SƏNAYE ÜÇÜN
SÜRTKÜ
MƏHSULLARININ
TƏQDİMATI

Chevron
Chevron korporasiyası uzun tarixə malikdir. 10 sentyabr 1879-ci il tarixində tədqiqatçılar və tacirlər
Pacific Coast Oil Co şirkətini yaradıb. O vaxtdan, şirkətin adı dəfələrlə dəyişib.
1990-ci ildə şirkət Standard Oil Co adını alıb 2001-ci ildə isə Texaco şirkəti ilə
birləşib və Chevron Texaco adlandırılıb. 2005-ci ildə öz ilkin adına qayıdıb.
ABŞ-ın ən məşhur korporasiyası əsasında Chevron Lubricants şirkəti yaranıb.
Bu şirkət sürtgü məhsullarının istehsalı əsaslanır.

Chevron korporasiyasının şüarı və planları
Dünyanı idarə etmək çünü yeni, daha da təkmilləşdirilmiş üsulların axtarışı.
"Biz etiraf edirik ki, dünyanın bizim istehsal və inkişaf edə biləcəyimiz hər bir hansı enerjiyə ehtiyacı var.
Ona görə də bizim əməkdaşlarımız dünyanı idarə etmək üçün daha da təkmilləşdirilmiş üsullar axtarışında hər gün çalışırlar"
Şirkətin planları- Chevron insanları valeh edən qlobal enerji şirkəti, etibarlı tərəfdaş və öz fəaliyyət sahəsində daimə birinci olmalıdırd.

STS International
We feature Chevron lubricants
STS İnternational şirkəti 2012-ci ildə yaranıb
və Azərbaycan Respublikası ərazisində Chevron Lubricants şirkətinin
rəsmi distributorudu olaraq və onun maraqlırını təmsil edərək, yüksək
keyfiyyətli yağ məhsullarının çatdırılması sahəsində lider olmağa çalışır.

STS International şirkətinin görünməni
STS International şirkətinin əsas məqsədi
Azərbaycan sürtgü məhsulları bazarında satıcı yox, istehlakçı kütləsinə
yüksək keyfiyyət yeritmək və onlar üçün elmi və texniki dəstək olmaqdır.
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6 səbəb, niyə Chevron sürtgü məhsulları seçmək lazımdır.
1.Məhsullarının yüksək keyfiyyəti
Chevron Lubricants – bu şirkət sürtgü məhsulları istehsal edir, hansı ki bütün
dünyada texnika və avadanlıq istehsalçıları və alıcıları ən ciddi tələblərinə cavab verir.
Şirkətin məhsulları keyfiyyətinə görə APİ , ACEA, JASO və QOST standartlarıdaxil
olmaqla beynalxalq standartların istismar tələblərinə uyğundur.
2 . Məhsulun geniş seçim imkanı
STS International şirkəti sürtgü məhsullarının geniş çeşidini təqdim edir,
hansının ki istifadəsi həm minik avtomobillərin mühərrikində, həm də sənayedə
nəzərdə tutulub (silindrik vakuum kompressoru, hidravlik yağları, dizel, ötürücü qutu və s).
Hər müştəri özünə lazim olan Chevron Lubricants məhsulunu tapa bilər.
3 . Məhsuların qiyməti
Chevron Lubricants qiymət və keyfiyyət nisbəti baxımından ən yaxşı
sürtgü yağları istehsalçı şirkətlərindən biridir. Sürtgü məhsullarının
qiyməti onun keyfiyyətinə uyğundur.

4 . ABŞ-dan birbaşa çatdırılması
Sürtgü məhsuların əsas funksiyası - mühərrikin işini yaxşılaşdırmaq və
aşınmaya mane olunmasıdır.
STS İnternational şirkəti Azərbaycan Respublikasının ərazisində
Chevron Lubricants rəsmi distributoru olaraq yüksək keyfiyyətli yağ
məhsullarının ABŞ-dan birbaşa çatdırılması təmin və istehlakçılar arasında
sürtgü məhsullarının yüksək keyfiyyətini tətbiq edir.
5 . İnnovasiyalar
1984-ci ildə Chevron Lubricants korporasiya sürtgü məhsularının istehsalında
inqilabi addım atıb, ISOSYN texnologiyası əsasında büllur kimi yağı istehsal
etməyə başlayıb.
ISOSYN texnologiya əsasında istehsal olunmuş məhsullar sintetik yağların
xüsusiyyətlərinə malikdir.
Chevron məhsullarına alanda əmin ola
bilərsiniz ki, bu yağlar istənilən halda
Sizi pis vəziyyətdə qoymayacaq .
6. Etibarlı tərəfdaşdır.
STS International korporativ və fərdi müştərilər üçün etibarlı tərəfdaşdır və
biz ilk öncə onların istəklərinə və ehtiyaclarına xüsusi diqqət yetiririk.
Strategiyamızın bu hissəsi bizim əsas məqsədmizdir. Sizin arzularınızın
əsasında, biz Sizin nəqliyyat vasitəsinin mühərrik üçün münasib olan sürtgü
məhsulları çatırırıq. Chevron qabaqcıl texnologiyalar və təcrübəli personal
ilə sürtgü məhsulları bazarında durmadan artan tələbatını ödəmək üçün
bizə daimə kömək edir.
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Reduktor yağları

Təsviri

AQUAGEAR® EP 220, 320, 460

Universal reduktor sürtgü materiallarının tərkibində ilişməyə, yeyilməyə qarşı və emulsiyalaşmanı artıran aşqarlar, oksidləşmə,
paslanma, korroziya inhibitorları vardır, köpük yaranmasının qarşısını alır, donma temperaturunun depressantıdır, metalların
dezaktivatorudur, mis və mis xəlitələri korroziyadan qoruyur. Joy Technologies şirkətinin transmissiya yağları təsnifatının texniki
tələblərinə uyğun olmaq və ya onlardan üstün olmaq üçün yaradılmışdır. Həmçinin yüksək termooksidləşdirici sabitliyi var ki, bu
da sərt şəraitdə iş zamanı onların parçalanmasının qarşısını alır və əvəzləmə intervalını uzadır.

