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INTRODUCTION

The Petromin Product Guide contains information on the 
full range of products produced by Petromin Corporation. 
Our comprehensive product range includes automotive, 
industrial, marine, grease and other products developed 
to meet the latest industry standards and applications.

Designed to provide essential information in an easily 
accessible format, the Product Guide is divided into eight 
sections. Each section includes Petromin products 
grouped under generic categories such as Gasoline 
Engine Oils, Diesel Engine Oils, Gearbox and Transmission 
Oils, Industrial Oils, Marine Oils, Greases and Specialty 
Products. The last section provides technical information, 
tables and charts. Sections are marked by a pictogram and 
color coded for easy reference.

Products are listed on individual pages in each section and 
relevant information for each product is provided under 
the headlines: description, typical characteristics, 
applications, bene�ts and performance. 

المـقـدمــــة
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يحتوي دليل منتجات زيوت بترومين على معلومات حول مجموعة المنتجات 

وفق  المنتجات  تنوع  فيها  راعت  التي  بإنتاجها  بترومين  شركة  تقوم  التي 

زيوت  غطت  شاملة  المنتجات  فكانت  العمل  وسوق  العمالء  متطلبات 

المحركات بأنواعها, والزيوت الصناعية, والزيوت البحرية والشحوم والمنتجات 

التقنيات  وتواكب  الصناعية  المعايير  بأحدث  لتفي  تطويرها  تم  التي  ا�خرى 

والتطبيقات الحديثة والمتجددة دائم�.

دليل  تصميم  تم  فقد  وسهولة,  يسر  بكل  الضرورية  المعلومات  ولتوفير 

زيوت  يتناول كل قسم منها منتجات  أقسام  ثمانية  إلى  المنتجات مقسم� 

بالبنزين,  تعمل  التي  المحركات  كزيوت  نوعية  فئات  تحت  مصنفة  بترومين 

نقل  أجهزة  وزيوت  التروس,  علب  وزيوت  بالديزل,  تعمل  التي  والمحركات 

ذات  والمنتجات  والشحوم  البحرية,  والزيوت  الصناعية,  والزيوت  الحركة, 

االختصاصات المعينة. كما يتناول القسم ا�خير المعلومات الفنية, والجداول, 

عملية  لتسهيل  رموز  بها  ملونة  عالمة  وضع  تم  وقد  البيانية.  والرسومات 

الرجوع إليها.

ترد المنتجات بهذا الدليل في قوائم على صفحات منفصلة بكل قسم. كما 

الخصائص  البيان,  وهي:  الجانبية  العناوين  تحت  منتج  كل  توفير  يتم 

النموذجية, التطبيقات, المزايا وا�داء.

Petromin products are developed to ensure the highest 
standards of quality commensurate with respective 
performance levels and applications. In this Product 
Guide, the word Petromin and the name of the product is 
used in a collective sense to refer to products registered 
under the trademark Petromin, which is an internationally 
registered trademark and can only be used under license 
from the owner of the trademark the Petromin 
Corporation.

ا�داء  معدالت  أعلى  تواكب  أنها  من  للتأكد  بترومين  زيوت  تطوير  يتم 

المعيارية والتطبيقات. وقد جاء استخدام كلمة «بترومين » وإسم المنتج في 

العالمة  تحت  المسجلة  للمنتجات  كإشارة  جماعي  شكل  في  الدليل  هذا 

واليمكن  العالمي  الصعيد  على  مسجلة  عالمة  وهي   « «بترومين  التجارية 

شركة  وهي  التجارية  العالمة  مالك  من  ترخيص  بموجب  إال  استخدامها 

بترومين.

Any inquiries beyond the scope of this guide should be 
addressed to Petromin Marketing Representatives or 
Technical Service Coordinators who will be pleased to 
assist you in making the maximum e�ective use of 
Petromin Oils products. 

في حالة أي إستفسارات إضافية لما ورد بهذا الدليل يمكن توجيهها لممثلي 

والذين يسرهم مساعدتكم  بالشركة  الفنية  الخدمات  أو منسقي  التسويق 

لالستفادة القصوى وا¹ستخدام ا�مثل لمنتجات شركة بترومين.



BRANCHES AND CONTACT NUMBERS 

Head o�ce
Western Sales O�ce Petromin Corporation 
Petromin Corporation
P.O. Box: 1432 Jeddah 21431
Tel: +966 (12) 215-7000
Fax: +966 (12) 215-7111
E-mail: info@petromin.com

Central Sales O�ce - Riyadh
Tel: +966 (11) 4999900, +966 (11) 4919300,
+966 (11)4919399
Fax: +966 (11) 4993028, +966 (11) 4985219

Eastern Sales O�ce - Dammam
Tel: +966 (13) 8100152
Fax: +966 (13) 8199156

Southern Sales O�ce
Tel: +966 (17) 2277333
Fax: +966 (17) 2274047

Dubai Branch
Dubai Branch ,Techno Park, Jebel Ali 3
P.O Box 116636, Dubai
Tel: +971 4 8018444
Fax: +971 4 8867014

Sudan Branch
Khartoum (3)– Sudan
Tel: +249 183 560 592/+249 183 560597
Fax: +249 183 560 570

Pakistan Branch
Lahore Pakistan
Tel: +923018606644

عنـاويــن االتـــصال
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ا�دارة العامة
مكتب مبيعات المنطقة الغربية

شركة بترومين
ص. ب. ١٤٣٢ جدة ٢١٤٣١

المملكة العربية السعودية
هاتف: ٧٠٠٠-٢١٥ (١٢) ٩٦٦+

فاكس: ٧١١١-٢١٥ (١٢) ٩٦٦+
info@petromin.com : بريد إلكتروني

مكتب مبيعات المنطقة الوسطى
هاتف:  ٤٩١٩٣٩٩ (١١) ٩٦٦+ ,٤٩١٩٣٠٠ (١١) ٩٦٦+ ,٤٩٩٩٩٠٠ (١١) ٩٦٦+

فاكس: ٤٩٨٥٢١٩ (١١) ٩٦٦+ , ٤٩٩٣٠٢٨ (١١) ٩٦٦+

مكتب مبيعات المنطقة الشرقية
هاتف: ٨١٠٠١٥٢  (١٣) ٩٦٦+

فاكس: ٨١٩٩١٥٦  (١٣) ٩٦٦+

مكتب مبيعات المنطقة الجنوبية
هاتف: ٢٢٧٧٣٣٣  (١٧) ٩٦٦+
فاكس: ٢٢٧٤٠٤٧  (١٧) ٩٦٦+

مكتب دبي
تكنو بارك، جبل علي٣

ص. ب. ١١٦٦٣٦ دبي
هاتف: ٨٠١٨٤٤٤ ٤ ٩٧١+

فاكس: ٨٨٦٧٠١٤ ٤ ٩٧١+

مكتب السودان
الخرطوم ٣- السودان

هاتف: ٥٦٠٥٩٧ ١٨٣ ٢٤٩+ / ٥٩٢ ٥٦٠ ١٨٣ ٢٤٩+
فاكس: ٥٧٠ ٥٦٠ ١٨٣ ٢٤٩+

مكتب باكستان
الهور- باكستان

هاتف: ٣٠١٨٦٠٦٦٤٤ ٩٢+



PRINT EDITION

Print Edition 2017
Note:
The key and chemical values are average values that are 
typical and are based on recent results. These typical 
values are not limiting values and small variations are the 
norm in manufacturing processes. These variations by no 
means a�ect the performance of the product. The �gures 
are not speci�cations or standards against which 
performance can be measured. More detailed product 
information is available on request.
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نموذجية  متوسطة  قيم  عن  عبارة  هي  والكيميائية  الرئيسية  القيم  إن 

فأي  نهائية  قيم�  ليست  النموذجية  القيم  فهذه  النتائج.  آخر  على  تعتمد 

اختالفات صغيرة تظهر هي أمر عادي في عمليات التصنيع وهي لن تؤثر بأي 

حال على أداء المنتجات فا�رقام التشكل مواصفات أو معايير يمكن قياس 

المنتجات  حول  مفصلة  إضافية  معلومات  أي  أن  ونؤكد  ضوئها.  على  ا�داء 

يمكن توفيرها عند الطلب.

ملحوظة:

نسخة مطبوعة  ٢٠١٧

نسخة مطبوعة  ٢٠١٧



VISION & MISSION رؤية ورسالة الشركة

أن تكون الرائدة في االختيار بتقديمها أجود المنتجات البترولية وأرقي خدمات 
المركبات في منطقة الشرق ا�وسط وأفريقيا. 

تحفيز  خالل  من  المركبات  وخدمات  البترولية  المنتجات  أجود  وتسويق  إنتاج 

والمجتمع   ، المالك   ، شركاؤنا  عمالئنا،  توقعات  يتجاوز  ما  لتلبية  منسوبيها 

بأكمله.

تقله".  فال  صادق  القول  يكن  لم  وان  تفعله  فال  صحيح  ا�مر  يكن  لم  "إن 

(ماركوس أورياليس)

 "شخص واحد شغوف أفضل من ٤٠ شخص� مهتم� ".
(إي. إم فوستر)
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Forward Thinking     Integrity   Passion  Respect   Teamwork

  Our vision
Be the leading company of choice in the Middle East and 
Africa region providing quality petroleum products and 
automotive services.

  Our Mission 
We produce and market quality petroleum products and 
automotive services by empowering our people to exceed 
the expectations of our customers, partners shareholders 
and the community at large.

رؤيــة الشركـة

رسالة الشركة

النزاهة

الشغف

االحترام

التفكير المستقبلي

روح الفريق

The 5 Values الضوابط الثقافية الخمسة

 "احترام أنفسنا يحكم أخالقنا، واحترام ا×خرين يحكم سلوكنا".
(لوارنس ستيرن)

 "أنظر دومَ� إلى ا�مام وال تقف البتة فا�مام هو الكمال". 
(جبران خليل جبران)

"وحدنا يمكننا أن نفعل القليل، مع� يمكننا أن نفعل الكثير". 
(هيلين كيلر).

Integrity
If it’s not right do not do it; if it’s not true do not say it.

Passion
One person with passion is better than forty people
merely interested.

Respect for ourselves guides our morals; respect for
others guides our manners.

Advance and never halt, for advancing is perfection.

Alone we can do so little: together we can do so much. 

Respect

Forward Thinking

Teamwork

(Helen Keller)

(Marcus Aurelius)

(Kahlil Gibran)

(Laurence Sterne)

(E. M. Forster)



زيوت محركات  البنزين
GASOLINE

ENGINE OILS

GASOLINE ENGINE OILS
ت

كا
حر

ت م
زيو

ن
البنزي



PREMIUM MOTOR OIL

Description
PETROMIN PREMIUM MOTOR OIL Series is mono grade oils designed 
for gasoline engines.  They provide excellent control over engine 
wear and deposit build-up and protection against rust and corrosion.  
Petromin Premium Motor Oils are blended from re�ned base oils, 
with detergent dispersant, anti-oxidant and anti-wear additives, 
which provide good protection against sludge and corrosion.

Applications
PETROMIN PREMIUM MOTOR OIL Series is available in two viscosity 
grades for use in gasoline engines where oils conforming to API 
Service Category API SF/CC is required.

Bene�ts
• Keep engines cleaner.
• Good protection against corrosion and wear.
• Good oxidation stability.

الزيت الممتاز للمحركات

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity  @ 15ºC 
Viscosity         @ 40ºC 
                             @ 100ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Base Number 
Sulphated Ash  
Color 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt
-
-

40
0.897
145.0
14.6
96

252
-15
6.1

0.79
3.0

1060

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-1500
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets)
API....................SJ

المواصفات
إن مجموعة زيوت بترومين الممتازة للمحركات هي زيوت أحادية الدرجات تستخدم 
التآكل  من  للمحركات  الممتازة  الحماية  توفر  انها  بالبنزين.  تعمل  التي  للمحركات 
وتكون الترسبات كما توفر الحماية ايض� ضد الصدأ .يتم خلط زيوت بترومين الممتازة 
للمحركات من زيوت أساسية نقية مع مواد التنظيف والتشتت وا�ضافات المضادة 

ل�كسدة والتآكل مما يوفر حماية جيدة ضد ا�وساخ والصدأ.

ا
ستخدام
إن مجموعة زيوت بترومين الممتازة للمحركات متوفرة بدرجتي لزوجة �ستخدامها 
معهد  شهادة  متطلبات  إيفاء  ا�مر  يتطلب  عندما  بالبنزين  تعمل  التي  للمحركات 

البترول ا�مريكي لتصنيف الخدمة أس جيه.

المزايا
تحافظ على المحركات بدرجات نظافة عالية.  •

حماية جيدة ضد الصدأ والتآكل.  •
خاصية ثبات ا�كسدة وفق معدل جيد  •

مستوى ا�داء (يقابل) 

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا
ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
اللون
رمز المنتج



SUPER HD

Description
PETROMIN SUPER HD  series is mono grade oils designed for 
gasoline engines.  They provide excellent control over engine wear 
and deposit build-up and protection against rust and corrosion.  
PETROMIN SUPER HD  are blended from refined base oils, with 
detergent dispersant, anti-oxidant and anti-wear additives, which 
provide good protection against sludge and corrosion.

Bene�ts
• Keep engines cleaner.
• Good protection against corrosion and wear.
• Good oxidation stability.

Applications
PETROMIN SUPER HD  are available in several viscosity grades for 
use in gasoline engines where oil conforming to API Service 
Categories SJ is required.

سوبر إتش دي

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity      @ 40ºC 
      @100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Color 
Sulphated Ash 
Base Number 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
oC
oC
-
% wt.
mg KOH/g

10W
0.881
36.0
6.1
112
222
-30
2.0

0.79
6.10

1110

30
0.894
92.0
11.1
105
242
-21
3.0

0.79
6.10

1130

40
0.898
151.0
15.0
100
250
-18
3.0

0.79
6.10

1140

50
0.902
205.0
18.5
99

274
-18
3.5

0.79
6.10

1150

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-874
ASTM D-2896

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

API ..............SJ

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
اللون
الرماد الكبريتي
الرقم القاعدي
رمز المنتج

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا
ختبار
خصائص المنتج*

المواصفات
الدرجات  أحادية  زيوت  عن  عبارة  هي  دي  أتش  سوبر  بترومين  زيوت  مجموعة  إن 
مخصصة للمحركات التي تعمل بالبنزين. إنها توفر تحكم ممتاز ضد التآكل وتكون 

الترسبات بالمحرك كما تحمي المحرك من التآكل والصدأ. 
التنظيف  نقية مع مواد  أساسية  زيوت  إتش دي من  بترومين سوبر  زيوت  يتم خلط 
والتشتت وكذا ا�ضافات المضادة ل�كسدة والتآكل مما يوفر الحماية الجيدة لهذه 

الزيوت ضد ا�وساخ والصدأ. 

ا
ستخدام
تتوفر زيوت بترومين سوبر إتش دي بدرجات لزوجة عديدة �ستخدامها في المحركات 
التي تعمل بالبنزبن حيث يجب أن تفي هذه الزيوت بمتطلبات شهادة معهد البترول 

ا�مريكي الخاصة بتصنيف الخدمة إس جيه.

المزايا
تحفظ المحركات بدرجة نظافة عالية.  •

الحماية الجيدة من الصدأ والتآكل.  •
خاصية ثبات ا�كسدة بمعدل جيد.  •

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 



PETROBOARD TC WII

Description
PETROMIN PETROBOARD TC WII Engine Oil is ashless two-stroke 
engine oil formulated to meet the requirements of 
high-performance two stroke gasoline engines.  It is pre-diluted to 
provide easier mixing with fuel and control spark plug fouling and 
combustion chamber deposit build-up.

Bene�ts
• Controls combustion chamber and spark plug deposits build-up.
• Excellent miscibility with gasoline.
• Keeps pistons, rings, plugs and exhaust ports clean.
• Resistance to low temperature gel formation.

Applications
It is recommended for high output two-stroke gasoline engines as 
well as for smaller engines �tted in scooters, motorcycles, 
lawnmovers, chainsaws, and other small equipment.  It should be 
added with the gasoline in the ratio as recommended by the 
equipment manufacturer.

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity       @ 40 ºC 
       @100 ºC 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Sulphated Ash 
Color
Product Code 

-
mm²/s
mm²/s
ºC
ºC
% wt.
-
-

0.880
35.62
6.19
138
-30

0.016
Bluish Green

1160

ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-874
Visual
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

NMMA (BIA)..........TC W II

المواصفات
ذي  للمحرك  مصنع  زيت  عن  عبارة  هو  للمحركات   TC WII بتروبورد  بترومين  زيت  إن 
ذات  للمحركات  العالي  ا�داء  متطلبات  �يفاء  وذلك  الرماد  من  والخالي  الشوطين 
بالبنزين. هذا وقد تم تخفيفه مسبق� لسهولة إمتزاجه مع  الشوطين والتي تعمل 

الوقود ولحماية شمعة ا�شتعال من التلوث وغرفة ا�حتراق من تكون الترسبات.

ا
ستخدام
العالية. كما يستخدم  والقدرة  الشوطين  ذات  البنزين  لمحركات  بإستخدامه  يوصى 
المنخفضة  البخارية  الدراجات  على  تركيبها  يتم  التي  الصغيرة  للمحركات  ايض� 
صغيرة.  أخرى  معدات  وأي  السلسلية  والمناشير  العشب  جر  وآالت  النارية  والدرجات 

يجب إضافة هذا الزيت للبنزين بالنسبة التي يوصى بها صناع المعدات .

المزايا
يتحكم في حماية حجرة ا�حتراق وشمعة االشعال من تكون الرواسب.   •

قابلية ممتازة لÈمتزاج مع البنزين.  •
يحافظ على نظافة المكابس والحلقات وشمعات ا�حتراق وأجزاء العادم.  •

مقاومة تكون الهالم الناتج عن تدني الحرارة.  •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا
ختبار

الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرماد الكبريتي
اللون
رمز المنتج

TC WII بتربورد

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 



A-1 SUPER SYNTHETIC HYBRID

Description
PETROMIN A-1 SUPER SYNTHETIC HYBRID is a high performance 
lubricant using synthetic technology, specially developed for 
Gasoline Hybrid car engines, meeting and complying with the 
requirements of the latest direct injection engines and conventional 
engines as well.  Low viscosity and tenacious �lm characteristics 
provides the necessary performance needed for Hybrid engine 
which is subjected to frequent on-o� start-ups and exerts excessive 
wear on the engine.  Hybrid protects against this potential excessive 
wear and extends engine’s life. 

Bene�ts
• Ensuring sustainable high performance, thus meeting the needs  
 of the engines in term of extended and better oil drain intervals.
• Guaranteeing high & constant quality by excellent detergent   
 properties giving greater engine cleanliness for enhanced    
 performance.
• High Viscosity Index resulting in stable viscosity during     
 operation and super fast pump-ability to all internal engine parts.
• Fully miscible with other engine oils.
• Superior anti-wear properties protecting the engine's most    
 sensitive parts.
• Easy cold start and ideal lubrication at elevated temperature,   
 ensures low oil consumption and cold start protection against wear.

Applications
• Recommended for all Hybrid Gasoline engines in cars and light  
 vehicles.
• All turbocharged and multi-valved engines.
• Suitable for most severe operating conditions, on highways,   
 dense city trafic & in extreme weather conditions.
• Suitable & exceeds the performance requirements of most    
 European, Japanese and American car manufacturers.

A-1 سوبرسينثتيك هايبرد

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity      @ 40 ºC 
      @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Base Number 
Pour Point 
Color 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
Mg KOH/g
ºC

5W20
0.8300
49.86
8.619
151
226
8.65
-42
2.0

1170

ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-2896
ASTM D-97
ASTM D-1500

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا
ختبار

المواصفات
يستخدم  عالي  أداء  ذو  زيت  هايبرد  للتشحيم A-1 سوبرسينثيتك  بترومين  زيت  إن 
تفي  والتي  االبنزين هايبرد  لمحركات سيارات  المطورة خصيص�  ا�صطناعية  التقنية 
بمتطلبات محركات الحقن المباشر ا�خيرة وكذا المحركات التقليدية. توفر خصائص 
لمحركات  المطلوب  الضروري  ا�داء  التماسك  الشديدة  والطبقة  المتدنية  اللزوجة 
هايبرد  التي تخضع لحاالت توقف وإنطالق عديدة والتي يتبعها تآكل زائد بالمحرك. إن 

هايبرد يحمي من هذا التآكل الزائد ويمدد من عمر المحرك.

ا
ستخدام
يوصى بإستخدامه في جميع محركات هايبرد  للبنزين في السيارات والشاحنات    •

الخفيفة.  
لجميع المحركات المشحونة توربيني� وذات الصمامات المتعددة.  •

مناسب لمعظم أحوال التشغيل القاسية بالطرق السريعة وعند حركة المرور    •
المزدحمة بالمدن وفي حاالت الطقس القاسية.  

مناسب بل يتعدى متطلبات ا�داء لمعظم صناع السيارات ا�وربية واليابانية    •
وا�مريكية.  

المزايا
يؤكد ا�داء العالي  وبالتالي يفي بإحتياجات المحركات فيما يتعلق بفترات تغيير    •

الزيت الممتدة.  
ضمان الجودة العالية والثابتة من خالل خصائص المنظف الذي يمنح المحرك    •

مستوى نظافة عالي لتعزيز ا�داء.   
معدل لزوجة عالي يؤدي لثبات اللزوجة أثناء التشغيل وسرعة القدرة على الضخ    •

لجميع أجزاء المحرك الداخلية.  
قابلية المزج مع زيوت المحركات ا�خرى.  •

خصائص عالية لمنع التآكل تحمي معظم أجزاء المحرك الحساسة.  •
بداية التشغيل السهلة الباردة والتشحيم المثالي عند درجات الحرارة المرتفعة    •

مايؤكد إستهالك الزيت المخفض وحماية التشغيل البارد من التآكل.  

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
الرقم القاعدي
درجة الصب
اللون
رمز المنتج

ILSAC .......................... GF-5

Performance Level (Meets) Performance Level (Approved)مستوى ا�داء (يقابل)  مستوى ا�داء (مطابق)
API .......................... SN



A-1 SUPER SYNTHETIC

Description
PETROMIN A-1 SUPER SYNTHETIC is a high performance lubricant 
using fully synthetic technology, specially developed for Gasoline 
and Diesel car engines, meeting and complying with the 
requirements of the latest direct injection engines and conventional 
engines as well.

Bene�ts
• Ensuring sustainable high performance, thus meeting the needs  
 of the engines in term of extended and better oil drain intervals;  
 consequently doubling the oil drain mileage.
• Guaranteeing high & constant quality by excellent detergent   
 properties giving greater engine cleanliness for enhanced    
 performance.
• High Viscosity Index resulting in stable viscosity during     
 operation.
• Fully miscible with other engine oils.
• Less oil top-up
• Superior antiwear properties protecting the engine's most    
 sensitive parts. 
• Easy cold start and ideal lubrication at elevated temperature,   
 ensures low oil consumption and cold start protection
 against wear.

Applications
• Recommended for all Gasoline and Diesel engines in cars and   
 light industrial vehicles.
• All turbocharged and multi-valved engines.
• Suitable for most severe operating conditions, on highways,   
 dense city trafic & in extreme weather conditions.
• Suitable & exceeds the performance requirements of most    
 European, Japanese and American car manufacturers.

A-1 سوبرسينثتيك 

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity      @ 40 ºC 
      @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Base Number 
Pour Point 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
Mg KOH/gm
ºC

5W30
0.844
63.6

11.05
166
224
8.2
-39

1180

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-2896
ASTM D-97

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 
API .......................... SN/ILSAC GF-5

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا
ختبار

المواصفات
التقنية  يستخدم  عالي  أداء  ذو  زيت  سوبرسينثيتك   A-1 للتشحيم  بترومين  زيت  إن 
بمتطلبات  تفي  والتي  االبنزين  سيارات  لمحركات  خصيص�  المطورة  ا�صطناعية 
اللزوجة  خصائص  توفر  التقليدية.  المحركات  وكذا  ا�خيرة  المباشر  الحقن  محركات 
المتدنية والطبقة الشديدة التماسك ا�داء الضروري المطلوب للمحركات التي تخضع 
  A1 لحاالت توقف وإنطالق عديدة والتي يتبعها تآكل زائد بالمحرك . إن سوبرسينثيتك

يحمي  من هذا التآكل الزائد ويمدد من عمر المحرك.

ا
ستخدام
يوصى بإستخدامه في جميع محركات للبنزين في السيارات والشاحنات الخفيفة.  •

لجميع المحركات المشحونة توربيني� وذات الصمامات المتعددة.  •
مناسب لمعظم أحوال التشغيل القاسية بالطرق السريعة وعند حركة المرور    •

المزدحمة بالمدن وفي حاالت الطقس القاسية.  
مناسب بل يتعدى متطلبات ا�داء لمعظم صناع السيارات   ا�وربية واليابانية    •

وا�مريكية.  

المزايا
يؤكد ا�داء العالي  وبالتالي يفي بإحتياجات المحركات فيما يتعلق بفترات تغيير    •

الزيت الممتدة.  
ضمان الجودة العالية والثابتة من خالل خصائص المنظف الذي يمنح المحرك    •

مستوى نظافة عالي لتعزيز ا�داء.   
معدل لزوجة عالي يؤدي لثبات اللزوجة أثناء التشغيل وسرعة القدرة على الضخ    •

لجميع أجزاء المحرك الداخلية.  
قابلية المزج مع زيوت المحركات ا�خرى.  •

خصائص عالية لمنع التآكل تحمي معظم أجزاء المحرك الحساسة.  •
بداية التشغيل السهلة الباردة والتشحيم المثالي عند درجات الحرارة المرتفعة    •

مايؤكد إستهالك الزيت المخفض وحماية التشغيل البارد من التآكل.  

خصائص المنتج*

تصنيف جمعية مهندسي العيسيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
الرقم القاعدي
درجة الصب
رمز المنتج

Performance Level (Approved) مستوى ا�داء (مطابق)
GM .......................... DEXOS1-GEN-2



SPEEDBOARD TC W3

Description
PETROMIN SPEEDBOARD TC W3 Engine Oil is blended for 
two-stroke water or air-cooled outboard gasoline engines. It is 
inhibited with ashless detergent additives and diluents to provide 
easier mixing with the fuel.

Bene�ts
• Controls combustion chamber and spark plug deposits build-up.
• Excellent miscibility with gasoline.
• Keeps pistons, rings, plugs and exhaust ports clean.
• Resistance to low temperature gel formation.
• Protects against rust by fresh or salt water.

Applications
It is recommended for high output two-stroke water or air cooled 
gasoline engines.  It should be added with the gasoline in the ratio 
as recommended by the equipment manufacturer.  Not 
recommended for use in four-stroke engines.

سبيدبورد

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity      @ 40ºC 
      @ 100 ºC 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Sulphated Ash 
Color 
Product Code 

-
mm²/s
mm²/s
ºC
ºC
% wt.
-
-

0.875
47.0
7.70
132
-27

0.039
Bluish Green

1190

ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-874
Visual
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 
NMMA............TC-W3

المواصفات
إن زيت بترومين اسبيدبورد TC W3 للمحركات تم خلطه وتصنيعه لمحركات البنزين 
ذات الشوطين التي يتم تبريدها عن طريق الماء أو الهواء والتي تكون مركبة بالجانب. 
فقد تم إعداد هذا الزيت من إضافات كيمائية منظفة وضد تكون الرماد مما يسهل 

عملية إمتزاجه مع الوقود. 

ا
ستخدام
يتم  والتي  العالية  القدرة  ذات  الشوطين  ذات  البنزين  لمحركات  بإستخدامه  يوصى 
تبريدها بالماء أو الهواء. يجب إضافة هذا الزيت مع الوقود وبالنسبة التي يوصى بها 

صناع المعدات . واليوصى بإستخدامه في المحركات ذات ا�ربعة أشواط. 

المزايا
يتحكم في حماية حجرة ا�حتراق وشمعة االشعال من تكون الرواسب.   •

قابلية ممتازة لÈمتزاج مع البنزين.  •
يحافظ على نظافة المكابس والحلقات وشمعات ا�حتراق وأجزاء العادم.   •

مقاومة تكون الهالم الناتج عن تدني الحرارة.   •
يحمي المحرك من الصدأ الناتج عن المياه العذبةوالمالحة.  •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا
ختبار

الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرماد الكبريتي
اللون
رمز المنتج

TC W3



SUPER BIKE 4T

Description
Petromin Super Bike 4T is a premium performance, shear-stable, 
multi-grade gasoline engine oil speci�cally designed for use in 
four-stroke motorcycles and portable power equipment requiring 
API SL JASO MA/MA2 Lubricants, including high output engines 
operating in severe service.

Bene�ts
• Prolongs engine life with anti-wear additive system. 
• Saves on maintenance due to high oxidation stability
• Resists oil breakdown under severe heat. 
• Effective detergent/dispersant additive system ensures excellent  
 control of piston ring deposits for very good power release and  
 acceleration. 
• Correct frictional characteristics enable smooth operation of wet  
 clutches and back torque limiters. 
• Shear stable VII additive minimizes thinning, and resists     
 breakdown under high stresses for protection in both start-up  
 and during high temperature operation. 
• Superior anti-wear properties protecting the engine’s most    
 sensitive parts.

Applications
• Air and liquid-cooled four-stroke motorcycle engines,
• Motorcycles with and without oil immersed clutches, combined  
 engine/transmission units or separate gear boxes, where a    
 multi-grade engine oil is speci�ed and motorcycles with back   
 torque limiters. 
• Suitable for Motorcycles with exhaust catalytic  converters.
• Latest generation, four-stroke scooter engines 
• Four-stroke gasoline engines fitted to portable power     
 equipment, such as generators, mowers, etc. 

سوبر بايك ٤ تي

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15 ºC
Viscosity      @ 40 ºC
  @ 100 ºC
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Base Number 
Pour Point 
Color 
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
Mg KOH/gm
ºC

20W40
0.8934
125.60
14.66
118
232
 6.2
-24

Pink/Reddish
1230

ASTM D-4052          
ASTM D-445        
ASTM D-445        
ASTM D-2270          
ASTM D-92      
ASTM D-2896          
ASTM D-97  
visual  

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 
API          SL
JASO MA
JASO MA2
 

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا
ختبار

المواصفات
إن زيت بترومين سوبر بايك ٤ تي زيت ذو أداء ممتاز، وثبات عند القص ومتعدد الدرجات 
ا�ربعة  ذات  النارية  بالدراجات  لÈستخدام  خصيص�  تصميمه  تم  البنزين.  لمحركات 
البترول  معهد  تشحيم  زيوت  تتطلب  التي  المحمولة  الطاقة  ومعدات  أشواط 
والتي  الفعلية  القدرة  ذات  المحركات  وتشمل   APISL JASO MA/MA/MA2 ا�مريكي 

تعمل تحت ظروف خدمة شاقة. 

ا
ستخدام
محركات الدراجات النارية ذات ا�ربعة أشواط والتي يتم تبريدها بالهواء أو بالسوائل.  •
الدراجات النارية ذات الكلتش الغاطس، ووحدات المحرك / ناقل الحرك المشتركة    •

أو علب التروس المنفصلة وذلك عند تحديد زيت محرك متعدد ا�غراض وكذا    
الدراجات النارية ذات محددات العزم الخلفي.  

مناسب للدراجات النارية ذات تحويالت العادم الحفازة.  •
×خر أجيال  محركات الدراجات المنخفضة ذات االربعة أشواط.  •

محركات البنزين ذات  االشواط االربعة والمركبة   على معدات الطاقة المحمولة    •
كالمولدات وأجهزة جز العشب... الخ.  

المزايا
يطيل من عمر المحرك مع نظام إضافة لمنع التآكل.  •

توفير الصيانة نتيجة لثبات ا�كسدةالعالي.  •
يقاوم إنهيار الزيت عند درجات الحرارة القاسية.  •

نظام إضافة تنظيف / تشتت فعالة تؤكد التحكم الممتاز في تكون ا�وساخ    •
بحلقة  ا�سطوانة لكل حالة إطالق الطاقة الجيدة جدØ والتسارع.  

خصائص إحتكاك صحيحة توفر التشغيل السلس للكلتش الرطب ومحددات    •
العزم الخلفي.  

إضافة ثبات القص تقلل من الترقيق وتحمي من ا�نهيار عند حاالت الضغوط    •
العالية للحماية   عند كل من التشغيل والعمليات أثناء درجات الحرارة العالية .  

خصائص ممتازة للحماية ضد التآكل وحماية ا�جزاء ا�كثر حساسية بالمحرك.  •

خصائص المنتج*

 تصنيف جميعة مهندسي السيارات
 الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
 اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
 اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
الرقم القاعدي
درجة الصب
اللون
 رمز المنتج

Note: Product has Peach/Apricot �avour/smell



EXTRA SUPER

Description
PETROMIN EXTRA SUPER Motor oil is a high quality multi-grade 
lubricant for passenger cars and commercial vehicles.  It is 
formulated from selected base oils and special chemical additives 
which provide oxidation stability, and high degree of detergent and 
dispersant characteristics.

Bene�ts
• Can be used for all seasons.
• Excellent shear stability.
• Minimizes deposit formation at high temperatures.
• Protects against rust, wear and sludge formation.

Applications
PETROMIN EXTRA SUPER is recommended for supercharged or 
naturally aspirated gasoline engines, in passenger cars and 
commercial vehicles requiring the manufacturer's recommended 
API Service Category SJ.  It can also be used where lower API level 
oils are recommended.

إكسترا سوبر

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @ 15 oC 
Viscosity      @ 40oC 
       @ 100 oC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Base Number 
Sulphated Ash 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
Mg KOH/g
% wt.

20W50
0.893
171.8
19.1
126
240
-18
6.10
2.5

1280

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 
API   SJ

المواصفات
عالية  جودة  ذات  تشحيم  بقدرة  يتميز  للمحركات  سوبر  إكسترا  بترومين  زيت  إن 
الزيت يتكون  التجارية. إن هذا  الركاب والسيارات  بالنسبة لسيارات  الدرجات  متعددة 
ثبات ا�كسدة  له خاصية  زيوت أساسية منتقاة وإضافات كيمائية خاصة وفرت  من 

ودرجة عالية من خصائص إزالة االوساخ والتشتت. 

ا
ستخدام
يوصى بإستخدام زيت بترومين إكسترا سوبر لمحركات السيارات التي تعمل بالبنزين 
ذات الشحن التربيني أو الشفط العادي. كما يستخدم أيض� لسيارات الركاب والسيارات 
على  حاصًال  الزيت  يكون  بأن  السيارات  صناع  توصية  إيفاء  تتطلب  والتي  التجارية 
شهادة معهد البترول ا�مريكي الخاصة بتصنيف الخدمة اس جيه. كما يستخدم أيض� 

في حالة التوصية بمستويات الزيت ا�قل وفق تصنيف معهد البترول ا�مريكي. 

المزايا
يمكن إستخدامه في كل فصول السنة.   •

يتمتع بخاصية قص ممتازة   •
يقلل من تكون الترسبات التي تحدث عند درجات الحرارة العالية.   •

يحمي المحرك من الصدأ والتآكل وتكون ا�وساخ.   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا
ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
رمز المنتج



SUPER

Description
A new generation of automotive oils based on revolutionary 
concepts meeting the performance level required by today's 
gasoline engines.  PETROMIN SUPER is blended with the most 
advanced additive package, which enables it to give exceptional 
performance under most severe operating conditions.

It provides e�ective protection against oxidation, wear and 
corrosion under high temperature operations and remains a stable 
multigrade.  PETROMIN SUPER provides good cold starting and high 
resistance to sludge, low volatility characteristics, low oil 
consumption and is fully compatible with the catalytic converters 
and exhaust emission control equipment.

Bene�ts
• Excellent engine protection.
• Eliminates seasonal oil changes.
• Maintains a high order of engine cleanliness.
• Better control of deposit formation.
• Better oxidation stability at high temperatures.
• Excellent shear stability, maintain viscosity grade.
• Protects against rust, wear and sludge formation.
• Compatible with catalytic converters.
• Suitable for mixed fleet operation.

Applications
Super Petromin is recommended for gasoline and diesel engine 
passenger and commercial vehicles of every make and type, 
turbocharged or naturally aspirated, which require API SL/CF 
quality oil.  It can also be used for engines where API Service 
Category SJ and earlier categories are recommended.

It exceeds the performance requirements of most European, 
Japanese and American car manufacturers.

سوبر  

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity     @ 40 ºC 
     @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Base Number 
Sulphated Ash 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt.

10W-30
0.881
79.0
11.8
144
220
-27
7.6

0.99
1550

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 
ACEA...................A2/B2-96

المواصفات
ا�داء  لمقابلة معايير  السيارات قائم على مفاهيم جذرية  زيوت  إنه جيل جديد من 
ا�ضافات  بإستخدام  سوبر  زيت  خلط  يتم  اليوم.  البنزين  محركات  تتطلبهـا  التي 

 .Øتحت ظروف التشغيل الشاقة جد Øالمتطورة لتمنحه أداء متميز

إنه يوفر حماية فعالة للمحرك ضد ا�كسدة والتآكل والصدأ عند عمليات التشغيل 
في درجات الحرارة العالية حيث يحافظ على درجاته المتعددة الثابتة. إن زيت بترومين 
سيوبر يوفر مقاومة عالية عند حاالت التشغيل البارد لحماية المحرك من الترسبات 
وا�وساخ با�ضافة لتميزه بخصائص التطاير المنخفضة وتدني إستهالك الزيت عالوة 

على أنه متوافق مع التحوالت الحفازة ومعدات التحكم في إنبعاث العادم. 

ا
ستخدام
تمت التوصية بإستخدام زيت بترومين سوبر لسيارات الركاب والسيارات التجارية من 
أو  التربيني  الشحن  بنظام  تعمل  والتي  والديزل  بالبنزين  تعمل  والتي  ونوع  صنع  اي 
الزيت يكون حائزØ على شهادة معهد  نوع� من  والتي تتطلب  العادي  الشفط  نظام 
البترول ا�مريكي اس ال/ سي اف. كما يمكن إستخدام هذا الزيت أيض� للمحركات التي 
تمت التوصية حيالها بإستخدام شهادة تصنيف خدمات معهد البترول ا�مريكي إس 
جيه (API Service Category) وكذا التصنيفات السابقة. إن زيت بترومين سيوبر يتجاوز 
متطلبات ا�داء التي أوصى بهـا معظم صناع السيارات ا�وربية واليابانية وا�مريكية. 

المزايا
حماية ممتازة للمحرك.   •

يباعد بين فترات تغيير الزيت الموسمية .  •
يحافظ على قدر عالي من نظافة المحرك.   •

يتحكم بشكل جيد في تكون الترسبات بالمحرك.   •
يوفر نسبة ثبات جيدة ل�كسدة عند درجات الحرارة العالية.   •

يوفر نسبة ثبات ممتازة للقص كما يحافظ على معدل اللزوجة.   •
يحمي المحرك من الصدأ والتآكل وتكون الرواسب.   •

متوافق مع التحوالت الحفازة.   •
مناسب للتشغيل المزدوج السريع.   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا
ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
رمز المنتج

Performance Level (Approved) مستوى ا�داء (مطابق)
API .......................... SL



SUPER ULTRA 7

Description
A new generation of automotive oils based on revolutionary 
concepts meeting the performance level required by today's 
gasoline engines.  PETROMIN SUPER ULTRA 7 is blended with the 
most advanced additive package, which enables it to give 
exceptional performance under most severe operating conditions.
It provides e�ective protection against oxidation, wear and 
corrosion under high temperature operations and remains a stable 
multigrade.  Petromin Ultra 7 provides good cold starting and high 
resistance to sludge, low volatility characteristics, low oil 
consumption and is fully compatible with the catalytic converters 
and exhaust emission control equipment.

Bene�ts
• Excellent engine protection.
• Eliminates seasonal oil changes.
• Maintains a high order of engine cleanliness.
• Better control of deposit formation.
• Better oxidation stability at high temperatures.
• Excellent shear stability, maintain viscosity grade.
• Protects against rust, wear and sludge formation.
• Compatible with catalytic converters.
• Suitable for mixed fleet operation.

Applications
PETROMIN SUPER ULTRA 7 recommended for gasoline and diesel 
engine passenger and commercial vehicles of every make and type, 
turbocharged or naturally aspirated, which require API SL/CF 
quality oil.  It can also be used for engines where API Service 
Category SJ and earlier categories are recommended.

It exceeds the performance requirements of most European, 
Japanese and American car manufacturers.

سوبر الترا ٧

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�cGravity  @ 15 ºC 
Viscosity      @ 40ºC 
      @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Base Number 
Sulphated Ash 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt.

