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Opet Fuchs Madeni Yağ A.Ş. – одна з найбільших про-
мислових компаній Туреччини, виробляє та реалізує 
автомобільні та промислові мастильні матеріали, за-
соби з догляду за автомобілями, а також надає після-
продажні послуги. Виробничі потужності розташовані в 
індустріальному регіоні İzmir Çiğli Atatürk.

Кваліфікований персонал сучасної власної лабораторії, 
оснащеної всім необхідним обладнанням та акреди-
тованої Турецькою Акредитаційною Агенцію TÜRKAK 
за стандартом TS EN ISO/IEC 17025, проводить більше 
300 тис. тестів на рік, які включають вхідний контроль 
якості сировини, контроль якості готової продукції, 
тестування упаковки, науково-дослідницькі роботи по 
створенню нових рецептур та аналіз відпрацьованих 
олив в межах сервісу Fullcheck LAB.

Система менеджменту Компанії та її виробничих 
активів відповідає вимогам міжнародних стандартів 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/TS 16949:2009, ISO 
14064-1:2006, OHSAS 18001:2007, FORD Q1.

Продукція має допуски провідних виробників техніки: 
MAN, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford і т.д. 



якісні мастильні матеріали та технічні рідини, схвалені 
автовиробниками;

оперативна доставка та вигідні умови відтермінування платежів;

обладнання 1 для надання послуг по заміні олив OPET 2;

спецодяг для працівників СТО 3;

роторні бочкові насоси3;

набір професійного інструменту 4;

рекламні та інформаційні матеріали  
(банери, буклети, прапори, постери та ін.) 5;

фірмова стійка для продукції   6;

участь у промо-акціях від ОРЕТ;

підтримка, консультації, тренінги від 
технічного менеджера OPET;

Fullcheck LAB – діагностика стану 
оливи та механізмів на основі аналізу 
відпрацьованої оливи.

1 на вибір з двох варіантів («мобільне обладнання для заміни оливи» чи «вакуумна установка по відбору 
відпрацьованих олив»), в залежності від того, яке обладнання є в наявності;

2 обладнання надається безкоштовно за умови  
підписання контракту на використання олив OPET;

3 кількість узгоджується індивідуально;

4 при купівлі 3-х бочок оливи OPET;

5 список може бути змінений та розширений;

6 за умови придбання продукції в дрібній фасовці  
для розміщення в клієнтській зоні.

              ний сервіс 
– професійне рішення для СТО, що обслуговують легкові 
або вантажні автомобілі, а також для автотранспортних 
підприємств:

Мастильні матеріали  
Широкий асортимент задовольняє потреби в оливах та технічних  
рідинах для всіх видів легкових та вантажних транспортних засобів.

Оливи для бензинових та дизельних двигунів легкових та легко 
навантажених комерційних автомобілів. Відповідають вимогам 
автовиробників для сучасних двигунів та двигунів попередніх 
моделей.

Оливи для двигунів важкого комерційного транспорту та поза-
шляхової техніки, що працює в умовах високих навантажень.

Сезонні оливи для двигунів важкого комерційного транспорту та 
позашляхової техніки, що працює в умовах високих навантажень.

Оливи для автомобільних трансмісій, які працюють в умовах 
середніх та екстремальних навантажень.

Рідини для АКПП і систем гідропідсилювача керма  
легкового та комерційного транспорту.

Високоефективні оливи  
для гідравлічних систем.

Оливи для закритих редукторів  
або зубчастих передач.

Багатофункціональні  
гідротрансмісійні оливи (UTTO).

Синтетичні  гальмівні рідини.

Консистентні мастила.

Охолоджувальні рідини.
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