MEROPA® OILS

Yüksək səmərəli universal reduktor yağlarıdır, çox ağır yük altında işləyən ağıryüklü sənaye reduktor sistemlərinin yağlanması
üçün yaradılmışdır.

RPM® ARCTIC GEAR LUBRICANTS

RPM® Artic Gear lubricant SAE 75W-90 ağır şəraitdə, sərt iqlimdə iş üçün nəzərdə tutulmuş çox funksiyalı avtomobil sürtgü
materialıdır. Chevron RPM ® Arctic Gear lubricant çox sərt şəraitdə istismar olunan dişli avtomobil ötürmələrinin maksimal
müdafiəsi üçün yaradılmışdır.

TEGRA® SYNTHETIC GEAR LUBRICANTS Tegra® Synthetic Gear oils aşağı sürtünmə əmsallı reduktor yağlarıdır, ötürmə qutusu işinin səmərəliliyini artırır, enerjiyə qənaət
edir, sürtünmə və yeyilmə azalır. Bütün sənaye bağlı reduktor tipləri, xüsusilə 107 ° C qədər fasiləsiz işləyən, və ya -46 ° C qədər
aşağı temperatura məruz qalan, və ya çətin şəraitdə istismar olunan, məsələn, ağır yüklərdə və ya aşağı sürətlərdə işləyənlər
üçün tövsiyə olunur.

ULTRA GEAR LUBRICANTS ISO 68, 150,
220, 320, 460, 680

Ultra® Gear lubricants ilişməyə qarşı aşqarlı reduktor sürtgü yağlarıdır, tərkibində qeyri-üzvi borat birləşmələri var. Yüksək
temperaturlarda və ağır yük altında işləyən reduktorların yağlanmasına ideal olan bu yağlar oksidləşmənin, korroziyanın,
paslanmanın və köpük yaranmasının qarşısını əla alır.

PINNACLE® WM ISO 320

Ultra-səmərəli sintetik reduktor yağlarıdır, ağır və həddən artıq yüklərə məruz qalan, çox sərt istismar şəraitində işləyən külək
generatorlarının reduktor sistemləri üçün xüsusi olaraq yaradılmışdır. Chevron Pinnacle® WM oils çox sərt şəraitdə istismar
olunan dişli avtomobil ötürmələrinin maksimal müdafiəsi üçün yaradılmışdır.

TRACTION MOTOR GEAR LUBRICANT
PREMIUM

Premium sinfə aid sürtgü yağıdır, qara rəngdədir, xüsusi olaraq dizel-elektrik lokomotivlərin dartıcı qüvvəli mühərriklərinin
yağlanması üçün yaradılmışdır. Yüksək temperaturlarda və ağır yük altında işləyən reduktorların yağlanmasına ideal olan bu yağdır.
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Kompressor yağları

Təsviri

CAPELLA® WF 32, 68

Capella® birbaşa distillə edilmiş yüksək keyfiyyətli naften əsaslı soyudan yağlardır, soyuducu avadanlığının və kondisioner
sistemlərinin yağlanması üçün istifadə edilir. Bütün soyuducu sistemlərində istifadəsi məsləhətlidir. Soyudan maddələrlə əla qarışır.
Yüksək termik qabiliyyətlidir.

CETUS® DE ISO 32, 68, 100, 150

Premium sinif kompressor yağlarıdır, sintetik diester təməl yağlarına əsaslanır, müasir istehsalatın və termoyüklənmiş
kompressorların ehtiyaclarını ödəmək üçün xüsusi olaraq yaradılmışdır. Oksidləşməyə qarşı xüsusi davamlılıq yağ dəyişmələr
arasında intervalları mineral yağlarla müqayisədə bir neçə dəfə uzatmağa imkan verir. Ingersoll-Rand, Quincy, Sullair, Atlas
Copco, və Gardner-Denver porşenli və fırlanan vintli kompressorlar üçün istifadə olunur.Birləşmiş Ştatların kənd təsərrüfatı
Departamentində (USDA) ət və quş kombinatlarında qida ilə əlaqəsi olmayan (H2) sürtkü kimi istifadə üçün qeydiyyatdan keçmişdir.

CETUS® HIPERSYN® OILS
32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460

Cetus® Hipersyn® sintetik dövriyyə yağlarıdır. Yüksək təmizlənmə dərəcəsinə görə yüksək termodavamlı və oksidləşməyə
davamlıdır, bunlar unikal aşqarlar kompleksi ilə güclənir. Kompressor, ox dayaqları və dişli ötürmələrin yağlanmasında istifadə
edilir. Hava kompressorlarında istifadəsi tövsiyə edilir.