15W-40
0.887
109.5
14.9
141
220
-27
7.6

0.99
1570

20W-50
0.894
165.0
19.0
130
240
-24
7.6

0.99
1560

10W-40
0.877
101.2
15.0
155
218
-30
7.6

0.99
1580

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

المواصفات
ا�داء  مستوى  لمقابلة  جذرية  مفاهيم  نتيجة  السيارات  زيوت  من  جديد  جيل  إنه 
المطلوب لسيارات اليوم التي تعمل بالبنزين. إن زيت بترومين سوبر الترا ٧ يتم خلطه 
بتقنية عالية تستخدم أفضل ا�ضافات المتطورة التي تمنحه أداء متميزØ تحت أقصى 

ظروف التشغيل . 
إنه الزيت الذي يمنح حماية فاعلة ضد االكسدة والتآكل والصدأ الذي ينتج عن ا�كسدة 
المتعددة  درجاته  يحافظ على  العالية وهو  الحرارة  درجات  التشغيل في  في حاالت 
وعالية  باردة  مقاومة  يوفر   ٧ الترا  سوبر  بترومين  زيت  إن   . بذلك  التتأثر  التي  الثابتة 
التطاير  قابلة  بخصائص  تميزه  الى  با�ضافة  وا�وساخ  الترسبات  من  المحرك  تحمي 
المنخفضة وكذا تدني إستهالك الزيت ، عالوة على أنه متوافق مع التحوالت الحفازة 
إنبعاث  في  التحكم  معدات  مع  أيض�  متوافق  أنه  كما  القليل  الزيت  إستهالك  ومع 

العادم. 

ا
ستخدام
عليه  يعلى  ال  الذي  كالزيت   ٧ الترا  سوبر  بترومين  زيت  بإستخدام  التوصية  تمت 
لمحركات سيارات الركاب التي تعمل بالبنزين والديزل وكذا السيارات التجارية من أي 
التربيني أو بنظام الشفط العادي وهو ما  صنع ونوع إن كانت تعمل بنظام الشحن 
يتطلب نوع� من الزيت يكون حائزØ على شهادة معهد البترول ا�مريكي اس ال / سي 
تصنيف  بإستخدام  حولها  التوصية  تمت  التي  للمحركات  أيض�  يستخدم  كما  اف. 
وكذا   (API SERVICE CATEGORYS) جيه  إس  ا�مريكي  البترول  معهد  خدمات 
التصنيفات السابقة. إنه يتجاوز متطلبات ا�داء التي أوصى بهـا معظم صناع السيارات 

ا�وربية واليابانية وا�مريكية. 

المزايا
حماية ممتازة للمحرك.   •

تباعد بين فترات تغيير الزيت الموسمية.   •
يحافظ على نظافة المحرك بقدر عالي.   •

نسبة تحكم جيدة بالنسبة لتكون الترسبات.   •
يوفر نسبة ثبات جيدة ل�كسدة عند درجات الحرارة العالية.   •

نسبة ثبات ممتازة للقص كما يحافظ على معدل اللزوجة.   •
يحمي المحرك ضد الصدأ والتآكل وتكوين الترسبات   •

متوافق مع التحوالت الحفازة.   •
مناسب للتشغيل المزدوج السريع   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا
ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
رمز المنتج

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 
ACEA...................A2/B2-96

Performance Level (Approved) مستوى ا�داء (مطابق)
API .......................... SL



SUPER SYNTHETIC GF-5

Description
PETROMIN SUPER SYNTHETIC GF-5 is a high performance lubricant 
using fully synthetic technology, specially developed for Gasoline 
and Diesel car engines, meeting and complying with the 
requirements of the latest direct injection engines and conventional 
engines as well. 

Bene�ts
• Ensuring sustainable high performance, thus meeting the needs  
 of the engines in term of extended and better oil drain intervals;  
 consequently doubling the oil drain mileage.
• Guaranteeing high & constant quality by excellent detergent   
 properties giving greater engine cleanliness for enhanced    
 performance.
• High Viscosity Index resulting in stable viscosity during     
 operation.
• Fully miscible with other engine oils.
• Less oil top-up
• Superior antiwear properties protecting the engine's most    
 sensitive parts. 
• Easy cold start and ideal lubrication at elevated temperature,   
 ensures low oil consumption and cold start protection against wear.

Applications
• Recommended for all Gasoline and Diesel engines in cars and   
 light industrial vehicles.
• All turbocharged and multi-valved engines.
• Suitable for most severe operating conditions, on highways,   
 dense city trafic & in extreme weather conditions.
• Suitable & exceeds the performance requirements of most    
 European, Japanese and American car manufacturers.

سوبر سينثتيك جي اف-٥  

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15 ºC
Viscosity      @ 40 ºC
  @ 100 ºC
Viscosity Index 
Flash Point, COC
Base Number 
Pour Point 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
Mg KOH/gm
ºC

10W30
0.852
72.22
11.84
160
226
7.0
-36

2940

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-2896
ASTM D-97

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

المواصفات
للتقنية  نتيجة  عالية  أداء  بخاصة  يتميز  اف-٥  جي  سينثتيك  سوبر  بترومين  زيت  إن 
لزيوت  خصيص�  تطويرهـا  تم  والتي  الزيت  هذا  في  المستخدمة  العالية  الصناعية 
المحركات التي تعمل بالبنزين والديزل مما جعله يفي ويواكب متطلبات المحركات 

الحديثة التي تعمل بالحقن المباشر وكذا المحركات التقليدية.

ا
ستخدام
تمت التوصية بإستخدامه لجميع المحركات التي تعمل بالبنزين والديزل بالنسبة    •

للسيارات العادية والمركبات الصناعية الخفيفة.   
يستخدم بجميع المحركات التربينيه والمتعددة الصمامات.   •

مناسب لحاالت التشغيل القاسية وبالطرق  السريعة وفي حاالت إزدحام الحركة    •
بالمدن وكذا في حاالت الطقس القصوى .   

مناسب بل يتفوق على متطلبات ا�داء التي يوصى بهـا معظم صناع السيارات   •
ا�وربية واليابانية وا�مريكية.   

المزايا
ضمان ا�داء المناسب والعالي مما يجعله يفي بإحتياجات المحركات فيما يتعلق    •

بزيادة فترة تغيير الزيت مع جودته وبالتالي يضاعف عدد ا�ميال التي يستخدم    
فيها الزيت  قبل الحاجة لتغييره.   

ضمان قدر عالي ومتوازن  من الجودة وذلك لخصائص التنظيف المميزة التي يتمتع    •
بها مما يمنح المحرك درجة نظافة عالية تعزز أداءه.  

إن معدل اللزوجة العالي الذي يتمتع به يؤدي الى ثبات اللزوجة بالمحرك أثناء    •
التشغيل.   

قابل لÈختالط والمزج الكامل مع زيوت المحرك ا�خرى.   •
نادرØ ما يحتاج الى تكملته بالمحرك.   •

خصائص عدم تآكل ممتازة مما يحمي ا�جزاء الحساسة بالمحرك.   •
يمنح المحرك خاصية التشغيل السهلة والباردة مع ميزة التشحيم المثالية عند    •
إرتفاع درجات الحرارة مما يضمن قلة إستهالك الزيت والحماية من التآكل نتيجة    

التشغيل البارد الذي يتميز به.   

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا
ختبار

تصنيف جميعة مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
الرقم القاعدي
درجة الصب
رمز المنتج

Performance Level (Meets)
API     SN/ILSAC GF-5
HONDA HYUNDAI
NISSAN KIA
TOYOTA SUZUKI

مستوى ا�داء (يقابل) 



SUPER SYNTHETIC GF-4

Description
PETROMIN SUPER SYNTHETIC GF-4 is a high performance lubricant 
using fully synthetic technology, specially developed for Gasoline 
and Diesel car engines, meeting and complying with the 
requirements of the latest direct injection engines and conventional 
engines as well.

Bene�ts
• Ensuring sustainable high performance, thus meeting the needs  
 of the engines in term of extended and better oil drain intervals;  
 consequently doubling the oil drain mileage.
• Guaranteeing high & constant quality by excellent detergent   
 properties giving greater engine cleanliness for enhanced    
 performance.
• High Viscosity Index resulting in stable viscosity during     
 operation.
• Fully miscible with other engine oils.
• Less oil top-up.
• Superior antiwear properties protecting the engine’s most    
 sensitive parts.
• Easy cold start and ideal lubrication at elevated temperature,   
 ensures low oil consumption and cold start protection against wear. 

Applications
• Recommended for all Gasoline and Diesel engines in cars and   
 light industrial vehicles.
• All turbocharged and multi-valved engines.
• Suitable for most severe operating conditions, on highways,   
 dense city trafic & in extreme weather conditions.
• Suitable & exceeds the performance requirements of most    
 European, Japanese and American car manufacturers.

سوبر سينثتيك جي اف-٤

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity       @ 40 ºC 
       @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Base Number 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
Mg KOH/gm

5W40
0.853
87.3
14.6
175
220
-40
8.1

3900

10W40
0.859
93.1
14.2
158
228
-33
7.0

2950

15W40
0.866
102.3
14.42
145
228
-30
7.0

2970

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets)
API     SN/ILSAC GF-4
HONDA HYUNDAI
NISSAN KIA
TOYOTA SUZUKI
 

المواصفات
إن زيت بترومين سيوبر سينثنيك جي اف-٤ ذا أداء عالي نظرØ للتقنية الصناعية العالية 
التي يتميز بها هذا الزيت والذي تم تطويره خصيص� لمحركات السيارات التي تعمل 
تعمل  والتي  وأحدثها  المحركات  آخر  متطلبات  �يفاء  أهله  مما  والديزل  بالبنزين 

بالحقن المباشر وكذا المحركات التقليدية. 

ا
ستخدام
تمت التوصية بإستخدام هذا الزيت لجميع المحركات التي تعمل بالبنزين والديزل    •

وذلك بالنسبة للسيارات العادية والمركبات الصناعية الخفيفة.   
يستخدم لجميع المحركات التربينيه والمتعددة الصمامات.   •

الزيت المناسب لحاالت التشغيل الشاقة وبالطرق السريعة وبالمدن المزدحمة    •
بالحركة وفي ظروف الطقس الصعبة.  

مناسب بل يتفوق على متطلبات ا�داء التي يوصى بهـا صناع السيارات ا�وربية    •
واليابانية وا�مريكية.   

المزايا
ضمان ا�داء المناسب مما يفي بمتطلبات المحركات من حيث تمديد فترة تغيير    •

الزيت ل�فضل وبالتالي مضاعفة عدد ا�ميال التي يستخدم فيها الزيت قبل الحاجة    
لتغييره.   

ضمان الجودة العالية والدائمة وذلك لما يتمتع به من خصائص تنظيف مميزة تمنح    •
المحرك درجة نظافة عالية تقود لتعزيز أدائه.   

معدل لزوجة عالي يكسب المحرك مستوى لزوجة ثابت أثناء التشغيل.   •
قابل للمزج بشكل كامل مع زيوت المحركات ا�خرى.   •

نادرØ ما يحتاج الى تكملته بالمحرك.   •
يتمتع بخصائص عدم تآكل عالية مما يحمي ا�جزاء الحساسة بالمحرك.   •

يمنح المحرك خاصية التشغيل السهلة والباردة مع ميزة التشحيم المثالية عند    •
إرتفاع درجات الحرارة مما يضمن قلة إستهالك الزيت والحماية من التآكل نتيجة    

التشغيل البارد الذي يتميز به.   

مستوى ا�داء (يقابل) 

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا
ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
درجة الوميض ( سي أو سي)
درجة الصب
الرقم القاعدي
رمز المنتج



SUPER SYN PLUS 

Description
Petromin Super Syn Plus is fully synthetic high performance motor 
oil. This specially developed for use in passenger car with gasoline 
and diesel engines, and also engine equipped with pump-jet 
technology. It is formulated with special base oils having a higher 
viscosity index. The excellent cold start behavior ensures an optimal 
lubrication safety in the cold running phase.

Bene�ts
• Ensuring high performance, through minimal wear which    
 ultimately extends the lifespan of the engine. 
• Extend oil change intervals according to manufacturer     
 requirements.
• Contributes by reduction of emissions to conservation the    
 environment. 
• High Viscosity Index resulting in stable viscosity during     
 operation.
• Fully miscible with other engine oils.
• Less oil top-up
• Easy cold start and ideal lubrication at elevated temperature,   
 ensures low oil consumption and cold start protection against wear.
• A safe lubricant film at high operating temperature

Applications
• Recommended for all Gasoline and Diesel engines in cars and   
 light industrial vehicles, also vehicle equipped with pump-jet   
 diesel engines.
• All turbocharged and multi-valved engines including cars & vans  
 with & without turbocharger.
• Suitable for most severe operating conditions, on highways,   
 dense city trafic & in extreme weather conditions.
• Suitable & exceeds the performance requirements of most    
 European, Japanese and American car manufacturers.
• Suitable under high speed driving condition

سوبر سينثتك بلس 

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity      @ 40 ºC 
      @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Base Number 
Pour Point 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
Mg KOH/gm
ºC

5W40
0.855
77.59
13.15
172
240
10.1
-39

4000

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-2896
ASTM D-97

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level
ACEA A3/B4-12 (2012)
 A5/B5-12 (2012)
Daimler Chrysler           MB 226.5, 229.3 
Volkswagen      502.00/505.00 (2005)
BMW Long life-01
Renault RN0700/0710
OPEL GM-LL-A/B-025
PSA/PEUGEOT/CITROEN B712296
FORD WSS-M2C913-C

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا
ختبار

Performance Level (Approved)مستوى ا�داء 
Porsche            A40
Daimler Chrysler MB229.5     

المواصفات
التقنية  يستخدم  كمشحم  عالي  أداء  ذو  بلس  سينثتك  سوبر  بترومين  زيت  إنه 
بالبنزين  تعمل  التي  السيارات  لمحركات  خصيص�  المطورة  ا�صطناعية  التركيبية 
والديزل والتي تفي وتتوافق مع متطلبات آخر المحركات التي تعمل بالحقن المباشر.

ا
ستخدام
يوصى بإستخدامه لجميع محركات البنزين والديزل بالسيارات والشاحنات الصناعية    •

الخفيفة.   
لجميع المحركات المشحونة توربيني� وذات الصمامات المتعددة.   •

مناسب لجميع أحوال العمليات الشاقة،وبالطرق السريعة ، وبزحمة المرور بالمدن    •
وفي حاالت الطقس القاسية.  

مناسب بل يتعدى متطلبات ا�داء لمعظم صناع العربات ا�وربية واليابانية     •
وا�مريكية.  

المزايا
يؤكد ا�داء العالي الداعم وبالتالي يفي بإحتياجات المحركات فيما يتعلق بتمديد    •

وتحسين فترات تغيير الزيت ، بناء عليه يضاعف أميال تغيير الزيت.  
ضمان جودة عالية وثابتة لما يتمتع به من خصائص التنظيف الممتاز مما يمنح    •

المحرك نظافة أكثر لتعزيز ا�داء.  
معدل لزوجة عالي يؤدي لثبات اللزوجة أثناء التشغيل.   •
يتمتع بقابلية إمتزاج كاملة مع زيوت المحركات ا�خرى.  •

يحتاج �كمال    التعبئة بشكل قليل.   •
خصائص ممتازة لحماية التآكل تحمي معظم ا�جزاء الحساسة بالمحرك.  •

تشغيل سهل وبارد وتشحيم مثالي عند درجات الحرارة المرتفعة مما يؤكد    •
إنخفاض إستهالك الزيت والحماية من التآكل عن التشغيل البارد.   

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
الرقم القاعدي
درجة الصب
رمز المنتج

مستوى ا�داء 



A-1 SUPER SYNTHETIC HYBRID 

Description
PETROMIN A1 Super Synthetic Hybrid is the next generation 
ultimate performance fully synthetic multigrade engine oil specially 
engineered to exceed the latest ILSAC GF-5 and API SN 
speci�cations. This is meant for current and future generation high 
performance engines specially those �tted with emission control 
devices.  It is exclusively formulated with premium synthetic base 
�uids and unique environmentally friendly additives system to 
provide exceptional thermal and oxidation stability that minimize 
oil thickening at very high operating temperature, with excellent 
deposits control and minimized engine wear and tear.
Petromin A1 Super Synthetic Hybrid has been developed with 
expertise in mind to deliver the ultimate performance lubricant that 
provide exceptional engine power and fuel economy bene�ts, 
while ensuring excellent engine protection especially for engines 
operating under the most extreme, most demanding driving 
conditions. It is formulated by using synthetic base oil in 
combination with leading-edge additive technology to provide 
outstanding thermal stability and oxidation resistance to prevent 
build-up of carbon and lacquer deposits on vital moving parts. It is 
environment friendly top tier engine oil.  It o�ers superb cold start 
protection & therefore, reduces engine wear & tears significantly.

Bene�ts
• Longer oil life & lower oil consumption with superior soot handling.
• Boost engine power and torque for better engine response and  
 acceleration.
• Excellent fuel economy benefits.
• Ultimate engine wear protection at extreme driving conditions 
• Exceptional engine cleanliness – protects against engine sludge  
 and varnish deposits.
• Resists viscosity and avoid thermal breakdown.
• Excellent cold engine starting – minimize friction and wear at start-up.
• Superior protection of exhaust emission control system. 

Applications
Recommended for use in all types of modern passenger cars 
engines �tted with emission control devices which operating under 
the most extreme conditions.  

A-1 سوبر سينثتك هايبرد

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE GRADE 
Speci�c Gravity @15 ºC 
Viscosity   @40 ºC 
   @100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
CCS Vis @ -35 oC
Base Number 
Color 
Pour Point 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
cP
mg KOH/g
-
ºC

0W-20
0.8463
45.49
8.538
168
222

5850
8.5

 < 3.0
 - 42

1000

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-5293
ASTM D-2896
ASTM D-1500
ASTM D-97

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا
ختبار

المواصفات
و  االصطناعية  الزيوت  من  القادم  الجيل  هو  هايبرد  سينثيتيك  بترومين ١-A سوبر 
 . API SN ٥  و-ILSAC GF المصمم خصيصا للمحركات الحديثة لتجاوز أحدث مواصفات
وهذا يعني أن الجيل الحالي و المستقبلي من المحركات ذات ا�داء العالي و خاصة 
تلك المزودة بأجهزة التحكم باالنبعاثات تحتاج هذا النوع من الزيوت المطورة. و هذا 
وهذا  الفائقة  االصطناعية  االضافات  و  السوائل  من  قاعدة  من  اساسا  مركب  الزيت 
تقليل  مع  الحراري  االستقرار  لتوفير  للبيئة  صديقة  اخرى  إضافات  إلى  باالضافة 
االنبعاثات الحرارية و تقليل االكسدة، و هذا يقلل من سماكة الزيت في درجات الحرارة 

العالية مع تحكم استثنائي في الشوائب و تقليل االحتكاك.
  

قوه  ذو  محرك  زيت  لتقديم  هايبرد  سينثيتيك  سوبر   A١ بترومين  تطوير  تم  قد  و 
استثنائية مع اقصى فائدة اقتصادية في استهالك الوقود وضمان حماية المحرك في 
القاعدة  ذات  التركيبة  هذه  تطلب�.  ا�كثر  و  تطرفا  ا�كثر  القيادة  ظروف  ظل 
االصطناعية مع التكنولوجيا المتطورة والمضافة لتوفير االستقرار الحراري المتميز و 
المحرك  أجزاء  على  الكربونية  الشوائب  و  الرواسب  تراكم  لمنع  االكسدة  مقاومة 

الحيوية لضمان أقصى أداء للمحرك مع المحافظة على البيئة.

ا
ستخدام
بأجهزة تحكم في  المزودة  الحديثة  الركاب  بإستخدامه في جميع محركات  يوصى 

االنبعاثات التي تعمل في ظل الظروف القاسية. 

المزايا
زيت محرك ذو استهالك منخفض و حياة أطول مع قدرته الفائقة على التعامل مع    •

الشوائب .  
زيادة قوة المحرك وعزم الدوران لتحسين استجابة المحرك والتسارع.  •

ممتاز في تقليل استهالك الوقود.  •
حماية أجزاء المحرك من ا�حتكاك في أقصى ظروف القيادة.  •

نظافة محرك استثنائية - يحمي من الشوئب وعوالق الورنيش.  •
تقاوم اللزوجة وتجنب االنهيار الحراري.  •

بدء تشغيل ممتاز للمحرك البارد مع تقليل االحتكاك و التآكل عند بدء التشغيل .   •
حماية متفوقة لنظام انبعاثات العادم.  •

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
اللزوجة سي سي اس عند ٣٥ درجة مئوية تحت الصفر
الرقم القاعدي
اللون
درجة الصب
رمز المنتج

Performance Level (Meets)
ILSAC       GF-5
Ford  WSS-M2C947-A
Chrysler MS-6395

مستوى ا�داء (يقابل) 
API  SN
GM Dexos1- Gen 2

Performance Level (Approved) مستوى ا�داء (مطابق)



DIESEL ENGINE OILS
ت

كا
حر

ت م
زيو

ل
ديز

ال

زيوت محركات الديزل
DIESEL

ENGINE OILS



SUPER DIESEL TURBO

Description
Petromin Super Diesel Turbo is a heavy-duty diesel engine oils and 
developed for moderate and high-output diesel engines, either 
naturally aspired or super-charged.  They minimize deposits, reduce 
wear and impart dispersant and detergent properties. They are 
formulated from thermally stable mineral base oils and chemical 
additives to provide optimum control of deposits in severe service 
and control against wear, rust and corrosion.

Bene�ts
• Good control over deposits at high temperatures.
• Improved fuel economy.
• Good control over low temperature sludge.
• Eliminates seasonal oil changes.
• Reduce oil consumption.

Applications
Petromin Super Diesel Turbo is recommended for use in moderate 
output diesel engines in commercial vehicles where manufacturer's 
specifications requuire API CF performance level oil.

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS* خصائص المنتج*

SAE Grade 
Speci�c Gravity  @ 15ºC 
Viscosity       @ 40 ºC 
       @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Color
Sulphated Ash 
Base Number 
Product code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
oC
oC
-
% wt.
mg KOH/g

20W50
0.895
172.6
19.0
125
238
-27
2.5

1.40
10.0

1640

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM-1500
ASTM D-874
ASTM D-2896

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

سوبر ديزل تيربو

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
إن زيت بترومين سوبر ديزل تيربو زيت لمحركات  الديزل للتشغيل الشاق تم تطويره 
الشحن  أو  الهوائي  بالشفط  تعمل  كانت  إن  والعالي  الوسط  ا�داء  ذات  للمحركات 
التشتت  والتآكل ويتميز بخصائص  الترسبات  يقلل من تكون  الزيت  أن هذا  التربيني. 
والتنظيف. يتكون زيت سوبر ديزل تيربو من زيوت أساسية معدنية تتميز بثبات حراري 
مع إضافات كيمائية لتوفير التحكم ا�قصى في تكون الترسبات عند حاالت التشغيل 

القاسية والتحكم ضد التآكل والصدأ والحتات. 

ا�ستخدام
ا�داء  ذات  الديزل  محركات  في  تيربو  ديزل  سوبر  بترومين  زيت  بإستخدام  يوصى 
المتوسط بالنسبة للسيارات التجارية عندما تتطلب مواصفات المصنعين زيت يتوفر 

. API CF داء�فيه مستوى ا

المزايا
تحكم جيد في الترسبات عند درجات الحرارة المرتفعة.  •

تحسن في صرف الوقود.  •
تحكم جيد في تكون ا�وساخ عند درجات الحرارة المنخفضة.  •

يقلل من فترات تغيير الزيت الموسمية.  •
يخفض إستهالك الزيت.  •

Performance Level (Meets)
API……………..CF - 4

معدل اداء (يقابل) 

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
اللون
الرماد الكبريتي
الرقم القاعدي
رمز المنتج



DIESEL HD

Description
PETROMIN DIESEL HD monograde diesel engine oil Series is 
designed for automotive and industrial use.  Formulated from high 
quality base stocks and contain a balanced additive system which 
includes dispersants, detergents, rust inhibitors, anti-oxidant and 
anti-wear agents.

Bene�ts
• Cleaner engines.
• Protection against mechanical wear.
• Protection against low-temperature rusting and corrosive wear.

Applications
PETROMIN DIESEL HD oil Series is recommended for automotive 
diesel engines in light trucks, vans, pick-ups and buses as well as in 
lightly loaded stationary engines.

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity    @ 40ºC 
   @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Sulphated Ash 
Color 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
% wt
-

30
0.8935
90.22
10.73
103
232
-18
0.71
2.0

1930

40
0.8978
146.20
14.78
100
252
-15
0.71
2.5

1940

50
0.9003
210.8
18.35

96
270
-15
0.71
3.0

1950

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-874
ASTM D-1500

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

ديزل اتش دي

المواصفات
صنع  الدرجات  أحادي  زيت  عن  عبارة  دي  اتش  الديزل  لمحركات  بترومين  زيت  إن 
للسيارات ل¼ستخدامات الصناعية. وهو منتج من زيوت أساسية ذات جودة عالية مع 
من  المحرك  تحمي  وعناصر  والمنظفات  المشتات  تشمل  متوازنة  كيمائية  إضافات 

ا�كسدة والتآكل. 

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام مجموعة زيوت بترومين لمحركات الديزل اتش دي لمحركات الديزل 
كما  وا�توبيسات،  الصغيرة  والشاحنات  المقفلة  والشاحنات  الخفيفة  للشاحنات 

يستخدم أيض¾ بالنسبة للمحركات الثابتة ذات الحمل الخفيف.

المزايا
يجعل المحركات أكثر نظافة.   •

يحمي المحركات من التآكل الميكانيكي.   •
يحمي المحركات من الصدأ الناتج عن الحرارة المتدنية وكذلك من التآكل .  •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند درجة حرارة ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
درجة  الوميض سي او سي
درجة الصب
الرماد الكبريتي ا�قصى
اللون
رمز المنتج

API……………..CF
Performance Level (Meets) معدل اداء (يقابل) 



SUPER FLEET LD

Description
A super high-performance, premium quality, heavy duty diesel 
engine oil designed for the most severe performance requirements 
of modern, highly rated turbocharged diesel engines in road 
transport & off-highway operations. It contains high alkalinity 
reserve to reduce acid formation.

It meets the latest performance requirements of most European 
and American engine builders for high output diesel engines.

Bene�ts
• Extends overhaul intervals.
• Effective control on bore polishing.
• Low and controlled oil consumption temperatures.
• Allows extended oil drain period.
• Maintains excellent engine cleanliness.
• Outstanding thermal stability.
• Excellent shear stability stays in grade throughout service life.
• Maximum control of piston deposits & ring sticking.
• Suitable for mixed fleet operations.

Applications
Petromin Superfleet LD is suitable for use in a variety of highly 
turbocharged and naturally aspirated high-speed diesel engines. 
It has long-drain-oil characteristic and maintains performance 
features throughout its service life.

سوبر فليت إل دي

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity  @ 15 ºC 
Viscosity       @ 40 ºC 
       @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Base Number 
Sulphated Ash 
Color 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm2/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt.
-
-

15W-40
0.8894
113.5
15.3
141
232
-27
15.1
2.03
L 3.5
2000

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-1500
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

API   CG4/CF4/SJ
MB   228.3
VOLVO  VDS
Allison  C4
CAT   TO-2

المواصفات
إنه زيت ممتاز ذو اداء عالي لمحركات الديزل للعمل الشاق وقد صمم لمتطلبات االداء 
القاسي لمحركات الديزل الحديثة والتي يتم تصنيفها كمحركات ذات شحن تربيني 
إحتياطي  على  الزيت  هذا  يحتوي  الطرق.  خارج  والنقل  بالطرق  النقل  لعمليات  عالي 
صناع  لمعظم  ا�داء  متطلبات  بآخر  يفي  أنه  الحامض.  تكون  لتخفيض  عالي  قلوي 

المحركات ا�مريكية وا�وربية لمحركات الديزل ذات ا�داء العالي. 

ا�ستخدام
إن زيت بترومين سوبر فليت إل هو الزيت المناسب ل¼ستخدام لمجموعة من محركات 
يتميز  إنه  الطبيعية.  العالية  الشفط  وسرعة  العالي  التربيني  الشحن  ذات  الديزل 
فترة  خالل  ا�داء  خصائص  على  يحافظ  كما  طويلة  لفترة  الزيت  بقاء  بخاصية 

إستخدامه.

المزايا
عدد فترات الفحص العام.  •

تحكم فعال في التلميع الداخلي لÆجزاء .   •
يتحكم في إنخفاض درجات الحرارة الخاصة بإستهالك الزيت.  •

يسمح بتمديد فترة تغيير  الزيت.  •
يحافظ على نظافة المحرك العالية.  •

ثبات حراري مميز.  •
ثبات القص الممتاز  والذي يبقى على معدله طوال عمر الزيت.  •

التحكم ا�قصى في تكون الترسبات بالمكبس والتصاق الحلقات.   •
مناسب للعمليات المختلطة.  •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
اللون
رمز المنتج

Performance Level (Meets) معدل اداء (يقابل) 



DIESEL HD (ISD*)

Description
PETROMIN DIESEL HD OIL Series is high quality oils suitable for 
diesel engines, either naturally aspirated or supercharged.  They 
provide good control over high temperature deposits, sludge, rust, 
corrosion and wear.  PETROMIN DIESL HD oils are formulated with 
chemically stable, high VI base stocks and chemical additives that 
impart dispersant and detergent properties and resistance to 
oxidation, corrosion, wear and rusting.

Bene�ts
• Improved control over high-temperature varnish deposits.
• Minimize low temperature sludge build-up.
• Good protection against rust and corrosion.

Applications
PETROMIN DIESEL HD OIL Series is recommended for use in diesel 
engines either naturally aspirated or supercharged.  They provide 
good performance under conditions of high speed, high load, 
hig-temperature operation which require API Service Category CC 
quality oil.

ديزل اتش دي (للتصدير)

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @ 15ºC 
Viscosity @ 40ºC 
                 @100ºC 
Viscosity Index 
Flash Point  COC
Pour Point 
Base Number 
Sulphated Ash  
Color 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt
-
-

10W
0.880
35.0
5.84
110
230
-30
3.6

0.48
2.0

2010

20
0.885
53.0
7.6
106
236
-24
3.6

0.48
2.0

2020

30
0.893
94.5
11.1
101
250
-21
3.6

0.48
2.5

2030

40
0.898
146.0
15.0
103
255
-15
3.6

0.48
3.0

2040

50
0.902
199.0
18.5
103
270
-15
3.6

0.48
3.5

2050

-
ASTM D-4052
ASTM D-445 
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-1500
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) معدل اداء (يقابل) 
API   CC/SC

المواصفات
إن مجموعة زيوت بترومين لمحركات الديزل اتش دي عبارة عن زيوت ذات جودة عالية 
تصلح لمحركات الديزل ذات الشحن الطبيعي أو الهواء  التربيني . أنها توفر الحماية 
الحرارة  درجات  عن  الناجم  والبلى  والتآكل  والصدأ  وا�وساخ  الترسبات  ضد  الجيدة 
العالية. أن زيوت بترومين لمحركات الديزل اتش دي مصنعة من زيوت أساسية تتميز 
بثبات كيمائي ومعدل لزوجة عالي وتخلط مع إضافات كيمائية تحتوي على خصائص 

تشتت وتنظيف وكذا مقاومة لÆكسدة والحتات والتآكل والصدأ.

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام مجموعات زيوت بترومين لمحركات الديزل ذات الشحن الطبيعي أو 
الكبيرة  والحموالت  العالية  السرعة  عند حاالت  اداء جيد  توفر  التربيني، كما  الشحن 
والتشغيل عند درجات الحرارة العالية والتي تتطلب مواصفة معهد البترول ا�مريكي 

للخدمة من الفئة سي سي الخاصة بجودة الزيت.

المزايا
التحكم المطور على ترسبات الورنيش التي تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة.  •

يقلل من تكون ا�وساخ التي تنجم عن الحرارة المنخفضة.   •
حماية جيدة ضد الصدأ والتآكل.  •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
اللون
رمز المنتج

For markets outside KSA*@لتسويقهـــا خارج المملكةالعربية السعودية



DIESEL HD 2

Description
PETROMIN DIESEL HD 2 OIL Series is high quality oil suitable for 
diesel engines, either naturally aspirated or supercharged.  They 
provided good control over high temperature deposits, sludge, rust, 
corrosion and wear.  PETROMIN DIESEL HD 2 oils are formulated 
with chemically stable, high VI base stocks and chemical additives 
that impart dispersant and detergent properties and resistance to 
oxidation, corrosion, wear and rusting.

Bene�ts
• Improved control over high-temperature varnish deposits.
• Minimize low temperature sludge build-up.
• Good protection against rust and corrosion.

Applications
PETROMIN DIESEL HD 2 oil Series is recommended for use in diesel 
engines either naturally aspirated or supercharged.  They provide 
good performance under conditions of high speed, high load, 
high-temperature operation which require API Service Category CD.

ديزل اتش دي ٢ 

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @15ºC 
Viscosity   @ 40ºC 
                          @100ºC 
Viscosity Index 
Flash Point  COC  
Pout Point 
Base Number 
Sulphated Ash 
Color 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt
-
-

10W
0.880
35.0
5.8
107
230
-30
4.75
0.64
2.0

2210

20
0.885
53.0
7.6
106
236
-24
4.75
0.64
2.0

2220

30
0.893

95
11.1
101
250
-21
4.75
0.64
2.5

2230

40
0.898
146.0
15.0
103
255
-18
4.75
0.64
3.0

2240

50
0.902
199.0
18.5
103
270
-18
4.75
0.64
3.5

2250

-
ASTM D-4052
ASTM D-445 
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-1500
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) معدل اداء (يقابل) 
API   CD

المواصفات
إن مجموعة زيوت بترومين لمحركات الديزل اتش دي ٢ زيوت ذات كفاءة عالية مالئمة 
لمحركات الديزل ذات الشحن الطبيعي بالهواء  أو الشحن التربيني، إنها توفر حماية 
جيدة ضد الترسبات وا�وساخ والصدأ والتآكل الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة . أن هذه 
الزيوت مصنعة من زيوت أساسية ذات ثبات كيمائي ومعدل لزوجة عالي مع إضافات 

كيمائية ذات خصائص تنظيف عالية ومقاومة لÆكسدة والحتات والتآكل والصدأ.

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام مجموعات زيوت بترومين لمحركات الديزل اتش دي ٢ 

في محركات الديزل ذات الشحن الطبيعي بالهواء أو التربيني.
التشغيل  وعند  الكبيرة  والحموالت  العالية  السرعة  عند  جيد  أداء  الزيوت  هذه  توفر 
تحت درجات الحرارة العالية والتي تتطلب مواصفة معهد البترول ا�مريكي للخدمة 

الفئة سي دي. 

المزايا
التحكم المطور على ترسبات الورنيش التي تنتج من الحرارة العالية.  •

يقلل من تكون ا�وساخ التي تنجم عن الحرارة المنخفضة.  •
حماية جيدة ضد الصدأ والتآكل.  •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
اللون
رمز المنتج



SUPER DIESEL HD3

Description
Petromin Super Diesel HD3 Series heavy duty oil is developed 
primarily for high output, naturally aspirated or supercharged diesel 
engines, operating under moderate conditions.

Petromin Super Diesel HD3 oil series are formulated from high VI 
mineral base oils and chemical additives which provide dispersant, 
detergent, anti-oxidant, anti-wear, anti-rust properties.

Applications
Petromin Super Diesel HD3 Series oil is recommended for use in 
diesel engines �tted in automotive, agricultural and construction 
equipments, operating in fleet and construction business where 
relatively moderate sulphur fuel is used and other severe service 
factors are considered.

Bene�ts
• Excellent protection against the effects of high-sulphur fuels.
• Good control of high temperature deposits.
• Improved resistance to ring sticking, ring and cylinder wear,   
 valve and combustion deposits.
• Long engine life.

ديزل اتش دي ٣

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity   @ 40 ºC 
                  @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Color 
Sulphated Ash   
Base Number
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
% wt.
mg KOH/g

10W
0.8829
32.05
5.54
109
224
-30
1.5

1.145
8.1

2310

20
0.889
56.0
7.8
104
224
-24
2.5

1.145
8.5

2320

30
0.8953

92.7
10.79
100
232
-21
2.5

1.145
8.5

2330

40
0.9005
151.8
14.92

98
258
-18
3.0

1.145
8.5

2340

50
0.9032
213.6
18.65

97
268
-15

L 3.5
1.145

8.5
2350

60
0.9032
295.2
23.14

97
270
-15
 3.5

1.145
8.5

2450

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-874
ASTM D-2896

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) معدل اداء (يقابل) 
API                        CF
CATERPILLAR    TO-2
ALLISON               C-3

المواصفات
إن سلسلة زيوت بترومين ديزل اتش دي ٣ تم تطويرها خصيص¾ لمحركات الديزل ذات 
تحت  تعمل  والتي  العالي  الشحن  أو  الطبيعي  بالشحن  تعمل  والتي  العالية  القدرة 

ا�حوال المتوسطة.

أن هذه الزيوت مصنعة من زيوت أساسية معدنية ذات معدل لزوجة عالي وإضافات 
التآكل  ومقاومة  ا�كسدة  ومحاربة  التشتت  خصائص  الزيوت  هذه  تمنح  كيمائية 

والصدأ.

ا�ستخدام
على  المركبة  الديزل  لمحركات   ٣ دي  اتش  ديزل  بترومين  زيوت  بإستخدام  يوصى 
والتي تعمل في شكل مجموعات وفي  البناء  الزراعية ومعدات  والمعدات  السيارات 
أعمال المباني حيث يستخدم معدل وقود ذو كبريتي معتدل نسبي¾. كما تستخدم 

ايض¾ عندما يتطلب ا�مر عوامل خدمة شاقة. 

المزايا
حماية ممتازة ضد اÏثار الناتجة عن الوقود المحتوي على نسبة كبريت عالية.  •

التحكم الجيد في الترسبات الناتجة عن الحرارة المرتفعة.  •
مقاومة مطورة Ðلتصاق الحلقات وتآكل ا�سطوانات والحلقات والترسبات الناتجة    •

عن اÐحتراق.   

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
اللون
الرماد الكبريتي
الرقم القاعدي
رمز المنتج



FLEETMASTER LD

Description
Petromin Fleetmaster LD is good quality automotive engine oil, 
meeting the requirement of mixed fleet oil performance level 
particularly for the entire leading engine manufacturer. It is an ideal 
mixed fleet engine oil meeting API CH4/SL and ACEA E3/B3/A3-98. 
The additive chemistry used in manufacturing Petromin 
Fleetmaster LD is performance proven in the field.

Bene�ts
• Diesel engine oil for American, European and Japanese vehicles.   
 Suitable for direct and indirect fuel injection.
• Universal engine oil particular for old and mid range diesel    
 engine fuelled by both high and low sulphur diesel fuel.
• Proven field-tested engine oil with extended drain period    
 capability.
• Excellent TBN retention for low and high sulphur diesel fuel   
 operation.
• Effective control over high temperature piston deposits and soot  
 accumulation.
• Excellent dispersant capabilities which will minimize sludge and  
 varnish deposits.

Applications
Petromin Fleetmaster LD is a mixed fleet engine oil for heavy-duty 
diesel engine oil.  Its long drain capability meets the requirement 
almost all leading diesel engine manufacturer. It is recommended 
for both on-highway and o�-highway engines for low emissions 
and old engines of conventional design fuelled by low and high 
sulfur diesel fuels.  Suitable for direct and indirect injeciton and for 
Turbo charged and Super charged stationary and mobile Diesel 
Engines

فليت ماستر ال دي

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity  @  15 ºC 
Viscosity       @  40 ºC 
       @100  ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Sulphated Ash 
Base Number 
CCS Viscosity @ -15 ºC
Color 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
% wt.
mg KOH/g
cP

-

20W-50
0.8957

171
19.46
130
238
-24
1.5
11

8600
L 3.5
2390

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-874
ASTM D-2896
ASTM D-5293
ASTM D-1500
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) معدل اداء (يقابل) 
API  CH4

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
يفي  السيارات  لمحركات  عالية  كفاءة  ذو  زيت  دي  ال  ماستر  فليت  بترومين  زيت  إن 
بمتطلبات أداء الزيت المختلط وتحديدÓً وفق توجيه صناع المحركات ا�ساسيين. إنه 
زيت مثالي سريع الحركة مختلط يفي بمتطلبات SL/API CH4 و A3/B3/ACEA/E3-98. إن 

كيمياء اÐضافةالمستخدمة في هذا الزيت 20W-50 أثبتت أداءه في هذا المجال. 

