور اخللفية الثقيلة للشاحنات واحلافالت وال سي في واملركبات املتعددة االستعماالت والسيارات. 

وصف املنتج

متوفر في عبوات: 1 لتر – 4 لتر- 5 لتر-  208 لتر

• زيت مؤشر اللزوجة العالية يحافظ على السيولة العالية بدرجات احلرارة املنخفضة. 

• يحافظ على لزوجة عالية في درجات احلرارة املرتفعة.

•  يساعد في توفير الوقود

املزايا و الفوائد

ڤيدول ملتيجير اكسبرس 80 دبليو-90  يتجاوز متطلبات األداء التالية: 

• ايه بي اي : جي ال -5 

خصائص األداء

زيت ناقل حركة وعلبة تروس عالي الضغط 

اس ايه اي 80 دبليو -90   ايه بي اي : جي ال-5

ڤيدول ملتيجير اكسبرس 140 هو زيت علبة تروس سيارات فاخر مع مواد مضافة لظروف ضغط التشغيل العالية. 
التروس  لعلبة  ممتازة  حماية  ويوفر  ممتاز.  وأكسدة  حراري  ثبات  ويوفر  اجلودة  عالية  فيرجن  اساسية  زيوت  من  مصنع 
واملكونات األخرى ضمن ظروف التشغيل القاسية. زيت ملتيجير اكسبرس اس ايه اي 140 يوصى به للمحاور اخللفية 

الثقيلة للشاحنات واحلافالت وال سي في واملركبات املتعددة االستعماالت والسيارات. 

وصف املنتج

متوفر في عبوات: 1 لتر – 4 لتر- 5 لتر-  208 لتر

ڤيدول ملتيجير اكسبرس 140  يتجاوز متطلبات األداء التالية: 

• ايه بي اي : جي ال -4 

خصائص األداء

زيت ناقل حركة وعلبة تروس عالي الضغط 

اس ايه اي 140   ايه بي اي : جي ال-4 

زيت ناقل احلركة األتوماتيكية والتروسزيت ناقل احلركة األتوماتيكية والتروس



زيت ڤيدول افالون اتش ال بي هيدروليك مضاد للتلف فاخر لألداء العالي متوفر في أي اس او بدرجات لزوجة في جي 32، 
46، 68 و100. ومتتاز بزيوت أساسية فيرجن بجودة فاخرة ومعززة مبواد مضافة لألداء مضادة للتلف واألكسدة والصدأ 
وتصريف  احلراري  الثبات  وخصائص  ممتاز  أكسدة  ومضاد  التلف  ضد  قصوى  حماية  يوفر  بي  ال  اتش  افلون  والرغوة. 
السوائل. كما يتميز افالون اتش ال بي مبؤشر لزوجه عالي ويحافظ على تشحيم جيد في مستويات متعددة من احلرارة. 

وصف املنتج

متوفر في عبوات:20 لتر -  208 لتر

• يضمن عمر تشغيلي طويل بفضل ثبات األكسدة واحلرارة املتميز. 

• يوفر أداء متميز في درجات احلرارة العالية بدون أوساخ. 

• خاصة تصريف سوائل جيدة. 

• خصائص ترشيح ممتازة. 

• يوفر حماية فائقة ضد الصدأ والتآكل. 

املزايا و الفوائد

ڤيدول افالون اتش ال بي يفي أو يتجاوز متطلبات األداء التالية:

• افنور ان اف ئي 48-603 اتش ام • دي أي ان 51524-2 )اتش ال بي(   
• دينيسون اتش اف-0، اتش اف-1 واتش اف-2 )تي 6 اتش 20سي(  • ايسو-ا-اتش ام، ايسو 11158 

• اياتون: ام-2950-اس  • جيه سي ام ايه اس بي 041 اتش كيه مواصفات هيدروليك 
• سينسيناتي ميالكرون بي 68 )في جي-32(، بي-69 )في جي-68( و بي-70 )في جي-46(  

خصائص األداء

زيت هيدروليك مقاوم للتلف قوي وعالي اجلودة

اي اس او  في جي 32، 46، 68، 100 

ڤيدول ملتيجير اكسبرس 85 دبليو -140 هو زيت علبة تروس سيارات فاخر متعدد الدرجات مع مواد مضافة لظروف 
ضغط التشغيل القاسية. مصنع من زيوت اساسية فيرجن عالية اجلودة ويوفر ثبات حراري وأكسدة ممتاز. ويوفر حماية 
ممتازة لعلبة التروس واملكونات األخرى ضمن ظروف التشغيل القاسية. زيت ملتيجير اكسبرس اس ايه اي 85 دبليو 
-140 يوصى به للمحاور اخللفية الثقيلة للشاحنات واحلافالت وال سي في واملركبات املتعددة االستعماالت والسيارات. 