CETUS® PAO OILS

Müasir çoxfunksiyalı aşqar paketi olan poliolefinlərə əsaslanan tam sintetik kompressor yağlarıdır. Cetus ® PAO compressor
yağları fırlanan vintli, çoxpilləli və birpilləli porşenli, eləcə də çoxpilləli və birpilləli mərkəzdənqaçma kompressorlarda istifadə
üçün tövsiyə olunur, gəmi dizel mühərriklərinin turbo nasosları üçün uygundur.

TEGRA® SYNTHETIC COMPRESSOR OIL

Tegra® Synthetic Compressor oils polialfaolefin əsasında unikal aşqar paketi əlavəli sintetik compressor yağları seriyasıdır. Sərt
istismar mühitində işləyən yağ doldurulmuş bütün tip vintli və laylı kompressorlar üçün məsləhətlidir. Mineral əsaslı adi
məhsullarla müqayisədə bu məhsulun tətbiq edilmə sahəsi daha geniş, donma temperaturu daha aşağıdır.

TEGRA® SYNTHETIC COMPRESSOR OIL
HC

Compressor yağları sintetik sürtgü yağları seriyasına aiddir. Oksidləşməyə qarşı xüsusi davamlılıq yağdəyişmələr arasında intervalları
mineral yağlarla müqayisədə bir neçə dəfə uzatmağa imkan verir. Məhsulun unikal formulu əksər kompressorlarda, xüsusilə portativ və
stasionar fırlanan vintli, fırlanan laylı və porşenli kompressorlarda birpilləli və çoxpilləli istifadədə əla nəticələrə nail olmağa imkan verir.

CYLINDER® OIL W 460, 680

Compressor yağları mineral sürtgü yağları seriyasına aiddir. Ağır istismar şəraitində işləyən pnevmatik qazma avadanlığı üçün
(perforatorlar, qazma əl çəkici, boruvari qazma çəkici və s.) unikal yağlardır. Səmərəli yağlayıcı təsiri və çox möhkəm yağ qatını
təmin edir, habelə yüksək özlülük indeksi var.

CANOPUS® OILS 13, 68

Ağır istismar şəraitində işləyən pnevmatik qazma avadanlığı üçün (perforatorlar, qazma əl çəkici, boruvari qazma çəkici və s.)
unikal yağlardır. Ətraf mühitin temperaturundan minimal asılılığı vardır. Səmərəli yağlayıcı təsiri və çox möhkəm yağ qatını təmin
edir, habelə yüksək özlülük indeksi var.

HDAX® NG SCREW COMPRESSOR OILS
68, 150

HDAX® NG Screw Compressor oils ISOSYN ™ təməl yağlarından və külsüz əlavələrdən ibarətdir. Yüksək özlülük indeksi və axıcılıq
itkisinin ekstremal aşağı temperaturu bu sürtgü məhsulunun soyuq halda axıcılığını qoruyub saxlamasına imkan verir,
yağlanmaya ehtiyacı olan hərəkətli detalları qoruyur.

SYNTHETIC COMPRESSOR OIL FM

Polialfaolefinlər əsasında sintetik kompressor yağıdır. US Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 178.3570, USDA H1, NSF
H1 təsnifatına uyğundur. İstehsalçılar: Kosher, Pareve. Yeyinti istehsalında istifadə olunan fırlanan və porşenli, hava
kompressorları üçün tövsiyə edilir. R&O yağı kimi də istifadə oluna bilər. HFC-134A soyudan maddə ilə işlətmək olmaz.

SYNTHOLUBE COMPPRESSOR OIL100

Bu sürtgü məhsullar diester efirlərin və aşqarların xüsusi paketi əsasında yağlardır. Sərt istismar şəraitində işləyən porşenli və
vintli sənaye kompressorları üçün tövsiyə edilir. İstənilən iş rejimində yüksək yağlayıcı keyfiyyətlərə malikdir. Kömürləşmə və lak
yaranmasını minimal dərəcədə təmin edir.
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Hidravlik cihaz yağları

Təsviri

RANDO® HD OILS

Sintetik xüsusiyyətli , ISOSYN® təməl yağları əsasında istehsal olunan premium sinif yağlar, korroziya yaranması və paslanmadan qoruyur,
köpüyün yaranmasını minimuma endirir, aşınmadan qoruyur, yaxşı filtrasiyaya şərait yaradır. Onların hidravlik alətlərin və ya yağın sirkulyasiya
sisteminin həmçinin gəmilərin göyərtəsində, geniş temperatur diapazonunda çalışan avadanlıqlarda istifadəsi tövsiyyə edilir.

RANDO® HD PREMIUM OIL MV

Rando® HD Premium oil MV – bu hidravlik nasosun maksimal müdafiəsi üçün işlənən hazırlanmış qatılaşdırılmış universal sürtgü yağıdır.
Rando® HD Premium Oil MV ISOSYN® təməl yağları əsasında hazırlanır və yüksək qatılaşma indeksi və stabillik əlavələri vardır.

RANDO® HDZ ISO 15, 22, 32, 46, 68, 100

Hidravlik nasosların maksimal müdafiəsi üçün işlənib və hazırlanıb. Paslanma və oksidləşmə inhibitorları, aşqarlar, aşınmanın,
köpüklənmənin, aerasiyanın qarşısını alan, həmçinin yüksək qatılıq dərəcəsi olan və stabillik təmin edən əlavələri ilə yüksək dərəcəli
təmizlənmiş ISOSYN® təməl yağları əsasında istehsal olunur.