ا�ستخدام
الديزل  لمحركات  الحركة مختلط  زيت سريع  ال دي عبارة عن  بترومين فليت ماستر 
ذات ا�داء العالي. إن قدرته الطويلة على تصريف الزيت تفي بمتطلبات جميع صناع 
في  تعمل  التي  للمحركات  بإستخدامه  يوصى  تقريبً¾.  ا�ساسيين  الديزل  محركات 
ذات  القديمة  والمحركات  المتدنية  اÐنبعاثات  ذات  الطرق  وخارج  السريعة  الطرق 
منخفضة  كبريتية  مكونات  ذي  الديزل  وقود  تستخدم  التي  التقليدي  التصميم 
وعالية. إنه الزيت المناسب لمحركات الديزل ذات الحقن المباشر والغير مباشر والتي 

يتم شحنها توربيني¾ أو عن طريق الشحن القاسي أوالمحركات الثابتة والمنقولة.

المزايا
إنه زيت محركات الديزل للسيارات ا�مريكية وا�وربية وا�وربية واليابانية. فهو    •

مناسب لحقن الوقود المباشر والغير مباشر.   
زيت محركات عالمي تحديدÓ لمحركات الديزل القديمة والمتوسطة الصنع والتي    •

تستخدم وقودÓ ذا معدل كبريتي عالي ومنخفض.    
ثبت من خالل اÐختبارات الميدانية أنه زيت المحركات الذي يتمتع بفترة تصريف    •

ممتدة.   
إستبقاء ممتاز للرقم القلوي الكلي لعمليات وقود الديزل ذا المعدل الكبريتي    •

المنخفض أو العالي.   
تحكم فعال في تكون الترسبات والسخام بالمكبس عند درجات الحرارة المرتفعة.   •

قدرات تشتت ممتازة مما يقلل ترسبات ا�وساخ والورنيش.  •

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرماد الكبريتي
الرقم القاعدي
اللزوجة سي سي اس عند ٢٠ درجة مئوية تحت الصفر
اللون
رمز المنتج



DIESEL CD

Description
PETROMIN DIESEL CD oils are formulated from high quality base oils 
and chemical additives which provide dispersant, detergent, 
anti-oxidant, anti-wear and anti-rust properties.

PETROMIN DIESEL CD is high alkaline-reserve oils suitable for 
medium and high-speed diesel engines using high-sulphur 
distillate fuels.  They are available in two viscosity grades, SAE 30 
and SAE 40, and in two alkaline levels of 16 and 20 TBN.

Applications
PETROMIN DIESEL CD oils are recommended for use in high-output 
diesel engines where service factors require this quality of oil.  They 
are suitable for Caterpillar pre-combustion type engines and other 
diesel engines using high sulphur fuel.

Bene�ts
• Excellent protection against corrosive wear in severe diesel    
 service.
• Minimize rust and corrosion.
• Good detergent and dispersant properties.
• Contains high alkalinity reserve.

ديزل سي دي

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS*

DEO CD CODE
SAE Grade 
Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity      @ 40 ºC 
      @100 oC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Base Number 
Sulphated Ash 
Color 
Product Code 

-
-
 -
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt.
-

316
30

0.897
98.0
11.2
98

236
-21
16

2.08
3.5

2410

320
30

0.903
100.0
11.4
100
238
-21
20

2.48
3.0

2430

416
40

0.905
148.0
15.0
101
242
-18
16

2.08
3.0

2420

420
40

0.905
146.5
14.95
102
255
-18
20.5
2.48
L 3.0
2440

-
-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-1500

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) معدل اداء (يقابل) 
API     CF

المواصفات
كفاءة  ذات  أساسية  زيوت  من  مصنعة  دي  سي  الديزل  لمحركات  بترومين  زيوت  إن 
ومحاربة  والتنظيف  التشتت  خصائص  أكسبها  مما  مميزة  كيمائية  وإضافات  عالية 
القلوية مما يجعلها صالحة  الزيوت تتمتع بقدر جيد من  أن هذه  ا�كسدة والتآكل. 
تستخدم   والتي  العالية  المتوسطة  السرعة  ذات  الديزل  محركات  في  ل¼ستخدام 
وقود يحتوي على تقطير كبريتي عالي. تتوفر هذه الزيوت في درجتي لزوجة: معدل 
جمعية مهندسي السيارات ٣٠ ومعدل جمعية مهندسي السيارات ٤٠ وكذلك تتوفر 

في معدلين قلويين ايض¾ ١٦ و ٢٠ تي بي ان.

ا�ستخدام
تستخدم زيوت بترومين سي دي لمحركات الديزل ذات القدرة العالية عندما تتطلب 
عوامل الخدمة هذا النوع من الزيوت. إن هذه الزيوت مناسبةلمحركات ليينز بيللر ذات 

اÐحتراق المتقادم ومحركات الديزل ا�خرى التي تستعمل وقود الكبريت العالي.

المزايا
حماية ممتازة للمحرك من التآكل في حالة الخدمة القاسية.   •

يقلل من الصدأ والتآكل.  •
خصائص تنظيف وتشتيت جيدة.   •

يحتوي على رصيد عالي من القلوية.   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

رمز زيت الديزل للمحركات سي دي
تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
اللون
رمز المنتج



ENGINE OIL RR PLUS

Description
Petromin Engine Oil RRPLUS is premium quality rail road engine oil 
in SAE 40 grade. It is blended to be used as crankcase oils in most 
demanding medium speed and large railroad engine to satisfy the 
engine needs of lower sulphur fuels and emission control system for 
both new & older locomotive engines.
It is zinc-free for the protection of silver bearings and chlorine free 
to minimize environmental impact. The balanced detergent, 
dispersant, and anti-wear system allows this 13 TBN oil to provide 
superior soot, sludge, viscosity, and wear control resulting in 
improved engine cleanliness, lower wear and a lower particulate 
emissions.
The advanced technology provides superior liner scu�ng 
protection, reduced ring wear, and reduced piston deposits. 
Improved thermal and oxidative stability minimizes oil degradation 
and reduces sludge to provide long drain intervals and improved 
�lter life.

Bene�ts
• Excellent oxidation stability. 
• It gives extended drain intervals, filter life and lower oil     
 consumption, which improves locomotive e�ciency and    
 reduces maintenance cost.
• Good alkalinity retention.
• Excellent protection of silver alloy bearings

Applications
• All railroad, marine and stationary engines (power generation,   
 o�-shore drilling) where zinc-free oils are required.
• All 2 and 4-strokes, naturally aspirated or turbocharged medium  
 speed diesel engines.

زيت المحــــركات ار ار بلس

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
RR Code
Color 
Speci�c Gravity  @ 15 ºC
Viscosity       @ 40 ºC 
                              @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Zinc
Sulphated Ash 
Base Number 
Product Code 

-

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
ppm
% wt
mg KOH/g

40
4013
4.5

0.902
148.0
15.1
103
272
-6

< 3.8
1.41
13

2470

-

ASTM-1500
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-4951
ASTM D-874
ASTM D-2896

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets)
Caterpillar 3600
LMOA Generation V
GE Generation 4 Long life

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
إن زيت بترومين للمحركات آر آر بلس عبارة عن زيت ذي كفاءة عالية للسكك الحديدية 
وفق درجة جمعية مهندسي السيارات ٤٠. يتم خلطه ليستخدم كزيت لعلب المرافق 
في حاالت  السرعة المتوسطة التي تتطلب ذلك الزيت ومحركات السكك الحديدية 
ونظام  المنخفض  الكبريتي  االمعدل  ذي  للوقود  المحرك  بإحتياجات  ليفي  الكبيرة 
التحكم في حاالت اÐنبعاثات لكل من محركات القاطرات الحديثة والقديمة. إنه زيت 
خالي من الزنك لحماية المحامل الفضية وخالي من الكلورين ليقلل ا�ثر  البيئي. إن 
توزان نظام  التشتت والتنظيف ومحاربة  التآكل   يمكن هذا الزيت من  التمتع بخاصية 
رقم١٣ من الرقم القلوي الكلي ومن توفير سخام عالي المستوى ومقاومة ا�وساخ 
واللزوجة والتحكم في التآكل مما يؤدي الى تحسن نظافة المحرك  وإنخفاض التآكل  

وإنبعاثات   متدنية مكونة من جسيمات دقيقة.

تآكل  وتخفيض  بالحك  البطانة  تآكل  من  عالية  حماية  توفر  المتقدمة  التقنية   إن 
الحلقة وتقليل الترسبات با�سطوانة. إن الثبات الحراري  وثبات ا�كسدة الذي يتمتع به 
هذا الزيت يقلل من إنحالل الزيت  ويقلل من تكون ا�وساخ ليوفر فترات أطول لتغيير 

الزيت وإطالة عمر الفلتر.

ا�ستخدام
جميع محركات السكك الحديدية والمحركات البحرية والمحركات الثابتة (توليد    •

الطاقة، الحفر بعيدÓ عن الشاطئ) حيث يوصى بإستخدام زيت خالي من الزنك.  
جميع محركات الديزل ذات الشوطين واالربعة أشواط وذات السرعة المتوسطة    •

والشفط عن طريق الهواء أو مشحونة توربيني¾.    

المزايا
ثبات أكسدة ممتاز.  •

يوفر فترات أطول لتغيير الزيت وعمر أطول للفلتر وإستهالك أقل للزيت مما يحسن    •
من كفاءة محركات القاطرات ويقلل من تكاليف الصيانة.   

المحافظة الجيدة على القلوية .  •
حماية ممتازة للمحامل المصنوعة   من خليط معدني اساسه الفضة.  •

Performance Level (Approved)مستوى اداء (يقابل)  مستوى اداء (مطابق)  

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
رمز رر
اللون
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الزنك
الرماد الكبريتي
الرقم القاعدي
رمز المنتج

EMD



ENGINE OIL RR

Description
PETROMIN ENGINE OIL RR 40 Series is premium quality zinc-free oil, 
of SAE 40 grade, blended for use in most demanding high output 
railroad and marine engines and power generating sets.  These oils 
provide superior thermal stability, oxidation resistance, high 
alkalinity, high detergent and dispersant properties.  They are 
available in three distinct TBN levels of 13, 16 and 20.  RR 4020 meets 
Caterpillar Micro Oxidation Test requirements (CMOT).

Bene�ts
• Excellent oxidation stability.
• Good alkalinity retention.
• Excellent protection of silver-coated and turbocharger bearings  
 of EMD engines.
• Suitable for railroad and marine engines which require zinc-free  
 oils.

Applications
Zinc-free marine and railroad diesel engines oils are recommended 
for use in high output diesel engines and also in some power 
generating sets.  It is recommended for two-stroke diesel engines as 
per General Motors EMD specification, Caterpillar DI engines and 
ALCO diesel engines.

زيت المحركات آر أر

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS*

RR CODE 
SAE Grade 
Speci�c Gravity  @ 15 ºC
Viscosity       @ 40 ºC 
                              @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Base Number 
Sulphated Ash 
Color 
Zinc
Product Code 

-
-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt.
-
ppm
-

4013
40

0.902
148.0
15.1
103
272
-6

13.2
1.41
4.5

< 3.8
2480

4016
40

0.904
143.0
15.0
106
276
-6

16.2
1.75
4.5

< 4.7
2490

4020
40

0.906
141.0
15.0
107
276
-6

20.6
2.18
5.5

< 5.9
2500

-
-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM-1500
ASTM D-4951
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) معدل اداء (يقابل) 
LMOA GENERATION V
GENERAL MOTORS EMD MI 1761

المواصفات
إن مجموعة زيوت بترومين للمحركات آر آر عبارة عن زيوت ممتازة وذات كفاءة عالية 
خالية من الزنك ومصنعة تحت الدرجة ٤٠ من تصنيف جمعية مهندسي السيارات كما 
العالية  القدرة  ذات  البحرية  والمحركات  القطارات  لمحركات  ل¼ستخدام  تم خلطها 
ولمجموعات توليد الطاقة. أن هذه الزيوت توفر ثبات حراري عالي كما تقاوم ا�كسدة 
وتحتوي على معدل قلوية عالي وخصائص تنظيف وتشتيت عالية. تتوفر هذه الزيوت 
في ثالث معدالت بارزة من تصنيف تي بي ان هي : ١٣، ١٦ ،٢٠ أن التصنيف آر آر ٤٠٢٠ يفي 
كيتربيللر  إختبار   تي)  أو  ام  سي   ) مايكرواوكسيدشن  كيتربيللر  اختبار  بمتطلبات 

الدقيق لÆكسدة).

ا�ستخدام
الزنك وزيوت محركات الديزل  يوصى بإستخدام محركات الديزل البحرية الخالية من 
توليد  مجموعات  لبعض  وكذلك  العالية  القدرة  ذات  الديزل  لمحركات  للقطارات، 
وفق  الشوطين  ذات  الديزل  لمحركات  بإستخدامها  التوصية  تمت  كما  الطاقة. 
مواصفة جنرال موترز اي ام دي ومواصفة كينز بيللر دي آي للمحركات ومواصفة ألكو 

لمحركات الديزل.

المزايا
ثبات أكسدة ممتاز.  •

قدرة جيدة ل¼حتفظ بالقلوية.  •
حماية ممتازة لكراسي لتحميل المكسوة بالفضة وكراسي تحميل الشاحن     •

التوربيني لمحركات اي ام دي.  
إنه الزيت المالئم لمحركات القطارات والمحركات البحرية التي تتطلب زيت¾ خالي من    •

الزنك.  

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

رمز رر
تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
اللون
الزنك
رمز المنتج



SUPER DIESEL M

Description
PETROMIN SUPER DIESEL M (multigrade) heavy-duty diesel engine 
oils are developed for moderate in high-output diesel engines, 
either naturally aspired or super-charged.  They minimize deposits, 
reduce wear and impart dispersant and detergent properties.  They 
are formulated from thermally stable mineral base oils and chemical 
additives to provide optimum control of deposits in severe service 
and control against wear, rust and corrosion.

Bene�ts
• Good control over deposits at high temperatures.
• Improved fuel economy.
• Good control over low temperature sludge.
• Eliminates seasonal oil changes.
• Reduce oil consumption.

Applications
PETROMIN SUPER DIESEL M is recommended for use in moderate 
output diesel engines in commercial vehicles where manufacturer's 
specifications requuire API CF performance level oil.

سوبر ديزل إم

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity  @ 15 ºC 
Viscosity       @ 40 ºC 
       @100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Color 
Sulphated Ash 
Base Number 
Product code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
% wt.
mg KOH/g

20W40
0.903
134.9
15.1
115
242
-24
2.5

1.15
8.5

2820

20W50
0.894
167.2
18.4
123
244
-24

L 3.0
1.15
8.5

2830

15W40
0.874
111.8
15.0
139
240
-24
2.5

1.15
11.0

2810

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM-1500
ASTM D-874
ASTM D-2896

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) معدل اداء (يقابل) 
API   CF

المواصفات
االستخدام  ذات  الديزل  لمحركات  الدرجات)  (المتعدد  ام  ديزل  سيوبر  بترومين  زيت 
كانت  إن  والعالي  المتوسط  ا�داء  ذات  الديزل  لمحركات  صناعي¾  تطويره  تم  الشاق 
الترسبات  تكون  من  يقلل  هذاالزيت  أن  العالي.  الشحن  أو  الطبيعي  بالشحن  تعمل 

والتآكل والتشتت اÐضافي ويتمتع بخصائص التنظيف.
يتم تصنيع هذا الزيت من زيوت أساسية معدنية ذات ثبات حراري مع إضافات كيمائية 

لتوفير التحكم المثالي في الترسبات ومقاومة التآكل والصدأ والحتات.

ا�ستخدام
القدرة  ذات  الديزل  محركات  في  ام  ديزل  سيوبر  بترومين  زيت  بإستخدام  يوصى 
هذه  صناع  مواصفات  تتطلب  حيث  التجارية  السيارات  في  المستخدمة  المتوسطة 
المحركات التقيد بمستوى أداء الزيت وفق مواصفة معهد البترول ا�مريكي سي اف.

المزايا
تحكم جيد في تكون الترسبات عند إرتفاع درجات الحرارة.  •

اÐقتصاد في إستهالك الوقود.  •
التحكم الجيد في تكون ا�وساخ عند تدني درجات الحرارة.  •

تخفيض فترات تغيير الزيت الموسمية.  •
تخفيض إستهالك الزيت .  •

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار
تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
اللون
الرماد الكبريتي
الرقم القاعدي
رمز المنتج

خصائص المنتج*



TURBODIESEL

Description
PETROMIN TURBODIESEL is high quality multi-grade heavy-duty 
diesel engine oil developed from the latest lubrication technology. 
They exceed meet the performance requirements of naturally 
aspirated, supercharged, and turbo charged high output diesel 
engines. 

Bene�ts
• Can be used for all seasons. 
• Maintains high engine cleanliness. 
• Greater control of deposit formations. 
• Prolonged oil life due to high oxidation stability at high     
 temperatures. 
• Excellent shear stability, maintains its viscosity grade. 
• Protects against rust, wear and sludge formation. 

Applications
PETROMIN TURBODIESEL is suitable for use in heavy duty and high 
speed diesel engines and are particularly suited for heavy duty 
truck applications. They can also be used where API CE, CD oils are 
recommended. 

تربو ديزل

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity      @ 40 ºC 
      @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Color 
Sulphated Ash 
Base Number 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
% wt.
mg KOH/g
-

15W40
0.8888
111.5
15.1
140
238
-27

L 3.5
1.323
10.1

2860

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-874
ASTM D-2896
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) معدل اداء (يقابل) 
API      CF4

المواصفات
إن زيت بترومين تربو ديزل هو زيت متعدد الدرجات ذو كفاءة عالية لمحركات الديزل 
ذات التشغيل الشاق والسرعة العالية كما تم تأهيله خصيص¾ للشاحنات التي تعمل 
التوصية بتطبيق معيار  أيض¾ عند  الزيت  الشاقة. يمكن إستخدام هذا  العمليات  في 

معهد البترول ا�مريكي سي اي / سي دي لزيوت التشحيم.

ا�ستخدام
التشغيل  ذات  الديزل  محركات  في  ل¼ستخدام  مناسب  ديزل  تربو  بترومين  زيت  إن 
الشاق والسرعة العالية . كما تم تأهيله خصيص¾للشاحنات التي تعمل في العمليات 
الشاقة. يمكن إستخدام هذا الزيت ايض¾ عند التوصية بتطبيق معياري معهد البترول 

ا�مريكي سي اي / سي دي لزيوت التشحيم. 

المزايا
يمكن إستخدامه طوال فصول السنة.  •

يحافظ على درجة نظافة عالية للمحرك.  •
تحكم عالي لمنع تكون الترسبات.  •

إطالة عمر الزيت المستخدم نظرÓ لمعيار ثبات ا�كسدة العالي الذي يتمتع به عند    •
إرتفاع درجات الحرارة.  

إمتياز مستوى ثبات معدل القص مما يجعله يحافظ على درجة اللزوجة .  •
حماية من الصدأ والتآكل وتكون ا�وساخ.  •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
اللون
الرماد الكبريتي
الرقم القاعدي
رمز المنتج



FLEETMASTER LD

Description
PETROMIN FLEETMASTER LD is premium top quality automotive 
engine oil meeting obsolete, current and future engine oil 
performance level, particularly European and American standards.  
It is an ideal mixed fleet engine oil meeting API CH4/SJ and ACEA 
E3/B3/A3-98.   The additive chemistry used in manufacturing 
Petromin Fleetmaster LD is performance proven in the field.

Bene�ts
• Diesel engine oil for American, European and Japanese vehicles.   
 Suitable for direct and indirect fuel injection.
• Universal engine oil for old and new diesel engine fuelled by   
 both high and low sulphur diesel.
• Proven �eld-tested engine oil with extended drain period capability.
• Excellent TBN retention for low and high sulphur diesel fuel operation.
• Effective control over high temperature piston deposits and soot  
 accumulation.
• Excellent dispersant capabilities which will minimize sludge and  
 varnish deposits.

Applications
PETROMIN FLEETMASTER LD is mixed fleet engine oil for 
heavy-duty diesel engine oil.  Its long drain capability meets the 
requirement of VOLVO, SCANIA, MAN, MERCEDES-BENZ, RVI/MACK, 
CATERPILLAR, RENAULT and CUMMINS manufacturers. It is 
recommended for both on-highway and o�-highway engines for 
low emissions and old engines of conventional design fuelled by 
low and high sulfur diesel fuels.  Suitable for direct and indirect 
injeciton and for Turbo charged and Super charged stationary and 
mobile Diesel Engines

فليت ماستر إل دي

* أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
   ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS* خصائص المنتج*

SAE Grade 
Speci�c Gravity  @  15 ºC 
Viscosity       @  40 ºC 
       @ 100ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Sulphated Ash 
Base Number 
MRV 
CCS Viscosity @ -20 ºC
HTHS Viscosity @ 150 ºC
Color  
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
% wt.
mg KOH/g
cP
cP
cP
-
-

15W-40
0.8895
110.40
15.00
141
224
-27
1.48

10.67
24040
6080
4.17
L 3.5
2960

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-874
ASTM D-2896
-
ASTM D-5293
ASTM D-5481
ASTM D-1500
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

المواصفات
إن زيت بترومين فليت ماستر ال دي زيت ممتاز عالي الجودة يتوافق مع معايير اداء 
إنه  ا�وربية وا�مريكية.  المعايير  العتيق والحالي والمستقبلي خاصة  المحركات  زيت 
زيت محركات ا�سطول المخلوط المثالي والذي يفي بمعايير معهدالبترول  ا�مريكي 
كيمياء  ان   .٩٨-  ٣ ائه  بي٣   /٣ اي  ائه  اي  سي  ائه  ائه  ومعايير  جيه  ٤/اس  اتش  اس 
اÐضافات المستخدمة في تصنيع زيت بترومين فليت ماستر إل دي اثبتت مدى أدائه.

ا�ستخدام
إن زيت بترومين فليت ماستر إل دي عبارة عن زيت محركات ا�سطول المخلوط الصالح 
للمحركات ذات التشغيل الشاق والتي تعمل بالديزل. إن قدرته على النزح الطويل تفي 
ماك،   / اي  في  ار  بنز،  مرسيدس  مان،  اسكانيا،  فولفو،  معدات  صناع  بمتطلبات 
الطرق  على  تعمل  التي  بالمحركات  بإستخدامه  يوصى  وكمينز.  رينو  كايتربيللر، 
يوصى  وأيض¾  القليلة  اÐنبعاثات  حاالت  عند  به  السريعة  الطرق  وخارج  السريعة 
أنواع وقود  التي تستخدم  التقليدي  التصميم  القديمة ذات  بالمحركات  بإستخدامه 
للحقن  المناسب  الزيت  إن  وعالي.  قليل  كبريتي  معدل  على  يحتوي  الذي  الديزل 
المباشر والغير مباشر وللمحركات الثابتة والمتحركة التي تستخدم وقود الديزل ذات 

الشحن التربيني والشحن الزائد.  

المزايا
إنه زيت محركات الديزل للسيارات ا�وربية وا�مريكية واليابانية.  •

إنه مناسب لحاالت حقن الوقود المباشر والغير مباشر.  •
زيت محركات تقليدي لمحركات الديزل القديمة والجديدة التي تستخدم وقود    •

الديزل الذي يحتوي على  كبريت عالي أو منخفض.   
أثبتت اÐختبارات الميدانية أنه زيت محركات يتمتع بقدرة نزح لفترات ممتدة.  •

قدرة إحتفاظ ممتاز تي بي ان لوقود الديزل المحتوى على معدل كبريت قليل  •
أو عالي.   

تحكم فعال في ترسبات المكبس التي تنتج عن إرتفاع الحرارة وكذا تكدس السخام   •
قدرات تشتت ممتازة والتي  بدروها تخفض ا�وساخ ومخلفات الورنيش   .

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار
تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرماد الكبريتي
الرقم القاعدي
ام ار في 
اللزوجة سي سي اس عند ٢٠ درجة مئوية تحت الصفر
اللزوجة اتش تي اتش اس عند ١٥٠ درجة مئوية
اللون
رمز المنتج

Performance Level (Meets) مستوى اداء (يقابل) 
ACEA E3, E2, A3/B3/B4
CAT ECF-1
MACK EO – M
VW 501.01/505.00
MAN M3275

CUMMINS CES 20072/71
RENAULT TRUCK RD/RD2
ALLISON C-4
MTU/DDC Type 2
VOLVO VDS-2

Performance Level (Approved) مستوى اداء (مطابق) 
API  CH4
MB 228.3



FLEETMASTER PLUS

Description
PETROMIN FLEETMASTER PLUS is premium top quality diesel 
engine oil meeting future, current and obsolete engine oil 
performance level, particularly European and American standards.  
It is an ideal mixed fleet engine oil meeting API CI-4/SL and ACEA 
E5/B3.   The additive chemistry used in manufacturing PETROMIN 
FLEETMASTER PLUS is performance proven in the field.

Applications
PETROMIN FLEETMASTER PLUS is mixed fleet engine oil for 
heavy-duty diesel vehicles and passenger cars.  Its long drain 
capability meets the requirement of VOLVO, SCANIA, MAN, 
MERCEDES-BENZ, RVI/MACK, CATERPILLAR, RENAULT and 
CUMMINS manufacturers. It is recommended engine oil for both 
on-highway and o�-highway vehicles �tted with new engines for 
low emissions and old engines of conventional design fuelled by 
low and high sulfur diesel fuels.

Bene�ts
• Mixed fleet engine oil for American, European and Japanese   
 vehicles.
• Universal engine oil for old and new diesel engine fuelled by   
 both high and low sulphur diesel.
• Proven field-tested engine oil meeting EGR criteria.
• Excellent TBN retention.
• Effective control over high temperature piston deposits and soot  
 accumulation due to lower ash content.

فليت ماستر بلس

* أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
   ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS* خصائص المنتج*

SAE Grade 
Speci�c Gravity  @  15 ºC 
Viscosity       @  40 ºC 
       @100  ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Base Number 
Sulphated Ash (max) 
MRV 
CCS Viscosity @ -20 ºC
HTHS Viscosity @ 150 ºC
Color 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt.
cP
cP
cP
-
-

15W-40
0.8810
107.5
14.85
142
226
-27
10.5
1.5

24040
6100
4.20
L 3.5
2980

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
-
ASTM D-5293
ASTM D-5481
ASTM D-1500
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

المواصفات
الديزل ذو جودة عالية  زيت لمحركات  بترومين فليت ماستر بلس عبارة عن  زيت  إن 
فيما  خاصة  والعتيق  والحالي  المستقبلي  المحرك  زيت  أداء  بمعدل  يفي  وممتازة 
إنه زيت مخلوط ونموذجي لمحرركات ا�سطول  يتعلق بالمعايير ا�وربية وا�مريكية 
يفي معايير معهد البترول ا�مريكي ايه بي اي سي آي -٤ / اس ال ومعايير ائه سي ال 
زيت  إنتاج  المستخدمة في  اÐضافات  إن كيمياء   .٣ بي   /٥ اي  ائه  اي  ائه سي  ومعايير 

بترومين فليت ماستر بلس قد اثبتت كفاءة ادائه في هذا المجال.

ا�ستخدام
إن زيت بترومين فليت ماستر بلس عبارة عن زيت محركات االسطول المخلوط لسيارات 
الزيت  تغيير  فترات  على  قدرته  إن  الركاب.  ولسيارات  بالديزل  تعمل  التي  الشاق  العمل 
الطويلة تفي بمتطلبات صناع معدات فولفو وإسكانيا ومان ومرسيدس بينز وآر في 
للسيارات  محركات  كزيت  بإستخدامه  يوصي  وكمينز.  ورينو  بللر  وكيتر  ماك   / اي 
العاملة بالطرق السريعة والعاملة خارج الطرق والمجهزة بمحركات جديدة لتخفيض 
الديزل  وقود  تستخدم  والتي  التقليدي  التصميم  ذات  القديمة  والمحركات  اÐنبعاث 

الذي يكون به مستوى الكبريت منخفض أو عالي.

المزايا
زيت محركات ا�سطول المخلوط للسيارات ا�مريكية وا�وربية واليابانية .  •

زيت محركات عام للمحركات التي تعمل بالديزل القديمة والجديدة والتي تستخدم    •
وقود الديزل الذي يحتوى على معدل كبريت عالي أو منخفض .  

ثبت من اÐختبارات الميدانية التي اجريت أنه زيت محرك يفي بمعايير اي جي آر.   •
. TBN  حتفاظ الجيد بــÐا  •

تحكم فعال بالترسبات بالمكبس والناتجة عن الحرارة العالية وكذا على تكون    •
السخام نتيجة لمحتويات الرماد المتدنية.   

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار
تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
ام ار في
اللزوجة سي سي اس عند ٢٠ درجة مئوية تحت الصفر 
اللزوجة اتش تي اتش اس عند ١٥٠ درجة مئوية
اللون
رمز المنتج

Performance Level (Meets) مستوى اداء (يقابل) 
API  CI-4/CH-4/ CG-4 / 
 CF-4/CF
ACEA E7-02 /B3-98 Issue 2
CAT ECF-1
MACK EO – N

JASO DH-1 (level)
RENAULT VI RLD-2
MTU/DDC Type 2
CUMMINS 20078/77/76
ALLISON C-4 
Global DHD-1

Performance Level (Approved) مستوى اداء (مطابق) 
MB 228.3
MAN M3275
VOLVO VDS-3 / VDS-2



TURBOMASTER LD 

Description
PETROMIN TURBOMASTER LD is Ultra High Performance Diesel 
(UHPD) engine oil designed to meet the most severe performance 
requirements of the latest high output, low emission European 
diesel engines. It is formulated with fully synthetic base oils and 
superior additive to provide the highest diesel engine performance 
levels.

Bene�ts
• Outstanding deposit control under high temperature conditions  
 encountered in turbocharged engines.
• Effective detergent additive system minimizes piston crown land  
 deposits. 
• Proven organometalic anti-wear additive reduces wear in severe  
 service by forming an interface layer on all metal contact surfaces.
• Extended drain periods due to high temperature stability which  
 minimizes degradation, sludge formation and oil thickening.
• Fuel economy due to superior synthetic base stocks.
• Shear-stable Viscosity Index improver maintains oil viscosity in  
 the high temperature ring belt area. 
• Low volatility of synthetic fluids reduces oil evaporation.

Applications
• Naturally aspirated and turbocharged high speed, four-stroke   
 diesel engines.
•  All automative diesel engines. 
• High speed diesel engines.
• Commercial road transport in light, medium and heavy-duty   
 service.
• Off-highway vehicles
• All construction and earthmoving equipment.

تربوماستر إل دي

* أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
   ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

خصائص المنتج*

SAE GRADE 
Speci�c Gravity  @ 15 ºC 
Viscosity      @ 40 ºC 
      @ 100  ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Base Number 
Sulphated Ash 
Color 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt.
-
-

10W-40
0.858
95.5
14.9
164
240
-30
12.3
1.5
3.5

5530

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-1500
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

المواصفات
إن زيت بترومين تربوماستر إل دي يعتبر زيت¾ فائق ا�داء للمحركات التي تعمل بالديزل 
المستجدات  آخر  وفق   Óجد الشاقة  ا�داء  بمتطلبات  يفي  بما  تصميمه  تم  وقد 
لمحركات الديزل ا�وروببه التي تتميز بأداء عالي مع إنبعاث منخفض. تم تصنيع هذا 
لمنح  المستوى  عالية  كيمائية  وإضافات  بالكامل  صناعية  أساسية  زيوت  من  الزيت 

الديزل أعلى درجات ا�داء. 

ا�ستخدام
لمحركات الديزل ذات الشوط الرباعي التي تعمل بالشفط الطبيعي وذات السخان    •

التربيني بسرعة عالية.  
جميع السيارات التي تعمل بالديزل   •

محركات الديزل ذات السرعة العالية.  •
للنقل التجاري في الطرق للخدمات الخفيفة والوسط والثقيلة .  •

للسيارات التي تعمل خارج الطرق السريعة.   •
لجميع معدات البناء ومعدات جرف التربة.  •

المزايا
تحكم مميز في تكون الترسبات في حاالت إرتفاع درجة الحرارة العالية التي تحدث    •

للمحركات التي تعمل بالشحن التربيني.  
يتميز بنظام إضافات تنظيفية فعالة تقلل من الترسبات التي يتعرض لها رأس    •

الكباس.  
إن اÐضافة الفلزية العضوية والثابت أنها تتحكم في التآكل تقلل من البلى بتكوين    •

طبقة بينيه على جميع ا�سطح التي تالمس المعادن.  
تمديد فترة تغيير الزيت نتيجة لثبات درجة الحرارة العالية والتي تخفض إنحالل    •

المركب العضوي وتكون ا�وساخ وتكثف الزيت.  
اÐقتصاد في الوقود نتيجة للزيت ا�ساسي الصناعي العالي الجودة المستخدم.  •

إستخدام جهاز تحسين معدل لزوجة مثبت جهاز القص يحافظ على لزوجة الزيت    •
عند إرتفاع الحرارة في منطقة السير الخلفي.  

إن قابلية السوائل الصناعية للتطايرالمنخفض تقلل من تبخر الزيت.  •

Performance Level (Meets)
ACEA    ACEA E7/E4
MTU      MTU Type 3

Performance Level (Approved)مستوى اداء (يقابل)  مستوى اداء (مطابق) 

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
اللون
رمز المنتج

API CI-4
Daimler Chrysler MB228.5
MAN M 3277
Renault Trucks. RLD-2

Scania LDF-2
MACK E O-N/
VOLVO VDS-3
CUMMIN 20078/77



TURBOMASTER XD

Description
PETROMIN TURBOMASTER XD is premium quality automotive 
engine oil meeting future, current and obsolete engine oil 
performance level, particularly European and American standards.  
It is an ideal mixed fleet engine oil meeting API CI-4/SL and ACEA 
E5/B3.   The superior additive chemistry used in manufacturing 
Petromin Turbomaster XD is performance proven to provide the 
highest diesel engine performance levels.

Applications
PETROMIN TURBOMASTER XD is mixed fleet engine oil for 
heavy-duty diesel vehicles and passenger cars.  Its high 
performance capability meets the requirement of CUMMINS, MTU, 
VOLVO, MAN, MERCEDES-BENZ, MACK and RENAULT 
manufacturers. It is recommended engine oil for both on-highway 
and o�-highway vehicles �tted with new engines for low emissions 
and old engines of conventional design fuelled by low and high 
sulfur diesel fuels.

Bene�ts
• Mixed fleet engine oil for American, European and Japanese   
 vehicles.
• Universal engine oil for old and new diesel engine fuelled by   
 both high and low sulphur diesel.
• Proven field-tested engine oil with extended drain period    
 capability.
• Excellent TBN retention for moderate sulphur diesel fuel     
 operation.
• Effective control over high temperature piston deposits and soot  
 accumulation.

تربوماستر  إكس دي

* أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
   ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS* خصائص المنتج*

SAE Grade 
Speci�c Gravity  @  15 ºC 
Viscosity       @  40 ºC 
       @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Base Number 
Sulphated Ash 
CCS Viscosity @ -20 ºC
HTHS Viscosity @ 150 ºC
Color 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt.
cP
cP
-
-

15W-40
0.8757
109.0
15.0
143
226
-27
10.4
1.5

6220
4.20
+3.5
5600

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-5293
ASTM D-5481
ASTM D-1500
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

المواصفات
إن زيت بترومين تربوماستر إكس دي زيت ممتاز يستخدم لمحركات السيارات ويفي 
ا�وربية  المعايير  وقق   Óوتحديد والمستقبلي  الحالي  العتيق  المحركات  أداء  بمعدل 
البترول  معهد  بمعايير  تفي  محركات  من  مثالي  خليط  يعتبر  فهو  وا�مريكية. 
اÐضافات  تقنية  إن    .٣ ٥/بي  اي  ائه  إي  سي  ائه  ومعايير  ال  اس   ١-٤ سي  ا�مريكي 
الكيمائية العالية المستخدمة في هذا الزيت خير دليل وبرهان على أنه يتمتع بأعلى 

مستويات ا�داء بالنسبة لمحركات الديزل. 

ا�ستخدام
المستخدم  المحركات  زيت  من  خليط  عن  عبارة  دي  إكس  تربوماستر  بترومين  زيت  إن 
تفي  العالي  ا�داء  على  قدرته  أن  كما  الركاب.  وسيارات  الشاق  التشغيل  لسيارات 
بمتطلبات صناع السيارات: كمنز ، إم تي يو ، فولفو ،مان ،مرسيدس ، بنز، ماك ورينو. إنه 
تستخدم  والتي  الطرق  وخارج  السريعة  بالطرق  تعمل  التي  السيارات  لمحركات  يصلح 
التصميم  ذات  القديمة  للمحركات  وايض¾  اÐنبعاثات  لتخفيض  جديدة  محركات 

التقليدي والتي تستخدم وقود الديزل الذي يحتوي على كبريت قليل أو عالي.

المزايا
مزيج من زيت المحركات يصلح للسيارات ا�مريكية وا�وربية واليابانية .  •

زيت محركات عام لكل المحركات القديم منها والحديث والتي تستخدم وقود    •
الديزل الذي يحتوي على نسبة كبريت عالية أو منخفضة.  

أثبت من خالل اÐختبارات الميدانية انه زيت المحرك الذي يتمتع بقدرة عالية لزيادة    •
فترة تغيير الزيت.  

المحافظة الفاعلة على عنصر الفلز الكيمائي لحاالت التشغيل بوقود الديزل الذي    •
يحتوي على نسبة كبريت معتدلة.   

التحكم الفعال في تكون ا�وساخ في المكبس نتيجة الحرارة العالية وتجمع السخام.  •

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار
تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
اللزوجة سي سي اس عند ٢٠ درجة مئوية تحت الصفر 
اللزوجة اتش تي اتش اس عند ١٥٠ درجة مئوية
اللون
رمز المنتج

Performance Level (Meets) مستوى اداء (يقابل) 
ACEA E7
MACK EO – M+
JASO DH-1 (Level)
RENAULT RLD-2

ALLISON C-4 
Global DHD-1 
CAT ECF-2
D & C II 10
DDC 93K2015

Performance Level (Approved) مستوى اداء (مطابق) 
API CI-4/CH-4
MB 228.3
MAN M3275
VOLVO VDS-3
MTU/ Type 2
CUMMINS CES 20078/77/76



TURBOMASTER PLUS  

Description
Petromin Turbomaster Plus is ultra-high performance diesel engine 
oil designed to meet the most severe performance requirements of 
the latest high output, low emission European diesel engines. It is 
formulated with special base oils having a higher viscosity index. 
The excellent cold start behavior ensures an optimal lubrication 
safety in the cold running phase.

Bene�ts
• Outstanding deposit control under high temperature conditions  
 encountered in turbocharged engines.
• Effective detergent additive system minimizes piston crown land  
 deposits which can lead to damaging bore polishing. 
• Proven organometallic anti-wear additive reduces wear in severe  
 service by forming an interface layer on all metal contact    
 surfaces, hence reducing wear & maintenance.
• Extended drain periods due to high temperature stability which  
 minimizes degradation, sludge formation and oil thickening,   
 consequently longer drain Intervals.
• High shear-stable Viscosity Index improver maintains oil     
 viscosity in the high temperature ring belt area. 
• Low volatility of synthetic fluids reduces oil evaporation.
• Fuel economy and long drain periods with the appropriate    
 Diesel Fuel Sulphur content
• Oil is backward compatible with older generations of diesel engines

Applications
• Naturally aspirated and turbocharged high speed, four-stroke   
 diesel engines
•  All automative diesel engines 
• High speed diesel engines
• Commercial road transport in light, medium and heavy-duty   
 service 
• Off-highway vehicles
• All construction and earthmoving equipment 

تيربوماستر بلس

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE GRADE 
Speci�c Gravity @15 ºC 
Viscosity @ 40 ºC 
 @ 100  ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Base Number 
Sulphated Ash 
Pour Point 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
mg KOH/g
% wt.
ºC
-

10W-40
0.858
96.26
14.46
156
238
10.3
0.95
-39

5500

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-97
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) مستوى اداء (يقابل) 
API CI-4
ACEA E6/E7-12
Daimler Chrysler MB228.51
 MB 226.9
MAN        M 3271-1
VOLVO    VDS-3
MTU Type 3.1

DAF Meet Requirements
Deutz DQC-III-10 LA
RVI/Renault RLD-2, RXD, RGD
Cummins CES20076/77
Mack EO-N
JASO DH-2

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
إن زيت تيربوماستر بلس زيت لمحركات الديزل ذات أداء عالي مصمم ليفي بمتطلبات  
ا�داء القاسية �حدث محركات الديزل ا�وربية  ذات ا�داء العالي واÐنبعاث المنخفض. 
البارد  التشغيل  إن  ثم تكوينه من زيوت أساسية خاصة تمتلك  معدل لزوجة عالي. 

