
для легкових 
автомобілів

МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
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Мастильні матеріали OPET виробляються на 
власному та одному з найбільших промислових 
підприємств Туреччини, розташованому  
в індустріальній зоні Iзмір. Компанія випускає  
та реалізує автомобільні та промислові мастильні 
матеріали, а також надає послуги  
у післяпродажному їх обслуговуванні.

Система менеджменту Компанії та її виробничих 
активів відповідає вимогам міжнародних стандартів 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 16949 і OHSAS 18001.

Продукція має допуски провідних виробників 
техніки: Mercedes-Benz, Ford, Renault, Fiat, MAN, 
Volvo, Deutz та ін.

Ми раді запропонувати свої високоякісні 
мастильні матеріали під торговельною маркою 
OPET українським споживачам і впевнені, що наші 
продукти стануть надійними супутниками вашого 
бізнесу або подорожі.
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Неперевершена ефективність  
за екстремальної їзди  
та екстремальних дорожніх умов
Cинтетична моторна олива, розроблена за 
інноваційною технологією. Сучасна технологія 
поєднання присадок і базової оливи забезпечує 
неперевершену ефективність роботи двигуна при 
екстремальній їзді та в екстремальних дорожніх 
умовах. Спеціальна формула забезпечує легкий 
холодний пуск, створюючи тривку масляну плівку 
на поверхні деталей двигуна та забезпечує низьку 
витрату оливи.
СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ   
• ACEA A3/B3
• API SL/CF

Fulltech 10W-60
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Неперевершена ефективність  
за будь-яких дорожніх умов  
і стилів їзди
Cинтетична моторна олива неперевершеного рівня 
продуктивності, що забезпечує економію пального 
та відповідає високим вимогам експлуатаційних 
показників сучасних високопотужних двигунів.  
Спеціальна формула оливи забезпечує безпечну 
їзду за будь-яких дорожніх умов і стилів їзди, 
мінімізує знос двигуна навіть протягом довгих  
міжсервісних інтервалів.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• ACEA A3/B4
• API SN
• MB-APPROVAL 229.5
• PORSCHE A40

Fulltech 0W-40
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Неперевершена ефективність  
в умовах дуже низьких температур
Cинтетична моторна олива, що відповідає вимогам 
експлуатаційних показників двигунів, виготовлених 
за новою технологією. Підходить для бензинових 
і дизельних двигунів легкових або легких 
комерційних автомобілів. Спеціальна формула 
оливи забезпечує відмінні показники чистоти 
деталей двигуна, неперевершений рівень його 
захисту і вражаючий рівень економії пального.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ   
• ACEA A5/B5

• API SL/CF

Fulltech 0W-30
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Неперевершена ефективність  
для подовжених інтервалів заміни
Cинтетична моторна олива, що задовольняє 
вимоги експлуатаційних показників для двигунів, 
виготовлених за новою технологією. Спеціально 
розроблена для Volkswagen, BMW та Mercedes-
Benz. Також може використовуватися в інших 
бензинових або дизельних двигунах легкових 
і легких комерційних автомобілів. Спеціальна 
формула покращує ефективність систем обробки 
відпрацьованих газів, таких як Дизельний 
сажовий фільтр (DPF) та Трикомпонентний  
каталітичний нейтралізатор (TWC),  
та подовжує термін їх служби.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• ACEA C3
• BMW LL-04
• MB-APPROVAL 229.51
• PORSCHE C30
• VW 507 00/504 00

Fulltech 5W-30



Максимальний захист  
з синтетичною технологією
Cинтетична моторна олива. Розроблена  
з метою забезпечення вимог безпечної їзди  
і довготривалої відповідності вимогам нових, 
створених за сучасними технологіями, 
бензинових або дизельних двигунів, які 
працюють в екстремальних умовах. Високий 
індекс в’язкості базових олив та формула  
з присадками, створеними за новою 
технологією, забезпечують неперевершений 
захист і економію пального.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ   