SYNTHETIC ALL-WEATHER THF

Transmissiyalarda, baş ötürücülərdə, əyləcin yağ sistemlərində, traktorların və ümumi çənin istifadə olunduğu digər avadanlıqların hidravlik
sistemlərində istifadə olunması üçün xüsusi olaraq hazırlanmış yüksək keyfiyyətli, çox funksiyalı məhluldur. Bütün növ kənd təsərrüfatı
traktorları və avadanlıqlarında istifadəsi tövsiyyə edilir.

URSA® HYDRAULIC OIL 10W

Hidravlik nasosların maksimal müdafiəsi üçün işlənib və hazırlanıb. Xüsusilə yollarda və yoldankənarda quraşdırılmış ağır texnikanın nasos və
hidravlik sisteminin maksimal qorunması üçün xüsusi hazırlanmış yüksək keyfiyyətli hidravlik yağdır.

1000 THF

Transmissiyalarda, əsas ötürücülərdə, traktorların və ümumi çənli digər avadanlıqlarda yağdoldurulmuş (“yaş”) əyləclərdə və hidravlik
sistemlərdə istifadə üçün hazırlanmış yüksək keyfiyyətli çoxfunksialı transmissiya-hidravlik maye.

CLARITY® HYDRAULIC OILS AW
22, 32, 46, 68, 100

Clarity® Hydraulic oils AW həm sənayedə həm də ekoloji həssas ərazilərdə istifadə olunan hidravlik nasosların maksimal müdafiəsini təmin
etmək üçün təyin edilmişdir. Bu yağların istifadəsi ətraf mühitə təsadüfü atılma və ya axma nəticəsində yarana biləcək təhlükələrin səviyyəsini
azaldır. Sinksiz tərkibi sayəsində yağ nasos porşenlərində mövcud olan əlvan metalla iş üçün çox uyğundur. Ekoloji həssas ərazilərdə çalışmaq
üçün çox gözəl uyğun gəlir.

CLARITY® SYNTHETIC OIL ISO 150,
220,320, 460

Yüksək performanslı sənaye həmçinin ekoloji həssas sahələrdə istifadə olunan hidravlik nasosların maksimal müdafiəsi üçün istehsal
edilmişdir. Chevron Clarity® hidravlik porşenli, çarxlı , dişli, mobil və stasionar pompaların itifadəsi üçün nəzərdə tutulan AW hidravlik yağdır.

HYDRAULIC® OILS AW
ISO 32, 46, 68

Hydraulic oils AW hidravlik pompanın mükəmməl müdafiəsi üçün işlənib hazırlanmışdır. Əksər hallarda xüsusilə təziqin 1000psi keçmədiyi
porşenli, çarxlı , dişli pompa sistemlərində istifadə olunur. Həmçinin onlar az yüklənməli porşenli kompressorlarda istifadə oluna bilərlər.

HYDRAULIC OIL 5606A

Ekstrimal istismar şəraitində istifadə üçün unikal hidravlik yağdır. Yüksək dərəcəli təmizlənmiş az qatılaşma dərəcəli təməl yağları əsasında
istehsal olunur. Universal istifadə üçün istehsal olunmuşdur ekstrimal soyuğ şəraitdə istismar olunan sənaye avadanlığı və avtomobillərin
hidravlik sistemində istifadə oluna bilər. Yağın dəyişilməsində böyük intervallara malikdir və oksidləşməyə qarşı maksimal davamlılığa
malikdir.

HYDRAULIC SAFETY FLUID

Chevron şirkətinin öncül texnalogiyaları ilə yaradılmış hidravlik sistemlər üçün (HFC) alova davamlı işlək məhlul. Hətta ən yüksək təmaslı
gərginlik mühitində belə yağlılığın yüksək göstəriciləri paslanmanın və aşınmanın yaranmasının qarşısının alınmasını təmin edən mükəmməl
korroziyaya qarşı keyfiyyətdədir.
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Yeyinti sənayesi üçün
sürtgü yağları

Təsviri

CAPELLA® P68

Capella® P68 oil ISOSYN ® yüksək indeksli təməl yağlarının qarışığı və xüsusi aşqar paketindən ibarət yağ. Əla aşağı
temperaturlu xüsusiyyətləri var. Soyudan maddələrlə əla qarışır, yüksək termik emala malikdir. ammonyaklı soyutma sistemlərdə
istifadə olunan fırlanan, porşenli, laylı kompressorlar üçün, eləcə də R_22 və R_502 soyudan maye istifadə edən sistemlər üçün
məsləhətlidir.

LUBRICANTS OIL FM-E

FM – E sürtgü yağı – yeyinti sürtgüsüdür, yeyinti sənayesi avadanlığında (zəncirli ötürmələr) və digər avadanlıqda, zəncirlər,
masalar, qabığı buxarla təmizləyən maşınlar və konveyerlər daxil olmaqla, bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. FM – E
sürtgü yağı həmçinin konservasiya yağı kimi istifadə edilə bilər. Məhsul yeyinti sənayesində istifadə olunan ənənəvi ağ mineral
yağlara nisbətən daha yüksək məhsuldarlığı təmin edir.

LUBRICANTS OILS FM
ISO 32, 46, 68, 100, 220, 460

FM sürtgü yağları – ərzaq məhsulları ilə əlaqəli yeyinti sənayesində və digər xüsusi sahələrdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş
premium xüsusiyyətli, universal yeyinti sürtgü materiallarıdır. FM sürtgü yağları sərt təmizlik standartlarına cavab verir, yüksək
təzyiqli hidravlik avadanlığın, pnevmatik zavod avadanlığın (hava hazırlayıcı düyünlərdə), yüksək temperaturlu tənzimləyicilərin və
dişli ötürməli mühərriklərin əla işini təmin edir.