الذي يتميز به يؤكد سالمةالتشحيم  المثلى في مرحلة التشغيل المستمر.

ا�ستخدام
لمحركات الديزل ذات االربعة اشواط ذات الشفط الطبيعي والشحن التوربيني    •

والسرعة العالية.  
جميع محركات الديزل للسيارات .  •

محركات الديزل ذات السرعة العالية.  •
النقل التجاري على مستوى   الخدمة الخفيفة والوسط والثقيلة.   •

السيارات التي تعمل خارج الطرق المعبدة.  •
جميع معدات البناء وإزالة التربة.   •

المزايا
تحكم مميز في تكون الرواسب عند درجات الحرارة العالية التي تحدث للمحركات    •

ذات الشحن التوربيني.   
إن نظام اÐضافات المنظفة الفعال  يقلل من تكون الترسبات   االرضية في التاج    •

والذي لربما يؤدي للتلف قبل تلميع الكامة.   
إن اÐضافةالعضوية المعدنية المضادة  للتآكل تقلل من التآكل أثناء الخدمة    •

الشاقة بتكوين طبقة متداخلة على جميع ا�سطح المعدنية المتالمسة مما يقلل    
التآكل والصيانة.  

يمدد فترات تغيير الزيت نتيجة الثبات الحراري الذي يخفض من تكون ا�وساخ    •
وتكثف الزيت وبالتالي فترات تغيير الزيت.   

ثبات قص عالي ومحسن معدل اللزوجة يحفظان للزيت  لزوجته  بمنطقة الحرارة    •
العليا للحزام الدائري.   

نسبة التطاير المتدنى للسوائل الصناعية تقلل من تبخر الزيت.  •
إقتصاد في الوقود وفترات أطوال لتغيير الزيت مع مكون كبريت وقود الديزل    •

المالئم.  
متوافق منذ الماضي مع ا�جيال    القديمة   من محركات الديزل.  •

Performance Level(Approved) مستوى اداء (مطابق) 

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
درجة الصب
رمز المنتج

MAN............................  3477



ECO PRO C

Description
Petromin ECO Pro C is high performance fully synthetic low SAPS 
(Sulphated Ash, Phosphorus, and Sulphur) engine oil. This is 
specially developed for use in vehicle primarily operating on diesel 
& also applicable engine operating on gasoline. It is formulated with 
special base oils having a higher viscosity index. The excellent cold 
start behavior ensures an optimal lubrication safety in the cold 
running phase.

Bene�ts
• Ensuring high performance, through minimal wear which    
 ultimately extends the lifespan of the engine.
•  Its low SAPS formulation is compatible with catalysts and diesel  
 particulate filters (DPF's), especially it is highly safe for use in   
 petrol engines fitted with TWC (three way catalyst) systems.
• The high quality of its composition ensures reduced exhaust   
 emissions and improved fuel e�ciency and at the same     
 approach, engine wear is being minimized.
• Oil viscosity or thickness is maintained even under the most   
 severe operating conditions thereby ensuring maximum engine  
 protection.
• Less oil top-up with extend oil change intervals according to   
 manufacturer requirements.
• High Viscosity Index resulting in
 stable viscosity during operation.

Applications
• Recommended for all Gasoline and Diesel engines meeting Euro  
 IV/V emissions and with DPF standards that requiring ACEA C4  
 speci�cation.
• Suitable to use in latest Renault diesel engines with diesel    
 particle �lters.
•  In cars and light industrial vehicles, also vehicle equipped with  
 pump-jet diesel engines.
• All naturally aspirated and turbo-charged diesel engines.
• Suitable for most severe operating conditions, on highways,   
 dense city tra�c & in extreme weather conditions.
• Suitable & exceeds the performance requirements of most    
 European, Japanese and American car manufacturers.
• Suitable under high speed driving condition

إكو برو سي

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity       @ 40 ºC 
       @100 ºC 
Viscosity Index 
Cold Crank Viscosity
MRV
Flash Point, COC 
Base Number 
Pour Point 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
cP
cP
ºC
Mg KOH/gm
%wt.

5W30
0.846
72.9

12.12
164

6,180
26540

228
xx
-39

NEW

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-5293
ASTM D-4684
ASTM D-92
ASTM D-2896
ASTM D-97

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Speci�cation (Meets)

ACEA  C4 (2012)
Daimler Chrysler MB 226.51
 Renault RN0720    

خصائص المنتج* 
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
بترومين إكو برو سي هو زيت اصطناعي منخفض SAPS (الرماد الكبريت، الفوسفور، 
أساسا  تعمل  السيارة  في  الستخدامه  خصيصا  تطويره  تم  عالي.  أداء  والكبريت)ذو 
بمحركات الديزل و ينطبق أيضا على المحركات التى تعمل على البنزين. يتم صناعته 
البداية  عند  المحرك  سالمة  ويضمن  عالية.  لزوجة  مؤشر  ذات  خاصة  زيوت  بقاعدة 

الباردة حيث يوفر التشحيم المثالي للمحرك في مرحلة بداية التشغيل الباردة. 

ا�ستخدام
يوصى به لجميع محركات البنزين والديزل التي تطابق مواصفات Euro IV/V ومعايير  •

.  ACEA Cو ٤ DPF  
مناسبة لالستخدام في أحدث محركات رينو للديزل مع مرشحات جسيمات الديزل.  •

في السيارات والمركبات الصناعية الخفيفة، وأيضا المركبات المزودة  بمحركات  •
الديزل ذات المضخات النفاثة.  

جميع محركات الديزل ذات الشفط الطبيعي المشحونة بالتوربو.  •
مناسبة لظروف التشغيل ا�كثر شدة و على الطرق السريعة و حركة المرور   •

الكثيفة في المدينة وفي الظروف الجوية القاسية.  
مناسبة وتتجاوز متطلبات أداء معظم شركات صناعة السيارات ا�وروبية واليابانية  •

وا�مريكية.  
مناسبة لالستخدام تحت سرعة عالية.  •

المزايا
ضمان ا�داء العالي، من خالل الحد من اÐحتكاك وهذا يمد من عمر المحرك.  •
تتناسب خصائصه منخفضة SAPS مع مرشحات الديزل DPF's  كما أنه أمن     •

لالستخدام على محركات البنزين المزود بنظام ثالثي  
كفاءة استهالك الوقود و أيضا يتم تقليل احتكاك أجزاء المحرك.  •

يتم الحفاظ على لزوجة الزيت أو سمكه حتى في ظل ظروف التشغيل ا�كثر    •
تطرفا  وبالتالي ضمان أقصى حماية للمحرك.  

زيتمحرك ذو حياة أطول مما يجعل فترات استخدامه أطول.  •
ارتفاع اللزوجة مؤشر على ثبات اللوزوجة أثناء التشغيل.  •

مستوى اداء (يقابل) 

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
اللزوجة الحركية
ام ار في
نقطة الوميض سي أو سي
الرقم القاعدي
درجة الصب
رمز المنتج



ECO PRO D

Description
Petromin ECO PRO D is a fully synthetic, low to mid SAPS, super high 
performance engine oil. It is formulated with high class of synthetic 
base oil with latest additive technology, which provides lubrication 
with the highest level of protection whilst promoting fuel e�ciency 
in modern low friction diesel engines. It is also meets the Japanese 
(JASO M355:2005) DL-1 performance standard.

Bene�ts
• Longer drain Interval due to its superior synthetic base & latest  
 additive technology.
• Better Fuel economy.
• Ensuring high performance, through minimal wear which    
 ultimately extends the lifespan of the engine.
• Fully miscible with other engine oils.
• Superior antiwear properties protecting the engine's most    
 sensitive parts.
• Easy cold start and ideal lubrication at elevated temperature,   
 thus ensures low oil consumption and  cold start protection   
 against wear eventually having less oil top-up.

Applications
• Recommended for all Gasoline and Diesel engines in cars and   
 light industrial vehicles.
• All turbocharged and multi-valved engines.
• Suitable for most severe operating conditions, on highways,   
 dense city tra_c & in extreme weather conditions.
• Suitable & exceeds the performance requirements of most    
 European, Japanese and American car manufacturers.
• This oil is not suitable for all vehicles. Consult owner’s manual or  
 handbook if in doubt.

إكو برو دي

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity       @ 40 ºC 
       @100 ºC 
Viscosity Index 
Cold Crank Viscosity
MRV
Flash Point, COC 
Base Number 
Pour Point 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
cP
cP
ºC
Mg KOH/gm
ºC

5W30
0.849
72.8

12.17
165

6,230
25870

224
x

-39
NEW

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-5293
ASTM D-4684
ASTM D-92
ASTM D-2896
ASTM D-97

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) معدل اداء (يقابل) 
ACEA  C2 (2012)
JASO DL-1(2005)

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
بترومين إكو برو دي االصطناعي تماما، منخفض الشوائب SAPS ، ذو االداء العالي. تم 
تصنيعه بطبقة عالية من الزيوت ا�ساسية االصطناعية مع أحدث التقنيات المضافة، 
والتي توفر تشحيم بأعلى مستوى من الحماية مع تعزيز كفاءة استخدام الوقود في 
محركات الديزل الحديثة ذات االحتكاك المنخفض. كما أنه يلبي المتطلبات اليابانية 

 ١-DL (JASO M٣٥٥:٢٠٠٥) داءÆل

ا�ستخدام
يوصى به  لجميع محركات البنزين والديزل و في مركبات النقل الخفيفة.  •

يستخدم لجميع المحركات متعددة الصمامات و محركات التربو.  •
مناسبة لظروف التشغيل ا�كثر شدة و على الطرق السريعة و مناسب لطرقات    •

المدينة المزدحمة كثيفة و في اقصى الظروف الجوية.  
مناسب يتجاوز متطلبات أداء معظم شركات صناعة السيارات ا�وروبية واليابانية    •

وا�مريكية.  
هذا الزيت يمكن ان يكون غير مناسب لجميع المركبات. استشر دليل المالك أو    •

كتيب المستخدم لمركبتك .  

المزايا
بفضل التكنولوجيا و االضافات الصناعية المتفوقة تطول فترة استخدام الزيت    •

وتقل عدد مرات تغييره.  
إقتصادي في استهالك الوقود.  •

يضمن ا�داء العالي، من خالل الحد من االحتكاك الذي يمد في عمر المحرك.  •
قابل لالمتزاج تماما مع زيوت المحركات ا�خرى.  •

خصائص حماية متفوقة لÆجزاء ا�كثر حساسية المحرك.  •
سهولة التشغيل البارد والتشحيم المثالي في درجات الحرارة المرتفعة، وبالتالي    •

ضمان انخفاض استهالك الزيت وحماية عند التشغيل في درجات الحرارة     
المنخفضة أي حماية تامة �جزاء المحرك مع الحفاظ على مستوى الزيت لفترة    

أطول.  

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
اللزوجة الحركية
ام ار في
نقطة الوميض سي أو سي
الرقم القاعدي
درجة الصب
رمز المنتج
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TORQUE CONVERTOR HF 32

Description
PETROMIN TORQUE CONVERTOR HF-32 is torque convertor �uid 
specially designed for power transmissions for use in variable speed 
turbo couplings and hydrodynamic brakes. It is especially 
formulated to provide excellent high temperature oxidation 
resistance, anti foam and anti wear characteristics.

PETROMIN TORQUE CONVERTOR HF-32 is high performance power 
transmission �uid that is formulated for use in hydrodynamic gears 
and hydraulic systems typically found in railroad, marine, 
construction, and industrial applications. It is formulated using high 
quality base stocks and advanced additives to deliver precise 
performance required to transfer power responsively.  PETROMIN 
TORQUE HF-32 is designed, to withstand heavy-duty, low, and high 
speed applications in a wide range of severe operating conditions.

Bene�ts
• Contains EP components which minimise wear, scoring of    
 bearings, and other transmission components.
• Prevents deposits in control valves where precise control of   
 torque converters and hydraulics takes place.
• Provides consistent and responsive control in hydrodynamic   
 gear systems and hydraulic control systems to achieve e�ciency  
 in equipment.  
• Operates under high pressure and temperatures.
• Effective rust and corrosion protection including long stoppages  
 in wet or humid ambient conditions 

Applications
Fluid couplings and drives, torque converters, and hydraulic control 
systems used in railroad, marine, construction, and industrial 
applications

تورك كونفيرتر اتش اف -٣٢

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @ 15 °C
Viscosity      @  40 °C
                            @ 100 °C
Viscosity Index
Flash Point
Color
Pour Point
FZG Test, No. Of Stage Passed
Product Code

-
mm²/s
mm²/s

ºC
-
ºC
-
-

32
0.8529
31.96
5.95
133
220

< 0.5
-15
12

2550

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-1500
ASTM D-97
-
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

المواصفات
إن سائل تورك كونفيرتر اتش اف -٣٢ قد تم تصميمه لناقالت الحركة ل�ستخدام في 
تم  لقد  الهيدرودينمايكية.  والفرامل  المتعددة  التربينية  السرعة  تقارن  وصالت 
العالية  الحرارة  درجات  عند  ل�كسدة  الممتازة  المقاومة  لتوفير  خصيص�  تصنيفه 

ومقاومة تكون الرغاوي ومنع التآكل.

إن تورك كونفيرتر إتش اف-٣٢ يعتبر سائًال ذا أداء عالي لجهاز نقل القدرة والذي تم 
تصنيعه ل�ستخدام في التروس الهيدرودينمانكية وا¥نظمة الهيدروليكية المتوفرة 

بالسكك الحديدية، المالحة البحرية، أعمال البناء والتطبيقات الصناعية.

تم تصنيع هذا السائل من زيوت أساسية ذات جودة عالية وإضافات كيمائية متطورة 
لتوفير ا¥داء المحدد المطلوب لقدرة المحول مع سرعة ا¯ستجابة.

إستخدامات  الشاق،  التشغيل  لتحمل   ٣٢- اف  اتش  كونفيرتر  تورك  تصميم  تم  لقد 
السرعة العالية والمنخفضة في مجاالت عدة من حاالت التشغيل الصعب.

ا�ستخدام
التحكم  وأنظمة  العزم  ومحوالت  الحركة  وناقل  للسائل  التقارن  لوصالت 
وا¯ستخدامات  البناء  آليات  البحرية،  المالحة  بالقطارات،  المستخدمة  الهيدروليكية 

الصناعية.

يواصل مكونات اي بي التي تقلل التآكل وتحزز كراسي التحميل ومكونات ا¯رسال    •
ا¥خرى.  

يمنع الترسبات في صمامات التحكم حيث يوفر التحكم الفعلي المحدد لمحوالت    •
العزم وا¥جزاء الهيدروليكية.  

يوفر التحكم المتماسك والسريع ا¯ستجابة بأجهزة التروس الهيدروناميكية    •
وأنظمة التحكم الهيدروليكي لتحقيق الكفاءة بالنسبة للمعدات.  

يعمل تحت الضغط العالي ودرجات الحرارة العالية.  •
حماية فعالة ضد الصدأ والتآكل وتشمل حاالت التوقف الطويلة في الظروف    •

المبتلة أو الرطبة المحيطة.   

المزايا

• Denison HF-O in the T6H20C hybrid pump
• Vickers 104C vane pump test (IP281/85)
• DIN 51524 H
• FZGA/8.3/90 Load Stage10 pass
• Protection of yellow metals in water

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جميعة مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
درجة الصب
اللون
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
رمز المنتج



TRANSDRIVE OIL

Description
PETROMIN TRANSDRIVE OIL Series is specially developed to meet 
the new stringent speci�cation of both Caterpillar TO-4 & Allison C4 
transmission requirement. Formulated from high quality, solvent 
re�ned base oils and balanced additive system providing excellent 
friction material performance, superior wear control, and long 
lasting oxidation stability.

Bene�ts
• Excellent protection against wearing and scoring
• Provides smoother operation and extends clutch disc life.
• Higher anti-wear protection.
• Longer drain intervals.
• Effective rust and corrosion protection.
• Excellent multifunctional characteristics make it also suitable for  
 some hydraulic and light-duty gear applications.

Applications
Recommended speci�cally for Caterpillar power shift transmissions, 
drive trains, wet brakes and �nal drives requiring the TO-4 
speci�cation.  Also recommended for all road transport and 
off-highway automatic transmissions using the Allison C-4 
speci�cation.  Can also be used where former TO-2 and C3 
speci�cations are applicable.

CATERPILLAR   TO-4
ALLISON     C4

زيت ترانس درايف

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity  @ 15 ºC
Viscosity  @ 40 ºC
                    @ 100 ºC
Viscosity Index
Flash Point, COC
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
-
-

30
0.899
96.0
10.9
98

243
3.0

2750

50
0.906
213

18.35
100
262
3.5

2760

60
0.912
334.0
25.05

97
260
3.5

2850

10W
0.8800

34.0
5.65
103
224
L 2.5
2740

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-1500
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جميعة مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
اللون
رمز المنتج

المواصفات
لقد تم تطوير زيت ترانس درايف اليفاء مواصفات كل من كيتربيللر تي او (٤) والسون 
ذات  أساسية  زيوت  من  مكونة  المجموعة  هذه  إن  السرعة.  لنقل  الصارمة   (٤) سي 
ممتازة  خاصية  لها  وفر  مما  متوازن  إضافات  ونظام  ومذابة  مكررة  عالية  جودة 

¯حتكاك وتحكم عالي في التآكل وخاصية ثبات ا¥كسدة الطويلة الدائمة.

ا�ستخدام
التروس  القدرة،  ناقل  ارسال  ¥جهزة   Ëتحديد المجموعة  هذه  بإستخدام  يوصى 
المسلسلة لناقل الحركة ا¥توماتيكية العاملة على النقل بالطرق وخارج الطرق والتي 
تستخدم مواصفةاليسون سي-٤. يمكن استخدام هذه المجموعة ايض� في الحاالت 

السابقة التي كانت تستخدم فيها المواصفات تي او -٢ و سي ٣. 

حماية ممتازة ضد التآكل والتحزز الناتج عن السرعة العالية والحموالت الثقيلة.  •
حماية أعلى ضد التآكل.   •

يطيل فترات تغيير الزيت.  •
حماية فعالة ضد الصدأ والتآكل.   •

خصائص ممتازة متعددة الوظائف يجعلها مناسبة لبعض إستخدامات التروس    •
الهيروليكية وإستخدام التروس للمهام الخفيفية.  

المزايا



GEARBOX OIL

Description
PETROMIN GEARBOX OIL Series are high-quality gear lubricants 
blended from solvent-re�ned mineral base oils and selected 
chemical additives.  Due to their high shear stability they provide 
excellent protection for gears and can be used over a wide range of 
temperatures.  They also provide protection against foaming of oil, 
and wear and rusting of gears.

Bene�ts
• Formulated for automotive high-speed gears.
• Excellent lubrication without channelling at low temperatures.
• Superior protection against rusting, pitting and corrosion.
• Suitable for heavy-duty service in truck and bus gears operating  
 at high temperatures.
• Provide good protection against corrosion.

Applications
Recommended for the type of service characteristics of gears, 
particularly hypoid, in passenger cars and other automotive-type 
equipment operated under high-speed/low torque and low 
speed/high torque conditioins.

API…………….GL- 4

زيت جير بوكس

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity  @ 15°C
Viscosity       @ 40°C
                             @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
°C
°C
-
-

90
0.8941
198.0
17.8
96

232
-9

 3.0
3010

140
0.9060
434.2
30.3
99

236
-9

L 3.5
3020

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات 
الثقل النوعي عند درجة حرارة ١٥ درجة مئوية 
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية 
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية 
معدل اللزوجة 
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب 
اللون 
رمز المنتج 

المواصفات
إن زيت بترومين جير بوكس هي عبارة عن زيوت ذات كفاءة عالية لتشحيم التروس 
ثم خلطها من زيوت أساسية معدنية مكررة بالمذيبات مع إضافات كيمائية منتقاة 
الحماية  توفر  فإنها  القص  ثبات  قدرة  من  الزيوت  هذه  به  تتمتع  لما  ونتيجة  بدقة 
درجات حرارة مختلفة.توفر هذه  إستخدامها عند معدالت  ويمكن  للتروس  المميزة 

الزيوت ايض� الحماية ضد تكون الرغاوي بالزيت وتحمي التروس من التآكل والصدأ.

ا�ستخدام
المتخالفة  التروس  خاصة  بالتروس  الخاصة  الخدمة  لخصائص  بإستخدامها  يوصى 
 / عالية  سرعة  تحت  تعمل  التي  ا¥خرى  السيارات  ومعدالت  الركاب  لسيارات  المحاور 

عزم منخفض و سرعة منخفضة / عزم عالي.

تم تصنيعها لتروس السيارات ذات السرعة العالية.   •
خاصية تشحيم ممتازة دون االرتياب عند درجة الحرارة المنخفضة.  •

حماية فائقة ضد الصدأ والتنقر و الحتات.  •
صالحة للخدمات الشاقة بالنسبة لتروس الشاحنات وا¥توبيسات التي تعمل تحت    •

درجات حرارة عالية.  
توفر حماية جيدة ضد التآكل.   •

المزايا



GEARBOX OIL HD

Description
PETROMIN GEARBOX OIL HD is an extreme-pressure automotive 
gear lubricant formulated from solvent-re�ned mineral base oils 
and containing special sulphur phosphorous additives to produce a 
superior gear lubricant with extreme pressure characteristics and 
thermal stability for automotive applications over a wide range of 
temperatures.

Bene�ts
• Excellent protection against wearing and scoring produced by  
 high speed and heavy loads.
• Suitable for a wide variety of applications and service conditions.
• Superior protection against rusting, pitting and corrosion.
• Excellent load carrying capacity and good antifoam properties.
• Compatible with seals and gaskets.

Applications
Recommended for the type of service characteristics of gears, 
particularly hypoid, in passenger cars and other automotive 
equipment operated under high-speed/shock-load, 
high-speed/low torque, and low-speed/high-torque conditioins.

زيت جير بوكس اتش دي

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity  @  15 °C
Viscosity       @ 40 °C
                             @ 100 °C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
-

90
0.9004
195.0
17.5
96

220
-6

L 3.0
3040

140
0.9110
394.0
27.8
96

236
-9
3.0

3050

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

API   GL - 5

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات 
الثقل النوعي عند درجة حرارة ١٥ درجة مئوية 
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية 
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية 
معدل اللزوجة 
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب 
اللون 
رمز المنتج 

المواصفات
التروس عبارة عن زيت تشحيم لتروس  بترومين جير بوكس اتش دي لعلبة  إن زيت 
مكررة  أساسية  معدنية  زيوت  من  مصنع  وهو  العالي  الضغط  حاالت  في  السيارات 
تشحيم  خاصية  الزيت  لمنح  فسفوري  كبريت  على  تحتوي  إضافات  مع  بالمذيبات 
¯ستخدامات  وذلك  الحراري  والثبات  العالي  الضغط  خصائص  مع  للتروس  عالية 

السيارات تحت معدالت درجات حرارة مختلفة. 

ا�ستخدام
التروس  خاصة  للتروس  المختلفة  الخدمة  لخصائص  الزيت  هذا  بإستخدام  يوصى 
المتخالفة المحاور لسيارات الركاب ومعدات السيارات ا¥خرى التي تعمل تحت سرعة 

عالية / حمل ثقيل وسرعة عالية / عزم منخفض وسرعة منخفضة/ عزم عالي.

حماية ممتازة ضد التآكل والتحزز الناتج عن السرعة العالية وا¥حمال الثقيلة.  •
مناسب لعدة إستخدامات وتحت أحوال خدمة مختلفة.  •

حماية ممتازة ضد الصدأ والتنقر والحتات.  •
قدرة عالية ل�حمال وخصائص عدم تكون الرغاوي.  •

متوافق مع السدادات والحشوات  •

المزايا



GEARBOX OIL HDM

Description
PETROMIN GEARBOX OIL HDM is extreme-pressure automotive 
gear lubricant formulated from solvent-re�ned mineral base oils 
and containing special sulphur phosphorous additives to produce a 
superior gear lubricant having good thermal stability for 
automotive applications over a wide range of temperatures.

Bene�ts
• Excellent protection against wearing and scoring produced by  
 high speed and heavy loads.
• Suitable for a wide variety of applications and service conditions.
• Superior protection against rusting, pitting and corrosion.
• Excellent load carrying capability and anti foam properties.
• Compatible with seals and gaskets.

Applications
Recommended for the type of service characteristics of gears, 
particularly hypoid, in passenger cars and other automotive 
equipment, operated under high-speed/shock-load, 
high-speed/low-torque, and low-speed/high-torque conditions.

زيت جير بوكس اتش دي ام

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity  @  15 °C
Viscosity         @ 40 °C
       @ 100 °C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color 
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC 
-
-

80W90
0.8875
170.0
17.2
109
222
-21
2.5

3060

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

API        GL-5
Approved Daimler Benz 235.20

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جميعة مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
اللون
رمز المنتج

المواصفات
عالية  بقدرة تشحيم  يتميز  التروس  لعلبة  ام  اتش دي  بترومين جير بوكس  زيت  إن 
لتروس السيارات في حالة الضغط العالي النه مصنع من زيوت معدنية أساسية مكررة 
عاليه  تشحيم  خاصية  الزيت  لمنح  فسفوري  كبريت  تحتوي  وإضافات  بالمذيبات 
للتروس مع الثبات الحراري مما يجعله يصلح ل�ستخدام تحت معدالت درجات حرارة 

مختلفة.

ا�ستخدام
التروس  خاصة  للتروس  المختلفة  الخدمة  لخصائص  الزيت  هذا  بإستخدام  يوصى 
المتخالفة المحاور ولسيارات الركاب ومعدات السيارات ا¥خرى التي تعمل تحت سرعة 

عالية / حمل ثقيل وسرعة عالية / عزم منخفض وسرعة منخفضة / عزم عالي.

حماية ممتازة ضد التآكل والتحزز الناتج عن السرعة العالية وا¥حمال الثقيلة .  •
مناسب لعدة إستخدامات وتحت ظروف خدمة مختلفة.  •

حماية ممتازة ضد الصدأ والتنقر والحتات.  •
قدرة عالية ل�حمال وخصائص عدم تكوين الرغاوي .  •

متوافق مع السدادات والحشوات.   •

المزايا

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 



GEARBOX OIL HDC

Description
PETROMIN GEARBOX OIL HDC Series are heavy-duty 
extreme-pressure multigrade gear oil, developed to meet the most 
severe service requirements of manual transmissions in automotive 
vehicles.

Bene�ts
• Suitable for all seasons.
• Excellent chemical stability and resistance to foaming.
• Superior protection against rusting, pitting and corrosion.
• Excellent load-carrying capacity.

Applications
Recommended for use in hypoid gear units of passenger cars and 
other automotive gear units operated under high-speed/shock 
load, high-speed/low torque and low-speed/high torque 
conditions.  Also provides low temperature viscosity characteristics 
at lower operating temperature conditions.

زيت جير بوكس اتش دي سي

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15 ºC
Viscosity  @ 40 ºC
              @ 100 ºC
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color 
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC 
-
-

85W140
0.9072
367.5
26.8
98

230
-18

L 3.5
3070

85W90
0.9035
190.5
17.5
98

220
-18

L 3.0
3190

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

API    GL-5
MIL-L    2105D

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند درجة حرارة ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
اللون
رمز المنتج

المواصفات
إن زيت بترومين جير بوكس  اتش دي سي عبارة عن زيت تروس أحادي الدرجات مصمم 
للتشغيل الشاق والضغط ا¥قصى تم تطويره اليفاء متطلبات الخدمة الشاقة لناقل 

الحركة اليدوي بالسيارات.

ا�ستخدام
حاالت  في  الركاب  بسيارات  المحاور  المتخالفة  التروس  بوحدات  بإستخدامه  يوصى 
السرعة العالية / حمل عالي أو السرعة العالية / عزم منخفض والسرعة المنخفضة 
درجات  في  التشغيل  حاالت  عند  ة  الحرار  متدنية  لزوجة  خصائص  وله  عالي،  /عزم 

الحرارة المنخفضة.

مناسبة ل�ستخدام في كل فصول السنة   •
ثبات كيمائي ممتاز مع مقاومة تكون الرغاوي  •

حماية عالية ضد الصدأ والتنقر والتآكل.   •
قدرة ممتازة ل�حمال.  •

المزايا



GEARBOX OIL MB

Description
Petromin Gearbox OIL MB is high-quality gear lubricants blended 
from solvent-re�ned mineral base oils and selected chemical 
additives.  Due to their high shear stability, they provide excellent 
protection for gears and can be used over a wide range of 
temperatures.  They also provide protection against foaming of oil, 
wear and rusting of gears.

Bene�ts
• Formulated for automotive high-speed gears.
• Excellent lubrication without channelling at low temperatures.
• Suitable for heavy-duty service in truck and bus gears operating  
 at high temperatures.
• Provide good protection against corrosion.

Applications
Recommended for the type of service characteristics of gears, 
particularly hypoid, in passenger cars and other automotive-type 
equipment operated under high-speed/low torque and 
low-speed/high-torque conditions.

زيت جير بوكس إم بي 

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @   15 ºC
Viscosity @ 40ºC
                       @ 100 ºC
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Brook Field Viscosity @ -120C
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
cP
-

80W
0.8897
76.64
9.61
103
243
-24

110000
L 2.0
3100

85W90
0.8986
193.5
17.65

98
256
-18

130120
3.0

3200

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM-2983
ASTM D-1500

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

API   GL-4
MIL-L-2105
Mercedes Benz 235.1
ZF TEML 08A

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند درجة حرارة ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
بروكفيلد اللزوجة عند ١٢ درجة مئوية تحت الصفر
 اللون
رمز المنتج

المواصفات
إن زيت بترومين جير بوكس ام بي هو زيت تشحيم عالي الجودة ثم خلطه من زيوت 
أساسية معدنية مكررة بالمذيبات وإضافات كيمائية منتقاة ونظرË لما يتمتع به هذا 
إستخدامه  ويمكن  للتروس  ممتازة  حماية  يوفر  فإنه  القص  ثبات  خاصية  من  الزيت 
بالزيت  رغاوي  تكوين  من  حماية  يوفر  وأيض�  وإزدادت  الحرارة  درجات  اختلفت  مهما 

ويمنع التروس  من التآكل والصدأ.

ا�ستخدام
خاصةالتروس  للتروس  المختلفة  الخدمة  خصائص  ¥نواع  بإستخدامه  يوصى 
المتخالفة المحاور ولسيارات الركاب ومعدات السيارات ا¥خرى التي تعمل تحت سرعة 

عالية / عزم قليل وسرعة قليلة / عزم عالي.

تم تصنيعه لتروس السيارات ذات السرعة العالية.  •
قدرة تشحيم ممتازة دون ا¯رتياب عند درجات الحرارة المنخفضة.  •

مناسب للخدمة الشاقة لتروس السيارات وا¥توبيسات التي تعمل تحت درجات    •
حرارة عالية.   

يوفر حماية ضد التآكل.  •

المزايا

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 



GEARLUBE EPF OIL

Description
Petromin Gearlube EPF Oil Series is extra high performance, 
heavy-duty industrial gear oils having outstanding extreme 
pressure characteristics and load carrying properties, intended for 
use in all types of enclosed gear drives with circulation or splash 
lubrication system under severe service conditions. They have 
friction modifying characteristics that reduce power consumption 
and lower bulk oil temperature. 
Petromin Gear lube EPF Oil Series are formulated from high-quality; 
high VI base oils selected for their excellent oxidation stability. They 
have excellent water separating properties and they are strongly 
resistant to foaming in service.  Additives are incorporated which 
provide anti-wear properties, rust and corrosion protection.

Bene�ts
• Excellent load-carrying capacity.
• Outstanding anti-wear properties.
• Excellent oxidation stability.
• Rust and corrosion protection.
• Excellent lubricity & good anti foam properties.
• Effective demulsibility for rapid water separation.
• Resistance to micro-pitting.

Applications
Petromin Gearlube EPF Oil Series is recommended for industrial 
enclosed gear drives for both circulation and splash systems.  They 
are particularly recommended for gear sets operating under heavy 
or shock load such as spur, helical, spiral, worm and bevel gear 
drives. Specific application include; Industrial gearing for conveyors, 
agitators, dryers, fans, mixer, presses, pulpers, pumps, screens, 
extruders and other heavy duty application.

زيت جير لوب اي بي اف

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
AGMA Lubricant Number
Speci�c Gravity   @ 15°C
Viscosity     @ 40°C
    @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Copper Strip Corrosion 3 hrs@ 100 °C
Timken OK Load          
FZG  Scu�ng, Stage Passed
Product Code

-
-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
-
Lb
stage

150
4EP

0.892
141.7
14.26

98
254
-15
2.5
1A
60

12+
3130

220
5EP

0.896
219.8
26.04
100
256
-12

L 3.0
1A
60

12+
5450

320
6EP

0.901
315.0
26.04
100
260
-9

L 3.5
1A
70

12+
5470

460
7EP

0.904
475.8
31.0
96

280
-9

L 3.5
1A
70

12+
5310

DIN 51511
-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-130

DIN 51544

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

ISO 12925-1 CKC/CKD
David Brown S1.53.101
U.S. Steel 224
DIN 51517 Part 3
AGMA 251.02
AGMA 9005-E02

Performance level (Meets)

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف أيزو 
رقم زيت التشحيم ائه جي ام ائه 
الثقل النوعي عند درجة حرارة ١٥ درجة مئوية 
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية 
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية 
معدل اللزوجة 
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب 
اللون 
حمل تايكن أوكيه 
تقشر اف زيد جي نجاح 
إختبار تآكل النحاس ٣ ساعات  عند ١٠٠ درجة مئوية 
رمز المنتج 

المواصفات
إن مجموعة بترومين لزيت تشحيم التروس جير لوب اي بي اف هي عبارة عن مجموعة 
زيوت تروس صناعية ذات أداء عالي تتميز بخصائص قصوى وعالية بما فيها خصائص  
الحموالت والتي تستخدم لجميع التروس المغلقة مع تدوير أو رش نظام التشحيم 
ا¯حتكاك مما  تعديل  الزيوت بخصائص  تتميز هذه   . القاسية  التشغيل  تحت ظروف 

يقلل إستهالك الطاقة وحرارة الزيت السائب المنخفضة . 
يتم تصنيع هذه المجموعة من زيوت أساسية ذات جودة عالية ومعدل  لزوجة عالي 
يتم إختيارها لما تتمتع به من ثبات ممتاز بالنسبة ل�كسدة . كما تتميز ايض� بخصائص 
ثم  الخدمة.  أثناء  الرغاوي  لتكون  عالية  مقاومة  ذات  وهي  المياه  لفصل  ممتازة 
إستخدام ا¯ضافات الكيمائية بهذه المجموعة مما أكسبهـا خصائص التآكل والصدأ 

والحتات.

ا�ستخدام
اف  بي  اي  لوب  جير  التروس  لتشحيم  بترومين  زيوت  مجموعة  بإستخدام  يوصى 

للتروس الصناعية المغلقة لكل من أنظمة الرش والتدوير .
ثقيلة  تحميل  ظروف  تحت  تعمل  التي  التروس  لمجموعات   Ëتحديد التوصية  تمت 

كالتروس ا¥سطوانية واللولبية والحلزونية والدودية وتروس التدوير المخروطية. 
عجانات    ، الصناعية  المسننات  مجموعة  :تشمل  المحددة  ا¯ستخدام  مواصفات  إن 

الورق ، المضخات ، شبكات الترشيح وا¯ستخدامات الشاقة ا¥خرى . 

قدرة تحميل ممتاز.  •
خصائص مميزة تحمي من التآكل .  •

الحماية من الصدأ والحتات.  •
قدرة تشحيم ممتازة وخصائص جيدة للحماية ضد تكون الرغاوي.   •

قابلية فعالة لتفكك المستحلب لفصل الماء بسرعة.   •
مقاومة التنقر الدقيق.  •

المزايا

Performance level (Approved)مستوى ا�داء (يقابل)  مستوى ا�داء (مطابق) 
Siemens MD (Flender) Gears



ATF II D

Description
PETROMIN AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (ATF) II-D is 
formulated from special high-quality solvent re�ned mineral base 
oils combined with VI Improvers, anti-oxidants, anti-wear agents, 
detergents, anti-foaming agents and special additives to provide 
controlled friction or lubricity characteristics.

ATF II-D serves as a power-transmission �uid in the torque 
converter, hydraulic �uid in the control and servo systems, as a 
lubricant for bearing and gears and as a friction-controlling medium 
for bands and clutches.

Bene�ts
• Effective frictional characteristics for smooth shifting.
• Excellent fluidity at low temperature applications.
• Good protection against wear.
• Reduced foaming and fluid loss under severe service conditions.
• Protection against high-temperature deposits in heavy duty   
 service.

Applications
PETROMIN ATF II D is formulated to meet the requirements for 
passenger car and light truck automatic transmissions, power 
steering and other hydraulic systems. 

سائل ناقل الحركة ا�توماتيكي ٢ دي 

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

DEXRON    II D
Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Speci�c Gravity   @ 15 ºC
Viscosity  @ 40ºC
                    @ 100 ºC
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Product Code

-
mm²/s
mm²/s
ºC
ºC
-
-

0.8500
37.0
7.18
162
-42
Red

3300

ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-92
ASTM D-97
Visual

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية 
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية 
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية 
نقطة الوميض سي اوسي 
درجة الصب 
اللون 
رمز المنتج 

المواصفات
إن سائل بترومين لناقل ا¥توماتيكي ٢ دي مكون من زيوت أساسيةمعدنية منتقاة 
وذات جودة وكفاءة عالية يتم خلطها مع محسنات ذات معدل لزوجة عالي وتتمتع 
بخاصية محاربة ا¥كسدة وضد التآكل مع وجود المنظفات ومضادات تكون الرغاوي 
على  القدرة  خصائص  أو  ا¯حتكاك  على  التحكم  بقدرة   خاصة  كيمائية  واضافات 

التشحيم.
وكسائل  الدوران  عزم  محول  في  الحركة  لنقل  كسائل  يعمل  السائل  هذا  إن 
هيدروليكي في أنظمة التحكم والخدمة وكزيت تشحيم لكراسي التحميل والتروس 

وكعامل تحكم في ا¯حتكاك ل�طواق ومعشقات التروس ( الكلتش) 

ا�ستخدام
تم تصنيع سائل بترومين لناقل الحركة ا¥توماتيكي ٢ اي ¯يفاء متطلبات أجهزة نقل 
القيادة  أجهزة  وكذلك  الخفيفة  والشاحنات  الركاب  لسيارات  ا¥توماتيكية  الحركة 

اØلية ول�نظمة الهيدروليكية ا¥خرى. 

يتمتع بخصائص إحتكاك فعالة للتغيير السهل .  •
يتمتع بنسبة سيولة ممتازة عند ا¯ستخدام في درجات الحرارة المنخفضة.  •

حماية ممتازة ضد التآكل.   •
يقلل من تكون الرغاوي وفقدان السائل تحت ظروف التشغيل الشاقة.  •

حماية من تكون الترسبات عند إرتفاع درجات الحرارة وعند الخدمة الشاقة.  •

المزايا



ATF DEXRON III H

Description
PETROMIN AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (ATF) DEXRON-III H is 
high performance, multifunctional �uid designed to meet the 
requirements of General Motors Dexron-III, Ford Mercon & Allison 
C-3 or C-4 speci�cations. 

It provides good oxidation stability & friction resistance ensuring 
consistent & smooth power shifting. 

Bene�ts
• Friction modifier provides smooth shifting & trouble free    
 operation.
• Excellent oxidation resistance resulting in cleaner transmissions.
• Compatible with all types of rubbers, elastomers and metals, and  
 providing protection against wear and leakage.
• Excellent low-temperature fluidity.
• Better shear stability.
• Completely miscible at any proportions with other allied    
 automatic transmission �uids with no separation or color change.

Applications
PETROMIN ATF DEXRON-III H is formulated to meet the automatic 
transmission �uid requirements of modern vehicles.
 
Also meets the hydraulic �uid requirements of certain industrial and 
mobile equipment. 