Fullmax 5W-40

• ACEA A3/B4
• API SN 
• FIAT 9.55535-N2
• MB-APPROVAL 229.5

• OPEL LL-B-025
• PORSCHE A40 
• RENAULT RN 0710/0700
• VW 505 00/502 00
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Максимальний захист з синтетичною 
технологією для автомобілів,  
що працюють на зрідженому 
нафтовому газі (LPG)
Cинтетична моторна олива, що забезпечує 
неперевершений захист для нових двигунів, 
виготовлених за сучасними технологіями та 
оснащених газобалонними установками, навіть  
в екстремальних умовах експлуатації. Її спеціальна 
формула, що включає високоякісні базові оливи  
та присадки, – розроблені за передовими  
технологіями, –  знижує знос та забезпечує  
економію пального.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• ACEA A3/B4
• API SN   

Fullmax LPG 5W-40
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Бездоганний захист  
для сучасних автомобілів 
Cинтетична моторна олива, що відповідає 
найновішим вимогам щодо забезпечення 
робочих показників сучасних двигунів. Вона 
спеціально розроблена для бензинових або 
дизельних двигунів легкових і легких комерційних 
транспортних засобів, оснащених системами 
обробки відпрацьованих газів – Дизельним 
сажовим фільтром (DPF) та Трикомпонентним 
каталітичним нейтралізатором (TWC).
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

Fullmax LE 5W-30

• ACEA C3, C2 
• API SN 
• GM DEXOS 2 

• MB-APPROVAL 229.51 
• PSA B71 2290 
• VW 505 01/505 00/502 00
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Покращена паливна економічність  
і максимальний захист
Синтетична моторна олива, розроблена для 
бензинових або дизельних двигунів легкових  
і легких комерційних транспортних засобів. 
Забезпечує економію пального та ефективний  
захист від зносу завдяки високоякісним базовим 
оливам та спеціально розробленим  
присадкам, що входять до її складу.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• ACEA A5/B5, A1/B1 
• API SL/CF 
• FORD WSS-M2C913-D 
• RENAULT RN 0700

Fullmax 5W-30
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Максимальний захист  
для автомобілів Renault
Синтетична моторна олива, що задовольняє 
вимоги забезпечення робочих показників 
двигунів нового покоління. Спеціально 
розроблена для автомобілів Renault; також може 
використовуватись у дизельних і бензинових 
двигунах легкових і легких комерційних автомобілів. 
Спеціальна формула оливи забезпечує впевнений 
холодний пуск і знижену витрату пального, 
та мінімізує викиди відпрацьованих газів. 
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• ACEA C4
• MB-APPROVAL 226.51
• RENAULT RN 0720

Fullmax RN 5W-30
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Максимальний захист  
на синтетичній основі
Моторна олива на синтетичній основі. Розроблена 
з метою забезпечення вимог щодо високих 
експлуатаційних показників пасажирських та 
легких комерційних транспортних засобів.  
Ця олива, що є унікальним поєднанням 
високоякісних базових олив та формули  
з присадками, створеними за новою  
технологією, забезпечує неперевершений  
захист двигуна.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• ACEA A3/B3, A3/B4 
• API SL/CF 
• MB-APPROVAL 229.1 
• VW 505 00/501 01/500 00

Fullmax 10W-40
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Максимальний захист  
на синтетичній основі  
для автомобілів, що працюють  
на зрідженому нафтовому газі (LPG)
Моторна олива на синтетичній основі. 
Формула оливи розроблена з застосуванням 
передової технології присадок, що забезпечує 
її відповідність вимогам змащення нового 
покоління двигунів автомобілів, що працюють  
на LPG. Містить спеціальні протизносні 
присадки для мінімізації зносу двигуна.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• ACEA A3/B4 
• API SL/CF   