SUPERLA® WHITE OILS

Superla® White oils geniş diapazonlu özlülüyə malik doymuş parafinli və naftenli rəngsiz, dadsız və iysiz ağ yağlardır. Məhsul
yeyinti sənayesində istifadə olunan ənənəvi ağ mineral yağlara nisbətən daha yüksək məhsuldarlığı təmin edir və həm də
kosmetika sənayesində istifadə edilir.

SEAMER® OIL FM

Seamer oil FM ərzaq məhsulları ilə əlaqəsi olan konservləşdirmə avadanlığında istifadə edilən yeyinti sənayesi üçün sürtgü
materialıdır. Chevron Seamer Oil FM əla aşağı köpükyaratma xassələri və oksidləşdirici sabitlik hesabına ISO 150 özlülük
kateqoriyasını tələb edən dövriyyə sistemləri üçün tövsiyə olunur.

Pnevmatik qazma
avadanlığı üçün yağlar
ARIES® OILS ISO 32, 46, 100, 150, 220,
320

Dəzgahlar üçün
sürtgü yağları
WAY LUBRICANTS ISO 32, 68, 220

Təsviri
Ağır şəraitdə işləyən qazma avadanlığı (perforatorlar, qazma əl çəkici, boruvari qazma çəkici və s.) üçün unikal yağlardır. Ətraf mühitin
temperaturundan minimal asılılığı vardır. Səmərəli yağlayıcı təsiri və çox möhkəm yağ qatını təmin edir, habelə yüksək özlülük
indeksi var.

Təsviri
Dəzgahlar üçün sürtgü yağları dəzgahların istiqamətvericilərinin və sürüşkən səthlərinin yağlanmasında istifadə olunur. Onların
əla xüsusiyyətləri əksər dəzgahların yağlanmasında sübut edilmişdir, məsələn, torna, taxtayonan, frezer, burğu, vintkəsən və s.
dəzgahlarda və yüksək yüklənmə altında işləyən digər dəzgahlarda. Bu yağlar yüngül yüklənmiş qapalı dişli ötürmələrin və
sürüşən və yellənən sənayə ox dayaqlarının yağlanmasında yaxşı işləyir.
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Kipləyici Maye
TEGRA® SYNTHETIC BARRIER FLUID

Bütün zəncir mişarlar üçün yağlar
RED CHAIN BAR ISO 100, 150, 220

Müxtəlif formalar
üçün sürtgü yağları
FORM OIL ISO 22

Şüşə istehsalında
istifadə olunan yağlar
GLASS MACHINE OIL MV

Təsviri
Tegra® Synthetic Barrier fluid – hidrokarbon mayeləri keçirən nasoslarının ikiqat mexaniki qatlarında kipləyici mühit kimi istifadə
edilən sintetik mayedir. O, ikiqat mexaniki qatların xidmət müddətini uzatmağa kömək edərək, səthin işçi temperaturunu və
səthin yeyilməsini azaldır.

Təsviri
Red Chain Bar oils yapışan xassəli, möhkəm, qatran əridən sütrgülərdir, axıcılıq və ötürücülük xüsusiyyətli xüsusi təməl yağlarından
hazırlanır, iş temperaturunun geniş diapazonunda kifayət yağlamanı təmir edir. Chevron Red Chain Bar Oils meşə sənayesinin
ehtiyaclarını ödəmək üçün istehsal olunur. Ağackəsən üçün mişarı işlək vəziyyətinin təminində mişarın yağlanması – ən mühüm
şərtlərdən biridir.

Təsviri
Form oil təməl mineral yağlardan istehsal olunmuş sürtgü yağları tələb edən bütün formalara yararlıdır, beton boruların, zolaqvari
betondoldurmada, səki daşlarının və dirəklərin istehsalında istifadəyə ideal uyğundur. Uzun müddət qorunub saxlanarkən, metal
formaları korroziyadan qoruyur. Yüksək keyfiyyətli təməl yağlarının istifadəsi ilə hazırlanır və açıq rəngdədir. Yaxşı aşağı
temperatur və yağlama keyfiyyətlərinə malikdir. Bütün detallarda sabit sürtgü qatını təmin edərək, məmulatdan beton qəlibi
çıxarmağı asanlaşdırır. Hətta qranit sürtünmə şəraitndə əla yağlamanı təmin edən xüsusi aşqarlara malikdir.

Təsviri
Glass Machine oil MV – şüşə istehsalında istifadə edilən texnika üçün yaradılmış maşın yağıdır. Maşın yağı kimi qığılcımsız
şüşəüfürmə maşınlarının sabit dayaqları üçün tövsiyə edilir. Məhsul həmçinin dəstəkli və yüngülyüklü dişli ötürmələrdə,
damcıların mexaniki paylaşdırılmasının mərkəzləşdirilmiş yağlanma sistemlərində, üfürmə başlığında və qıflarda istifadə
oluna bilər.