سائل ناقل الحركة ا�وتوماتيكي ديكسرون ٣ إتش

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Speci�c Gravity  @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
                    @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Copper Strip, 3Hrs @ 100°C
Viscosity Brook�eld
 @  -10°C
 @  -20°C  (max.)
 @  -30°C (max.)
 @  -40°C (max.)
Product Code

-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
-

cP
cP 
cP 
cP 

0.8499
31.8
6.99

188.9
190
-45
RED
1B

440
1500
5000

20000
3310

ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
Visual
ASTM D-130

GM 6137-M
GM 6137-M
GM 6137-M
GM 6137-M

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

FORMER GENERAL MOTORS 
DEXRON  III (H)
FORD MERCON  M950309
ALLISON  C3 or C-4
CATERPILLAR  TO-2
VOITH

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي اوسي
درجة الصب
اللون
شريحة النحاس ٣ ساعات عند ١٠٠ درجة مئوية
قياس اللزوجة حسب بروكفليد
قياس اللزوجة عند ١٠- درجات مئوية
قياس اللزوجة عند ٢٠- درجات مئوية (حد أقصى )
قياس اللزوجة عند ٣٠- درجات مئوية(حد أقصى )
قياس اللزوجة عند ٤٠- درجات مئوية(حد أقصى )
رمز المنتج

المواصفات
إن سائل بترومين لناقل الحركة ا¥توماتيكي ديكسرون ٣ إتش ذو اداء عالي ومتعدد 
الوظائق وا¯ستخدامات ومصمم وفق متطلبات جنرال موترز دكسرون٣، ومواصفات 

فورد ميركون وإلسون سي -٣ و سي -٤ 
بشكل  القدرة  تحول  يؤكد  مما  ا¯حتكاك  يقاوم  كما  الجيد  ا¥كسدة  ثبات  يوفر  إنه 

إنسيابي ومتماسك. 

ا�ستخدام
تم إنتاج سائل بترومين لنقل الحركة ا¥وتماتيكي ديكسرون ٣ إتش ليفي بمتطلبات 

سائل نقل الحركة ا¥توماتيكي للسيارات الحديثة.
كما وأنه يفي بإحتياجات السائل الهيدروليكي لبعض المعدات الصناعية و المتنقلة.

ينظم ا¯حتكاك مما يوفر إنتقاًال منتظم� وأداء دون حدوث اي مشاكل اثناء    •
التشغيل.  

مقاومة ممتازة ل�كسدة مما يؤدي لعمليات نقل الحركة بشكل أنظف.  •
متوافق مع جميع أنواع المطاط واللدينات الرطبة والمعادن مما يمنحه حماية ضد    •

التآكل والتسرب.  
يتمتع بنسبة سيولة ممتازة عند تدني درجات الحرارة.   •

يتمتع بنسبة ثبات افضل في القص أفضل.   •
له قابلية مزج عالية مع اي نسب من سوائل ناقل الحركة ا¥وتوماتيكي الحليفة    •

ا¥خرى دون حدوث أي إنفصال أو تغير  في اللون.  

المزايا



ATF DEXRON II E

Description
PETROMIN AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (ATF) DEXRON II-E is 
formulated from special high-quality solvent re�ned mineral base 
oils combined with VI improvers, anti-oxidants, anti-wear agents, 
detergents, anti-foaming agents and special additives to provide 
controlled friction or lubricity characteristics.

ATF II-E serves as a power-transmission �uid in the torque converter, 
hydraulic �uid in the control and servo systems, as a lubricant for 
bearing and gears and as a friction-controlling for bands and 
clutches.

Bene�ts
• Effective frictional characteristics for smooth shifting.
• Excellent fluidity at low temperature applications.
• Good protection against wear.
• Reduced foaming and fluid loss under severe service condition.
• Protection against high-temperature deposits in heavy duty   
 service.

Applications
PETROMIN ATF DEXRON II-E is formulated to meet the requirements 
for passenger car and light truck automatic transmissions, power 
steering and other hydraulic systems.  Recommended for 
application where former DEXRON II D oils are in use.

سائل ناقل الحركة ا�توماتيكي ٢  اي 

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Speci�c Gravity   @ 15°C
Viscosity @ 40°C
               @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Product Code

-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
-

0.8500
32.0
7.0
187
188
-45
RED

3340

ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
Visual
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

DEXRON    II E

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية 
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية 
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية 
معدل اللزوجة 
نقطة الوميض سي اوسي 
درجة الصب 
اللون 
رمز المنتج 

المواصفات
إن سائل بترومين لناقل الحركة ا¥توماتيكي ٢ اي مصنع من زيوت أساسية معدنية 
منتقاة مذابة يتم خلطها مع محسننات معدل اللزوجة والمواد المضادة ل�كسدة 
والتآكل ومع المواد المنظفة والمضادة   لتكون الرغاوي عالوة على إضافات كيمائية 

خاصة لتمنح السائل قدرة التحكم في ا¯حتكاك أو خصائص قدرة التشحيم.
عزم  محول  في  للحركة  ناقل  كسائل  اي   ٢ ا¥توماتيكي  الحركة  ناقل  سائل  يعمل 
الدوران وكسائل هيدروليكي في أنظمة التحكم والخدمة وكزيت تشحيم لكراسي 

التحميل والتروس وجهاز تحكم ضد ا¯حتكاك بالنسبة ل�طواق ومعشقات التروس
(الكلتش)

ا�ستخدام
تم تصنيع سائل بترومين لناقل الحركة ا¥توماتيكي ٢ اي ليفي بمتطلبات أجهزة نقل 
القيادة  أجهزة  وأنظمة  الخفيفة  الشاحنات  أو  الركاب  لسيارات  ا¥توماتيكية  الحركة 

اØلية وا¥نظمة الهيدروليكية ا¥خرى. 
ويوصى بإستخدامه في الحاالت التي يستخدم فيها سائل ديكسرون ٢ اي السابق .

يتمتع بخصائص إحتكاك فعالة ل�نتقال السهل.   •
يتمتع بنسبة سيولة عالية عند ا¯ستخدام في درجات الحرارة المنخفضة.   •

حماية جيدة ضد التآكل .   •
يقلل من تكون الرغاوي وفقدان السائل تحت ظروف التشغيل الشاقة.  •

حماية من تكون الترسبات عند إرتفاع درجات الحرارة وعند التشغيل الشاق.  •

المزايا



PETROSYN GEARLUBE

Description
PETROSYN GEARLUBE OIL series are premium quality synthetic 
heavy duty industrial gear oils offering outstanding lubrication 
performance and load carrying capacity under severe operating 
conditions including shock loading. 

These are formulated from Polyalphaolefin (PAO) synthetic base 
stocks having exceptional oxidation resistance and thermal 
properties and excellent low temperature �uidity. The combination 
of naturally high viscosity index base stocks coupled with carefully 
selected additive technology provides excellent protection against 
scu�ng and resistance against micro pitting fatigue under wide 
operating temperature range.

Bene�ts
• Outstanding load carrying capability and micro-pitting     
 performance protects gears against scu�ng and wear leading lo  
 enhanced equipment life and reduced maintenance costs.
• High viscosity index base stocks provide excellent low     
 temperature fluidity and effective lubrication over a wide    
 temperature range.
• Superior thermo-oxidative stability provides enhanced system  
 cleanliness and enables longer service intervals
• Low traction and enhanced lubricity helps provide extra energy efficiency.
• Excellent resistance to rust and corrosion protection and good  
 demulsibility ensures trouble free operation at high temperatures  
 and applications encountering water contamination.
• Good seal and paint compatibility with a wide variety of seals   
 and paints.

Applications
Heavy-duty industrial enclosed gear boxes operating under severe 
conditions like high load, extreme temperatures and wide 
temperature ranges.

Filled for life systems, Bearing and circulation systems where high 
temperatures are encountered, it is suitable for Remotely located 
gearboxes, where oil change-out is di�cult.

بتروسين جير لوب

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
AGMA Lubricant Number
Speci�c Gravity  @  15 ºC
Viscosity     @ 40 ºC
    @ 100 ºC
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Timken OK Load          
FZG Test, No. Stage Passed
Rust Test
Copper Strip Corrosion Test
Product Code

-
-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
Lb
-
-
-
-

150
4EP

0.848
150.1
19.0
144
247
-36
0.5
60
12

Pass
1a

4503

220
5EP

0.853
220.4
25.4
146
249
-33

L 1.0
60
12

Pass
1a

4501

320
6EP

0.857
320.5
34.1
150
251
-30
1.0
70
12

Pass
1a

4601

460
7EP

0.859
460.7
45.6
155
257
-27

L 1.5
70
12

Pass
1a

4801

680
8EP

0.868
681
61.3
158
261
-24
1.5
70
12

Pass
1a

4504

DIN 51511
-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
-
-
-
ASTM D-130

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف أيزو 
رقم الشحم ائه جي ام ائه 
الثقل النوعي عند درجة حرارة ١٥ درجة مئوية 
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية 
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية 
معدل اللزوجة 
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب 
اللون 
حمل تيمكن أوكيه 
اختبار افي زيد جي – رقم المرحلة الناجحة 
إختبار الصدأ 
إختبار تآكل النحاس 
رمز المنتج 

المواصفات
إن مجموعة بترومين للتروس  بتروسين جير لوب عبارة عن زيوت تروس صناعية ذات 
جودة عالية للتشغيل الشاق توفر أداء التشحيم المميز وقدرة ا¥حمال الثقيلة تحت 

ظروف التشغيل الشاقة وتشمل التحميل الترددي.
 

 Ëعالية جد أكسدة  بقدرة  تتمتع  او)  ائه  (بي  أساسية صناعية  زيوت  إنها مصنعة من 
ا¥ساسية  الزيوت  إمتزاج  إن  وخصائص حرارية ومعدل سيولة حرار ة منخفضة ممتاز. 
يوفر  المنتقاة  الكيمائية  ا¯ضافات  تقنية  مع  الطبيعي  العالي  اللزوجة  معدل  ذات 
حماية ممتازة ضد التقشر ومقاومة التنقر الصغير عند حاالت التشغيل تحت معدالت 

حرارة واسعة. 

ا�ستخدام
لعلب التروس المقفلة ذات ا¯ستخدامات الصناعية الشاقة والتي تعمل تحت ظروف 
الحرارة  ومعدالت  القصوى  الحرارة  ودرجات  الثقيلة  كالحموالت  القاسية  ا¥حوال 
مواجهة  يتوقع  حيث  والتدوير  التحميل  أنظمة  الزيت،  عمر  ¥نظمة  معبأة  الممتدة. 
درجات حرارة عالية . أنه مناسب لعلب التروس المركبة بموقع نائي يصعب معه تغير 

الزيت.

قدرة مميزة لحمل ا¥ثقال و¥داء التنقر الصغير مما يحمي التروس من التنقر    •
والتآكل وبالتالي يعزز عمر المعدات ويخفض تكاليف الصيانة .  

معدل لزوجة عالي للزيوت ا¥ساسية مما يوفر ا¯نسياب الجيد لدرجات الحرارة    •
المنخفضة ويوفر التشحيم الفعال لنطاق واسع من درجات الحرارة.  

ثبات ممتاز ل�كسدة الحرارية مما يعزز نظام النظافة وبالتالي يوفر فترات خدمة أطول.   •
السحب المنخفض وقدرة التشحيم القوية يساعدان في كفاءة الطاقة.   •

مقاومة ممتازة للصدأ والحماية من التآكل مع قابلية تفكك المستحلب الجيدة    •
يوفرون تشغيًال خالي من المشاكل عند درجات الحرارة العالية وا¯ستخدامات التي    

تتعرض لتلوث المياه.   
التوافق الجيد مع السدادات والطالء مع مجموعة واسعة من أنواع السدادات    •

والطالء.  

المزايا

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 
Also meeting below performance level 

AGMA 250.04 (EP)
David Brown Table E
U.S. Steel 224

DIN 51517 Part 3
AGMA 251.02 (EP)
AGMA 9005-D94 (EP)



GEARLUBE EP 

Description
PETROMIN GEARLUBE EP OIL Series is premium quality, heavy-duty 
industrial gear lubricants formulated for enclosed gear sets 
operating under severe service conditions.

PETROMIN GEARLUBE EP OIL Series are formulated from 
high-quality, high VI base oils selected for their oxidation stability 
and water-separating characteristics.  Additives are incorporated 
which provide extreme pressure and anti-wear properties, rust and 
corrosion protection, increased oxidation stability, improved 
resistance to foaming and excellent high load performance 
characteristics.

Bene�ts
• Excellent load-carrying capacity.
• Outstanding anti-wear properties.
• Excellent oxidation stability.
• Rust and corrosion protection.
• Excellent lubricity & good anti foam properties.
• Minimizes friction, resulting in reduced bulk oil temperature.
• Effective demulsibility for rapid water separation.
• Resistance to micro-pitting.

Applications
PETROMIN GEARLUBE EP OIL Series is recommended for industrial 
enclosed gear drives for both circulation and splash systems.  It is 
particularly recommended for gear sets operating under heavy or 
shock load such as spur, helical and bevel gear drives. 

جير لوب اي بي

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

AGMA 250.04 (EP)
David Brown Table E
U.S. Steel 224
DIN 51517 Part 3
AGMA 251.02 (EP)
AGMA 9005-D94 (EP)

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
AGMA Lubricant Number
Speci�c Gravity  @ 15 ºC
Viscosity  @ 40 ºC
              @ 100 ºC
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Timken OK Load          
FZG Test, No. Stage Passed
Product Code

-
-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
Lb
-

68
2EP

0.886
68.5
8.88
102
246
-15
1.5
60
12

5320

100
3EP

0.891
98.8
11.4
99

252
-15
L2.0
60
12

5330

150
4EP

0.896
150
14.8
97

252
-15

L 2.5
60
12

5340

220
5EP

0.901
222.1
19.2
98

254
-12

L 2.5
60
12

5350

320
6EP

0.903
336.3
25.0
96

256
-9
3.0
70
12

5360

460
7EP

0.908
458
31.0
98

258
-9

L3.5
70
12

5370

680
8EP

0.913
669
41.0
100
262
-9

L3.5
70
12

5380

DIN 51511
-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
-
-
-

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف أيزو
رقم زيت التشحيم ائه جي ام ائه
الثقل النوعي عند درجة حرارة ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
اللون
حمل تايكن أوكيه
إختبار اف زيد جي إختبار المرحلة
رمز المنتج

المواصفات
ذات  زيوت  عن  عبارة  بي  اي  لوب  جير  التروس   لتشحيم  بترومين  زيوت  مجموعة  إن 
العالي  ا¥داء  ذات  الصناعية  التروس  مجموعات  مصنوعةلتشحيم  عالية  جودة 

المغلقة والتي تعمل تحت ظروف عمل شاقة.
أن هذه الزيوت مصنوعة من زيوت أساسية عالية الجودة تتمتع بمعدل لزوجة عالي 
المياه، كما تم إستخدام  وتم إختيارها النها تتمتع بثبات ا¥كسدة وخصائص فصل 
ا¯ضافات الكيمائية لتمنح هذه الزيوت خصائص الضغط العالي والحماية ضد التآكل 
لتكون  المتطورة  المقاومة  مع  ا¥كسدة  ثبات  معدل  زيادة  وكذا  والحتات  والصدأ 

الرغاوي مع خصائص ا¥داء المميز في حالة االحمال الثقيلة. 

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام مجموعة زيوت بترومين لتشحيم التروس جير لوب اي بي لتروس 
 Ëتحديد به  التوصية  تمت  والرش.  التدوير  أنظمة  من  لكل  المغلقة  الصناعية  التدوير 
والتروس  المسننة  التروس  الثقيلة،  ا¥حمال  تحت  تعمل  التي  التروس  لمجموعات 

اللولبية والتروس المخروطية. 

قدرة ممتاز ل�حمال.  •
خصائص ممتازة للحماية ضد التآكل.  •
يتمتع بقدرة ممتازة لثبات ا¥كسدة.   •

الحماية من الصدأ والتآكل.  •
قدرة تشحيم ممتازة وخصائص جيدة لمنع تكون الرغاوي.   •

تقليل ا¥حتكاك مما ينتج عنه تخفيض درجة حرارة الزيت السائب.  •
قابلية تفكك المستحلب الفعالة لفصل المياه بسرعة.   •

مقاومة التشتت الصغير.   •

المزايا



GEARLUBE EP (JOR)

Description
Petromin Gearlube EP Oil Series is premium quality, heavy-duty 
industrial gear lubricants formulated for enclosed gear sets 
operating under severe service conditions.

Petromin Gearlube EP Oil Series are formulated from high-quality; 
high VI base oils selected for their oxidation stability and 
water-separating characteristics.  Additives are incorporated which 
provide extreme pressure and anti-wear properties, rust and 
corrosion protection, increased oxidation stability, improved 
resistance to foaming and excellent high load performance 
characteristics.

Bene�ts
• Excellent load-carrying capacity.
• Outstanding anti-wear properties.
• Excellent oxidation stability.
• Rust and corrosion protection.
• Excellent lubricity & good anti foam properties.
• Minimizes friction, resulting in reduced bulk oil temperature.
• Effective demulsibility for rapid water separation.
• Resistance to micro-pitting.

Applications
Petromin Gearlube EP Oil Series is recommended for industrial 
enclosed gear drives for both circulation and splash systems.  They 
are particularly recommended for gear sets operating under heavy 
or shock load such as spur, helical and bevel gear drives. 

 (JOR) زيت جيرلوب إي بي

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

AGMA 250.04 (EP)
David Brown Table E
U.S. Steel 224
DIN 51517 Part 3
AGMA 251.02 (EP)
AGMA 9005-D94 (EP)

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
AGMA Lubricant Number
Speci�c Gravity  @  15 ºC
Viscosity     @ 40 ºC
    @ 100 ºC
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Timken OK Load          
FZG Test, No. Stage Passed
Product Code

-
-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
Lb
-

100
3EP

0.891
100.2
11.37
100
242
-18
L2.0
60
12

5620

150
4EP

0.895
150.2
14.9
99

246
-18
2.5
60
12

5630

220
5EP

0.897
225.2
19.20

98
260
-15

L 3.5
60
12

5640

320
6EP

0.889
320.7
24.05

96
264
-15
3.0
60
12

5460

460
7EP

0.908
450
30.4
96

267
-15
3.5
70
12

5570

680
8EP

0.894
682

42.07
103
272
-15
L3.0
70
12

5800

DIN 51511
-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-2782
ASTM D-5182

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
زيوت بترومين جيرلوب إي بي ذو جودة عالية ل�داء العالي وهو عبارة عن زيت تشحيم 

مصنع لمجموعة التروس المغلقة التي تعمل تحت ظروف خدمة شاقة. 
إن هذا الزيت مصنع من زيوت أساسية ذات كفاءة عالية مع معدل لزوجة عالي تم 

إختيارها لما تتمع به من ثبات أكسدة وخصائص فصل الماء. 

والصدأ  التآكل  محاربة  وخصائص  ا¥قصى  الضغط  لتوفير  ا¯ضافات  إضافة  تتم 
والحتات، مع إزدياد ثبات ا¥كسدة والمقاومة المطورة لتكون الرغاوي وا¥داء الممتاز 

عند  حاالت الحمل الثقيل.

ا�ستخدام
التروس المغلقة الصناعية لكل من أنظمة الدوران وأنظمة الرش. كما تمت التوصية 
والصارمة  الثقيلة  ا¥حمال  ظروف  تحت  تعمل  التي  التروس  لمجموعة   Ëتحديد بها 

كالمهمازية واللولبية  والتروس المخروطية آلية الحركة. 

قدرة ممتازة ل�حمال.  •
خصائص مميزة لمقاومة الصدأ.  •

ثبات أكسدة ممتاز.  •
حماية ضد الصدأ والحتات.   •

قدرة تشحيم ممتازة وخصائص محاربة تكون الرغاوي.   •
تخفيض ا¯حتكاك مما يقلل حرارة الزيت ا¥ساسي.  •

قابلية فعالة لتفكك المستحلب لسرعة فصل المياه.   •
مقاومة التنقر الدقيق.  •

المزايا

تصنيف أيزو 
رقم الشحم ائه جي ام ائه 
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
 درجة الصب
 اللون

 رمز المنتج



GEARBOX MB SYN

Description
Petromin GEARBOX MB SYN is fully synthetic gearbox oil which is 
specially developed for heavy duty applications in commercial 
vehicles, buses & trucks.  It has It is suitable for year-round 
lubrication of manual transmissions in light to severe duty 
on-highway and off-highway equipment operating in a wide range 
of environments. Its advanced additive system provides 
outstanding detergency and dispersancy with optimised 
protection against thermal degradation, oxidation, wear, and 
corrosion. Because of its high viscosity index and synthetic base oil, 
it provides stronger �lm strength at higher temperatures over a 
conventional gear oils.

Bene�ts
• Excellent viscosity-temperature properties at very low     
 temperatures without oil channelling.
• Superior protection under extreme stress conditions
• Reduced fuel consumption & longer life gear oil. 
• Suitable for all seasons.
• Excellent stability in operation  due to high VI
• High compatibility with oil filters due to antifoam properties
• Helps rationalisation of products covering gear related to MB,   
 MAN, VOITH, and VOLVO.

Applications
Petromin GEARBOX MB SYN is recommended for use as a lubricant 
where OEM speci�cations such as Voith Retarder Category C, MAN 
341 Type ER/VR and MB 235.29 are required. It is suitable for 
retarders of Renault, Volvo, MAN and Mercedes-Benz requiring such 
quality oils. It is recommended for manual transmissions and 
non-hypoid gear-box applications

جير بوكس إم بي سين

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

• API   GL-4• • 
• VOLVO 97307
• MAN 341 Type E4 and VR
• Voith Retarder 153.00090010
• EATON Manual Transmission

Performance level (Meets)

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity  @15 ºC 
Viscosity    @ 40 ºC
    @ 100 ºC
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Copper corrosion
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC 

75W80
0.846
49.16
8.65
155
243
-51
1a

NEW

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
تآكل النحاس
رمز المنتج

المواصفات
لعلبةالتروس  زيت  عبارة عن  إم بي سين هو  للتروس جير بوكس  بترومين  زيت  إن  
إصطناعي بالكامل تم تطويره خصيص� ل�ستخدامات الشاقة في السيارات التجارية 
الحركة  لناقالت  السنة  مدار  على  للتشحيم  مناسب  إنه  والشاحنات.  وا¥توبيسات 
الطرق  على  تعمل  التي  للمعدات  الشاق  أو  الخفيف  التشغيل  حاالت  في  اليدوية 

السريعة أو خارج الطرق التي تعمل في ظروف مناخية متعددة. 
مع  والتشتت  المطورة  التنظيف  خاصية  توفر  المستخدمة  المتقدمة  ا¯ضافات  إن 
حماية مثاليةضد ا¯نخفاض الحراري وا¥كسدة والتآكل والحتات. ونظرË لما يتمتع به 
من معدل لزوجة عالي وزيت أساسي إصطناعي فإنه يوفر طبقة أقوى عند درجات 

الحرارة المرتفعة مقارنة بزيوت التروس التقليدية.

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام زيت بترومين لعلبة التروس جير بوكي إم بي سين كزيت تشحيم 
حيث يتم طلب مواصفات صناع السيارات ا¥صليين لـــ : فويت ريترردر الفئة (C) ومان 
والتي  بنز  مرسيدس  مان،  فولفو،  لرينو،  مناسب   إنه   235.29  MB و    ERIVR النوع   ٣٤١
اليدوية  الحركة  لناقالت  بإستخدامه  يوصى  الزيوت.  من  النوع  هذا   تتطلب 

والسستخدامات علبة التروس غير المتخالفة المحاور.

خصائص ممتازة للزوجة عند درجات الحرارة المتدنية دون تحديات تحدث للزيت.   •
حماية عالية عند  حاالت الضغط القصوى.  •

تخفيض إستهالك الوقود وإطالة عمر زيت التروس.    •
مناسب في كل الفصول.   •

ثبات ممتاز عند  التشغيل نتيجة لمعدل اللزوجة العالي.  •
قابلية التوافق العالي مع فالتر الزيت نتيجة لخصائصص محاربة تكون الرغاوي  •

يساعد في ترشيد المنتجات مما يغطي التروس المتعلقة بـ: ام بي ، فويت ، فولفو.  •

المزايا

مستوى ا�داء (يقابل) 
• MB 235.29

Performance level (Approved) مستوى ا�داء (مطابق) 



ATF Z20 ECO

Description
Petromin ATF Z20 ECO is an advanced technology, fully synthetic 
multivehicle and multifunctional range of axle, gear and automatic 
transmission �uids. It has been developed to assist drivers, �eet 
owners and owner operators to select the oil that will deliver 
optimum value to their operations through enhanced wear 
protection, long oil life and e�ciency. 

Bene�ts
• Due to Longer Oil Drain provides less maintenance thus reduces  
 maintenance costs.
• Having special frictional properties and high fluidity that reduce  
 power loss, lower the operating temperature and offer higher   
 mechanical e�ciency. These properties can help to deliver fuel  
 e�ciency and savings.
• Less deposit formation due to use of outstanding oxidation   
 inhibitors 
• Mixes unharmed with most of the OEM fluids 
• Compatible with a wide range of seals 
• Proper frictional control for special transmission requirements to  
 ensure smooth gear change throughout the life of �uid
• Longer life due to synthetic base oil 
• Maximizes equipment life by maintaining wear protection and  
 oil �lm thickness 

Applications
Petromin ATF Z20 ECO Fluid is designed for ZF axles & 
Transmissions. It is also recommended to use in Voith, Allison & 
Volvo transmission for below applications:
• Manual Gearboxes
• Transfer Cases
• Transaxles

سائل ناقل الحركة ا�توماتيكي زيد ٢٠ إي سي أو

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

• MAN 339 Type Z-2 • ZF TE-ML 04D
• ZF TE-ML 14B • ZF TE-ML 16L
• ZF TE-ML 20B

Performance level (Approved)

Continue...

المواصفات
إن  زيت سائل بترومين ناقل الحركة ا¥توماتيكي زيد ٢٠ إي سي أو عبارة عن سائئل ذي 
تقنية متقدمة إصطناعيي بالكامل لعدة سيارات ولمجموعة مهام متعددة للمحاور 
واصحاب  السائقين  لمساعد  تطويره  تم  لقد  ا¥توماتيكي.  الحركة  ولناقل  للتروس 
القيمة  لهم  سيوفر  الذي  الزيت  ¯ختبار  المالك  لدى  والعاملين  السيارات  أساطيل 
المثالية لعملياتهم من خالل الحماية المعززة ضد التآكل وإطالة عمر الزيت وكفاءته.

ا�ستخدام
 ZF للمحاور  أو  سي  إي   ٢٠ زيد  ا¥توماتيكي  الحركة  لناقل  بترومين  سائل  تصميم  تم 
في  الحركة  نقل  أجهزة  في  بإستخدامه  التوصية  تمت  كما  الحركة.  نقل  و¥جهزة 

فويت، اليسون وفولفو ل�ستخداامات التالية:
علبة التروس اليدوية.  •

علب التحويل.  •
المحاور التبادلية.  •

إن طول فترات تغيير الزيت يوفر الصيانة االقل وبالتالي يخفض تكاليف الصيانة.  •
تميزه بخصائص إحتكاك خاصة وسيولة عالية يقلل من فقدان الطاقة  وييخفض    •
حرارة التشغيل ويوفر ا¥داء الميكانيكي العالي. إن هذه الخصائص من الممكن أن    

تساعد في توفير كفاءة الوقود  والوفورات.  
تكون ترسبات أقل نتيجة ¯ستخدام موانع ا¥جهزة الجاهزة.  •

ا¯متزاج الغير ضار مع معظم سوائل صناع المحركات ا¥صليين.  •
متوافق مع عدة انواع من الصمامات.  •

تحكم مميز في ا¯حتكاك بمتطلبات أجهزة نقل الحركة الخاصة للتأكد من تغيير      •
التروس بشكل سلس  خالل عمر السائل.  

عمر أطول نتيجة ¯ستخدام الزيت االساسي ا¯صطناعي.  •
يطيل من عمر المعدات من خالل المحافظة على الحماية من التآكل وكثافة طبقة    •

الزيت.  

المزايا

مستوى ا�داء (مطابق) 

• FORD MERCON-V • Allison C-4
• JASO A-1 • Volvo 97341
• VOITH H55.6336.XX • MAN 339 Type V-1

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

• ZF TE-ML 02 • ZF TE-ML 14A
• ZF TE-ML 04B • Caterpillar TO-2
• ZF TE-ML 05L • MB-Approval 236.6
• ZF TE-ML 09 • GM IIIH
• ZF TE-ML 11B • MAN 339 Type V-2
• ZF TE-ML 16L • VOITH H55.6335.XX



ATF Z20 ECO

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @  15 ºC
Viscosity           @ 40 ºC
                            @ 100 ºC
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Copper Strip Corrosion 3 hrs @ 100 °C
Brook�eld Viscosity  @ -40ºC
Foam (seq II)
Damage Load Stage
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
cP
 ml
stage

-
0.852
35.0
7.3
180
207
-51
1a

10800
20/0
+12

NEW

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-130
ASTM D-2896
ASTM D-982
DIN 51354-2

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
شريحة النحاس ٣ ساعات عند ١٠٠ درجة مئوية
قياس اللزوجة حسب بروكفليد عند ٤٠ درجة مئوية تحت الصفر
تكون الرغاوي
مرحلة حمل الفشل
رمز المنتج

سائل ناقل الحركة ا�توماتيكي زيد ٢٠ إي سي أو



ATF Z20 LD

Description
Petromin ATF Z20 LD is an advanced technology, fully synthetic 
range of axle, gear and automatic transmission �uids. It is suitable 
for manual & automatic manual gearboxes, transfer cases and 
transaxles in passenger & light commercial vehicles. Also vehicle 
equipped with 4WDs.   It is suitable for use in some ZF truck manual 
gearboxes too.

Bene�ts
• Smooth shift feel for the life of the oil
• Reduces harmful deposits 
• Excellent wear protection
• Contains synthetic base oils for longer life
• Will not harm brass or bronze
• Compatible with synchro materials
• Extra Long Oil Drain provides less maintenance.
• Less deposit formation due to use of outstanding oxidation   
 inhibitors 
• Mixes unharmed with most of the OEM fluids 
• Compatible with a wide range of seals 
• Longer life due to synthetic base oil 

Applications
Petromin ATF Z20 LD is designed for ZF axles & Transmissions, also 
recommended for use in below applications:
• Manual Gearboxes  
• Transfer Cases  
• Transaxles 
• Power steering units (where the manufacturer recommends   
 DEXRON®-III or MERCON® fluid

سائل ناقل الحركة ا�توماتيكي زيد ٢٠ إل دي

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity  @15 °C
Viscosity          @ 40 °C
                            @ 100 °C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Copper Strip Corrosion 3 hrs @ 100 °C
Brook�eld Viscosity  @ -40ºC
Foam (seq II)
Damage Load Stage
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
cP
 ml
stage

-
0.838
36.0
7.6
187
208
-51
1a

7510
20/0
+12

NEW

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-130
ASTM D-2896
ASTM D-982
DIN 51354-2

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
شريحة النحاس ٣ ساعات عند ١٠٠ درجة مئوية
قياس اللزوجة حسب بروكفليد عند ٤٠ درجة مئوية تحت الصفر
تكون الرغاوي
مرحلة حمل الفشل
رمز المنتج

المواصفات
إن  سائل بترومين لناقل الحركة ا¥توامتيكي زيد ٢٠ إل دي عبارة عن سوائل ذات تقنية 
الحركة  نقل  و¥جهزة  والتروس  المحاور  لمجموعة  بالكامل  إصطناعية  متقدمة، 
ولعلب  اليدوية،  وا¥توماتيكية  اليدوية  التروس  لعلب  مناسبة  إنها  االتوماتيكية. 
وكذا  التجاريةالخفيفة  والسيارات  الركاب  سيارات  في  التبادلية  والمحاور  التحويل 
السيارات ذات الدفع الرباعي. إنه مناسب  ل�ستخدام   في علب التروس اليدوية  أيض� 

.ZF في بعض الشاحنات

ا�ستخدام
وناقالت الحركة،  كما  تم تصميم سائل ناقل الحركة ا¥توماتيكية زيد ٢٠ إل دي لمحاور 

تمت التوصية بإستخدامه في الحاالت اØتية:
علب التروس اليدوية.  •

علب  التحويل.  •
المحاور التبادلية.   •

  (R)III وحدات عجالت القيادة ا¥توماتيكية ( عندما يوصى الصناع بسائل ديكسرون  •
.(R) أو ميركون  

نقل الحركة السلس للحفاظ على عمر الزيت.  •
يقلل من الترسبات الضارة .  •
حماية ممتازة  من  التآكل.  •

يحتوي على زيوت إصطناعية أساسية لعمر أطول.  •
اليؤذي النحاس أو البرونز.  •

متوافق مع المواد المتزامنة .   •
إطالة عمر فترات تغيير  الزيت ا¯ضافية  تؤدي الى الصيانة ا¥قل.  •

تقليل تكون الترسبات نتيجة ¯ستخدام موانع ا¥كسدة الجاهزة.   •
إمتزاج غير ضار مع معظم سوائل صناع المعدات ا¥صليين.  •

متوافق مع عدد واسع من السدادات.  •
عمر أطول نتيجة للزيت االساسي ا¯صطناعي.  •

المزايا

• MAN 339 TYPE Z3
• MAN 339 TYPE Z12

• ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 14C
• ZF TE-ML 16M • ZF TE-ML 20C

Performance level (Approved) مستوى ا�داء (مطابق)  Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 



GEARBOX OIL MB-1

Description
Petromin Gearbox MB-1 is high-quality gear lubricants blended 
from solvent-re�ned mineral base oils and selected chemical 
additives.  Due to their high shear stability, they provide excellent 
protection for gears and can be used over a wide range of 
temperatures.  They also provide protection against foaming of oil, 
wear and rusting of gears.

Bene�ts
• Formulated for automotive high-speed gears.
• Excellent lubrication without channelling at low temperatures.
• Suitable for heavy-duty service in truck and bus gears operating  
 at high temperatures.
• Provide good protection against corrosion.

Applications
Recommended for the type of service characteristics of gears, 
particularly hypoid, in passenger cars and other automotive-type 
equipment operated under high-speed/low torque and 
low-speed/high-torque conditions.

جير بوكس أم بي - ١

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

API   GL-4
MAN 341 Typ Z-1 (Formerly MAN 341 Typ N)
ZF TE-ML 02A, 17A

Performance Level (Meets)
Mercedes Benz 235.1

Performance Level (Approved)

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity @ 40°C
                       @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Brook Field Viscosity @ -120C
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
cP
-

80W
0.8900
76.65
9.63
103
242
-24

118000
1.5

NEW

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM-2983
ASTM D-1500

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جميعة مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
اللون
رمز المنتج

المواصفات
عالي  للتروس  تشحيم  زيت  عن  عبارة  بي-١  ام  بوكس  جير  بترومين  تروس  زيت  إن 
وإضافات  والتكرار  با¯ذابة  ومعالجة  معدنية  أساسية  زيوت  من  مخلوط  الجودة 
كيمائية منتقاة . نتيجة لما يتمتع به من ثبات في القص فإنه يوفر الحماية الممتازة 
تكون  ضد  الحماية  يوفر  كما  واسعة،  حرارة  درجات  عند  إستخدامه  ويمكن  للتروس 

الرغاوي في الزيت وضد تآكل وصدأ  التروس.

ا�ستخدام
المحاور في سيارات  المتخالفة  التروس   Ëالتروس وتحديد به لخصائص خدمة  يوصى 
وسرعة  منخفض  عزم  عالية/  سرعة  تحت  تعمل  التي  السيارات  ومعدات  الركاب 

منخفضة/ عزم عالي. 

صنع لتروس السيارات ذات السرعة العالية.  •
تشحيم ممتاز دون ظهور أي  تحدي عند درجات الحرارة المنخفضة.   •

مناسب للخدمة الشاقة بالنسبة لتروس الشاحنات واالتوبيسات التي تعمل عند    •
درجات حرارة عالية.  

يوفر حماية جيدة ضد الحتات.  •

المزايا

مستوى ا�داء (مطابق) مستوى ا�داء (يقابل) 



GEARBOX OIL Z12

Description
Petromin Gearbox Oil Z12 is a premium performance, multipurpose 
anti-wear axle & differential oil which is formulated with high 
viscosity index severely hydro-treated base fluid, with ZF 
quali�cation in particular. This can be used in Allison, Mercedes 
Benz, Volvo, Voith & other axles. It is specially designed for heavy 
duty automatic truck and bus axle, transmissions operating in 
severe service.  Its non-aggressive chemistry makes it an ideal 
replacement for many synthetic base �uids products. 

Bene�ts
• Smooth shift feel for the life of the oil
• Reduces harmful deposits
• Excellent wear protection
• Contains synthetic base oils for longer life
• Will not harm brass or bronze
• Compatible with synchro materials
• Extra Long Oil Drain provides less maintenance.
• Less deposit formation due to use of outstanding oxidation   
 inhibitors 
• Mixes unharmed with most of the OEM fluids 
• Compatible with a wide range of seals 
• Longer life due to synthetic base oil 

Applications
Petromin Gearbox Oil Z12 is designed for various axles & 
Transmissions, also recommended for use in below applications:
• On-highway heavy-duty automatic transmissions
• Off-highway heavy-duty automatic transmissions
• Car and light truck automatic transmissions 
• Manual transmissions and transaxles (where this type of fluid is  
 appropriate)

زيت جير بوكس زيد ١٢

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

• ZF TE-ML 02B
• ZF TE-ML 05A
• ZF TE-ML 12L
• ZF TE-ML 12M
• MAN  341 Type Z2

• ZF TE-ML 16B
• ZF TE-ML 17H
• ZF TE-ML 19B
• ZF TE-ML 21A
• MAN  342 Type M2

Performance level (Approved) مستوى ا�داء (مطابق) 

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity @  15°C
Viscosity          @ 40°C
                           @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Copper Strip Corrosion 3 hrs @ 100 °C
Brook�eld Viscosity    @ -26ºC
Foam (seq II)
Damage Load Stage
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
cP
 ml
stage

80W90
0.897
139.0
14.6
104
234
-33
1a

141000
20/0
+12

NEW

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-130
ASTM D-2896
ASTM D-982
DIN 51354-2

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جميعة مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
اللون
رمز المنتج
رمز المنتج

المواصفات
إن زيت جير بوكس زيد ١٢ ذو أداء مميز متعدد ا¥غراض وهو زيت ضد التآكل للمحاور 
مائي�  معالج  لزوجةعالي  معدل  ذي  أساسي  سائل  من  مكون  التفاضلي  والترس 
بنز،  مرسيدس  اليسون،  في  إستخدامه  يمكن   .Ëتحديد اف  زيد  تأهيل  مع  يتأكسد 
ذات  االتوماتيكية  للشاحنات  خصيص�  تصميمه  تم  ا¥خرى.  والمحاور  فويت  فولفو، 
الخدمة الشاقة ومحاور االتوبيسات وناقالت الحركة التي تخضع لخدمة  قاسية. إن 
منتجات  من  للعديد  المثالي  البديل  يجعله  بها  يتمتع  التي  ضارة  الغير  الكيمياء 

السوائل االساسية ا¯صطناعية.