وصف املنتج

متوفر في عبوات: 1 لتر – 4 لتر- 5 لتر-  208 لتر

• زيت مؤشر اللزوجة العالية يحافظ على السيولة العالية بدرجات احلرارة املنخفضة. 

• يحافظ على لزوجة عالية في درجات احلرارة املرتفعة.

• يساعد في توفير الوقود

املزايا و الفوائد

ڤيدول ملتيجير اكسبرس 85 دبليو-140  يتجاوز متطلبات األداء التالية: 

• ايه بي اي : جي ال -5

خصائص األداء

زيت ناقل حركة وعلبة تروس عالي الضغط 

اس ايه اي 85 دبليو -140   ايه بي اي : جي ال-5 

زيت انظمة الهيدروليكزيت ناقل احلركة األتوماتيكية والتروس



ڤيدول ملتي بيربوس -3 هو شحم باساس ليثيوم عالي اجلودة مصنع من زيوت أساسية فيرجن عالية اللزوجة واجلودة 
القوي  العجالت املضادة لالحتكاك  اي-3. يوصى باستخدامه حملامل  ال جي  ان  تناسق  األداء مع  ومواد مضافة عالية 

والوصالت املوحدة والشاسية. 

وصف املنتج

 متوفر في عبوات:500 ج- 15 كغم  -  180 كغم

• يضمن عمر تشغيلي طويل للمحامل.  

ثبات حراري وأكسدة ممتاز  •

عزل ممتاز ملنع تشكل الصدأ  •

املزايا و الفوائد

شحم ليثيوم فاخر 

زيت ڤيدول افالون هيدروليك مضاد للتلف قوي متوفر في أي اس او بدرجات لزوجة في جي 32، 46، 68 و100. مصنع من 
زيوت أساسية فيرجن بجودة فاخرة ومعززة مبواد مضافة لألداء مضادة للتلف واألكسدة والصدأ والرغوة.  

وصف املنتج

متوفر في عبوات:20 لتر -  208 لتر

• حماية متميزة ضد التلف. 

•  مقاومة ممتازة لألكسدة

•  يوفر حماية فائقة ضد الصدأ والتآكل. 

املزايا و الفوائد

ڤيدول افالون يفي أو يتجاوز متطلبات األداء التالية: 

• ايسو 11158 فئة اتش ام   

• دينيسون اتش اف-• ايسو-ا-اتش ام، ايسو 11158 

• سينسيناتي ميالكرون بي 68 )في جي-32(، بي-69 )في جي-68( و بي-70 )في جي-46( 6(  

خصائص األداء

الشحومزيت انظمة الهيدروليك

زيت هيدروليك مقاوم للتلف قوي وعالي اجلودة  

اي اس او  في جي 32، 46، 68، 100 



ڤيدول ملتي بيربوس -2 هو شحم باساس ليثيوم عالي اجلودة ُمصنع من زيوت أساسية فيرجن عالية اللزوجة واجلودة 
ومواد مضافة عالية األداء مع تناسق ان ال جي اي-2. يوصى باستخدامه حملامل العجالت املضادة لالحتكاك القوي 

والوصالت املوحدة والشاسية. 

وصف املنتج

زيت محركات سيارات الركاب

 متوفر في عبوات:500 ج- 15 كغم  -  180

• يضمن عمر تشغيلي طويل للمحامل.  

ثبات حراري وأكسدة ممتاز  •

عزل ممتاز ملنع تشكل الصدأ  •

املزايا و الفوائد

شحم ليثيوم فاخر

ڤيدول اكسترمي برشر-3 هو شحم ليثيوم فاخر لظروف التشغيل القاسية بتناسق ان ال جي اي-3. ويوصى باستخدامه 
للتشحيم القوي للمحامل في صناعات اإلنشاءات والتعدين والفوالذ واألسمنت واملطاط والسكر والورق. كما يوصى 

باستخدام ڤيدول اكسترمي برشر-3 كشحم محامل إطارات قوي للشاحنات واحلافالت ..الخ. 