Meşə və sellüloz-kağız sənayesi

Təsviri

PAPER MACHINE OIL PREMIUM ISO 150,
220

Paper Machine oil Premium kağızdüzəldən maşınlarda istifadə olunan Premium sinif dövriyyə yağlarıdır. Onlar mərkəzləşdirilmiş
yağlama sistemli kağızdüzəldən maşınların, habelə mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemli kağızdüzəldən maşınlarda KDD yağlanan
hissələri, quruducuların ox dayaqları və kalandrlar daxil olmaqla, əla iş xüsusiyyətlərini təmin etmək üçün yaradılmışdır.

SHINGLE® OIL

Shingle ® oil yağı plastik panellərdə, taxta evlərin damında, taxta üzləmədə və hasarların quraşdırılmasında istifadə üçündür.
Bu məhsul ağac səthinə hoparaq, günəş və yağışın mütəmadi olaraq yuyub apardığı təbii yağları və qatranları əvəz edir, və ya
onları daha da yaxşılaşdırır.

CLARITY® SAW GUIDE OILS

Clarity® Saw Guide oils müasir nazik mişarlama sistemləri üçün xüsusilə yaradılmışdır. Clarity Guide Oils yağlarının iş xüsusiyyəti
istismar sınaqları ilə təsdiqlənərək, belə avadanlıq istehsalçılarının ciddi tələblərinə uyğundur. Clarity® Saw Guide oils müxtəlif
tip taxta mişarlayıcı, o cümlədən CAE (Newnes, McGehee), Optimil, Salem, TMT, Ukiah və USNR (Kockums CanCar, Schurman)
kimi istehsalçıların avadanlıqları üçün çox əlverişlidir.
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Turbin yağları

Təsviri

GST® 2300 OILS ISO 32, 46

Premium sinifli təməl yağların əsasında yaranmışdır, reduktorlu və ya reduktorsuz qaz və buxar turbinlərində istifadə edilir. GST®
2300 yağları reduktorlu və ya reduktorsuz qaz və buxar turbinlərində istifadə üçün çox məsləhətlidir.

GST® OILS ISO 32, 46, 68,100

Bu yağlar Premium sinifli təməl yağların əsasında yaranmışdır, qaz, buxar, hidroelektrik turbinlərin ox dayaqlarının yağlanmasına
olan ciddi tələblərə uyğundur, həmçinin dəniz texnikası reduktorlarının yağlanmasında istifadə edilir.

REGAL R&O OILS 22, 32, 46, 68, 100,
150, 220, 320, 460, 680

Regal R&O yağları paslanmadan, oksidləşmədən qoruyur, köpüklənməni azaldır. Yüksək təmizləmə səviyyəsinə görə bu yağlar
yüksək termooksidləşmə sabitliyə malikdir, səmərəli əlavələrin unikal paketi ilə daha da yaxşılaşdırılmışdır.Termosabitlik və
oksidləşməyə davamlılıq oksidləşmə prosesində tullantıların və aşındırıcı birləşmələrin yaranmasının qarşısını alır. Onlar uzun
müddətli çox yüksək temperaturlara davamlıdırlar.

SYNTHETIC TURBINE OIL SGT

Synthetic Turbine Oil SGT – yüksək keyfiyyətli, çoxatomlu mürəkkəb efirli sintetik təməl yağı əsasında səmərəli turbin yağıdır.
Stasionar aviasiya tipli qaz turbinlərində, həmçinin gəmilərdə istifadəyə məsləhətlidir. Əlavələrin dəqiq yoxlanmış paketi
oksidləşməyə və termal yüklənməyə yüksək davamlıdır və ekstremal yüksək temperatura dözümlüdür.

TURBINE OIL SYMBOL 2190 TEP

Symbol 2190 TEP turbin yağı dəniz texnikasının dişlərinə həddən artıq yük düşən reduktorarında istifadə üçün tövsiyə edilir. Bu
yağ ekstremal təzyiqdə iş zamanı yumşaq müdafiə edir, həmçinin paslanmaya, oksidləşməyə, korroziyaya qarşı davamlıdır və
köpüklənmənin qarşısını alır.

Metal emalı üçün
sürtgü materialları

Təsviri

BRIGHT-CUT METALWORKING
FLUIDS NHG, NM, AM, AH, AXH.

Bright-Cut Metalworking fluids - kəsmə və frezləşmə əməliyyatları üçün xlorsuz mayelərin bitkin seriyasıdır. Kəsmə
əməliyyatlarına tələb olunan adi yağlarla müqayisədə xeyli üstünlükləri vardır. Unikal sintetik qaynağa qarşı komponentlər xloru
əvəz edir və mürəkkəb kəsmə əməliyyatlarında lazım olan kükürdün və yağın miqdarını azaldır.

QUENCHING OIL 70

Quenching oil 70 yağı soyumaya nəzarəti təmin etmək və poladbərkimə prosesində yağlamaq üçün yaradılmışdır. Məhsul yüksək
termik müqavimətə malikdir, əlavələr tələb etmir, normal istismar şəraitində sabit ilkin özlülüyünü saxlayır. Hamar səthi təmin
etdiyinə görə Quenching oil 70 yağı detalların səthinin cilasını qoruyub saxlamaq üçün tövsiyə edilir

SOLUBLE OIL B, NB, HD

Chevron Soluble oil В – su ilə asan qarışaraq emulsiyalaşan yağdır, həmcins və çox davamlı emulsiya yaradır. O, qara və rəngli
metalların dəzgahda emalında, xüsusilə karbonlu və yüksəksürətli polad, və ya volfram karbid alətlərin tətbiqi zamanı istifadə
edilir. Yağ bakteriyalara, acılaşma və dəzgahın yağyığan hissəsinin iyinə qarşı səmərəli biosidlərdən ibarətdir.