Fullmax LPG 10W-40
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Fulllife LPG 5W-30
Оптимальне змащування  
для автомобілів з LPG
Моторна олива на синтетичній основі, 
розроблена з використанням передової 
технології присадок для задоволення вимог 
змащування двигунів легкових та легких 
комерційних автомобілів, які працюють на 
зрідженому нафтовому газі (LPG). Її спеціальна 
формула, що є поєднанням високоякісних 
базових олив з передовою технологією присадок, 
зменшує зношування та сприяє економії 
пального.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• ACEA A5/B5,A1/B1
• API SL/CF
• RN 0700
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На синтетичній основі  
для оптимального змащування
Моторна олива на синтетичній основі, розроблена  
із застосуванням унікального поєднання якісних 
базових олив та передової технології присадок, 
з метою забезпечення потреб у змащуванні 
бензинових і дизельних двигунів.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• ACEA A3/B4
• API SL/CF

Fulllife S 10W-40
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Fullmoto 4T 10W-40
Олива класу  
Ultra High Performance  
для Вашого мотоцикла
Моторна олива на синтетичній основі. Завдяки 
своєму спеціальному складу олива забезпечує 
неперевершено високі експлуатаційні показники 
у будь-яких кліматичних і дорожніх умовах. Олива 
спеціально розроблена з урахуванням вимог 
провідних виробників мототехніки. Підходить для 
застосування у мотоциклах із сухими та вологими 
системами зчеплення. 
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• API SJ/SH/SG
• JASO MA2/MA   
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Олива класу  
Ultra High Performance 
для Вашого скутера
Моторна олива на синтетичній основі. Розроблена 
з застосуванням спеціальних базових олив з метою 
відповідності вимогам щодо змащування 4-тактних 
двигунів скутерів із повітряним або водяним 
охолодженням.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• API SJ/SH/SG
• JASO MA2/MA

Fullmoto 4T SCT 10W-40
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Fullmoto SPR 2T
Оптимальна робота  
для Вашого 2-тактного мотоцикла
Високопродуктивна моторна олива, 
розроблена для 2-тактних бензинових двигунів. 
Співвідношення пального/оливи визначається 
згідно з рекомендаціями виробника техніки.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• JASO FB
• ISO-L-EGB
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Fullgear HYP EP 80W-90
Гіпоїдна трансмісійна олива
Високоефективна автомобільна трансмісійна 
олива для систем гіпоїдних передач, 
диференціалів та мостів, що працюють  
в екстремальних умовах. Спеціальна формула 
оливи забезпечує відмінний захист від зносу 
при роботі в екстремальних умовах експлуатації.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• API GL–5
• MIL-L-2105D  
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Fullgear HYP EP 80W-90

Гіпоїдна трансмісійна олива
Високоефективна автомобільна трансмісійна 
олива для систем гіпоїдних передач, 
диференціалів та мостів, що працюють в 
екстремальних умовах. Спеціальна формула оливи 
забезпечує відмінний захист від зносу при роботі в 
екстремальних умовах експлуатації.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• API GL-5/GL-4
• MIL-L-2105D

Fullgear HYP EP 75W-90
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Fullgear EP 80W-90
Трансмісійна олива 
Високоефективна автомобільна трансмісійна 
олива для трансмісій, диференціалів та 
мостів, які працюють в умовах середніх та 
екстремальних навантажень. Спеціальна 
формула оливи забезпечує ефективний захист 
від зносу в екстремальних умовах експлуатації.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ  
• API GL-4
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Трансмісійна олива  
для механічних коробок передач
Синтетична автомобільна трансмісійна олива, 
розроблена з застосуванням високоякісних 
синтетичних базових олив і найновішої 
технології присадок для високонавантажених 
механічних  
коробок передач із синхронізаторами,  
або без них.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• API GL–4
• EATON
• MAN 341 TYPE E3

Fullgear FRM 75W-80
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Fullgear LS 80W-90