وصف املنتج

 متوفر في عبوات:500 ج- 15 كغم  -  180 كغم

• قدرة حمل حموالت ثقيلة. 

ثبات حراري وأكسدة ممتاز  •

عزل ممتاز ملنع تشكل الصدأ  •

يساعد في تقليل التلف والبلى وبالتالي إطالة عمر احملامل.   •

املزايا و الفوائد

شحم ليثيوم فاخر لظروف التشغيل القاسية 

الشحومالشحوم



• ڤيدول انتيفريز هو سائل تبريد عالي األداء واجلودة ويعمر طويالً. ويتمتع مبستوى عالي من اخملزون القلوي املصنوع مع 
اإليثيلني جليكول ومانع مضاد للتآكل  ومضاد للتأين. 

• يوصى باستخدام ڤيدول انتيفريزر طوال العام في انظمة تبريد السيارات والشاحنات واجلرارات واحلفارات. 
• ڤيدول لوجناليف كوالنت يحتوي على موانع تآكل للعديد من املعادن للحماية من الصدأ والتآكل. 

• يحمل ضد التجمد وفرط احلرارة والتكهف ويطيل العمر التشغيلي. 

وصف املنتج

  متوفر في عبوات:1 لتر – 4 لتر -  208 لتر

• فعالية وقود متميزة.

• يعزز أداء احملرك ويحميه أثناء درجات احلرارة العالية.

• حتكم ممتاز بعمل البستون.

• حماية عالية ضد تكون الترسبات والتلوث الناجم عن االحتراق.

• يحافظ على نظافة احملرك بشكل كبير.

املزايا و الفوائد

ُمركز سائل تبريد مشعاع مضاد لالجنماد 

ويوصى  اي-2.  جي  ال  ان  بتناسق  القاسية  التشغيل  لظروف  فاخر  ليثيوم  شحم  هو  برشر-2  اكسترمي  ڤيدول 
والسكر  واملطاط  واألسمنت  والفوالذ  والتعدين  اإلنشاءات  صناعات  في  للمحامل  القوي  للتشحيم  باستخدامه 

والورق. كما يوصى باستخدام ڤيدول اكسترمي برشر-2 كشحم محامل إطارات قوي للشاحنات واحلافالت ..الخ. 

وصف املنتج

 متوفر في عبوات:500 ج- 15 كغم  -  180 كغم

• قدرة حمل حموالت ثقيلة. 

ثبات حراري وأكسدة ممتاز  •

عزل ممتاز ملنع تشكل الصدأ  •

يساعد في تقليل التلف والبلى وبالتالي إطالة عمر احملامل.   •

املزايا و الفوائد

شحم ليثيوم فاخر لظروف التشغيل القاسية 

املواد املتخصصةالشحوم



• ڤيدول لوجناليف كوالنت هو سائل تبريد عالي األداء واجلودة ويعمر طويالً. ويتمتع مبستوى عالي من اخملزون القلوي 
املصنوع مع اإليثيلني جليكول ومانع مضاد للتآكل  ومضاد للتأين. 

• يوصى باستخدام ڤيدول انتيفريزر طوال العام في انظمة تبريد السيارات والشاحنات وال سي في واجلرارات واحلفارات. 
• ڤيدول لوجناليف كوالنت يحتوي على موانع تآكل للعديد من املعادن للحماية من الصدأ والتآكل. 

وصف املنتج

  متوفر في عبوات:1 لتر – 4 لتر -  208 لتر

• منتج يحوي على موانع للتآكل للعديد من املعادن التي متنح احملرك حماية ممتازة ضد التآكل والصدأ. 

يحمي من التجمد وفرط احلرارة والتكهف.   •

يوفر عمر تشغيلي طويل.   •

خليط معد مسبقاً وجاهز لالستخدام %30   •

املزايا و الفوائد

الشحوم

• ڤيدول لوجناليف كوالنت 50% هو سائل تبريد عالي األداء واجلودة ويعمر طويالً. ويتمتع مبستوى عالي من اخملزون القلوي 
املصنوع مع اإليثيلني جليكول ومانع مضاد للتآكل  ومضاد للتأين. 

• يوصى باستخدام ڤيدول انتيفريزر طوال العام في انظمة تبريد السيارات والشاحنات وال سي في واجلرارات واحلفارات. 
• ڤيدول لوجناليف كوالنت يحتوي على موانع تآكل للعديد من املعادن للحماية من الصدأ والتآكل. 