ا�ستخدام
يوصى  كما  الحركة،  نقل  وأجهزة  محاور  لعدة   ١٢ زيد  بوكس  جير  تصميم  تم 

بإستخدامه في الحاالت اØتية:
لناقالت الحركة ا¥توماتيكية ذات ا¥داء العالي وفي الطرق السريعة.  •
لناقالت الحركة االتوماتيكية ذات ا¥داء العالي خارج الطرق السريعة.  •

لناقالت الحركة االتوماتيكية للسيارات والشاحنات الخفيفة.  •
لناقالت الحركة اليدوية والمحاور التبادلية ( حيث يكون هذا النوع من السائل هو    •

المالئم)  

التحول السلس لعمر الزيت.  •
تخفيض الترسبات الضارة.  •
حماية ممتازة ضد التآكل.  •

يحتوي على الزيوت ا¥ساسية ا¯صطناعية لفترة أطول.   •
اليؤذي النحاس أو البرونز.  •

متوافق مع المواد المتزامنة.  •
إطالة عمر فترات تغيير الزيت ا¯ضافية تؤدي الى الصيانة ا¥قل.ز  •

تقليل تكون الترسبات نتيجة ¯ستخدام موانع ا¥كسدة الجاهزة.  •
إمتزاج غير ضار مع معظم سوائل صناع المعدات الصناعيين.  •

متوافق مع عدد واسع من السدادات.  •
عمر أطول نتيجة للزيت ا¯صطناعي ا¥ساسي.   •

المزايا



GEARBOX OIL Z2

Description
Petromin Gearbox Oil Z2 is an advanced technology, fully synthetic 
extra-long drain gearbox fluid designed to serve for synchronized 
commercial vehicle manual transmission.  It eliminates the need to 
stock multiple, limited use of other OEM brands.  Petromin Gearbox 
Z2 oil is well-balanced Differential and axel oil

Bene�ts
• Less deposit formation due to use of outstanding oxidation   
 inhibitors 
• High Extreme-Pressure properties.
• Mixes unharmed with most of the OEM gear oils 
• Compatible with a wide range of seals 
• Longer life due to synthetic base oil 
• Maximizes equipment life by maintaining wear protection and  
 oil �lm thickness 
• Excellent shear stability for consistent shift 
• Excellent protection metal-on-metal protection between Belt   
 and Pulley  

Applications
Petromin Gearbox Z2 Oil is recommended for use in most of the axel 
& differential gear boxes manufactured by American, European, 
Japanese & Korean OEM for below uses:
• Manual Gearboxes
• Transfer Cases
• Transaxles

زيت  جير بوكس زيد ٢

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

• ZF TE-ML 01L
• ZF TE-ML 02L
• ZF TE-ML 16K

Performance level (Approved)

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade 
Speci�c Gravity     @  15 ºC 
Viscosity                   @ 40 ºC
                   @ 100 ºC
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Copper Strip Corrosion 3 hrs @ 100 °C
Brook�eld Viscosity    @ -40ºC

Foam (seq II)
Damage Load Stage
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
cP

 ml
stage
 

75W80
0.859
57.0
9.7
156
210
-45
1a

68590

20/0
+10

3180

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-130
ASTM D-2896

ASTM D-982
DIN 51354-2

خصائص المنتج*

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار
تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
شريحة النحاس ٣ ساعات عند ١٠٠ درجة مئوية
قياس اللزوجة حسب بروكفليد
عند ٤٠ درجة مئوية تحت الصفر
تكون الرغاوي
مرحلة حمل الفشل
رمز المنتج  

المواصفات
إن زيت جير بوكس زيد ٢ عبارة عن سائل لعلب التروس مكون من تقنية  متطورة وهو 
لخدمة  مصمم  أطول  إضافية  تسقية  فترة  للتروس  يوفر  بالكامل  إصصطناعي 
لزيادة  الحاجة  يقلل  إنه  الحركةاليدوي.  ناقل   ذات  المتزامنة  التجارية  السيارات 
المخزون، ويحدد ا¯ستخدام لعالمات صناع  المعدات االصليين ا¥خرى. إن زيت بترومين 

للتروس Z 2 هو الزيت المتوازن للترس التفاضلي والمحور.

ا�ستخدام
للتروس  التروس  المحاور وعلب  العديد من  زيد ٢ في  يوصى بإستخدام جير بوكس 
واليابنيون  وا¥وربيون   ا¥مريكان  ا¥صليون  المعدات  صناع  يصنعها  التي  التفاضلي 

والكوريون وذلك ل�ستخدامات التالية:
التروس اليدوية.  •

علب تحويل الحركة.  •
المحاور التبادلية.  •

تكون ا¥وساخ بقدر أقل نتيجة ¯ستخدام موانع االكسدة الجاهزة.  •
خصائص الضغط ا¥قصى العالي.  •

ا¯متزاج غير الضار مع معظم زيوت التروس لصناع المعدات  ا¥صليين.  •
متوافقة مع مجموعة واسعة من الصمامات.  •

حياة أطول بسبب الزيت ا¥ساسي ا¯صطناعي.  •
يزيد من عمر المعدات بالمحافظة على حمايتها من التآكل وبكثافة طبقة الزيت.  •

ثبات قص ممتاز للتحول المتوازن.  •
حماية ممتازة عند التقاء بمعدن بين السير والبكرة.  •

المزايا

مستوى ا�داء (مطابق)  مستوى ا�داء 

• API GL-4
• Eaton Europe (300,000 km or 3 years)
• DAF
• MB 235.4
• IVECO
• MAN 341 Type E-3

• MAN 341 Type Z-4
• RENAULT
• VOLVO 97305

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 



GEARBOX OIL MBT

Description
Petromin Gearbox Oil MBT is high-quality gear lubricants blended 
from solvent-re�ned mineral base oils and selected chemical 
additives.  Due to their high shear stability, they provide excellent 
protection for gears and can be used over a wide range of 
temperatures.  They also provide protection against foaming of oil, 
wear and rusting of gears.

Bene�ts
• Formulated for automotive high-speed gears.
• Excellent lubrication without channelling at low temperatures.
• Suitable for heavy-duty service in truck and bus gears operating  
 at high temperatures.
• Provide good protection against corrosion.

Applications
Recommended for the type of service characteristics of gears, 
particularly hypoid, in passenger cars and other automotive-type 
equipment operated under high-speed/low torque and 
low-speed/high-torque conditions.

أيت جير بوكس إم بي تي

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

API   GL-4
MIL-L-2105

Performance Level (Meets)
Mercedes Benz 235.0

Performance Level (Approved)

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @   15°C
Viscosity @ 40°C
                       @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Brook Field Viscosity @ -120C
Color
Product Code

-
-
mmº/s
mmº/s
-
ºC
ºC
cP
-

85W90
0.902
203.1
18.01

97
256
-18

130120
2.5

NEW

80W90
0.8897
76.64
9.61
103
243
-24

110000
L 2.0
NEW

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM-2983
ASTM D-1500

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جميعة مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
اللون
رمز المنتج

مستوى ا�داء (مطابق) مستوى ا�داء (يقابل) 

المواصفات
إن زيت جير بوكس إم بي تي عبارة عن زيت لتشحيم التروس عالي الجودة مخلوط من 
زيوت أساسية معدنية معالجة با¯ذابة والتكرير وإضافات كيمائية منتقاة. ونتيجة لما 
يتمتع به من ثبات في القص فإنه يوفر الحماية الممتازة للتروس ويمكن إستخدامه 
عند درجات حرارة واسعة كما يوفر الحماية ضد تكون الرغاوي في الزيت وضد تآكل 

وصدأ التروس.  

ا�ستخدام
يوصى به لخصائص خدمة التروس وتحديدË التروس المتخالفة المحاور وفي سيارات 
وسرعة  منخفض  عزم   / عالية  سرعة  تحت  تعمل  التي  السيارات  ومعدات  الركاب 

منخفضة / عزم عالي. 

صنع لتروس السيارات ذات السرعة العالية .  •
تشحيم ممتاز دون ظهور أي تحدي عند درجات الحرارة المنخفضة .   •

مناسب للخدمة الشاقة بالنسبة لتروس الشاحنات وا¥توبيسات التي تعمل عند    •
درجات حرارة عالية.   

يوفر حماية ضد الحتات.   •

المزايا



الزيوت  الصناعية 

INDUSTRIAL OILS
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INDUSTRIAL OILS



SPINDLE OIL 10

Description
Petromin Spindle Oil 10 is a premium quality spindle bearing oil 
developed for use in high-speed precision machines & spindle. It 
also meets the performance requirements of leading manufacturers 
of high-speed CNC milling machines. Petromin Spindle Oil is 
formulated to provide excellent wear protection, together with 
outstanding rust and corrosion inhibitors, and is resistant to 
excessive foam buildup. It has excellent thermal stability at high 
temperatures to minimize deposits and provide long oil service life 
and excellent water-separating properties to minimize the 
formation of emulsions.

Bene�ts
• Good thermal and oxidative stability leads to a longer operating  
 life, which greatly impact on reduction in lubricant costs and   
 minimizes deposit formation giving a cleaner system.
• Good Rust & Corrosion Protection which improves equipment   
 life
• Excellent water separation characteristics 
• Excellent anti-wear properties
• Good low temperature characteristic

Applications
• Petromin Spindle Oil 10 is designed for use in all types of normal  
 including high-speed needle or spindle bearings since it has an  
 enhanced lubricity, & has capability to function where �ne    
 clearance or “Zero clearance” type spindle bearings are involved. 
• It also applicable for use in places like; precision grinders, lathes,  
 jig borers and tracer mechanisms
• Low pressure hydraulic systems where appropriate viscosity is   
 selected
• Applicable to entire Textile industry where machine oil does not  
 contact fabrics or oil staining is not an issue
• Can be used in certain low loaded enclosed gear system.
• In additioin, Petromin Spindle Oil promotes outstanding    
 performance in hydraulic systems, gear cases, bearing and other  
 units associated with Spindles.

Cincinnati Lamb (formerly Milacron) P-62

اسبنـــــــدل ١٠ 

*إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربمـا تظهر بعض التغييرات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @  15 ºC 
Viscosity      @ 40 ºC 
 @ 100 ºC 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Flash Point, PMCC
Auto Ignition temperature
Color, ASTM 
Copper Strip Corrosion
Neutralization No.
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
ºC
ºC
ºC
ºC
-
-
mg KOH/g

10
0.8538

9.1
2.5
182
-18
158
334
L 0.5
1b

<0.1
1310

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-93
ASTM D-2155
ASTM D-1500
ASTM D-130
ASTM D-974

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
تطويره  تم  للمحاور  زيت  عبارة عن  عالية وهو  ١٠ ذو جودة  اسبندل  بترومين  زيت  إن 
ل�ستخدام في المكائن والمحاور ذات السرعة العالية. إنه يفي أيض� بمتطلبات ا�داء 
للصناع المميزين لمكائن  النسيج ذات السرعة  العالية CNC. أن هذا الزيت تم تكوينه 
لتوفير الحماية الممتازة ضد التآكل مع مضادات الحماية العالية ضد الصدأ والحتات  
كما وأنه مقاوم لتكون الرغاوي الزائد. يتميز بثبات حراري ممتاز  عند دررجات الحرارة  
فصل  وخصائص  للزيت  أفضل  خدمة  عمر  ويوفر  الترسبات  من  يقلل  مما  المرتفعة 

الماء الممتازة ليقلل من تكون المستحلب. 

ا�ستخدام
تم تصميم زيت بترومين اسبندل ١٠ ل�ستخدام في جميع ا�نواع التي تشتمل على    •

ابر السرعة العالية العادية أو محاور كراسي التحميل وذلك النه يتميز بقابلية    
التشحيم المعززة ، كما له قدرة للعمل عندما يكون تداخل محاور كراسي التحميل    

في الخلوص الجيد او "الخلوص صفر".  
يمكن تطبيقه أيض� في ا�ماكن مثل الجالخات المتقدمة، المخارط، المثقب ذو     •

الدالل التشغيلي وميكانيكا العنصر االستشفافي  
ضغط منحفض با�نظمة الهيدروليكية حيث يتم إختيار اللزوجة االمناسبة.  •

صالح ل�ستخدام لصناعة النسيج في الوقت الذي اليتصل فيه زيت المكائن مع    •
النسيج أو عندما ال تكون بقع الزيت امر¼ ذا أهمية.   

  .�يمكن إستخدامه في بعض أنظمة التروس المقفلة المحملة تحميًال منخفض  •
عالوة على ذلك فإن زيت بترومين أسبندل يطور االداء المبرز في االنظمة     

الهيدروليكية، في علب التروس، في المحامل والوحدات ا�خرى المرتبطة مع    
عمود الدوران الرفيع.  

المزايا
ثبات حراري وأكسدة جيدة تؤدي الى إطالة عمر  التشعيل والذي يؤثر بدرجة عالية    •

في تخفيض تكاليف التشحيم ويقلل تكون الترسبات مما يجعل النظام      أنظف.  
حماية جيدة ضد الصدأ والحتات مما يحسن عمر المعدات.  •

خصائص فصل الماء الممتازة.  •
خصائص منع التآكل.  •

خصائص درجة الحرارة المتدنية الجيدة.  •

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
نقطة الوميض،بي ام سي سي
درجة حرارة اÉشتعال
اللون
تآكل شريحة النحاس
رقم التعادل
رمز المنتج



SUPER QUENCH DC7

Description
Petromin Super Quench DC7 Oil is blended from high quality 
re�ned solvent-treated mineral base oils.  Its low viscosity enables 
fast oil circulation during heat transfer and rapid quenching. It is 
suitable as high quality heat treatment oil for general-purpose use 
as well as quenching non-critical components.  Its base oil quality 
has inherently high thermal and oxidation resistance, enhanced 
with e�ective oxidation inhibitors and dispersants provide 
maximum oil life with minimum build up of sludge. Thermal 
stability of the base oils combined with dispersant additives 
minimizes oil cracking and the formation of deposits on metal 
surfaces, limiting the need for post quenching, cleaning and stain 
removal operations. It is ssuitable for use as quenching oil at 
temperatures from ambient to about 85 oC. 

Bene�ts
• Efficient hardening characteristics.
• High oxidation stability which give long bath life
• High flash point to maximize risk-free operation and minimizes  
 fire hazards and reduces smoke.
• Low volatility
• Strong cooling powers at high temp. Combined with exceptional  
 wetting power
• Excellent antifoam properties that are needed during operation,  
 if high swirling of oil in hardening tanks.
• Excellent surface finish after hardening

Applications
Petromin Super Quench DC7 Oil is high-quality general-purpose 
heat treatment and quenching oil.  

سوبر كوينش دي سي ٧

*إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربمـا تظهر بعض التغييرات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity @ 40 ºC 
 @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point 
Pour Point 
Color 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-

22
0.8693
22.10
4.33
100
206
-18

< 1.5
2380

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
ذات  معدنية  أساسية  زيوت  من   ٧ سي  دي  كوينش  سوبر  بترومين  زيت  خلط  يتم  
الزيت  التي يتمتع  بها هذا  اللزوجة المنخفضة  كفاءة عالية معالجة بالمذيبات. إن  
تمكن من تدوير الزيت بسرعة عند تحول الحرارة والتسقية السريعة. انه مناسب كزيت 
معالج حراري ذي جودة عالية Éستخدامات ا�غراض العامة بجانب تسقية المكونات 
متآصلة  بمقاومة  يتمتع  الزيت  هذا  في  المستخدم  ا�ساسي  الزيت  إن  حرجة.  الغير 
Éرتفاع  الحرارة وا�كسدة، المعزز بموانع  ا�كسدةالفعالة والمشتات التي تمنح الزيت 
عمر¼ اقصى مع تكون ا�وساخ ا�دنى.  أن الثبات الحراري الذي تتمتع به الزيوت ا�ساسية 
ا�سطح  في  الترسبات  وتكون  الزيت  تكسر  من  تقلل  والتي  التشتت  اضافات  مع 
المعدنية يقلل الحاجة لما بعد التسقية من عمليات التنظيف وعمليات إزالة البقع. 
الحرارة  درجة  من  تتفاوت  حرارة   بدرجات  تسقية  كزيت   ل�ستخدام  مناسب  إنه 

المحيطة الى حوالي ٨٥  درجة مئوية.

ا�ستخدام
معالج  ا�غراض  متعدد  عالية  كفاءة  ذو   ٧ سي  دي  سوبركوينش  بترومين  زيت  إن 

للحرارة وزيت تسقية.

المزايا
خصائص تسقية   فعالة.  •

ثبات أكسدة عالي مما يمنح الزيت خاصية إطالة عمر التزييت بالغطس.  •
نقطة وميض عالية لزيادة العمليات  الخالية  من المجازفة ويقلل من مخاطر    •

الحريق ويخفض الدخان.  
قابليية  تطاير منخفضة.  •

قدرات تبريد قوية عند درجات الحرارة المرتفعة بالتوافق مع قدرة ترطيب مميزة.  •
خصائص ممتازة ضد تكون  الرغاوي التي تدعو اليها الحاجة عند التشغيل إن كانت    •

حركة دوامية الزيت العالية في خزانات التسقية.  
يمنح ا�سطح شكًال ممتاز¼ بعد التقسية.  •

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض
درجة الصب
اللون
رمز المنتج



PETROCIRC

Description
PETROMIN PETROCIRC OIL Series is high quality solvent refined 
paraffin oils containing no additives. Petrocirc Oils possess inherent 
oxidation stability. 

Bene�ts
• Inherent oxidation stability.
• Low volatility.

Applications
PETROMIN PETROCIRC Oil Series is suitable for bearing and gear 
lubrication systems where the operating conditions are not severe. 
Recommended for use in re-circulating and other closed oil 
systems. Suitable for rubber processing industry. 

بتروسيرك

*إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربمـا تظهر بعض التغييرات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @ 15ºC 
Viscosity @ 40ºC 
 @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Color 
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
-

32
0.874
33.0
5.5
103
225
-12
1.0

3210

46
0.879
46.0
6.8
103
235
-12
L1.5

3220

68
0.883
68.0
8.7
99

239
-12
1.5

3230

100
0.888
100.0
11.3
98

248
-12
2.0

3240

150
0.893
150.0
14.6
96

250
-9

L2.5
3250

220
0.898
220.0
18.8
96

252
-9
2.5

3260

320
0.904
320.0
24.2
96

260
-9

L3.0
-

460
0.908
460.0
30.4
95

270
-9
3.0

3280

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
-

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

المواصفات
بمذيبات تتميز  برفانية  زيوت  من  بتروسريك  بتروميين  زيوت  مجموعة  تتكون 

ا�كسدة  بثبات  الزيوت  هذه  وتختص  إضافات   على  تشتمل  وال  عالية  جودة   ذات 
المتآصل. 

ا�ستخدام
التحميل  كراسي  تشحيم  �جهزة  مناسبة  بتروسريك  بتروميين  زيوت  مجموعة  إن 
والتروس عندما ال تكون أحوال التشغيل قاسية. كما يوصى بإستخدامها في حاالت 
معالجة  لصناعة  المناسب  الزيت  إنه  المغلقة.  ا�خرى  الزيت  واجهزة  التدوير  إعادة 

المطاط المتعاقبة.

المزايا
ثبات أكسدة متآصل.  •

خاصية تطاير منخفضة.  •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
اللون
رمز المنتج



HYDRAULIC OIL AW (JOR)

Description
Petromin Hydraulic Oils AW are blended from high quality, 
chemically-stable solvent re�ned base oils and incorporated with 
balanced additive system which include anti wear and oxidation 
inhibitors.  Utilization of Hydraulic Oils AW will provide excellent 
wear protection in hydraulic and circulation systems and good air 
release properties.

Bene�ts
• Excellent anti-wear performance.
• Provide rust and corrosion protection.
• Superior Filterability.
• Low friction.
• Excellent water separation, air release and antifoam properties.
• Hydrolytic stability.
• Seal and paint compatibility.

Applications
Petromin Hydraulic Oils AW are recommended for most types of 
hydraulic systems, moderately-loaded gears and bearing lubricated 
by circulation and bath and ring oiling.  They are not recommended 
to be used with yellow and white metals components in any 
equipment.  They are available in a wide range of viscosities to meet 
a variety of design and operating requirements.

(JOR) زيت هيدروليك أي دبليو

*إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربمـا تظهر بعض التغييرات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity      @ 40 ºC 
                            @100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Color 
Neutralization No.          
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
mg KOH/g

37*
0.882
37.3
5.9
102
224
-21
1.0

0.38
3330

46
0.881
45.95

6.8
101
230
-18
1.5

0.38
3320

68
0.8861
67.85

8.5
100
254
-15
1.5

0.38
3270

DIN 51 511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-974

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

AFNOR NFE 48603 HM
Cincinnati Milacron P-68, P-70 & P-69
Denison HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524 Part II, Part IIl

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

*   Non ISO grade

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
عالية  جودةة  ذات  أساسية  زيوت  من  دبليو  أي  هيدروليك  بترومين  زيوت  خلط  يتم 
ومذيبات ذات ثبات كيمائي وكذا يتم مزجها مع نظام إضافات متوازن يشمل موانع 
AW سوف يوفر حماية ممتازة ضد  التآكل وا�كسدة, إن إستخدام زيوت الهيدروليك 

التآكل في ا�نظمة الهيدروليكية AW والدوارة ويوفر خصائص إطالق الهواء الجيد.

ا�ستخدام
ا�نظمة    أنواع  من  للعديد  هيدروليك  بترومين  زيوت  بإستخدام  التوصية  تمت 
الهيدرروليكية، التروس المحملة تحميًال وسط وكراسي االتحميل التي يتم تشحيمها 
المعادن  مكونات  مع  بإستخدامها  اليوصى  والحلقي.  الغاطس  والتزييت  بالتدوير 
الصفراء والبيضاء في اي من المعدات  تتوفر هذه الزيوت في معدالت واسعة اللزوجة 

لتفي بمتطلبات متنوعة من التصاميم. ومتطلبات التشغيل.

المزايا
أداء ممتاز ضد التآكل.  •

يوفر الحماية ضد الصدأ والحتات.  •
قابلية الترشيح العالية.  •

إحتكاك منخفض.  •
فصل الماء الممتاز وكذا اطالق  الهواء وخصائص عدم تكون الرغاوي.  •

ثبات هيدروليكي.  •
تماسك  السدادات والطالء.  •

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
اللون
رقم التعادل
رمز المنتج



PETROTHERM HF

Description
Petromin PETROTHERM HF is Heat Transfer Oil formulated from 
premium quality synthetic base oil, intended for use in oil-sealed, 
closed, open & indirect heat transfer and cooling systems.  It has 
excellent heat transfer efficiency with better resistance to thermal 
cracking and chemical oxidation.   Posses high specific heat and 
thermal conductivity at operating temperatures which allows rapid 
heating & greater system flexibility.  Easy pumpability with stable 
flash point.

Bene�ts
• Provides significant resistance to thermal cracking and chemical  
 decomposition ensuring less sludge formation & coke deposits,  
 resulting in minimum interference with heat transfer ability. Thus  
 reducing equipment down time. 
• Long service life with minimum deposit formation or viscosity   
 increase.
• Less acidity compare to convential heat transfer oil.
• Provides good low temperature fluidity.
• High heat transfer rates reducing operating cost.
• Protects against corrosion. 
• Flexible for combined heating and cooling cycles.

Applications
• PetroTherm HF heat transfer oil can be used in open & closed   
 system in line with Bulk oil temperature ranges as given in Table. 
• PetroTherm HF heat transfer oil should not be mixed with other  
 oils, as it may weaken the thermal resistance and oxidation    
 stability, which may cause a change in other propetrties, and   
 e�ect the Oil's useful life.

بترو ثيرم  اتش اف

*إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
  المواصفات ولربمـا تظهر بعض التغييرات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @ 15 ºC 
Viscosity   @ 40 ºC 
               @100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point 
Pour Point 
Neutralization No
Color
Bulk Oil Temperature
Open System
Close System
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
-

ºC
ºC
-

22
0.8175
19.62
4.247
123
220
-24

<0.01
< 0.5

-21 to 190
-21 to 295

4470

32
0.851
32.1
5.7
120
230
-15

<0.01
< 0.5

-15 to 200
-15 to 325

4400

46
0.854
46.0
7.41
126
236
-12

<0.01
< 0.5

-12 to 210
-12 to 330

5960

68
0.856
67.5
9.4
117
242
-9

<0.01
< 0.5

-9 to 220
-9 to 340

5230

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-974
ASTM D-1500
-
-

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

المواصفات
إن زيت بترومين بتروثيرم اتش اف  هو عبارة عن زيت لتحويل الحرارة مصنع من زيوت 
لمنع  التي تحتوي على حلقات  الحرارة  أساسية إصطناعية Éستخدامه في محوالت 
تسرب الزيت والمحوالت المغلقة والمكشوفة وعند تحويل الحرارة الغير مباشر وكذا 

في أنظمة التبريد.
الحراري  الحرارة مع مقاومة أفضل للتكسير  الزيت بكفاءة عالية لتحويل  يتمتع هذا 
الحرارة  لناقليه  ومحددة  عالية  خصائص  الزيت  هذا  يمتلك  الكيميائية.  وا�كسدة 
والناقلية الحرارية عند درجات حرارة التشغيل التي تسمح بالتسخين السريع ومرونة 

أكبر للنظام. كما يتمتع الزيت بقابلية الضخ السهلة مع ثبات نقطة الوميض.

ا�ستخدام
يمكن إستخدام زيت تحويل الحرارة بتروثيرم اتش اف با�نظمة المكشوفة     •

والمغلقة بالتوافق مع معدالت حرارة الزيت ا�ساسي كما هي واردة بالجدول.   
يجب عدم خلط زيت بتروثيرم اتش اف لتحويل الحرارة مع اي زيوت أخرى والتي لربما    •

تضعف ثبات المقاومة الحرارية وا�كسدة والتي لربما تؤدي لتغيير في الخصائص    
ا�خرى وتؤثر على عمر صالحية الزيت ل�ستخدام.  

المزايا
يوفر مقاومة متميزة للتكسير الحراري وتفكك التركيب الكيمائي مما يؤكد تكون    •

ا�وساخ وترسبات الفحم بقدر أقل والذي يؤدي لتداخل متدني مع قدرة تحويل    
الحرارة. وهذا بطبعه سوف ينتج عنه تقليل فترة توقف المعدات للتصليح.   

عمر خدمة طويل مع قلة تكون الترسبات أو زيادة اللزوجة .  •
معدل حموضة أقل مقارنة مع زيت تحويل الحرارة التقليدي.  •

يوفر إنسياب جيد للحرارة المنخفضة.   •
معدالت عالية لتحويل الحرارة مما يقلل من تكاليف التشغيل.  •

الحماية ضد الحتات   •
قابلية للتكيف مع دورات التسخين والتبريد المشتركة.   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض
درجة الصب
رقم التعادل
للون
حرارة الزيت ا�ساسي
الجهاز المكشوف
الجهاز المغلق
رمز المنتج



TURBINE OIL EP

Description
PETROMIN TURBINE OILS EP is high-quality rust and oxidation oils 
with extreme pressure characteristics. They are formulated from 
premium quality, chemically stable, high VI base stocks, which are 
further enhanced by the addition of oxidation inhibitors.  These 
inhibitors provide resistance to thermal degradation over long 
periods of time in the presence of entrained air and catalyzing 
metals.  PETROMIN TURBINE OILS EP exhibit good demulsibility, 
permitting water and other contaminants to readily separate from 
the oil in the system reservoir.

Bene�ts
• Excellent water separation.
• The higher FZG ratings fulfills the requirements of geared    
 turbines, which require EP properties.
• Very high oxidation stability.
• Long service life.
• Effective anti-foam properties.

Applications
PETROMIN TURBINE OILS EP are suitable for use in water and steam 
turbines bearing lubrication and cooling which require mineral 
group I base oils.  In additioin, PETROMIN TURBINE OILS EP 
promotes outstanding performance in hydraulic systems, gear 
cases, bearing and other industrial units.

زيت تورباين اي بي

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
                    @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
FZG test 
Neutralization No.
Oxidation Stability Hrs
To 2.0 Acid number (min)
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
Fail Load Stage
mg KOH/g
-

32
0.874
31.95

5.4
102
220
-12
1.5
+11
0.16
3800

4510

46
0.879
46.03

6.7
101
238
-9
1.5
+11
0.16
3200

4520

68
0.884
68.07

8.9
100
246
-9

L 2.0
+11
0.16
2800

4530

100
0.889
100.2
11.3
98

258
-9
2.5
+11
0.16
2500

4540

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
DIN 51354
ASTM D-974
ASTM D-943

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

AGMA…………..250.04
David Brown……Table M
ARAMCO……….26 AMSS-45

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

المواصفات
وا�كسدة  بالصدأ  تتعلق  عالية  بخصائص  تتميز  بي  اي  التورباين  بترومين  زيوت  إن 
ثبات  ذات  الجودة  عالية  أساسية  زيوت  من  مصنعة  الزيوت  هذه  العالي.  والضغط 
كيمائي تم تعزيزهـا بإضافة مضادات ا�كسدة مما يوفر لها مقاومة التدني الحراري 

على فترات زمنية طويلة مع توفر الهواء المسحوب والمعادن الحفازة .

إن زيوت بترومين التورباين اي بي تتمتع بفاعلية جيدة لتفكك المستحلب مما يسمح 
بسرعة فصل الماء والملوثات ا�خرى من الزيت في خزان النظام. 

ا�ستخدام
إن زيوت بترومين التورباين اي بي مناسبة ل�ستخدام في التوربينات المائية والبخارية 
التي بها نظام تزييت وتبريد يتطلب استخدام الزيوت ا�ساسية المعدنية المجموعة 
١. عالوة على ذلك فإن هذه الزيوت تطور ا�داء المميز في ا�نظمة الهيدروليكية، في 

علب التروس، في كراسي المحامل وفي الوحدات الصناعية ا�خرى. 

المزايا
خاصية فصل الماء الممتازة.  •

إن تصنيفات إف زيد جي ا�على تفي بمتطلبات التورباينات المسننة والتي تتطلب    •
الخصائئص (اي بي)   

خاصية ثبات ا�كسدة الممتازة   •
فترة خدمة طويلة   •

المقاومة الفعالة لتكون الرغاوي   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند درجة حرارة ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
اللون
إختبار اف زيد جي (ائه/٩٠/٣٨ )
رقم التعادل
ثبات ا�كسدة ساعات
رقم الحامض ( الحد ا�دنى)
رمز المنتج



HYDRAULIC OIL NZ

Description
PETROMIN HYDRAULIC OIL NZ is a top tier product with anti-wear 
properties with high quality base oils incorporated with special 
additives that impart superior viscosity / temperature 
characteristics.  They have a very high viscosity index and low pour 
points to provide fluidity at sub-zero temperatures, and they remain 
suitable for widely varying ambient temperatures.  These oils are 
zinc free hydraulic oils.

Bene�ts
• Efficient anti-wear performance and outstanding load carrying  
 capability.
• Excellent water separation and rapid air release without foaming.
• Better filterability. 
• High corrosion resistance.
• Compatible with yellow and white metals.
• Increased Pump life and reduced maintenance cost.

Applications
PETROMIN HYDRAULIC OIL NZ is specially formulated zinc free oils 
for hydraulic systems which are subjected to extremes of 
temperature.  They are also recommended for most types of 
hydraulic systems, moderately loaded gears and bearing lubricated 
by circulation and bath and ring oiling.  They are available in a wide 
range of viscosities to meet a variety of design and operating 
requirements.

زيت هيدروليك  ان زيد

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
                    @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Neutralization No.
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
mg KOH/g

22
0.837
22.5
4.98
154
195
-39

L 0.5
0.2

4830

32
0.870
32.0
6.10
141
200
-39
L1.0
0.2

4840

46
0.877
46.0
7.84
141
222
-39
1.0
0.2

4850

68
0.882
68.2

10.22
135
232
-36
1.5
0.2

4860

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-974

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

AGMA    250.04
DIN 51524   Part II & III

المواصفات
يتمتع  عالية  طبقة  من   �منتج تعتبر  زيد  ان  هيدروليك  بترومين  زيوت  مجموعة  إن 
بخصائص  محاربة التآكل ومصنع من زيوت اساسية ذات كفاءة عالية يتم مزجها مع 
الزيوت  لهذه  الحرارة.  درجات  خصائص   / عالية  لزوجة  على  تشتمل  خاصة  إضافات 
معدل لزوجة عالي ونقاط صب منخفضة لتوفير قابلية السيولة عند درجات الحرارة 
دون الصفر وهي تبقى مناسبة لدرجات الحرارة المحيطة والمتغيرة بشكل واسع. أنها 

زيوت هيدروليكية خالية من الزنك. 

ا�ستخدام
لÙنظمة  الزنك  من  خالية  كزيوت  زيد  ان  هيدروليك  بترومين  زيوت  تصنيع  يتم 
الهيدروليكية التي تخضع لدرجات الحرارة القصوى. يوصى بإستخدامها لمعظم أنواع 
ا�نظمة الهيدروليكية والتروس المحملة وكراسي التحميل التي يتم تزييتها بالتدوير 
والتغطيس والتزييت الحلقي. إنها متوفرة في نطاق واسع من أنواع اللزوجة لمقابلة 

متطلبات التصميم والتشغيل الواسعة. 

المزايا
اداء ممتاز ضد التآكل وقدرة بارزة لنقل ا�حمال  •

قدرة ممتازة على فصل الماء وسرعة إطالق الهواء دون تكون الرغاوي  •
قابلية افضل للترشيح.   •

مقاومة عالية ضد التآكل .   •
التوافق مع المعادن الصفراء والبيضاء .   •

يمدد عمر المضخة ويخفض تكاليف الصيانة.   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند درجة حرارة ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
اللون
رقم التعادل
رمز المنتج

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 



HYDRAULIC OIL AW

Description
PETROMIN HYDRAULIC OILS AW are blended from high quality, 
chemically-stable solvent re�ned base oils and incorporated with 
balanced additive system which include anti wear and oxidation 
inhibitors.  Utilization of Hydraulic Oils AW will provide excellent 
wear protection in hydraulic and circulation systems and good air 
release properties.

Bene�ts
• Excellent anti-wear performance.
• Provide rust and corrosion protection.
• Superior Filterability.
• Low friction.
• Excellent water separation, air release and antifoam properties.
• Hydrolytic stability.
• Seal and paint compatibility.

Applications
PETROMIN HYDRAULIC OILS AW are recommended for most types 
of hydraulic systems, moderately-loaded gears and bearing 
lubricated by circulation and bath and ring oiling.  They are not 
recommended to be used with yellow and white metals 
components in any equipment.  They are available in a wide range 
of viscosities to meet a variety of design and operating 
requirements.

زيت هيدروليك ائه دبليو 

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز 
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @ 15°C

Viscosity  @ 40°C
                    @100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Neutralization No.
Product Code

-
-

mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
mg KOH/g

10W

0.87
31.9
5.4
104
218
-12

L 1.0
0.72

5010

32

0.87
31.4
5.4
103
218
-12

L 1.0
0.38

5020

37*

0.88
36.9
5.9
103
224
-9

L 1.0
0.38

5030

46

0.87
45.8
6.8
102
230
-9
1.5

0.38
5040

68

0.88
68.1
8.8
101
254
-9
1.5

0.38
5070

100

0.88
99.1
11.0
97

261
-6
2.5

0.38
5100

150

0.895
149.9
14.6
96

272
-6
2.5

0.38
5090

HD 10W**

0.877
34.7
5.7
103
230
-27
1.5

-
2110

DIN 51511

ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-974

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

All grades except HD 10W
AFNOR NFE  48603 HM
Denison  HF-0, HF-2
Eaton  35VQ25A
DIN 51524  Part III

Performance Level (Meets) 

**   Non ISO grade ***   SAE grade

المواصفات
ائه  دبليو مصنعة من زيوت اساسية ذات جودة عالية  ان زيوت بترومين هيدروليك 
معالجة بالمواد المذيبة ذات الثبات الكيمائي وتم مزجها مع نظام إضافات متوازن 
يشتمل على مضادات للتآكل وا�كسدة. أن إستخدام هذه الزيوت يوفر حماية ممتازة 
ضد التآكل با�نظمة الهيدروليكية وأنظمة التدوير مع خصائص إطالق الهواء الجيدة.

ا�ستخدام
ا�نظمة  أنواع  لمعظم  دبليو  ائه  هيدروليكية  بترومين  زيوت  بإستخدام  يوصى 
التي يتم تشحيمها  التحميل  التحميل وكراسي  المتوسطة  الهيدروليكية وللتروس 
مكونات  مع  بإستخدامها  واليوصى  الحلقي  والتغطيس  بالتدوير  التزييت  بطريقة 
المعادن الصفراء والبيضاء في اي معدات. تتوفر هذه الزيوت في مجموعة واسعة من 

أنواع اللزوجة لتفي بمتطلبات التصاميم ومطلبات التشغيل المتنوعة.

المزايا
اداء ممتاز لمنع التآكل.  •

توفر حماية ضد الصدأ والحتات.  •
قابلية ترشيح ممتازة.  •

مستوى إحتكاك منخفض .  •
خاصية ممتازة لفصل المياه وخصائص إطالق الهواء ومنع تكون الرغاوي.  •

ثبات القدرة الهيدروليكية.  •

**  التوافق مع السدادات والطال

مستوى ا�داء (يقابل)
Cincinnati Milacron P-68
 P-69
 P-70

Performance Level (Approved) مستوى ا�داء (مطابق)

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند
درجة حرارة ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
اللون
رقم التعادل
رمز المنتج



HYDRAULIC TJ

Description
PETROMIN HYDRAULIC TJ is a special transmission fluid for use in a 
wide range of application in agricultural tractors.  It has been 
formulated to meet the major tractor manufacturer requirement for 
transmission fluids including John Deere tractor J20C & J20D 
speci�cation.  It provides excellent hydraulic system performance 
and its frictional characteristic assures smooth wet-brake and clutch 
operation.

Bene�ts
• Effective protection against wear.
• Outstanding hydraulic system performance.
• Reduce maintenance cost.
• Good demulsifying characteristics.

Applications
Recommended for transmissions, final drives and hydraulic system 
of farm and industrial tractors.

هيدروليك تي جيه 

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز 
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

MASSEY FERGUSON M-1135
ALLISON C-3/C-4
WHITE FARM Q 1826
 1705
 1766
 1802
FORD NEW HOLLAND M2C 134-D

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
                    @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
-

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند درجة حرارة ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
اللون
رمز المنتج

100
0.896
93.0
13

133
238
-6

L 2.5
5080

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
-

المواصفات
إنه سائل بترومين هيدروليكي تي جيه عبارة عن زيت خاص لناقل الحركة Éستخدامه 
على نطاق واسع بالجرارات الزراعية. لقد تم تصنيعه ليفي بإحتياجات صناع الجرارات 
الرئيسيين لسوائل نقل الحركة وتشمل مواصفة الجرار جون دير  جيه ٢٠ سي وجيه ٢٠ 
اÉحتكاكية  خصائصه  تؤكد  كما  الهيدروليكي  للجهاز  ممتاز  اداء  يوفر  إنه  دي. 

التشغيل السلس للفرامل الرطبة والكلتش. 

ا�ستخدام
والنظام  النهائية  الحركة  دفع  وأجهزة  الحركة  لناقالت  بإستخدامه  يوصى 

الهيدروليكي للجرارات الزراعية والصناعية. 

المزايا
حماية فعالة ضد التآكل .  •

أداء مميز للنظام الهيدروليكي   •
يقلل تكاليف الصيانة.   •

خصائص تفكك المستحلب الجيدة  •



HYDRAULIC OIL VH

Description
PETROMIN HYDRAULIC OIL VH Series is anti-wear oil blended with 
high quality base oils incorporated with special additives that 
impart superior viscosity / temperature characteristics.  They have a 
very high viscosity index and low pour points to provide fluidity at 
sub-zero temperatures, and they remain suitable for widely varying 
ambient temperatures.

Bene�ts
• Very low viscosity variation with temperature.
• High shear stability.
• Oxidation resistant.
• Excellent filterability.
• Efficient anti-wear performance.
• Rust and corrosion protection.

Applications
PETROMIN HYDRAULIC OILS Series is specially suited for hydraulic 
systems which are subjected to extremes of temperature.  Suitable 
for Hydraulic and Fluid Power Transmission system subjected to 
wide variation in temperature of where low viscosity change with 
fluctuating temperature is required.  They are available in a wide 
range of viscosities to meet a variety of design and operating 
requirements.

زيت هيدروليك في اتش 

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @ 15°C

Viscosity @ 40°C
                    @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Neutralization No.
Zinc Content
Product Code

-
-

mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
mg KOH/g
wt. %
-

15
0.832

15.2
3.85
153
185
-42
1.0

-
0.022
5110

32
0.871

32.
6.4
152
224
-39
1.0
0.2

0.022
4960

46
0.876

44.0
7.9
152
220
-39

L 1.5
0.2

0.022
5050

68
0.882

67.3
10.84
152
226
-36

L 1.5
0.2

0.022
5060

100
0.882

100.1
13.55
135
238
-30

L 1.5
0.2

0.022
4990

DIN 51511
ASTM D-4052

ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-974

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

AGMA    250.04
DIN 51524   Part II & III

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

المواصفات
زيوت  من  مصنعة  للتآكل  مضادة  زيوت  هي  اتش  في  هيدروليك  بترومين  زيوت  إن 
اساسية ذات كفاءة عالية يتم خلطها مع إضافات خاصة تحتوي على لزوجة فائقة / 
صب  ودرجات  عالي  لزوجة  معدل  على  الزيوت  هذه  تشتمل  الحرارة.  درجة  خصائص 
منخفضة لتفادي لتوفير السيولة للزيوت عند درجات الحرارة المحيطة المتنوعة عند 
الحرارة  درجات  من  كبير  بقدر  مناسبة  تبقي  انها  و  كما  الصفر  دون  الحرارة  درجات 

المحيطة المتنوعة. 

ا�ستخدام
تخضع  التي  الهيدروليكية  لÙنظمة  تحديد¼  تصلح  الهيدروليك  بترومين  زيوت  إن 
لدرجات الحرارة القصوى، إنها مناسبة لنظام نقل الطاقة الهيدروليكية الذي يعمل 
الحاجة  تدعو  عندما  أو  الحرارة  درجة  في  واسعة  لتغيرات  يخضع  والذي  بالوقود 

للتغيير الى معدل لزوجة منخفض مع درجات حرارة متقلبة.
الزيوت في معدالت لزوجة متعددة لتفي بمتطلبات متنوعة للتصميم  تتوفر هذه 

والتشغيل.