Dəmiryol nəqliyyatı üçün
sürtgü yağları
JOURNALTEX HD 57 OIL

Təsviri
Journaltex HD 57 yağı yüksək özlülük indeksi və aşağı donma nöqtəsi ilə təməl yağlarından istehsal olunur, elektrik
müərriklərinin ox dayaqları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tərkibində paslanma və korroziyanın kritik başlanğıc mərhələsində
qarşısını alan, ağır yüklü ox dayaqlarında sürtünmənin qarşısını alan aşqarlar paketi var.
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Qatılaşmış sürtgülər

Təsviri

FM ALC EP 0,1,2

Bu sürtgü yağı qatı sürtgülər tələb edən avadanlıq üçün nəzərdə tutulmuşdur – konserv, içki, kartof və qarğıdalı çipsləri istehsal
edən zavodlarda, konfet fabriklərində, ət və quş emalı zavodlarında, dondurulmuş yeyinti məhsulları və s. Istifadə olunan
avadanlıqlar üçün. Sürtgü materialının yeyinti məhsulları ilə təsadüfi təması mümkün ola bilən avadanlıqlar üçün xüsusən tövsiyə
edlir.

FM CSC EP 1,2

Chevron FM CSC EP sürtgüsü – qəhvəyi rəngdə, iysiz, dadsız, əla suitələyən xassəli sürtgüləridir, pilləli suyun dərəcəsi yüksək, və
ya ox dayaqları, demək olar ki, tamam suyun içində olan sahələrdə xüsusilə məsləhətlidir.Sürtgü materialının yeyinti məhsulları
ilə təsadüfi təması mümkün ola bilən avadanlıqlar üçün xüsusən tövsiyə edlir.

DELO® GREASE EP

Chevron Delo Greases EP elastik sürtgüləri eksremal yüklənən nəqliyyat vasitələrində və sənaye avadanlığında geniş istifadə
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu sürtgü yağı ağır şəraitdə, uzun intervallarda, hətta yolsuz yerlərdə istifadəyə yararlıdır.

Yüksək təzyiqdə işləyən və ağır iş şəraitində istifadə olunan universal hərtərəfli sürtgü yağları xəttidir. Bu yağlar xətti mühərrikin
DELO® HEAVY DUTY SYNTHETIC MOLY
5% EP; DELO® HEAVY DUTYMOLY 5% EP ; temperaturun geniş diapozununda isitifadəyə yararlıdır.
DELO® HEAVY DUTYMOLY 3% EP ;
DELO® HEAVY DUTY EP 1, 2

DELO® SYNTHETIC SF GREASES

Delo Synthetic Grease SF yüksək səmərəli yarımmaye sürtgüdür, ekstremal yüksək və aşağı temperaturlarda, eləcə də
xidmətarası uzunmüddətli intervallarla istismar olunan magistral avtomobillərin oxları üçün xüsusi yaradılmışdır. Treylerlər oxları
üçün istifadə edilməsi tövsiyə edilmişdir.

MOLY GREASES EP

Chevron Moly Greases EP –ilişməyə qarşı universal qatı yağlar ailəsidir (EP). Məxsusi seçilmiş yüksək təmiz təməl yağları
əsasında 12- litium hidroksistearat qatılaşdırıcı, 3% molibden disulfidi, ilişməyə qarşı aşqarlar, korroiya və oksidləşmə inhibitorları
əlavə edilməklə istehsal olunur. Onlar tünd-boz və ya qara rəngdədir, həmcins yağlı tərkibə malikdir.

MULTIFAK EP GREASE
000, 00, 0, 1, 2

Multifak EP ilişməyə qarşı universal yağlar ailəsidir. NLGI 000 markalı yağlar qırmızı rəngdədir və qatı özlülüyə malikdir. NLGI 00,
0, 1 və 2 markalı yağlar kəhraba rəngli, yağlı tərkiblidir. Sürtgü materialının yeyinti məhsulları ilə təsadüfi təması mümkün ola
bilən avadanlıqlar üçün xüsusən tövsiyə edlir.

BLACK PEARL® GREASE EP NLGI 0,1,2

Black Pearl Grease EP ilişməyə qarşı, sukeçirməyən əla xüsusiyyətli geniş məqsədli sürtgü ailəsidir. Avtotraktor və sənaye
avadanlığında ümumi istifadəyə nəzərdə tutulmuşdur. Əla keçirməyə və yağın az miqdarda verilməsinə görə onlar mərkəzi
yağlama sistemlərində istifadəyə çox əlverişlidir. Yüksək təmiz sürtgü - kənd təsərrüfatında yüksək və aşağı temperaturlarda iş
zamanı əla seçimdir.

RYKOTAC® GREASE EP

Yüksək təmizlənmiş sürtgü məhsulu – kənd təsərrütatı sahəsində, yüksək və aşağı temperaturda iş zamanı tədbiqi üçün ən yaxşı
seçimdir.

SIL-X® GREASE NLGI 1,2

Sil-X ® Greases çox yüksək temperaturda əriməyən sürtgü yağı tələb edən sənayedə istifadəyə əlverişlidir. Bu sürtgü məhsullar
çəkiləcək boya, keramik, ocaq vaqonetlərdə və s. yağını üçün tətbiq edilə bilər.