وصف املنتج

  متوفر في عبوات:1 لتر – 4 لتر -  208 لتر

• منتج يحوي على موانع للتآكل للعديد من املعادن التي متنح احملرك حماية ممتازة ضد التآكل والصدأ. 

يحمي من التجمد وفرط احلرارة والتكهف.   •

يوفر عمر تشغيلي طويل.   •

خليط معد مسبقاً وجاهز لالستخدام %50.  •

املزايا و الفوائد

املواد املتخصصةاملواد املتخصصة



ڤيدول بريك فلويد دي او تي 4 هو سائل كوابح وجهاز التعشيق قوي لألنظمة التي تتطلب اف ام في اس اس 116 دي 
او تي 4 لضمان عملية كبح آمنة في معظم الظروف القاسية. 

وصف املنتج

  متوفر في عبوات:1 لتر – 4 لتر -  208 لتر

• يتمتع بنقطة غليان عالية تساعد في تقليل االنغالق البخاري. 

• يوفر حماية ممتازة ملكونات النظام ضد الغبار والتآكل. 

املزايا و الفوائد

ڤيدول بريك فلويد دي او تي 4 يفي مع املتطلبات الصارمة التالية: 

• يو اس   اف ام في اس اس 116 دي أو تي 4 

•  اس ايه ئي  جيه 1704 

•  اي اس أو 4925 فئة 4 

•  جيه اي اس  كيه 2233 فئة 5

خصائص األداء

سائل كوابح صناعي فاخر دي أو تي 4

ڤيدول بريك فلويد دي او تي 3 هو سائل كوابح وجهاز التعشيق قوي لألنظمة التي تتطلب اف ام في اس اس 116 دي او 
تي 3 لضمان عملية كبح آمنة في معظم الظروف القاسية. 

وصف املنتج

   متوفر في عبوات:250 مل – 500 مل

• يتمتع بنقطة غليان عالية تساعد في تقليل االنغالق البخاري. 

يوفر حماية ممتازة ملكونات النظام ضد الغبار والتآكل.   •

املزايا و الفوائد

ڤيدول بريك فلويد دي او تي 3 يفي مع املتطلبات الصارمة التالية: 

• يو اس   اف ام في اس اس 116 دي أو تي 3 

• اس ايه ئي  جيه 1703 

• اي اس أو 4925 فئة 3 

خصائص األداء

سائل كوابح صناعي فاخر دي أو تي 3 عالي األداء

املواد املتخصصةاملواد املتخصصة



ڤيدول يونيتراك 15 دبليو-40 هو زيت جرارات عاملي )اس تي او يو( مصمم جملموعة كبيرة من االستعماالت للمعدات 
متطورة  مضافة  مواد  ومجموعة  عالية  لزوجة  مؤشر  ذات  األساسي  زيوت  من  اجلودة  عالي  مزيج  احلديثة.  الزراعية 

مصنوع لتوفير أداء يعتمد عليه في مجموعة متنوعة من االستعماالت الزراعية. 

وصف املنتج

    متوفر في عبوات:20 لتر – 208 لتر

منتج واحد يحمي احملرك وناقل احلركة والكوابح الرطبة واالنظمة الهيدروليكية واحملاور األمامية.   •

تعزيز األداء وعمر تشغيلي طويل متميز وأعطال أقل.   •

مالئم جملموعة مختلفة من الشركات الصانعة.   •

مناسب لالستخدام في األقراص اليدوية وناقل الطاقة وسي في تي واالنظمة الهيدروليكية.   •

يقلل اخملزون ويوفر تكاليف االعطال.   •

املزايا و الفوائد

ڤيدول يونيتراك 15 دبليو-40 يفي مبتطلبات األداء التالية :

• ايه سي ئي ايه: ئي 3  • ايه بي اي: سي جي-4/اس اف/جي ال-4 

• سبيري فايكرز/ايتون: 1-280-اس  زي اف  تي ئي-ام ال 06 ايه، 06 بي )اي ان سي 06 ار( ، 06سي، 07 بي  

• جون ديري جيه 20 جي، جيه 27 • فورد ام 2 سي  159 بي/سي، فورد ام 2 سي 134 دي 

• سي أن اتش  ام ايه تي 3525، 3526 • ماسي فيرغسون: ام 1145 

خصائص األداء

ڤيدول يوني ترانس 80 دبليو هو زيت عاملي لنظام ناقل احلركة والهيدروليك للمحاريث اجملهزة بكوابح غاطسة في الزيت. 