المزايا
تغير منخفض في اللزوجة مع الحرارة .  •

ثبات عالي عند القص   •
مقاومة لÙكسدة.  •

اداء ممتاز ضد التآكل .  •
الحماية من الصدأ والحتات  •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند
درجة حرارة ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
اللون
رقم التعادل
محتوى الزنك
رمز المنتج



TURBINE  OIL R

Description
Petromin Turbine Oils R are high-quality inhibited Zinc Free oils.  
They are formulated from premium quality, chemically stable, high 
VI base stocks, which are further enhanced by the addition of 
oxidation inhibitors.  These inhibitors provide resistance to thermal 
degradation over long periods of time in the presence of entrained 
air and catalyzing metals.  Petromin Turbine Oils R exhibit good 
demulsibility, permitting water and other contaminants to readily 
separate from the oil in the system reservoir.

Bene�ts
• Excellent water separation.
• Very high oxidation stability.
• Long service life.
• Effective anti-foam properties.

Applications
Petromin Turbine Oils R are suitable for use in water and steam 
turbines bearing lubrication and cooling which require mineral 
turbine oils.  In additioin, Petromin Turbine Oils R promotes 
outstanding performance in hydraulic systems, gear cases, bearing 
and other industrial units.

 زيت تورباين   آر

*هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) وُيستخد
في صناعات المطابع ودور النشر.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity  @ 15°C
Viscosity       @ 40°C
                             @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Neutralization No.
Air Release @ 50°C
RBOT (RPVOT)
Foam Test, foam after 10 minutes
of settling for sequences; I, II & III
(Tendency/Stability)
Zinc  (max)
Oxidation Stability  Hrs to 2.0 
Acid number (min)
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
mg KOH/g

minutes

ml/ml

ppm
-

32
0.874
31.4
5.4
106
220
-12
1.5

0.09
4.0
340
0/0

10/0
0/0
10

2800

5140

46
0.879
46.4
6.9
104
242
-9
1.5

0.09
5.0
310
0/0

20/0
0/0
10

2500

5150

68
0.884
69.2
8.9
102
248
-9

L 2.0
0.09
6.0
310
10/0
20/0
0/0
10

2000

5160

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-974
ASTM D-3427
ASTM D-2272
ASTM D-892

ASTM D-4951
ASTM D-943

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

AGMA 250.04
David Brown Table M
ARAMCO 26 SAMSS-45

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

الخصائص
تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
اللون
رقم التعادل
إنطالق الهواء عند ٥٠ درجة مئوية
اختبار استقرار التأكسد لزيت الترباين
اختبار الرغوة، استقرار الرغوة
عند اÉختبار ا�ول و الثاني و الثالث
 (يميل لالستقرار او يصبح رغوة)
الزنك (حد أقصى )
ثبات ا�كسدة ساعات  الى ٢٫٠
رقم الحامض ( الحد ا�دنى)
رمز المنتج

المواصفات
من  وخالية  معالجة  عالية  جودة  ذات  زيوت  آر  التورباين  بترومين  زيوت  مجموعة  إن 
ومعدل  كيمائي  وثبات  ممتازة  جودة  ذات  أساسية  زيوت  من  مصنعة  فهي  الزنك. 
المثبتات  هذه  توفر  حيث  ا�كسدة  مثبتات  بإضافة   �أيض تعزيزها  تم  عالي  لزوجة 
المسحوب  الهواء  الحراري على مدى فترات زمنية طويلة مع وجود  التدني  مقاومة 
المستحلب مما يسمح  لتفكك  توفرقابلية جيدة  الزيوت  أن هذه  الحفازة.  والمعادن 

بسرعة فصل المياه والملوثات ا�خرى عن الزيت بخزان النظام. 

ا�ستخدام
المائية  التوربينات  في  ل�ستخدام  مناسبة  آر  التورباين  بترومين  زيوت  مجموعة  إن 

والبخارية والتي بها نظام تزييت وتبريد يتطلب زيوت توربينية معدنية. 
علب  الهيدروليكية،  با�نظمة  ا�داء  من  تحسن  الزيوت  هذه  فإن  ذلك  على  عالوة 

التروس، كراسي المحامل والوحدات الصناعية ا�خرى. 

المزايا
فصل ممتاز للمياه.  •

ثبات عالي جد¼ بالنسبة لÙكسدة.   •
إطالة عمر الخدمة   •

خصائئص فعالة لمحاربة تكون الرغاوي .  •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار



TURBINE OIL T

Description
Petromin Turbine Oil T are high-quality inhibited Zinc Free oils.  They 
are formulated from premium quality, chemically stable, high VI 
base stocks, which are further enhanced by the addition of 
oxidation inhibitors.  These inhibitors provide resistance to thermal 
degradation over long periods of time in the presence of entrained 
air and catalyzing metals.  Petromin Turbine Oils T/R exhibit good 
demulsibility, permitting water and other contaminants to readily 
separate from the oil in the system reservoir.

Bene�ts
• Excellent water separation.
• Very high oxidation stability.
• Long service life.
• Effective anti-foam properties.

Applications
Petromin Turbine Oil T are suitable for use in water and steam 
turbines bearing lubrication and cooling which require mineral 
turbine oils.  In additioin, Petromin Turbine Oils T promotes 
outstanding performance in hydraulic systems, gear cases, bearing 
and other industrial units.

زيت تورباين تي

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
                    @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Neutralization No.
Air Release @ 50°C
RBOT (RPVOT)
Foam Test, foam after 10 minutes
of settling for sequences; I, II & III
(Tendency/Stability)
Zinc  (max)
Oxidation Stability  Hrs to 2.0
Acid number (min)
Product Code 

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
mg KOH/g

minutes
ml/ml
ppm
-

32
0.874
31.4
5.4
106
220
-12
1.5

0.09
4.0
340
0/0

10/0
0/0
10

2800

5170

46
0.879
46.4
6.9
104
242
-9
1.5

0.09
5.0
310
0/0

20/0
0/0
10

2500

5180

68
0.884
69.2
8.9
102
248
-9

L 2.0
0.09
6.0
310
10/0
20/0
0/0
10

2000

5190

100
0.889
99.9
11.3
99

264
-9
2.5

0.09
6.5
300
10/0
30/0
0/0
10

1800

5200

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-974
ASTM D-3427
ASTM D-2272
ASTM D-892

ASTM D-4951
ASTM D-943

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

AGMA 250.04
David Brown Table M
ARAMCO 26 SAMSS-45

المواصفات
من  وخالية  معالجة  عالية  جودة  ذات  زيوت  تي  تورباين  بترومين  زيوت  مجموعة  إن 
ومعدل  كيمائي  وثبات  ممتازة  جودة  ذات  أساسية  زيوت  من  مصنعة  فهي  الزنك. 
المثبتات  هذه  توفر  حيث  ا�كسدة  مثبتات  بإضافة   �أيض تعزيزها  تم  عالي  لزوجة 
المسحوب  الهواء  الحراري على مدى فترات زمنية طويلة مع وجود  التدني  مقاومة 
المستحلب مما يسمح  لتفكك  توفرقابلية جيدة  الزيوت  أن هذه  الحفازة.  والمعادن 

بسرعة فصل المياه والملوثات ا�خرى عن الزيت بخزان النظام. 

ا�ستخدام
المائية  التوربينات  في  ل�ستخدام  مناسبة  تي  تورباين  بترومين  زيوت  مجموعة  إن 

والبخارية والتي بها نظام تزييت وتبريد يتطلب زيوت توربينية معدنية. 
علب  الهيدروليكية،  با�نظمة  ا�داء  من  تحسن  الزيوت  هذه  فإن  ذلك  على  عالوة 

التروس، كراسي المحامل والوحدات الصناعية ا�خرى. 

المزايا
فصل ممتاز للمياه.  •

ثبات عالي جد¼ بالنسبة لÙكسدة.   •
إطالة عمر الخدمة   •

خصائئص فعالة لمحاربة تكون الرغاوي .  •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
اللون
رقم التعادل
إنطالق الهواء عند ٥٠ درجة مئوية
اختبار استقرار التأكسد لزيت الترباين
 اختبار الرغوة، استقرار الرغوة
عند اÉختبار ا�ول و الثاني و الثالث
(يميل لالستقرار او يصبح رغوة)
الزنك (حد أقصى)
ثبات ا�كسدة بالساعة الى
 ٢٠ رقم الحامض (الحد ا�دنى)
رمز المنتج

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 



TRANSFORMER OIL IEC 60296

Description
Petromin Transformer Oil is an un-inhibited highly-refined 
naphthenic oil speci�cally manufactured for use in electric 
transformers and switchgears as an insulating and heat transfer 
medium.

Bene�ts
• Good oxidation stability.
• High dielectric strength.
• Very low pour point.
• Free from acids and corrosive sulphur.
• Compatible with transformer construction material.

Applications
Petromin transformer Oil conform to IEC 60296 Edition 4 of 2012 as 
well as former B.S. 148/1984 and IEC Specification 296 (82) and is 
also used as an insulating and cooling medium where oil of high 
thermal and oxidation stability is required.  It is also suitable where 
good gas absorbing properties are necessary like  transformer oil 
immersed switchgear, circuit breakers etc. Transformer Oil do meets 
class I and class II of  BS 148.

زيت ترانسفورمر أي إي سي ٦٠٢٩٦

*هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) وُيستخد
في صناعات المطابع ودور النشر.

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

IEC 60296 (Edition 4 of 2012)
Class II/I
BS 148 (1984)

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

Continue....

المواصفات
تصنيعه  تم  معالج  غير  عالي  بمستوى  مكرر  نقي  زيت  ترانسفورمر  بترومين  زيت  إن 
للمحوالت  كوسيط  الكهربائية  المفاتيح  ولمجموعة  الكهربائية  للمحوالت   �خصيص

عازل ومحول للحرارة.

ا�ستخدام
إن زيت بترومين ترانسفورمر يطابق المواصفات البريطانية ١٩٨٤/١٤٨ ومواصفات الهيئة 
تقتضي  عندما  ومبرد  عازل  كوسيط   �ايض يستخدم  كما   (٨٢)  ٢٩٦ للطاقة  الدولية 
الحاجة استخدام زيت زي ثبات حراري وأكسدة عالي. أنه مناسب ايض� عند الحاجة لزيت 
يتميز بخصائص إمتصاص جيدة كزيت مفاتيح المحول الكهربائية الغاطسة في الزيت 
وقواطع الدارة الكهربائية. الخ. إن زيت المحوالت يفي بمواصفات الدرجة (١) والدرجة 

(٢) من المواصفات البريطانية ١٤٨ والمواصفة ٢٩٦ للهيئة الدولية للطاقة. 

المزايا
قوة عزل كهربائي عالية.  •

نقطة صب منخفضة.   •
خالي من ا�حماض وكبريت الحتات.   •

متوافق مع محوالت مواد البناء.   •



TRANSFORMER OIL IEC 60296 زيت ترانسفورمر أي إي سي ٦٠٢٩٦

*هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) وُيستخد
في صناعات المطابع ودور النشر.

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Property Min                              Max
Density   @ 20ºC                            
Viscosity   @ 40ºC mm²/s
 @ -30ºC mm²/s
 @ 100ºC mm²/s
Pour Point ºC
Water Content, mg/kg
BDV, kV, Before treatment
BDV, kV, After treatment
DDF at 90 ºC                            
Re�ning/Stability
Appearance
Acidity
InterfacialTension, mN/m
Corrosive Sulfur
Corrosive Sulfur
Corrosive Sulfur
DBDS
Inhibitors of IEC 60666
Metal Passivator Additives
Furfural Content, mg/Kg
Carbon Type Analysis, %
  CA
  CN
  CP
Performance
Oxidation stability at 120 ºC
Total Acidity, mg KOH/g
Sludge, %
DDF at 90 ºC
Health, Safety and Environment              
Flash point, PMCC, ºC

PCA Content, %
PCB Content
Product Code 

  0.895
  12.0
  1800
  3.0
  -40
  30
30
70
                                0.005

PASS
                                        0.01
40
Non Corrosive
Non Corrosive
Non Corrosive
Not detected (<5mg/kg )
Not detected (<0.01 % )
Not detected (<0.05mg/kg)
                           0.05

                                    

  1.2
                                   0.8
                                    0.05
        
135 *
145 **
                                       3
                   Not detected

0.8806
10.02
1222
2.42
-58
15
45
75

0.002

PASS
0.007

49
Non Corrosive
Non Corrosive
 Non Corrosive
Not detected
Not detected
Not detected

<0.01

12
42
46

0.59
0.17

0.041

152

< 2.0
Not detected

5481

ISO 12185
ISO 3104
ISO 3104
ISO 3104
ISO 3016
IEC60814
IEC 60156
IEC 60156
IEC 60247

ERTM-2
IEC62021-1
ASTM D 971
DIN 51353
ASTM 1275, B
IEC 62535
IEC62697-1
IEC 60666
IEC 60666
IEC 61198
IR-Bands

IEC 61125, C

ISO 2719

BS2000 part346
IEC 61619

*   Per IEC 60296
**  Per ASTM D-3487

الخصائص

اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند -٣٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
درجة الصب
محتوى الماء لكل مل جرام/كيلوجرام
معامل كسر الجهد لكل كيلو فولت قبل المعالجة
معامل كسر الجهد لكل كيلو فولت بعد المعالجة
دي دي اف / عند ٩٠ درجةة مئوية
التنقية و اÉستقرار
المظهر
حموضة
توتر سطحي
الكبريت المسبب للتآكل
الكبريت المسبب للتآكل
الكبريت المسبب للتآكل
ثنائي الكبريت ثنائي البنزين
اختبار مثبط العازل الكهربائي
اضافات كساء المعادن
محتوى الفسفور الثنائي
تحليل نوع الكربون

ا�داء
ثبات ا�كسدة عند ١٢٠ درجة مئوية
ا�حماض الكلية في مل جرام لكل جرام من هيدروكسيد البوتاسيوم

 معامل تهتك العزل الكهربائي عند ٩٠ درجة مئوية
  الصحة و السالمة و البيئة
درجة الوميض

نسبة محتوى بولي سيكليك العطرية
مركبات ثنائي الفينيل
رمز المنتج

TEST DESCRIPTION TYPICAL VALUES TEST METHOD
أسلوب ا�ختبار

SPECIFICATIONSوصف االختبار
المواصفات القيم القياسية

PRODUCT CHARACTERISTICS* خصائص المنتج*



TURBINE OIL HFS

Description
PETROMIN TURBINE OIL (HFS) Series are high quality, inhibited oils. 
These products are formulated with Group II hydro-treated base 
stocks having high VI, which is further enhanced by the addition of 
oxidation inhibitors for exceptional thermal & oxidation stability, 
that gives effective deposit control & keep the system clean. These 
inhibitors provide resistance to thermal degradation over long 
periods of time in the presence of entrained air and catalyzing 
metals. PETROMIN TURBINE OIL (HFS) exhibit good demulsibility 
and superior air release characterstics, permitting water and other 
contaminants to readily separate from oil in the system reservoir. 

Bene�ts
• Superior oxidation stability.
• Effective protection against air entrainment and good air release  
 properties.
• Protection against rust and corrosion over extended periods.
• Efficient demulsibility for rapid separation of water
• Mild EP Characteristics

Applications
PETROMIN TURBINE (HFS) are designed for use in water, steam and 
gas turbines, bearing lubrication and system cooling where oil 
requirements include a long operating life and rust protection, 
good water separation and air release characteristics. They are also 
suited for high-speed gear units and other applications requiring 
high quality rust and oxidation inhibited type oils. 

زيت تورباين اتش اف اس

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity  @  15°C
Viscosity  @ 40°C
                    @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Neutralization No.
Air Release @ 50°C
Zinc Content
Oxidation Stability Hrs to 2.0 
Acid Number (min)
Product Code

-
-
mm²/s
mm²s
-
ºC
ºC
-
mg KOH/g
Minutes
ppm
minute

-

32
0.857
32.1
5.51
108
211
-15
0.5

0.10
3

Nil
>5500

5650

46
0.860
45.9
7.05
112
222
-12

< 1.0
0.10

4
Nil

>5500

5970

68
0.864
68.2
9.18
111
228
-9

<1.5
0.10
6.5
Nil

>5500

5950

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-974
ASTM D-3427
ASTM D-4591
ASTM D-943

-

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

BS ……………………489-1999
DIN 51515 …………..PART I
DIN 51517 …………..PART II

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

المواصفات
إن مجموعة زيوت بترومين تورباين اتش اف اس ذات جودة عالية ومعالجة ضد الصدأ. 
تم تصنيع هذه الزيوت من زيوت اساسية معالجة من المجموعة ٢ والتي تشتمل على 
درجة لزوجة عالية كما تم  تعزيزهـا بإضافة موانع ا�كسدة لتوفير ثبات حراري مميز 
والمحافظة على  الرواسب  التحكم في تكون  ا�كسدة مما يمنحهــا خاصية  وثبات 
الحراري على مدى فترات  التدني  المقاومة ضد  المعالجات  الجهاز نظيف�. توفر هذه 
طويلة مع وجود الهواء المسحوب والمعادن الحفازة. أن هذه الزيوت توفر خصائص 
الماء  بإنفصال  يسمح  مما  الهواء  وإطالق  المستحلب  لتفكك  الجيدة  القابلية 

والملوثات ا�خرى عن الزيت بخزان النظام. 

ا�ستخدام
المائية  التوربينات  اف اس Éستخدامها في  اتش  تورباين  بترومين  زيوت  تم تصميم 
والبخارية والغازية والتي بها نظام تزييت وتبريد حيث تشتمل متطلبات الزيت على 
خصائص فترة عمل طويلة وعلى الحماية ضد الصدأ ، وفصل المياه بقدر جيد، وإطالق 
الهواء. إنها مناسبة ايض� لوحدات التروس ذات السرعة العالية ول�ستخدامات ا�خرى 

التي تتطلب نوع� من الزيوت ذي كفاءة عالية يتميز بمقاومة الصدأ وا�كسدة.

المزايا
درجات ثبات عالية بالنسبة لÙكسدة   •

حماية فعالة ضد سحب الهواء  مع البخار وخصائص إطالق الهواء الجيدة   •
الحماية ضد الصدأ والتآكل على مدى فترات طويلة.   •

قابلية فعالة لتفكيك المستحلب لسرعة فصل المياه.  •
خصائص الضغط ا�قصى المعتدل   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف ايزو 
الثقل النوعي عند درجة حرارة ١٥ درجة مئوية 
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية 
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية 
معدل اللزوجة 
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب 
اللون 
رقم التعادل
إنطالق الهواء عند ٥٠ درجة مئوية 
مكونات الزنك 
ثبات ا�كسدة ساعات -٢
رقم الحامض ( الحد ا�دنى) 
رمز المنتج 



COMPRESSOR OIL

Description
PETROMIN COMPRESSOR OIL series have been developed to meet 
the latest changes in air compressor designs, resulting in increased 
capacity and efficiency.  It is formulated from a high-grade base 
stock with a narrow distillation range, containing specially selected 
additives, which enhance lubricity, anti-wear properties, and 
protect compressor parts against rust. It is designed to lubricate 
both cylinders and crankcases. It minimize carbon and sludge 
deposits, thereby extending time between service intervals for 
cleaning valves, ports and intercoolers.

Bene�ts
• Longer intervals between cleaning of valves, heat exchangers,   
 port and piping ensures lower maintenance cost.
• Less carbon and deposit formation reduces fire and explosion   
 hazards.
• Single oil lubricates cylinders and crankcase.
• Suitable for both large and small compressors.

Applications
PETROMIN COMPRESSOR OIL Series is specially suited for 
Single-stage reciprocating compressors up to 125 PSI, Two-stage 
reciprocating compressors up to 300 PSI and Multi-stage 
reciprocating compressors after break-in with air discharge 
temperature up to 220°C.

زيت كومبريسور

*هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) وُيستخد
في صناعات المطابع ودور النشر.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity   @ 15°C
Viscosity         @ 40°C
                             @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Rust Test
CRC % mass of 20% dist.
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
-
-
-

32
0.878
32.0
5.4
102
210
-12
1.0

Pass
0.3

5660

46
0.879
46.0
6.77
100
242
-9
1.5

Pass
0.3

5670

68
0.884
68.0
8.6
97

248
-9
2.0

Pass
0.3

5680

100
0.888
100.2
11.2
97

255
-12
2.5

Pass
0.3

5690

DIN 51 511
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D1500
ASTM D 665
DIN 51356
-

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

DIN…………….51506 VDL

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
إن مجموعة زيوت بترومين لضواغط الهواء تم تطويرها Éيفاء آخر تطورات تصميمات 
أجهزة الضغط مما يؤدي لزيادة طاقتها وكفاءتها. يتم تكوينها من زيوت أساسية 
ذات جودة عالية ومدى تقطير جيد مع إضافات كيمائية منتقاة بدقة مما يعزز مدى 
قدرة التزلييق وخصائص مقاومة التآكل وحماية أجزاء جهاز الضغط  ضد الصدأ . لقد 
تم تصنيع هذا الزيت لتزييت اÉسطوانات وأعمدة المرافق. إنه يخفض ترسبات الكربون 
المبردات  الكوات  و  الصمامات  تنظيف  خدمة  فترات  وقت  يمدد  وبالتالي  وا�وساخ 

البينية. 

ا�ستخدام
التردد  أحادية مراحل  لÙجهزة  الضغط مناسبة  بترومين كومبريسور �جهزة  زيت  إن 
وللضواغط  المربعة  البوصة  في  رطل   ٣٠٠ وحتى  المربعة  البوصة  في  رطل   ١٢٥ حتى 
درجة   ٢٢٠ حتى  الهواء  تفريغ  حرارة  درجات  مع  التقاطع  بعد  التردد  مراحل  متعددة 

مئوية. 

المزايا
فترات أطول بين تنظيف الصمامات وكوات مبدالت.   •

الحرارة وشبكة ا�نابيب مما يخفض تكاليف الصيانة .   •
إن تكون الكربون والترسبات بقدر اقل يقلل من مخاطر الحريق واÉنفجار .  •

زيت أحادي يعمل على تزييت اÉسطوانات وأعمدة المرافق .   •
صالح لكل من أجهزة الضغط الكبيرة والصغيرة.   •

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
اللون
إختبار الصدأ
سي آر سي كتلة ٢٠%
رمز المنتج



REFRIGERATION OIL

Description
PETROMIN REFRIGERATION OIL Series is high quality solvent refined 
naphthenic mineral oils primarily intended for use in refrigeration 
compressors. They have excellent fluidity at very low temperatures 
by virtue of being almost wax-free. Consequently, use of PETROMIN 
REFRIGERATION OILS ensures that evaporator tubes are kept clean 
to improve heat transfer & so reduce downtime and maintenance. 
They have a high degree of chemical stability and are suitable both 
for cylinder & bearing lubrication. The moisture content of 
PETROMIN REFRIGERATION OIL is extremely low, upon packing. 
Every precaution should be taken to keep oil dry to avoid formation 
of ice in expansion valve. 

Bene�ts
• Provides protection from wear & scouring on the cylinders &   
 running gear. 
• Exceptional stability towards oxidation. 
• Resists the formation of detrimental acids in service. 
• No tendency for wax precipitation at very low temperatures   
 usually encountered in system cooling coils. 
• Does not clog the expansion valves or foul evaporators’ tube

Applications
PETROMIN REFRIGERATION OIL is recommended for cylinder & 
bearing lubrication in all conventional types of refrigeration 
compressors and for all machinery operating at sub-zero 
temperatures. Petromin Refrigeration oil may be used with all 
refrigerants except sulfur-dioxide. 

زيت ريفريجيريشن

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Category
ISO Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
              @ 100°C
Flash Point
Pour Point
Neutralization No.
Freon  R-12 Floc Point
Product Code

-
-
-
mm²/s
ºC
ºC
-
mg KOH/g
ºC

L-32
32

0.885
32.0
4.8
175
-39
0.03
-33

-

LM-46
46

0.886
46.0
6.1
185
-36
0.03
-32

5451A

HM-68
68

0.919
65.5
7.2
191
-33
0.03
-30

5441

-
DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-974
-
-

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

المواصفات
ذات  معدنية  نفثينية  زيوت  مجموعة  عن  عبارة  التبريد  بترومين  زيت  مجموعة  إن 
كفاءة عالية مذابة ومعالجة صنفت خصيص� Éستخدامها في ضواغط التبريد. تتميز 
هذه الزيوت بقدرة سيولة ممتازة عند درجات الحرارة المنخفضةجد¼ بحكم أنها خالية 
من الشمع تقريب�. بناء عليه فإن استخدام هذه الزيوت يؤكد أن انابيب المبخر تحافظ 
على نظافتها لتحسن من تحول الحرارة وبالتالي تقلل وقت التوقف والصيانة. تتمتع 
هذه الزيوت بدرجة عالية من الثبات الكيمائي وهي مناسبة لتشحيم كل االسطوانات 
وكراسي التحميل. إن نسبة الرطوبة بزيت بترومين للتبريد متدنية جد¼ فوق الحشوة 
في  الثلج  تكون  لتفادي   �جاف الزيت  على  للحفاظ  التحوطات  اتخاذ  يجب  المسيكة 

صمام التمدد. 

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام زيت بترومين للتبريد لتشحيم ا�سطوانات وكراسي التحميل في 
جميع ضواغط التبريد التقليدية في جيمع اâليات التي تعمل تحت درجات حرارة دون  

الصفر. 
كما يمكن إستخدام هذا الزيت مع جميع سوائل التبريد عدا ثاني اكسيد الكربون. 

المزايا
يوفر حماية من التآكل ويساعد في إزالة ا�وساخ من ا�سطوانات والتروس     •

المتحركة.  
ثبات ممتاز بالنسبة لÙكسدة.  •

يقاوم تكون ا�حماض المتلفة.  •
اتجاه لوجود ترسبات الشمع عند درجات الحرارة المتدنية التي تظهر عادة في    •

لفائف التبريد.   
اليغلق صمامات التمدد أو أنبوب المبخر المتسخ.   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

الفئة
تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
رقم التعادل
الفريون آر ١٢ نقطة التبلد
رمز المنتج



JOURNAL BEARING OIL

Description
PETROMIN JOURNAL BEARING OIL is a high quality bearing 
lubrication oil blended with solvent treated base oils.

Bene�ts
• Protection against rust and corrosion for longer period.
• Better protection for Journal Bearings in Rail Road applications.

Applications
PETROMIN JOURNAL BEARING OIL is recommended for Journal 
Bearing lubrication (Hydro dynamic) mainly in rail road equipments.

زيت جورنال بيرينق

*إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربمـا تظهر بعض التغييرات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
                    @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point
Pour Point
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
-

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند   ١٥ درجة مئوية
اللزوجة  عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند   ١٠٠ درجة  مئوية
معدل  اللزوجة
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
اللون
رمز المنتج

68
0.887
69.0
9.0
103
244
-33

L 3.0
5930

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
-

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

المواصفات
الجودة  عالي  زيت تشحيم  العمود  لمحمل  معقدة  بيرينق  بترومين جورنال  زيت  إن 

مخلوط مع زيوت أساسية معالجة بالمذيبات.

ا�ستخدام
الهيدروديناميكية)  العمود(  لتشحيم محمل مقعدة  الزيت  بإستخدام هذا  ييوصى 

والتي تكون اساس� في معدات السكك الحديدية .

المزايا
حماية ضد الصدأ والحتات لفترات أطول.   •

حماية أفضل لمحامل مقاعد ا�عمدة  في إستخدامات السكك الحديدة .   •



TRANSFORMER  OIL NGX

Description
Petromin Transformer Oil NGX is an inhibited insulating oil, which is 
made to be used in electric transformers, switchgears and in cables 
as an insulating, oil duct and heat transfer medium. It is formulated 
with highly re�ned mineral & inhibited naphthenic base oils and 
does not contain poly-chlorinated biphenyls (PCBs).  

Bene�ts
• High dielectric strength.
• Very low pour point.
• Free from acids and corrosive sulphur.
• Compatible with transformer construction material.

Applications
Petromin Transformer Oil NGX conforms to B.S. 148/1984 and IEC 
designated speci�cation and can be used as an insulating, oil duct 
and cooling medium where oil of high thermal and oxidation 
stability is required.  It is also suitable where good gas absorbing 
properties are necessary like  transformer oil immersed switchgear, 
circuit breakers etc. Transformer Oil also meets class I (B) and class II 
(C) of earlier BS 148 and IEC 296 & 465 specification. 

زيت ترانسفورمر إن جي إكس

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
speci�cation, minor variations may occur.

المواصفات
المحوالت  استخدامه في  يتم  زيت عازل  إن جي إكس هو  ترانسفورمر  بترومين  زيت 
ناقل   ووسط  كعازل  النفط  وأنابيب  والكابالت  المفاتيح  لوحات  في  و  الكهربائية 
للغاية وال تحتوي  نفثينية مكررة ومثبطة  زيوت  بقاعدة  للحرارة. وقد تمت صياغته 

  .(PCBs) على ثنائي الفينيل متعدد الكلور

ا�ستخدام
زيت بترومين ترانسفورمر إن جي إكس يتوافق مع ١٩٨٤/١٤٨ B.S و المواصفات المحددة 
من قبل اللجنة IEC ويمكن استخدامه كعازل و مع أنابيب النفط كما أنه وسط  جيد 
للتبريد حيث أنه وسط جيد لالستقرار الحراري ويمنع ا�كسدة العالية. كما أنه مناسب 
المفاتيح  ذات  المحوالت  في  ضروري  هذا  و  الغا  امتصاص  على  خاصيته  حيث  من 
المغمورة و  قواطع الدوائر الكهربائية..الخ .  أيضا يتوافق مع الفئة ا�ولى (ب) الفئة 

٢٩٦ & ٤٦٥ IEC ١٤٨ و مواصفات B.S من (C) الثانية

المزايا
• قوة عزل عالية.

• نقطة صب منخفضة جدا.
• خالية من ا�حماض والكبريت المسببة للتآكل.

• متوافق مع مواد البناء المحوالت.

IEC 60296 (2012) 
IEC 60465 (latest)
BS 148 (1984)

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

PRODUCT CHARACTERISTICS*
PROPERTIES VALUE TEST METHOD الخصائصالوحداتأسلوب ا�ختبار التقييم
Appearance
Speci�c Gravity  @ 15 ºC 
Viscosity               @ 40 ºC 
                                @ - 30 ºC
Flash Point, PMCC
Pour Point 
Acidity
Corrosive Sulfur
Sulfur content
Aromatic content
Antioxidant Phenols
Dielectric Dissipation Factor 
Interfacial Tension
Dielectric Strength:
(Break Down Voltage)
Oxidation Stability @ 120 oC  500h
• Neutralization value
• Sludge DDF/ 90 ºC 
Water Content 
PCA Content, %
Product Code 

-
-
mm2/s
mm2/s
ºC
ºC
mg KOH/g
-
% wt.
% wt.
% wt.
At 90 ºC
mN/m
Before treatment, KV
After treatment, KV

mg KOH/g
wt%
ppm
3

Clear, free from sediments
0.895

8.9
1080
146
-63

< 0.01
Non-corrosive

0.01
10

0.38
< 0.001

50
40-60
> 70

0.03
< 0.02
< 20
< 2.0
5421

Visual
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-93
ASTM D-97
IEC 62021
ASTM D1275B
ISO 14596
IEC 60590
IEC 60666
IEC 247
ISO 6295
IEC 156
IEC 296

IEC 61125 C

ASTM D1533
BS2000 part 346

UNITS

خصائص المنتج*

المظهر
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند  -٣٠  درجة مئوية
نقطة الوميض بي ام سي سي
درجة الصب
معدل التحمض
الكبريت الحات
محتوى الكبريت
المحتويات العطرية
حامض الكربونيك المضاد لÙكسدة
عامل التبرد العازل للكهرباء
التوتر السطحي
قوة عزل الكهرباء
(قليطة اÉنهيار)
ثبات ا�كسدة عند ١٢٠ درجة ٥٠٠ مئوية  ساعة
القيمة التعادلية
ا�وساخ دي دي اف / عند ٩٠ درجة مئوية
محتوى الماء
محتوى بولي دوري العطرية,%
رمز المنتج



STEELMOL

Description
Petromin Steelmol is high performance recirculation oil speci�cally 
made for the lubrication of backup roll bearings in metal rolling 
mills. This recirculation oil is developed to cater to versatile 
lubrication requirement of MORGOIL rolling mill bearings and 
MORGAN ‘Super Demulsibility’ Advanced lubrication specification.  
They are designed to have appropriate viscosity/ temperature 
characteristics, low foaming and excellent antiwear properties. 

Bene�ts
• Excellent thermo-oxidative stability 
• Excellent water-separating properties, thus avoid formation of  
 emulsion in circulating system
• Protects against rust and corrosion 
• Good foam resistance 
• Enhanced equipment protection and equipment life

Applications
Petromin Steelmol can be used in variety of Industry for most plain 
and rolling element bearings, Roll-neck bearing, general industrial 
applications and backup roll bearing in hot and cold rolling mills. It 
also has capability to be used in enclosed industrial gear system 
with low & moderate loaded enclosed gears, where a significant EP 
characteristic is not required. It’s having an advance performance 
where, in circulating system where water contamination is severe & 
pose a problem. It has ability to optimize the lubrication of the wet 
and dry ends of paper machines

استيل مول

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODعشو بشكل بشكل عشوائي

خصائص المنتج*

ISO Grade
Speci�c Gravity  @ 15 ºC 
Viscosity     @ 40 ºC 
                            @ 100 ºC 
Viscosity Index 
Flash Point, COC 
Pour Point 
Color 
Emulsion test
(minutes)
Copper Corrosion
Rust Test
Foam Test (Seq I
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
minutes

ml/minutes

150
0.894
149.1
14.6
97

274
-9

L 2.5
15

1a
Pass
10/0
NEW

220
0.898
221.1
19.1
97

284
-9

L 3.0
20

1a
Pass
10/0
NEW

320
0.902
321.5
23.8
95

288
-6
3.0
25

1a
Pass
15/0
NEW

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-1401

ASTM D-130
ASTM D-665
ASTM D-892

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

SMS SIEMAG-MORGOIL Lubricant  Specification
Advanced Lubricant SN 180-Part 4: 2009-07
Passes the Dynamic Demulsibility test (DDE) conducted
By CLARK lab USA>
DIN 5157-2 : 2009-06

Performance Level (Meeting)

المواصفات
التدوير تم تصنيعه  ا�داء Éعادة  زيت عالي  استيل مول عبارة عن  بترومين  إن سائل 
إعادة  زيت  إن  الحديد.  دلفنة  بمصانع  الدلفنة  مساندة  محامل  لتشحيم   �خصيص
التدوير تم تطويره ليفي بمتطلبات التشحيم المتعددة اÉستخدام لمحامل مصانع 
دلفنة الحديد لمورقويل (MORGOIL) ومورقان (MORGAN) قابلية تفكك المستحلب 
وتكون  المالئمة،  الحرارة   / اللزوجة  خصائص  على  ليحصل  تصميمه  تم  الممتازة". 

الرغاوي المنخفض وخصائص التآكل العالية.

ا�ستخدام
محامل  عناصر  لمعظم  صناعات  عدة  في  مول  استيل  بترومين  إستخدام  يمكن 
العامة  الصناعية  واÉستخدامات  الدلفنة  جهاز  عنق  ومحامل  البسيطة  الدلفنة 
 �ايض القدرة  لديه  والباردة.  الساخنة  الدلفنة  معامل  في  الدلفنة  مساندة  ومحامل  
المحملة  المغلقة  التروس  ذات  المقفلة  الصناعية  التروس  نظام  في  Éستخدامه 
أداء  المحددة.لديه   EP خصائص  طلب  اليتم  عندما  عندما  وسط  أو   �منخفض تحميًال 
متقدم في نظام التدوير عندما يكون اÉختالط  بالماء قاسي� ويتسبب في مشكلة. 

لديه القدرة لتعزيز تشحيم   النهايات الرطبة والجافة لمكائن صناعة الورق.

المزايا
ثبات حراري وثبات أكسدة ممتاز.  •

خصائص ممتازة لفصل  الماء وبالتالي يتفادى تكون المستحلب في نظام التدوير.   •
الحماية من الصدأ والحتات.  •

مقاومة جيدة لتكون الرغاوي.  •
حماية معززة للمعدات ولعمرهـــا.  •

مستوى ا�داء (يقابل) 

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
اللون
إختبار فصل الزيت عن الماء
(اÉستحالب)(في الدقيقة)
تآكل شريحة النحاس
إختبار الصدأ
تكون الرغاوي
رمز المنتج

الخصائص



POWER TRANSFORMER OIL -1

Description
Petromin Power Transformer Oil-I is an inhibited transformer oil that 
derived from highly-re�ned & severely hydro treated mineral base 
oil. This is specially manufactured for both power & distribution 
transformer and for use in electric switchgears as an insulating and 
heat transfer medium.

Bene�ts
• Excellent oxidation stability, that effectively preventing     
 formation of acidic material and sludge
• Compatible with transformer construction material.
• Outstanding electrical insulation property, effectively     
 preventing occurrence of discharge in electric �eld
• Good heat conductivity, ensuring effective cooling of     
 transformer core and coiling

Applications
Petromin Power Transformer Oil-I is manufactured exclusively to be 
used as insulating oil and cooling media for bigger as well as for 
small transformer  where oil of high thermal and oxidation stability 
is required.  It is also suitable where good gas absorbing properties 
are necessary like  transformer oil immersed switchgear, circuit 
breakers etc. 

زيت بور ترانسفورمر-١

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
speci�cation, minor variations may occur.

IEC 60296 (Edition 4 of 2012)
Former BS 148 (184) Class II/I
GB 2536-90

Performance Level (Meets)

المواصفات
إن زيت بترومين بور ترانسفورمر- ١  عبارة عن زيت محوالت مكون من زيوت أساسية 
تصنيعه  تم  القاسية.  المائية  والمعالجة  بالتكرير  جيدً¼  معالجتهـا  تمت  معدنية 
المفاتيح  مجموعة  في  وÉستخدامه  والتوزيع  الطاقة  من  كل  لمحوالت   �خصيص

الكهربائية كعازل ووسيط لتحويل السخانة.

ا�ستخدام
ووسيط  عازل  كزيت  Éستخدامه   �حصري ترانسفورمر-١  بور  بترومين  زيت  تصنيع   تم 
ثبات  ذي  زيت  على  الطلب  يتركز  عندما  وكذلك  والصغيرة  الكبيرة  للمحوالت  تبريد 
حراري وأكسدة عاليين . إنه مناسب أيض� عندما تدعو الضرورة لوجود غاز ذي خصائص 
إمتصاص جيدة كزيت المحول للمفاتيح الكهربائية الغاطسة وكزيت قاطع الدائرة... 

الخ. 

المزايا
خاصية ثبات اكسدة ممتاز تمنع   بفاعلية تكون المواد الحمضية وا�وساخ.  •

متوافق مع محول مواد البناء.  •
خاصية العزل الكهربائية التي تتمتع بفاعلية ظهور تفريغ في الحقل الكهرباء .  •

ناقل جيد للحرارة مؤكد¼  التبريد الفعال   لقلب المحول والتوصيالت.  •

مستوى ا�داء (يقابل) 

Continue....