STARPLEX® PREMIUM

Starplex Premium – bu sürtgü yağı litium kompleksi, yüksək özlülüklü yağlar təməlində, xüsusi polimer aşqarlarla hazırlanır,
ilişməyə qarşı davamlı edir, korroziyadan, oksidləşmədən, yeyilmədən və su ilə sürtülmədən qoruyur.
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Qatılaşmış sürtgülər

Təsviri

ULTI-PLEX® GREASES EP
NLGI 1, 2

Ulti-Plex Grease EP litium kompleksi təməlində suya davamlı qatı sürtgüdür. Əla yapışma xassələri və təkmilləşdrilmiş suya
davamlılığı vardır. Qatı sürtgü yağları məxsusi olaraq yüksək təzyiqlərdə, yüksək və aşağı temperaturlarda istifadəyə nəzərdə
tutulmuşdur. Dəyişmə intervallarının uzadılması tələb olunan sistemlərin yağlanmasında istifadə üçün idealdır.

TEXCLAD 2 GREASE

Sürtgü məhsulu yüksək və aşağı temperaturlarda istifadə üçün məxsusi yaradılmış elastik sürtgü materialıdır. Xidmət intervalları
uzadılmış sistemlərin yağlanmasında istifadə üçün idealdır.

STARPLEX ® EP 1,2

Starplex – ağır yüklənmiş şassilər, təkərlərin ox dayaqları və universal məqsədlərdə istifadə üçün suya davamlı, ilişməyə qarşı
sürtgü yağlarıdır. Bu sütrgü məhsul yük və minik avtomobilləri, traktorun podşipnikləri, təkərli şassi və s. əla seçimdir.

ULTI-PLEX® HV SYNTHETIC GREASE EP

Ulti-Plex Synthetic Grease EP yüksək yüklənmə şəraitində, yüksək və aşağı temperaturlarda istifadə üçün məxsusi yaradılmış
elastik sürtgü materialıdır. Xidmət intervalları uzadılmış sistemlərin yağlanmasında istifadə üçün idealdır.

ULTI-PLEX® SYNTHETIC GREASE EP

Yağı səmərəli tətbiqi üçün xüsusi hazırlanmış, ekstremal şəraitdə yüksək və aşağı temperatur, podşipniklərdən var.

ULTRA DUTY GREASE HD 00

Ultra-Duty Grease HD 00 yarimmaye sürtgüdür, NLGI 00 sürtgünün müəyyən etdiyi dişli ötürmələrdə istifadəsi tövsiyə olunur.

ULTRA-DUTY® GREASE EP

Chevron Ultra-Duty Grease EP – yüksək təzyiqlərdə yüksək yapışqanlı xassəli işlər üçün universal qatı sürtgülərdir. Yüksək
temperaturda işləyən texnika istisna olmaqla, ağır şəraitdə istismar olunan avtomobil nəqliyyatı, sənaye avadanlığı üçün nəzərdə
tutulur. Adətən bu sürtgü yağları dağ avadanlığında, inşaat texnikasında, yükləmə-yükü boşaltma vasitələrində, gəmi
avadanlığında və kranlarda, neft hasilatı avadanlığında, dəniz qazma texnikasında, kağız emal edən maşınlarda, meşə
avadanlığında, daş karxanaları texnikasında və suda, tozlu və palçıqlı şəraitdə işləyən digər texnikalarda istifadə edilir.

OEM GREASE 30

Yüksək yapışqanlı xassəli qəhvəyi sürtgüdür, müxtəlif tip yüksək sürətli elastik muftalar üçün əlverişlidir.

OPEN GEAR GREASE

Open Gear Lubricants – açıq ötürmələr üçün sürtgü materiallarıdır. Asfalt təməlində qara özlülüklü məhsullardır, həll edici
qatılmış, xlor birləşmələri olmayan, əl ilə istifadəni və ya avtomatik yağlama sistemləri ilə yağlamanı asanlaşdıran sürtgüdür.
Yağlanan dişlərdə yeyilməni azaltmaq üçün çox möhkəm yağ qatı yaradır. Tərkibindəki həll edici ozon qatına ziyan vurmayan
maddələr sinfinə aiddir.

COUPLING GREASE

Coupling Grease yüksək yapışqanlı xassəli qəhvəyi sürtgüdür, müxtəlif tip yüksək sürətli elastik muftalar üçün əlverişlidir. Yüksək
özlülüklü təməl yağlarından litium qatılaşdırıcı, paslanma və oksidləşmə inhibitorları əsasında, həmçinin ilişməyə qarşı
yapışqanlılığı artıran polimer aşqarlardan hazırlanır. Formulu yüksəksürətli dişli və ya tor muftalarda mərkəzdənqaçma
qüvvələrin təsiri ilə yağın ayrılmasından yüksək müdafiə ilə xüsusi yaradılmışdır. Yağ qatının möhkəmliyini artırmaq üçün
tərkibində polimerlər vardır. AGMA CG-1 və CG-2 tipli muftaların sürtgü yağlarına olan tələblərinə cavab verir.

CURVE GREASE

Curve Grease tərkibində 12% qrafit olan kalsium qatılaşdırıcılı həmcins qatı səmərəli sürtgüdür. Dəmir yolun əyri xətli sahələri
üçün tövsiyə olunur.

PETROLATUM SNOW WHITE

Petrolatum Snow White külsüz mineral yağların və xüsusi neft parafininin qatışığıdır, yumşaq struktura malikdir, elastik sürtgüyə
analojidir.Bu qarışığı əczaçılıq və kosmetika sahəsində tətbiq edilir.
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