وصف املنتج

    متوفر في عبوات:20 لتر – 208 لتر

• يوفر عمر تشغيل أطول لناقل احلركة. 

يحمي ضد الصدأ والتآكل.   •

أداء نظام تعشيق وكوابح رطبة ممتاز.   •

يقلل ضجيج الكوابح  •

ثبات أكسدة ومقاومة عالية للحرارة   •

يوفر مطابقة عزل مميزة ويتمتع بخواص جيدة مضادة للرغوة.   •

املزايا و الفوائد

ڤيدول يوني ترانس 80 دبليو يفي مبتطلبات األداء التالية: 

• يفي مبتطلبات فورد ام 2 سي 134 دي • ايه بي اي  جي ال 4  

• أم اف  أم 1135، ام 1143، ام 1145 •جون ديري – جي -20سي/دي 

• كايس نيو هوالند 1207، 1209 وام ايه تي 3505، أم ايه تي 3525 

• جيه سي ام ايه اس اتشكيه بي – 041 وبي-042 • فولفو ) في سي ئي 1273.03  و دبليو بي 101 

خصائص األداء

سائل ناقل حركة عاملي عالي األداء 
)يو تي تي او/تي اتش اف(

اس ايه ئي 80 دبليو   ايه بي اي  جي ال-4 

املواد املتخصصةاملواد املتخصصة

زيت جرارات عاملي متعدد األداء
اس ايه ئي 15 دبليو-40 

ايه بي اي سي جي -4 اس اف جي ال -4-



وانظمة  احملركات  لالستخدام  خصيصاً  مصنع  األداء  فائق  ممتاز  محاريث  زيت  هو  دبليو-30   10 اويل  تراكتور  ڤيدول 
الهيدروليك والكوابح الغاطسة في الزيت واجهزة نقل احلركة للمحاريث ومعدات املناطق الوعرة. 

وصف املنتج

    متوفر في عبوات:20 لتر – 208 لتر

• يحافظ على نظافة احملرك. 
•  يضاعف العمر التشغيلي لناقل احلركة

•  يوفر احلماية لعلبة التروس.
•  أداء ممتاز لنظام الهيدروليك. 

•  يوفر عملية تشغيل سلسة للكوابح ونظام التعشيق
يحمي من الصدأ والتآكل.    •

         

املزايا و الفوائد

ڤيدول يوني ترانس 80 دبليو يفي مبتطلبات األداء التالية: 

• ايه بي اي: جي ال-4 • ايه بي اي : سي اف -4  

• ام 1143 • أم اف: ام 1139 

• ام 1145 • جون ديري: جيه 27 

• فورد نيو هوالند: ام 2 سي 159بي/سي

ميكن استخدامه وفق متطلبات ام اف ام 1135، جون ديري جيه 20 سي أو فورد ام 2 سي 134 دي. 

خصائص األداء

زيت مهام متعدد للمحاريث ومعدات الطرق الوعرة 

اس ايه ئي  10 دبليو – 30   ايه بي  سي اف -4/جي ال-4 

الهامة  اخلصائص  لتعزيز  ومواد مضافة خاصة  مكررة  معدنية  بزيوت  ميتاز  اجلودة  عالي  تزيلق  زيت  هو    68 سليدول 
لتوفير  األجهزة  أدوات  لتزليق  به  يوصى   . الضغط  وخصائص  للتلف  مضادة  وخصائص  اللزوجة  وتعزيز  لاللتصاق 
لسوائل  الكبير  التعرض  حيث  التطبيقات  في  به  الوثوق  ميكن  سائل  أنه  كما  لاللتصاق.  مضادة  انزالق  خصائص 

التقطيع املذيبة. 

وصف املنتج

    متوفر في عبوات:20 لتر – 208 لتر

• قدرات حمل حموالت وخصائص احتكاك ممتازة

• توافق سائل تقطيع متميزة

•  حماية فائقة ضد التلف واألكسدة والتآكل.

•  يوفر عمر تشكيل طويل وكفاءة للنظام. 

املزايا و الفوائد

زيت التزليق 

املواد املتخصصةاملواد املتخصصة



ڤيدول اندجير  راينج )220/320( هي زيوت تروس عالية اجلودة في ظروف ضغط التشغيل القاسية مصممة للتروس 
الثقيلة ضمن ظروف األحمال واالحتكالك العالية. 

