
ПРОФЕСІЙНЕ РІШЕННЯ

для станцій   
технічного  
обслуговування  та 
автотранспортних 
підприємств



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

1 на вибір в залежності від того, яке обладнання є в наявності; надається безкоштовно 
за умови підписання контракту на використання олив Opet;

2 кількість узгоджується індивідуально;
3 список може бути змінений та розширений;
4 за умови придбання продукції в дрібній фасовці для розміщення в клієнтській зоні.

якісні мастильні матеріали 
та технічні рідини, схвалені 
автовиробниками;

оперативна доставка та вигідні 
умови відтермінування платежів;

обладнання 1 для надання послуг по 
заміні олив Opet 1;

спецодяг для працівників СТО 2;

бочкові насоси2;

рекламні та інформаційні матеріали  
(банери, буклети, прапори, постери 
та ін.) 3;

фірмова стійка для продукції   4;

участь у промо-акціях від Opet;

підтримка, консультації, тренінги від 
технічного менеджера Opet;

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



Мастильні матеріали  

fulltech

fullmax

fulllife

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

fullmoto Серія олив для мототехніки

fullpro

fullmaster

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

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

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

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

dura
Високоефективні оливи  
для гідравлічних систем.

optima
Оливи для закритих редукторів  
або зубчастих передач.

fulltrac
Багатофункціональні  
гідротрансмісійні оливи (UTTO).

hbf Синтетичні  гальмівні рідини.

arga Консистентні мастила.

antifreeze Охолоджувальні рідини.

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



Виробник мастильних матеріалів торговельної марки Opet – компанія Opet Fuchs Madeni 
Yağ A.Ş. – одна з найбільших промислових компаній Туреччини, є частиною індустріальної та 
сервісної групи – Koç Holding (Коч Холдинг).

Виробляє та реалізує автомобільні та промислові мастильні матеріали, засоби з догляду за 
автомобілями, а також надає післяпродажні послуги. Виробничі потужності обсягом 60 000 
тон готової продукції в рік розташовані в індустріальному регіоні İzmir (м. Aliağa) на сучасному 
заводі, якій було введено в експлуатації восени 2019 року.

Система менеджменту Компанії та її виробничих активів відповідає вимогам міжнародних 
стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 16949, OHSAS 18001, TSE EN ISO/IEC 17025.

Компанія постійно співпрацює з багатьма виробниками техніки, серед яких Ford, TürkTraktor, 
Renault, MAN та багато інших, з метою вдосконалення рецептур мастильних матеріалів. 

Кваліфікований персонал сучасної власної лабораторії, оснащеної всім необхідним 
обладнанням та акредитованої 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.

Мастильні матеріали виробництва Компанії є продукцією первинної заливки в техніку Ford 
Trucks, Fiat, Case, New Holland, Otokar та мають допуски провідних виробників техніки: MAN, 
Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford і т.д.

В Україну мастильні матеріали поставляються напряму з заводу на центральний склад в 
Києві і далі на склади офіційних дистриб’юторів, тим самим гарантується збереження якості 
продукції на всіх етапах постачання до кінцевого споживача.

Лінійка продукції Opet містить у собі широкий асортимент моторних та трансмісійних олив, 
антифризу, консистентних мастил та гальмівної рідини для обслуговування легкових та 
вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, мотоциклів та водяного транспорту. 

Офіційний ексклюзивний імпортер мастильних матеріалів Opet в Україні:
ТОВ «Фукс Мастила Україна»

327-А, вул. Шевченка, м. Львів, 79069 +38 (032) 235 08 10/-13
fuchsua@fuchs.com    opet.ua      Opet.Lubricants