• API GL–5
• ARVIN MERITOR AXLES
• DAF
• MAN 342 TYPE M1
• MB-APPROVAL 235.0
• MIL-L-2105D

• VOITH 3.339 /3.325
• VOLVO 97316 /97310
• ZF TE-ML 21C / 21A / 19B / 
17B / 16E / 16D /16C / 16B /  
12C / 07A / 05C

Трансмісійна олива  
для самоблокувальних диференціалів
Автомобільна трансмісійна олива, призначена 
для самоблокувальних диференціалів (LS). Олива 
створена з застосуванням якісних базових олив  
та присадок на основі передової технології. 
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ 
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ATF XO

• ALLISON C-4
• GM DEXRON IIIH
• MAN 339 TYPE V1/V2/Z1/Z2
• MB-APPROVAL 236.9

• ZF TE-ML 17C / 16L / 14C /14B 
/ 14A / 04D / 03D
• VOITH H55.6335.xx

Високоефективна синтетична 
рідина класу Super High  
Performance для автоматичних 
трансмісій
Cинтетична рідина для автоматичних трансмісій, 
що базується на застосуванні базових олив 
і присадок, виготовлених за спеціальною 
технологією. Cпеціально розроблена для нового 
покоління автоматичних трансмісій легкових та 
легких комерційних автомобілів. Використання 
ATF XO забезпечує максимальні міжсервісні 
інтервали, безперебійну експлуатацію та плавне 
перемикання передач.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ  
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ATF DX III

• ALLISON C-4
• FORD MERCON
• GM DEXRON IIIG
• GM TYPE A SUFFIX A
• MAN 339 TYPE V1/Z1
• MB-APPROVAL 236.5 / 
236.1

• VOITH H55.6335.xx
• VOLVO 97341
• ZF TE-ML 21L / 17C / 14A 
/ 11B / 09 / 05L / 04D / 03D 
/ 02F

Високоефективна рідина  
класу Ultra High Performance  
для автоматичних трансмісій
Високоефективна рідина для АКПП, що 
базується на застосуванні присадок, 
виготовлених за спеціальною технологією. 
Відповідає технічним вимогам специфікацій 
Dexron IIIG та Ford Mercon провідних 
автовиробників. ATF DX III забезпечує 
безперебійну та бездоганну роботу 
трансмісійних систем з автоматичним контролем 
навіть при найтяжчих умовах експлуатації. 
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ   
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ATF DX II
Високоефективна рідина  
для автоматичних трансмісій
Рідина для АКПП, яка була виготовлена згідно 
технічних вимог провідних світових виробників 
транспортних засобів. Відповідає технічній 
специфікації GM Dexron II. Забезпечує безперебійну 
та бездоганну роботу АКПП. Висока в’язкісно-
температурна характеристика рідини забезпечує 
швидку циркуляцію при низьких температурах 
та міцність захисної плівки під час високих 
температур, демонструючи стовідсоткові 
результати роботи. 
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ 
• ALLISON C-4
• FORD MERCON
• GM DEXRON IID
• GM TYPE A SUFFIX A
• MAN 339 TYPE V1/Z1

• MB-APPROVAL 236.1
• VOITH H55.6335.xx
• VOLVO 97341
• ZF TE-ML 17C / 14B / 14A / 
11B / 09 / 04D / 03D / 02F
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Antifreeze Special

• ASTM D 4985/3306
• AFNOR NF R 15-601
• BMW N 600 69.0
• BS 6580:1992
• JENBACHER TA-Nr. 1000-0201
• LIEBHERR TLV 035/23009 A
• MAN 324 TYPE NF
• MB-APPROVAL 325.0

• MTU MTL 5048
• OPEL/GM B 040 0240
• ÖNORM V 5123
• PORSCHE 968/944/928/924
• SAE J1034
• VW TL 774-C
• DEUTZ TR-0199-99-1115