وصف املنتج

    متوفر في عبوات:20 لتر – 208 لتر

• حماية فائقة ضد التآكل والتلف

عمر تشحيم طويل وزيادة في اعتمادية املعدات.   •

حماية فائقة للتروس ضد التلف واحمال الصدمة.   •

املزايا و الفوائد

مجموعة  ڤيدول اندجير )220/320( تفي مبتطلبات األداء التالية: 

• اف ايه جي  اف ئي-8  • ايه جي ام ايه 9004-ئي02 

• ديفيد براون اس 101.53.1 )اي(  • ايه اي اس اي  224  

خصائص األداء

زيت تروس صناعية

اي اس او  في جي 320، 220 

ڤيدول فيكت سوبر هو سائل معادي مذيب بدرجة مائية فائقة مصنع من زيت املعادن املكررة املالئم لآلليات العامة 
وقطع االسالك والثقب والشحذ والنشر واخلراطة.  

وصف املنتج

    متوفر في عبوات:20 لتر – 208 لتر

• يشكل مادة مستحلبة عند املزج باملاء. 

خصائص تبريد وتشحيم متميزة.   •

يوفر تشطيب ممتازة لألسطح  •

خصائص متميزة مضادة للتآكل حلماية معدات وقطع اآلليات.   •

يقاوم منو الفطريات والبكتيريا إلطالة عمر السائل وتقليل عمليات الصيانة واعطال األجهزة.   •

املزايا و الفوائد

سائل املعادن 

املواد املتخصصةاملواد املتخصصة



ڤيدول ايركوم 46 هو زيت ضاغط هواء عالي اجلودة يتميز بزيوت معدنية مكررة ومواد مضافة بتركيبة كاملة لتوفير 
أداء عالي وفترة تشغيل اكسدة طويلة وعمليات صيانة منخفضة للضاغط الدوار والتبادلي. 

وصف املنتج

    متوفر في عبوات:20 لتر – 208 لتر

• أداء يفي أو يتجاوز متطلبات معظم مواصفات التوربينات األمريكية والبريطانية واألملانية والفرنسية ومواصفات 
التشحيم أر أند أو. 

حتكم ممتاز بالصدأ والتآكل.   •

تعزيز الترشيح وتقليل وقت األعطال بسبب انسداد الفلتر.   •

• متوافق مع السوائل الهيدروليكية املائية واملضادة للتلف. 

• خصائص متميزة مضادة لألكسدة تسهم في خفض تشكل السخام ومضاعفة عمر الزيت. 

املزايا و الفوائد

ڤيدول ايركوم 46 يفي باملتطلبات األداء التالية: 

• دي اي ان 51506  في دي- ال 

خصائص األداء

زيت ضاغط هواء 

زيت ڤيدول اكسل هو زيت أداء عالي خاص مصمم خصيصاً لوحدات احملور مع كابح متكامل أو وحدات تفاضلية. مع 
مزايا املقاومة املمتازة للحرارة، يحافظ الزيت على خصائص االحتكاك خالل فترة طويلة ويضاعف من أداء الكوابح. 

وصف املنتج

    متوفر في عبوات:20 لتر – 208 لتر

• خصائص احتكاك مستقرة لضمان عملية تشغيل بدون ضجيج وبدون استهالك لقرص الكابح طوال فترات تبديل 
الزيت. 

أداء قوي مضاد للصرير يضمن عملية تشغيل بدون ضجيج.   •

مينع كشق اقراص الكبح الرطبة لتشغيل معتمد واقصى عمر تشغيل.   •

املزايا و الفوائد

املواد املتخصصة املواد املتخصصة



يدول هيت ترانزفير اس ام هو زيت نقل حرارة عالي اجلودة لالستخدام في انظمة نقل احلرارة املغلقة غير املباشرة. 
في  فائق  أداء  لتوفير  واألكسدة  احلراري  للثبات  بعناية  مختار  ومكرر  عالي  لزوجة  مبؤشر  معدني  زيت  على  ويعتمد 

انظمة نقل احلرارة. 

وصف املنتج

    متوفر في عبوات:20 لتر – 208 لتر

• ڤيدول هيت ترانزفير اس ام هو سائل منخفض اللزوجة مصمم لالستخدام في انظمة نقل احلرارة املغلقة احلديثة. 

خصائص ممتازة نقل احلرارة والسوائل.   •

خصائص مضادة للتآكل ومذيبة عالية.   •

املزايا و الفوائد

زيت نقل احلرارة عالي األداء 

املواد املتخصصة