Всесезонний  
спеціальний антифриз
Концентрована охолоджувальна рідина на основі 
етиленгліколю. До складу антифризу входить 
пакет антикорозійних присадок, який містить солі 
органічних кислот і силікатні сполуки. Забезпечує 
надійний захист від замерзання та корозії 
двигунів легкових автомобілів, що виготовлені 
зі сплаву алюмінія і заліза. Не містить нітритів, 
амінів і фосфатів. 
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
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Всесезонний антифриз 
подовженого терміну служби
Концентрована охолоджувальна рідина 
подовженого строку експлуатації на основі 
етиленгліколю. Не містить амінів, нітритів,  
фосфатів і силікатів. Антифриз розроблено із 
застосуванням технології органічних кислот (ОАТ). 
Extended Life Antifreeze забезпечує ефективний 
захист від корозії у двигунах, виготовлених за 
сучасними технологіями зі сплавів алюмінію.
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ

Antifreeze Extended Life

• ASTM D 3306
• CUMMINS (ISBe motorlar)
• DEUTZ TR-0199-99-1115
• GM 6277M
• JOHN DEERE
• MB-APPROVAL 325.3
• MWM 0199-99-2091
• MTU/WARTSILA/
WAUKESHA

• KOBELCO/KOMATSU/
LIEBHERR
• RENAULT TYPE D
• VOLVO
• VW TL 774-F (G12+)
• FORD WSS-M97B44-D
• MAN 324 TYPE SNF
• DAF 74002
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Hbf DOT-4
Високоефективна гідравлічна 
гальмівна рідина
Cинтетична високоефективна гідравлічна 
гальмівна рідина на основі поліетиленгліколю, 
гліколевого ефіру та з застосуванням спеціальних 
присадок. Забезпечує ефективну роботу гальм 
навіть в умовах високих температур під впливом 
тертя у гальмівній системі. 
СПЕЦИФІКАЦІЇ / ДОПУСКИ
• FMVSS 116 DOT 4
• ISO 4925
• SAE J 1704/1703
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Arga Complex 2
Високоефективне  
консистентне мастило 
Розроблено на основі високоякісних базових 
олив та антиокислювальних, антикорозійних, 
протизношувальних (AW) присадок, а також 
присадок, що захищають від іржі та впливу 
екстремального тиску (ЕР). Комплекс літієвого 
мила робить це мастило доцільним для 
використання в умовах широкого діапазону 
температур. Притаманна йому висока механічна 
стабільність покращує роботу мастила при вібрації 
підшипників та подовжує міжсервісні інтервали.
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Високоефективне консистентне 
мастило з твердими домішками 
Відмінне багатофункціональне автомобільне мастило 
на літієвій основі, яке містить дисульфід молібдену 
(MoS2). Має високу несучу здатність та забезпечує 
відмінний захист від зносу завдяки спеціальній ЕР-
присадці (ЕР – Екстремальний Тиск). Це мастило 
забезпечує неперевершений рівень роботи агрегатів 
навіть в умовах високих навантажень завдяки своїй 
характеристиці високої герметичності, стійкості до 
вимивання водою та високій стабільності  
щодо окислення. 

Рекомендується застосовувати для змащування 
карданного валу, підшипників ковзання  
та інших рухомих агрегатів машин, які  
працюють в умовах низьких швидкостей  
і високих ударних і вібраційних навантажень,   
з метою подовження інтервалів  
повторного змащування. 

Arga Super EPX 2
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Arga Super EP 2
Багатофункціональне 
автомобільне мастило 
для експлуатації в умовах 
екстремального тиску
Автомобільне мастило на основі літію, що 
створене за допомогою якісних базових олив та 
спеціально розроблених присадок.

Забезпечує неперевершений захист від зносу, 
іржі та корозії завдяки відповідним протизносним 
та антикорозійним присадкам. Призначене для 
підшипників, які працюють в умовах високих 
навантажень.
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