POWER TRANSFORMER OIL -1 زيت بور ترانسفورمر- ١

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Property
Function

Min                        Max

Density   @ 20 ºC
Viscosity   @ 40ºC mm2/s 
 @ -30ºC  mm2/s  
Pour Point ºC
Water Content, mg/kg
BDV, kV, Before treatment
BDV, kV, After treatment
DDF at 90 ºC                            
Re�ning/Stability
Appearance
Total Sulfur, ppm
Interfacial Tension, mN/m
Corrosive Sulfur
Corrosive Sulfur
2-Furfural content 
DBDS
Inhibitors of IEC 60666
Metal Passivator Additives
Performance
Oxidation stability at 120 ºC
Total Acidity, mg KOH/g
Sludge, %
DDF at 90 ºC
Health, Safety and Environment              
Flash point, PMCC, ºC
PCA Content, %
PCB Content, ppm
Product Code

 0.88     
 12.0
 1800
 -33
 25
           30
           70
 0.005

 Clear, free from suspended matter 
                                      500
40
Non Corrosive
Non Corrosive
Not detected (<5mg/kg )
Not detected (<5mg/kg )
Not detected (<0.01 % )
Not detected (<0.05mg/kg)

                                  1.2
                                  0.8
                                   0.5

135
                                      3
            Not detectable (< 2)

0.845
10.3
615
-36
14
40
70

<0.001

PASS
<100

44
 Non Corrosive
 Non Corrosive
Not detected
Not detected

0.38
Not detected

0.3
0.26
0.09

155
<0.3

Not detected
NEW 

ISO 12185
ISO 3104
ISO 3104
ISO 3016
IEC60814
IEC 60156
IEC 60156
IEC 60247

Visual
ISO 14596
ISO 6295
DIN 51353
ASTM 1275, B
IEC 61198
IEC62697-1

IEC 60666
IEC 60666

IEC 61125, C

ISO 2719
BS2000 part346
IEC 61619

خصائص المنتج*

الخصائص
وظيفة
الكثافة عند  ٢٠ درجة مئوية

اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية ملي متر بالثانية

اللزوجة عند ٣٠  درجة مئوية ملي متر بالثانية 

نقطة الصب عند صفر درجة مئوية

محتوى الماء لكل مل جرام/كيلوجرام

معامل كسر الجهد لكل كيلو فولت قبل المعالجة

معامل كسر الجهد لكل كيلو فولت بعد المعالجة

عند ٩٠ درجة مئوية

التنقية و اÉستقرار

المظهر

مجموع الكبريت في جزء من المليون

التوتر السطحي في كل ملي نيوتن لكل متر

الكبريت المسبب للتآكل

الكبريت المسبب للتآكل

محتوى الفسفور الثنائي

ثنائي الكبريت ثنائي البنزين 

٦٠٦٦٦ اختبار مثبط العازل الكهربائي

اضافات كساء المعادن

الخصائص 

ثبات ا�كسدة عند ١٢٠ درجة مئوية

ا�حماض الكلية في مل جرام لكل جرام من هيدروكسيد البوتاسيوم

نسبة الرواسب 

معامل تهتك العزل الكهربائي عند ٩٠ درجة مئوية

الصحة و السالمة و البيئة 

درجة الوميض

نسبة محتوى بولي سيكليك العطرية

مركبات ثنائي الفينيل

رمز المنتج

TEST DESCRIPTION TYPICAL VALUES TEST METHOD
أسلوب ا�ختبار

SPECIFICATIONS
وصف االختبار المواصفات القيم القياسية



TRANS HO OIL -30

Description
Petromin Trans HO-30 Oil Series is blended from fully synthetic base 
oils to meet the new stringent specification of both Caterpillar TO-4 
& Allison C4 transmission requirements in severe operating 
conditions. Formulated with high quality base oil and advance 
additive system which provides excellent friction characteristics, 
superior wear control, and long lasting oxidation stability.

Bene�ts
• Provides smoother operation and extends clutch disc life.
• Higher anti-wear protection.
• Extended drain intervals.
• Effective rust and corrosion protection.
• Excellent multifunctional characteristics makes it suitable for   
 some hydraulic and light-duty gear applications.

Applications
Recommended specifically for Caterpillar power shift transmissions, 
drive trains, wet brakes and final drives requiring TO-4 specification.  
Also recommended for all road transport and off-highway 
automatic transmissions requiring Allison C-4 specification.  Can 
also be used for former TO-2 and C3 applications.

زيت ترانز أتش أو- ٣٠ 

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity  @  15°C
Viscosity        @ 40°C
                               @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
-

30
0.899
96.2

11.09
120
243

3
NEW

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-1500

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

CATERPILLAR TO-4
ALLISON C4

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

تصنيف جميعة مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
اللون
رمز المنتج

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
إن مجموعة زيوت بترومين  ترانز أتش أو - ٣٠ يتم خلطها من زيوت أساسية إصطناعية 
الحركة  ناقل  لمتطلبات   4-TO بالمواصفةالصارمة لكل من كيتربيللر  لتفي  بالكامل 
ونظام  عالية  كفاءة  ذي  أساسي  زيت  من  مكون  إنه  الشاق.  التشغيل  حاالت  في 
وثبات  العالي  والتحكم  الممتازة  اÉحتكاك  خصائص  يوفر  والذي  متطورة  إضافات 

أكسدة طويل وباقي.

ا�ستخدام
تمت التوصية بإستخدامه خصيص� لناقالت الحركة لتحويل الطاقة لشركة لكاتربيللر، 
تتطلب  التي  النهائية  المحرك  ودوافع  الرطبة  الفرامل  للتدوير،  مسلسة  والتروس 
الطرق  وخارج  الطرق  كافة  في  للنقل  بإستخدامه   �أيض يوصى  كما   .4-TO المواصفة 
السريعة حيث يتم إستخدام ناقل الحركة ا�توماتيكي الحائز على مواصفة اليسون 

.C3 2  و-TO  إستخدامه للمواصفة السابقة �C-4. ويمكن أيض

المزايا
يوفر التشغيل السهل ويمدد من عمر طارة الكلتش.  •

حماية عليا من التآكل.   •
تمديد فترات تغيير الزيت.     •

حماية فعالة ضد الصدأ والحتات.   •
خصائص ممتازة متعددة الوظائف مما يجعله الزيت المناسب Éستخدامات بعض    •

التروس الهيدروليكية وذات ا�داء الخفيف.  



SYNTHETIC CABLE INSULATING OIL 

Description
Petromin Synthetic Cable Insulating Oil is a high performance 
synthetic Oil. Product is formulated with premium quality synthetic 
fluid that is based on aromatic hydrocarbon & known as Liner 
Alkyl-Benzene (LAB). Oil is specially designed to meet the stringent 
requirements of most modern Cable insulating requirement. Its 
base fluid provides excellent oxidation stability and high dielectric 
strength. Products meet and exceed the performance requirement 
of IEC 867 Class II of its latest version.

Bene�ts
• Excellent thermo-oxidative stability controls deposits in     
 electrical systems, maintains electrical characteristics of the oil  
 improves oil life resulting in improved equipment reliability,   
 availability and efficiency. 
• High dielectric strength. 
• Resistance to acid and sludge formation. 
• Completely wax free and lower pour point ensures smooth    
 operation even in lower operating temperatures.
• Compatible with elastomer commonly used in the electric    
 systems. 

Applications
Petromin Synthetic Cable Insulating Oil are being used in Power 
transformers of different types and for varied applications like 
generator transformers, shunt reactors, distribution transformers 
where LAB based oil are recommended for use by OEM. It is 
speci�cally designed for use as insulating liquid in electrical 
equipment like transformers, capacitors and hollow core cables.  
Petromin Synthetic Transformer is suitable to use in cables with oil 
ducts. Hollow core cables, pipe type cables and cables provision 
with oil flow. Can also be used for the Voltage Class >550 kV. Beside 
above it can be used in Hydraulic cable (including undersea cables), 
and High Voltage Cable. 

الزيت العازل للكيبالت ا�صطناعية

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

IEC 60867 (Latest Edition)
Clas ll

Performance Level (Meets)

المواصفات
إن سائل بترومين للكيبالت اÉصطناعية زيت إصطناعي ذو أداء عالي . تم تكوين هذا 
المنتج من سائل إصطناعي ذي كفاءة عالية قائمة على هايدروكربون عطري معروف 
�حدث  القاسية  بالمتطلبات  ليفي   �خصيص مصمم  الزيت  إن   . بنزين   . الكيل  بالينر 
عوازل الكيبالت وبما أن أساسه سوائل فإن هذا يمنحه ثبات أكسدة ممتاز وقوة عزل 
كهربائي عالية. إن المنتج يفي بل يتجاوز متطلبات ا�داء لـــــ : IEC ٨٦٧ CLASS١١ من آخر 

إصداراتها.

ا�ستخدام
كمحوالت  متعددة  وÉستخدامات  أنواع  عدة  من  الطاقة  مولدات  في  يستخدم 
المولدات ومفاعل مفرع التيار ومحوالت التوزيع عندما تتم التوصية بإستخدام زيت 
موصى بإستخدامه من صناع المعدات ا�صليين . تم تصنيعه ليستخدم كسائل عازل 

في المعدات الكهربائية كالمحوالت والموسعات وأسالك الكيبالت الجوفاء.
الزيت  الكيبالت ذات فتحات  بترومين اÉصطناعي مناسب ل�ستخدام في  إن محول 
والكيبالت ذات التجويف ، والكيبالت في كل المواسير  والكيبالت ذات معدل إنسيابي 
للزيت . يمكن إستخدامه ايض� للفولت من الدرجة أكثر من ٥٥٠ كيلوفولت . عالوة على  
ذلك يمكن إستخدامه في الكيبالت الهيدروليكية ( بما في ذلك الكيبالت تحت البحر) 

والكيبالت ذات الفولت العالي.

المزايا
•  ثبات حراري وثبات أكسدة مميزين مما يؤدي إلى التحكم في تكون الترسبات في
   النظام الكهربائي وبالتالي يحافظ على خصائص كهربائية  لتزيد من عمر  الزيت   

   وتؤدي لتحسين  اÉعتمادية للمعدات وتوفرهــا وكفاءتها.
•  قوة عزل كهربائية عالية .

•  مقاومة تكون الحامض وا�وساخ.
•  خالي من الشمع تمام� ويتمتع بنقطة صب متدنية مما يؤكد إنسياب العمليات حتى 

   حالة تدني حرارة التشغيل.
•  متوافق مع اللدينات المرنة التي تستخدم عادة في ا�نظمة الكهربائية.

مستوى ا�داء (يقابل) 

Continue....



SYNTHETIC CABLE INSULATING OIL الزيت العازل للكيبالت ا�صطناعية

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Property
Function

Min                        Max

Density   @ 20 ºC
Viscosity   @ 100ºC mm2/s
 @  40ºC mm2/s
 @ 20ºC mm2/s  
Pour Point ºC 
Water Content, mg/kg
BDV, kV      
DDF at 90 ºC and 40-60 Hz                            
Volume Resistivity at 90 ºC
Flash point, PMCC, ºC
Gassing Tendency, (Negative)
@ 50Hz after 120 min, mm3/min
Corrosive Sulphur
Total Acidity, mg KOH/g

Product Code

Clear, free from  suspended matter
0.850 0.0.880
1.5 3.0
5.0 10.0
10.5 17.5
- -45
- 75
40 -
- 0.001
0.5 -
130 -
20 -

Non Corrosive
- 0.03

PASS
0.862
2.615
9.56

15.68
-48
16
66

0.0005
1.2
148
-31

Non Corrosive
 <0.01

NEW

Visual
ISO 3675
ISO 3104
ISO 3104
ISO 3104
ISO 3016
IEC60814
IEC 60156
IEC 60247
IEC 60247
ISO 2719
IEC 60628,A
ISO 5662
IEC 867 cl 6.6

خصائص المنتج*

الخصائص أقل
المظهر
الكثافة عند ٢٠ درجة مؤوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ٢٠  درجة مئوية
الصب عند صفر درجة مئوية
محتوى الماء المل جرام من كل كيلوجرام
معامل كسر الجهد لكل كيلو فولت
دي دي اف / عند ٩٠ درجةة مئوية
حجم المقاومة عند ٩٠ درجة مئوية
لكل درجة مئوية PMCC نقطة الوميض
قابلية تمدد الغاز (او عدمه) لكل ٥٠ هيرتز
بعد ١٢٠ دقيقة لكل مل مكعب في الدقيقة
 الكبريت المسبب للتآكل
 االحماض الكلية لكل مل جرام
من هيدروكسيد البوتاسيوم لكل جرام
رمز المنتج

TEST DESCRIPTION TYPICAL VALUES TEST METHOD
أسلوب ا�ختبار

SPECIFICATIONSوصف االختبار
المواصفات القيم القياسية



COMPRESSOR OIL S

Description
Petromin Compressor Oil S series have been developed to meet the 
most recent specs of a wide range of latest screw compressors, thus 
resulting in increased capacity and efficiency.  It is formulated from 
a high-grade group II base stock together with specially selected 
additives, which enhance lubricity, anti-wear properties, and 
protect compressor parts against rust. They are designed to 
lubricate entire parts of a screw compressor. By using Petromin 
Screw Compressor Oil 68 lead to minimize carbon and sludge 
deposits, thereby extending time between service intervals for 
cleaning internal compressor’s parts. This oil complies with HLP 
characteristics recommended for high performance screw 
compressors.

Bene�ts
• Longer intervals between cleaning of internal parts and     
 associated piping thus ensure a considerable lower maintenance  
 cost.
• Less carbon and deposit formation reduces fire and explosion   
 hazards.
• Suitable for both large and small compressors.
• Better & more rapid water separation and a lower foaming    
 tendency than any conventional compressor oil.

Applications
Petromin Compressor Oil series is specially developed for use in the 
wide range of medium & high performance screw-type 
compressors. Beside Screw compressors it can be used in piston 
and blade type compressors. The properties of High grade base oil, 
make it ideal for thermally-loaded air compressors. 

زيت كومبريسور  إس

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity   @ 15°C
Viscosity        @ 40°C
                             @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Rust Test
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
-

32
0.849
0.857
0.857
113
214
-27

< 0.5
Pass
NEW

46
0.858
0.860
0.860
112
225
-24

<0.5
Pass
NEW

68
0.860
0.864
0.864
111
231
-21
0.5

Pass
5400

DIN 51 511
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D1500
ASTM D 665

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

DIN 51524  Part II
DENISON  HF0

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
الحديثة  المواصفات  بآخر  لتفي  اللولبية  للضواغط  بترومين  زيوت  مجموعة  إن 
لمجموعة واسعة من الضواغط اللولبية مما أدى بدوره الى زيادة الطاقة والكفاءة . إنه 
تم  إضافات  ١١مع  المجموعة  من  عالية  درجة  ذات  أساسية  زيوت  من  مصنع  زيت 
وحماية  التآكل  محاربة  وخصائص  التشحيمية  القدرة  لتعزيز  خاصة  بصفة  إختيارها 
أجزاء الضواغط اللولبية . إن إستخدام زيت بترومين للضواغط اللولبية ٦٨ سوف يؤدي 
أجزاء  بنظافة  الخدمة  فترات  بين  يباعد  مما  ا�وساخ   وراوسب  الكربون  تقليل  الى 
التوصية  تمت  التي   HLP خصائص  مع  يتوافق  الزيت  هذا  إن  الداخلية.  الضاغط 

بإستخدامها لتوفير ا�داء العالي للضواغط اللولبية . 

ا�ستخدام
تم تطوير زيت بترومين للضواغط اللولبية خصيص� ل�ستخدام في مجموعة واسعة 
الضواغط  في  إستخدامه  وبجانب  والعالية.  المتوسطة  المحركات  هذه  أداء  من 
ذي  ا�ساسي  الزيت  بخصائص  تمتعه  إن  الريش.  ذي  والنوع  المكابس  ذات  اللولبية 

  .�الدرجة الثانية يجعله الزيت ا�مثل لضواغط الهواء المحملة حراري

المزايا
تباعد فترات تنظيف ا�جزاء الداخلية وشبكة ا�نابيب المتربطة بذلك مما يؤكد    •

إنخفاض تكلفة الصيانة.   
إن الكربون ا�قل وتكون الرواسب االقل يقلالن من مخاطر الحريق .   •

مناسبة لكل الضواغط الكبيرة والصغيرة.   •
فصل الماء بشكل أفضل وأسرع والقابلية ا�دنى لتكون الرغاوي خالف الي زيت    •

ضواغط تقليدية.   

تصنيف جميعة مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
اللون
إختبار الصدأ
رمز المنتج



POWER TRANSFORMER OIL

Description
Petromin Power Transformer Oil is un-inhibited highly-refined 
transformer oil speci�cally manufactured for use in electric 
transformers and switchgears as an insulating and heat transfer 
medium. It has very low sulphur content.

Bene�ts
• Good oxidation stability.
• High dielectric strength.
• Very low pour point.
• Free from acids and corrosive sulphur.
• Compatible with transformer construction material.

Applications
Petromin Power Transformer Oil conforms to IEC 60296 Edition 4 of 
2012 as well as former B.S 148/1984 and IEC Specification 296 (82). 
This is used as an insulating and cooling medium where oil of high 
thermal and oxidation stability is required.  It is also suitable where 
good gas absorbing properties are necessary like  transformer oil 
immersed switchgear, circuit breakers etc. Transformer Oil meets 
class I and class II of  BS 148 and IEC 296 specification.

زيت بور ترانسفورمر

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
speci�cation, minor variations may occur.

IEC 60296 (Edition 4 of 2012)
Class II/I
BS 148 (1984)

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

المواصفات
ا�كسدة   لمنع  معالج  غير  محوالت  زيت  عن  عبارة  ترانسفورمر  بور  بترومين  زيت  إن 
والمفاتيح  الكهربائية  بالمحوالت  تكرير¼ عالي� تم تصنيعه خصيص� ل�ستخدام  مكرر 

الكهربائية كعازل ووسيط لتحويل الحرارة .  لديه محتوى  كبريتي منخفض.

ا�ستخدام
يتوافق زيت بترومين بور ترانسفورمر مع المواصفة IEC ٦٠٢٩٦ النسخة ٤ من ٢٠١٢ وكذا 
مع المواصفة البريطانية السابقة BS.١٩٨٤/١٤٨ ومواصفة IEC ٢٩٦ (٨٢) يستخدم كعازل  
وكوسيط تبريد عند  الحاجة لزيت ذي ثبات حراري وثبات أكسدة عاليين . إنه مناسب 
ايض� غندما تدعو الضرورة لغاز ذي خصائص إمتصاص جيدة كزيت المحوالت للمفاتيح 
يفي  المحوالت  زيت  إن  الخ.   ... الكهربائية   الدائرة  قاطع  وزيت  الغاطسة  الكهربائية 

. ٢٩٦ IEC بالدرجتين ١ و ١١  من المواصفة البريطانية ١٤٨  و

المزايا
ثبات أكسدة جيد.   •

قول عزل   كهربائي عالية.  •
درجة صب منخفضة جد¼.  •

خالي من ا�حماض والكبريت الحات.     •
متوافق مع محوالت مواد البناء.  •

Continue....



POWER TRANSFORMER OIL زيت بور ترانسفورمر

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Property
Function

Min                        Max

Density  @ 20 ºC
Viscosity   @ 40ºC mm2/s 
 @ -30ºC  mm2/s  
Pour Point ºC
Water Content, mg/kg
BDV, kV, Before treatment
BDV, kV, After treatment
DDF at 90 ºC                            
Re�ning/Stability
Appearance
Total Sulfur, ppm
Interfacial Tension, mN/m
Corrosive Sulfur
Corrosive Sulfur
2-Furfural content 
DBDS
Inhibitors of IEC 60666
Metal Passivator Additives
Performance
Oxidation stability at 120 ºC
Total Acidity, mg KOH/g
Sludge, %
DDF at 90 ºC
Health, Safety and Environment              
Flash point, PMCC, ºC
PCA Content, %
PCB Content, ppm
Product Code

 0.895      
 12.0
 1500
 -40
 30
   30
   70
                                   0.005

Clear, free from suspended matter 
                                      500
40
Non Corrosive
Non Corrosive
Not detected (<5mg/kg )
Not detected (<5mg/kg )
Not detected (<0.01 % )
Not detected (<0.05mg/kg)

                                  1.2
                                  0.8
                                   0.5
        
135
                                      3
                   Not detectable (< 2)

0.824
8.9
378
-42
15
45
75

0.0005

 PASS
60
45

Non Corrosive
Non Corrosive
Not detected
Not detected
Not detected
Not detected

0.3
0.07

0.027
0.004

156
0.2

Not detected 
NEW

ISO 12185
ISO 3104
ISO 3104
ISO 3016
IEC60814
IEC 60156
IEC 60156
IEC 60247

Visual
ISO 14596
ISO 6295
DIN 51353
ASTM 1275, B
IEC 61198
IEC62697-1
IEC 60666
IEC 60666
TEST METHOD
IEC 61125, C
IEC60247

ISO 2719
BS2000 part346
IEC 61619

خصائص المنتج*

TEST DESCRIPTION TYPICAL VALUES TEST METHOD
أسلوب ا�ختبار

SPECIFICATIONSوصف االختبار
المواصفات القيم القياسية

الخصائص
وظيفة
الكثافة عند  ٢٠ درجة مئوية

اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية ملي متر بالثانية

اللزوجة عند ٣٠  درجة مئوية ملي متر بالثانية 

نقطة الصب عند صفر درجة مئوية

محتوى الماء لكل مل جرام/كيلوجرام

معامل كسر الجهد لكل كيلو فولت قبل المعالجة

معامل كسر الجهد لكل كيلو فولت بعد المعالجة

عند ٩٠ درجة مئوية

التنقية و اÉستقرار

المظهر

مجموع الكبريت في جزء من المليون

التوتر السطحي في كل ملي نيوتن لكل متر

الكبريت المسبب للتآكل

الكبريت المسبب للتآكل

محتوى الفسفور الثنائي

ثنائي الكبريت ثنائي البنزين 

٦٠٦٦٦ اختبار مثبط العازل الكهربائي

اضافات كساء المعادن

الخصائص 

ثبات ا�كسدة عند ١٢٠ درجة مئوية

ا�حماض الكلية في مل جرام لكل جرام من هيدروكسيد البوتاسيوم

نسبة الرواسب 

معامل تهتك العزل الكهربائي عند ٩٠ درجة مئوية

الصحة و السالمة و البيئة 

درجة الوميض

نسبة محتوى بولي سيكليك العطرية

مركبات ثنائي الفينيل

رمز المنتج



TURBINE OIL C

Description
PETROMIN TURBINE OIL C Series are Rust & Oxidation inhibited type 
circulating system oils formulated from premium quality, 
chemically, high Vl base stocks with chemical additives including 
rust and oxidation inhibitors which provide resistance to thermal 
degradation.

Bene�ts
• Protection against rust and corrosion.
• Good resistance to thermal degradation.

Applications
PETROMIN TURBINE C are ciculating oils suited for lubrication of 
gears and bearings in a wide variety of machinery application

زيت تورباين سي

*ان البيانات وا�رقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر ا�ختالفات البسيطة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity   @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
                    @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Neutralization No.
Product Code

-
-
mm²/s
mm²s
-
ºC
ºC
-
mg KOH/g
-

150
0.894
149.0
14.5
96

274
-6
2.5

0.09
5260

220
0.898
209.6
18.2
96

284
-6
3.0

0.09
5270

320
0.902
321.5
24.2
96

288
-6
3.0

0.09
5280

460
0.907
441.0
29.8
96

298
-6

L4.5
0.09

5290

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-974
-

*The information and figures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

AGMA.....................................250.04
ARAMCO................................26 SAMSS - 046

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

المواصفات
بنظام  تمتع  فهي  وا�كسدة  الصدأ  ضد  معالجة  سي  التوربينية  بترومين  زيوت   إن 
عالي  لزوجة  معدل  ذات  الجودة  عالية  أساسية  زيوت  من  ومصنعة  الدوار  التزييت 
مضادات  على  تشتمل  كيمائية  إضافات  مع  خلطها  ويتم  الكيمائي  بالثبات  وتتميز 

الصدأ وا�كسدة مما يوفر لها مقاومة للتدني الحراري. 

ا�ستخدام
إن زيوت بترومين التوربينية سي زيوت دوارة مناسبة لتزييت التروس وكراسي التحميل 

ضمن إستخدامات متنوعة لآلليات. 

المزايا
•    الحماية ضد الصدأ والتآكل 

•    مقاومة جيدة للتدني الحراري . 

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف ايزو 
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية 
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية 
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية 
معدل اللزوجة 
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب 
اللون 
رقم التعادل
رمز المنتج 



MARINE OILS
حرية

ت الب
الزيو

الزيوت البحرية
MARINE OILS



PETROPOWER 2000

Description
PETROMIN PETROPOWER 2000 is high dispersancy trunk piston 
engine oil for high BMEP medium and high speed diesel engines 
operating on distillate fuel (sulphur up to 1%). They are blended 
using solvent re�ned high viscosity index para�nic mineral base 
oils and chemical additives balanced with detergent and dispersant 
additives to resist lacquer formation in extreme operation 
conditions. 

Bene�ts
• Extended engine overhauls.
• Reduced bore polishing.
• Excellent wear protection.
• Better engine cleanliness.

Applications
PETROMIN PETROPOWER 2000 is recommended as diesel engine oil 
for KHD Deutz (16M 640 models), MAN B&W engines working on 
severe duty high BMEP where cylinder liner lacquer control is more 
important. 

KHD Deutz............16M 640
MAN B&W

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity      @ 40°C
      @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Base Number
Sulphated Ash
FZG load carrying capacity
Failure stage
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
wt%
-

-
-

40
0.902
152.0
14.8
96

260
-9

14.5
1.17
12

L3.5
2070

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
-

ASTM D-1500
-

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

المواصفات
إن زيت بترومين بتروبور ٢٠٠٠ زيت للكباس الجذعي للمحرك يتمتع بقدرة تشتت عالية 
التي  العالية  السرعة  الديزل ذات  الفعال وكذا لمحركات  المكبحي  الضغط  لمتوسط 
زيوت  من  الزيت  هذا  خلط  ويتم   (٪١ حتى  الكبريت  (نسبة  المقطر  بالوقود  تعمل 
ا�ضافات  لزوجة عالي مع  بالمذيبات وذات معدل  برفينية معدنية مكررة  أساسية  
الكيمائية المتوازنة بإضافات للتنظيف والتشتت لمقاومة تكون طالء الكل في حاالت 

التشغيل القاسية. 

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام زيت بترومين بتروبور ٢٠٠٠ كزيت لمحركات الديزل: كيه دوينز

(الموديالت ١٦ ام ٦٤٠)، ومحركات مان بي اند ام والتي تعمل بنظام متوسط الضغط 
المكبحي الفعال ذي ا²داء العالي القاسي حيث يشكل التحكم في بطانة طالء الكل 

أهمية كبرى. 

المزايا
تمديد فترات بين عمليات إصالح المحرك .   •

تخفيض طالء الكـل .   •
حماية ممتازة ضد التآكل .   •

يحافظ على نظافة المحرك بشكل افضل.   •

بتروبور ٢٠٠٠

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي اوسي
درجة الصب
الرقم القلوي
الرماد الكبريتي
طاقة التحميل اف
زيد جي مرحلة الفشل
اللون
رمز المنتج



DIESEL CDM

Description
PETROMIN DIESEL CDM Oil is high quality marine engine oil with a 
high reserve of alkalinity, designed for operation with distillate and 
residual fuels (sulphur up to 2.0%) and where it is important for the 
engine lubricating oil to have e�ective water separation properties. 
They are capable to handle residual fuel with high asphalt content. 

Bene�ts
• Provides excellent protection against wear. 
• Minimizes rust and corrosion. 
• Provides high alkalinity reserve. 
• Effective water separation properties. 
• Controls black sludge deposits thus increasing oil filter life and  
 reduces cleaning frequencies. 

Applications
PETROMIN DIESEL CDM is suitable for high-output, medium speed 
high BMEP diesel engines operating on high-sulphur distillate 
fuels/residual fuels where e�ective oil – water separation properties 
are also required. Meets the requirement of WARTSILA, MAN (B&W), 
KHD-DEUTZ, PIELSTICK, NIGATA, MAK, YANMAR, DAIHATSU, 
MIRLESS BLACKSTONE and COCKERILL engine builders. 

ديزل سي دي ام 

* إن هذه البيانات واالرقام الواردة هنـا مطابقة لنتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة. 

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @   15°C
Viscosity  @ 40°C
 @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Base Number
Sulfated Ash
Color
FZG load carrying capacity,
failure stage
Product Code

-
-
mmº/s
mm2/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt
-

-

40
0.909
149.0
15.0
101
254
-6

20.0
2.28
5.0
12

2580

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-1500
-

-

المواصفات
إن زيت بترومين لمحركات الديزل سي دي ام عبارة عن زيت ذي كفاءة عالية يحتوي 
على مخزون قلوية عالي ، مصمم للتشغيل مع انواع الوقود ناتج التقطير والمتخلف 
( نسبة الكبريت حتى ٢ ٪) وعندما يتطلب زيت تشحيم المحرك خصائص فصل الماء . 
أن هذا الزيت قادر على التعامل بوقود متبقي يحتوي على نسبة كبريت عالية عندما 

تكون خصائص فصل المياه عن الزيت الفعالة مطلوبة.

ا�ستخدام
 أن هذا الزيت يفي بمتطلبات صناع المحركات : وارتيال، مان ( بي اند ام)، كيه اتش دي 
– دويتز، بلستيك، صناع، نيقاتــا، ماك يانمار، دايهتسو، ميلرليس بالكستون كوكريك. 

المزايا
يوفر حماية ممتازة ضد التآكل.   •

يخفض الصدأ والحتات .   •
يوفر مخزون قلوية عالي  •

خصائص فصل المياه الممتازة.   •
يتحكم في رواسب ا²وساخ السوداء مما يزيد عمر فلتر  الزيت وتقليل فترة النظافة.  •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات 
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية 
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية 
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية 
معدل اللزوجة 
نقطة الوميض     سي او سي 
درجة الصب 
الرقم القلوي 
الرماد الكبريتي 
اللون 
فترة التحميل اف زيد جي 
مرحلة الفشل 
رمز المنتج 



PETROPOWER-1

Description
PETROMIN PETROPOWER-1 Series is high performance Trunk Piston 
Engine Oils for medium speed marine and industrial type trunk 
piston engines operating on low sulphur distillate fuels (sulphur 
upto 1.0 %). They are blended using solvent-re�ned high viscosity 
index para�n mineral base oils with chemical additive which 
provide e�ective alkalinity, wear resistance, detergent/ dispersant 
and water separating properties. 

Bene�ts
• Improved anti wear properties, reduces ring & liner wear
• Reduces port and under crown deposits. 
• Cleaner engine operation. 
• Increased protection against cylinder and bearing wear. 
• Outstanding thermal & oxidation stability extend periods    
 between inspection & overhauling.
• Controls black sludge deposits thus increasing oil filter life and  
 reduces cleaning frequencies. 
• Excellent TBN retention with low oil consumption.

Applications
PETROMIN PETROPOWER-1 OIL Series is recommended for 
crankcase lubrication in medium-speed marine type diesel engines. 
They can also be used to separate bearing lubrication and piston 
cooling of large crosshead type engines under severe service 
conditions at appropriate viscosity grades. Meets the requirement 
of WARTSILA, CATERPILLER (3600 SERIES), MTU, MWM, RUSTON, 
MAN (B&W), BLACKSTONE AND COCKERILL engine builders. 

بتروبور - ١

* إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
   ولربمـا تظهر بعض التغييرات البسيطة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
 @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Base Number
Sulfated Ash
Color
FZG load carrying capacity, 
failure stage
Product Code

-
-
mmº/s
mm2/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt
-

-

30
0.900
108.0
11.9
99

240
-9

15.0
1.82
12
6.5

2600

40
0.903
148.0
15.0
101
262
-9

15.0
1.82
12

L 7.5

2610

50
0.908
227.0
19.8
100
265
-9

15.0
1.82
12
8.0

2620

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
-
ASTM D-1500
-

MAN B&W
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (MHI)
WARTSILA NSD
CATERPILLAR
DUETZ
BLACKSTONE
RUSTON

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 

المواصفات
الجذعي  الكباس  ذات  للمحركات  زيوت  عن  عبارة   ١- بتروبور  بترومين  مجموعة  إن 
ناتج  ذات  وقود  بأنواع  تعمل  صناعية  أو  بحرية  محركات  كانت  إن  الوسط  للسرعات 

تقطير كبريتي منخفض ( الكبريت حتى ١٪) .
يتم خلط هذه المجموعة بإستخدام زيوت اساسية معدنية برفانية مكررة بالمذيبات 
وخصائص  للتآكل  ومقاومة  فعالة،  قلوية  الزيت  تمنح  التي  الكيمائية  ا�ضافات  مع 

التنظيف والتشتت وفصل الماء.

ا�ستخدام
يوصى بإسستخدام مجموعة زيوت بتروبور-١ لتشحيم علبة المرافق لمحركات الديزل 
البحرية ذات السرعة الوسط. كما يمكن إستخدامها لفصل تشحيم كراسي التحميل 
الشاقة   الخدمة  ظروف  عند  وذلك  المصلب  الرأس  ذات  للمحركات  الكباس  وتبريد 

وتحت دررجات لزوجة مناسبة.

أن هذه الزيوت تفي بمتطلبات صناع محركات وارتيال ، كايتربيللر ( المجموعة ٣٦٠٠ )،
ام تي يو، ام دبليو ام ، رستون ، مان (بي اند دبليو )، بالكستون وكوكريل.

المزايا
•  خصائص مطورة لمحاربة التآكل مما يقلل تآكل الحلقات والبطانة.

•  تخفيض الترسبات في الكوة وتحت التاج.
•  خفض نظافة المحرك بشكل افضل عند التشغيل.   

حماية متزايدة ضد تآكل ا²سطوانة وكرسي التحميل.   •
•  نسبة حرارة وأكسدة عالية مما يمدد الفترات بين  التفتيش والصيانة العامة   .

التحكم  في تكون الترسبات السوداء وبالتالي زيادة  عمر فلتر الزيت وتقليل    •
ترددات فترات التنظيف.  

•  ا�حتفاظ الممتاز بالرقم التعادلي الكلي مع تقليل إستهالك الزيت. 

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند   ١٥ درجة مئوية
اللزوجة  عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند   ١٠٠ درجة  مئوية
معدل  اللزوجة
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
الرقم القلوي
الرماد الكبريتي
اللون
طاقة التحميل   اف زيد   جي
مرحلة الفشل
رمز المنتج



PETROPOWER PLUS-2

Description
PETROMIN PETROPOWER PLUS-2 is Trunk Piston Engine Oil Series 
for crankcase lubrication requirements of high-output medium 
speed engines and other similar marine type application. They are 
formulated from solvent-re�ned para�n thermally stable base oils, 
combined with an e�ective additive package providing enhanced 
load-carrying ability, e�cient oxidation stability and e�ective 
dispersancy/detergency. They provide e�ective acid neutralization 
and alkalinity retention in service, even when high-sulphur fuel is 
used. They are capable to handle heavy residual fuels with high 
asphalt content. 

Bene�ts
• Excellent TBN retention, with low oil consumption. 
• Cleaner piston, ports and cylinders, thus extending overhauls. 
• Fast separation from water in case of water contamination. 
• Low piston under crown deposits. 
• Controls sludge formation, thus increasing oil filter life and    
 reduces cleaning frequencies.

Applications
PETROMIN PETROPOWER PLUS-2 OIL Series is primarily 
recommended for use in high-output trunk piston marine diesel 
engines operating on heavy residual fuels (sulphur upto 2.0%). They 
are suitable for four-stroke high BMEP medium speed diesel 
engines. Meets the requirement of WARTSILA, MAN (B&W), 
KHD-DEUTZ, PIELSTICK, NIGATA, MAK, YANMAR, DAIHATSU, 
MIRLESS BLACKSTONE and COCKERILL engine builders. 

بتروبور بلس - ٢

*إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

Performance level (Approved)

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity      @ 40°C
       @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Base Number
Sulfated Ash
FZG Load carrying capacity, 
failure stage
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt
-

-
-

30
0.980
106.0
11.8
99

244
-6

30.0
3.6
12

L 4.0
2630

40
0.910
146.0
15.0
103
260
-6

30.0
3.6
12

L 4.5
2640

50
0.916
226.0
19.9
101
265
-6

30.0
3.6
12

5.0
2650

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
-

ASTM D-1500
-

المواصفات
لمتطلبات  مصنوعة  زيوت  مجموعة  عن  عبارة  بلس-٢  بتروبور  "بترومين  زيت  إن 
تشحيم الكباس الجذعي للمحركات ذات السرعةالمتوسطة ولÐستخدمات البحرية 
ثبات  بالمذيبات ذات  برفانية مكررة  زيوت أساسية  إنها مكونة من  الشبيهة.  ا²خرى 
الفعال وقدرة  ا²كسدة  وثبات  المعززة  التحميل  توفر قدرة  إضافة فعالة  حراري مع 
بالقلوية في الخدمة  الحامض وا�حتفاظ  تنظيف / تشتيت مميزة. كما يوفر تحييد 
على  قادرة  إنها  عالية.  كبريت  نسبة  على  المحتوى  الوقود  إستخدام  عند  حتى 

التعامل مع مخلفات الوقود التي تحتوي على مكونات أسفلت عالية. 

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام زيت بترومين بتروبور بلس -٢ لمحركات الديزل ذات الكباس الجذعي 
ذي ا²داء العالي والتي تعمل بأنواع وقود عالية الترسبات ( يصل الكبريت الى ٢ ٪). إن 
المتوسطة  والسرعة  اشواط  االربعة  ذات  الديزل  لمحركات  مناسبة  الزيوت  هذه 
أنها تفي بمتطلبات صناع محركات وارتيال، مان  الفعال.  المكبحي  ومتوسط الضغط 
(بي أند دبليو) كيه اتش دي – دويتر، بيلستك، نيقاتـــا، ماك، ينمار، دايهتســو، ميرلس 

بالكستون.

المزايا
ا�حتفاظ الممتاز بالرقم التعادلي الكلي مع تقليل إستهالك الزيت.   •

التنظيف ا²فضل للكباس والكوات وا�سطوانات مما يمدد فترات الصيانة العامة.   •
سرعة ا�نفصال عن الماء في حالة تلوث المياه.   •

إسطوانة منخفضة تحت ترسبات التاج.   •
يتحكم في تكون ا²وساخ مما يزيد عمر فلتر الزيت ويقلل فترات التنظيف.  •

مستوى ا�داء (مطابق)

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف مهندس جمعية السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي اوسي
نقطة الصب
الرقم القلوي
الرماد الكبريتي
طاقة التحميل اف زيد جي
مرحلة الفشل
اللون
رمز المنتج

WARTSiLA

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل)
MAN B&W
CATERPILLAR
DUETZ
BLACKSTONE
RUSTON



PETROPOWER PLUS-3

Description
PETROMIN PETROPOWER PLUS-3 OIL Series is highly alkaline Trunk 
Piston Engine Oil for crankcase and cylinder lubrication 
requirement of cross-head type marine engines burning high 
sulphur residual fuels (suitable upto 3.0 % sulphur). They are 
combination of high quality base stocks and additives designed to 
impart acid neutralization, detergent, dispersant properties and 
oxidation stability. Petropower Plus 3 oils can handle heavy residual 
fuels with high asphalt content. 

Bene�ts
• Excellent TBN retention, with low oil consumption. 
• Low cylinders wear rates. 
• Cleaner piston, ports and cylinders, thus extending overhauls. 
• Fast separation from water in case of water contamination. 
• Low under crown deposits. 
• Controls sludge formation, thus increasing oil filter life and    
 reduces cleaning frequencies.

Applications
PETROMIN PETROPOWER PLUS-3 OIL Series is primarily 
recommended for use in high-output trunk piston marine diesel 
engines operating on heavy residual fuels (sulfur upto 3.0 %). They 
are suitable for four-stroke high BMEP medium speed diesel 
engines. Meets the requirement of WARTSILA, MAN (B&W), 
KHD-DEUTZ, PIELSTICK, NIGATA, MAK, YANMAR, DAIHATSU, 
MIRLESS BLACKSTONE and COCKERILL engine builders. 

بتروبور بلس - ٣

*إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
  ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
 @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Base Number
Sulfated Ash
FZG Load carrying capacity, 
failure stage
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt
-

-
-

30
0.913
104.0
11.8
102
242
-9

40.0
4.6
12

4.5
2670

40
0.916
138.0
14.1
99

255
-9

40.0
4.6
12

4.5
2710

50
0.919
205.0
19.5
104
265
-6

40.0
4.6
12

4.5
2690

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
-

ASTM D-1500
-

المواصفات
الجذعي  للكباس  القلوية  عالي  مركز  زيت  عن  عبارة   ٣- بتروبور  بترومين  زيت  إن 
يستخدم لتشحيم علبة المرافق وا�سطوانة للمحركات البحرية ذات طربوش الوصل 

والتي تحرق وقودÖ ذا مخلفات كبريتية عالية (مناسب حتى لنسبة كبريت ٣ ٪).
وإضافات  الجودة  عالية  أساسية  زيوت  من  كيمائي  أئتالف  عن  عبارة  الزيوت  هذه  إن 
وثبات  والتشتيت  التنظيف  وخصائص  الحامض  حيادية  الضافة  استخدمت  كيمائية 
ا²كسدة . إن زيوت بتروبور -٣ من الممكن أن تعالج الوقود ذا الترسبات العالية والذي 

يشتمل على مكونات أسفلتية عالية. 

ا�ستخدام
تمت التوصية بإستخدام مجموعة زيوت بترومين بتربور -٣ بشكل أساسي لمحركات 
مخلفات  ذات  وقود  بأنواع  يعمل  والذي  ا²داء  الجذعي  الكباس  ذات  البحرية  الديزل 
اشواط  ا²ربعة  ذات  الديزل  لمحركات  مناسبة  إنها   (٪  ٣ حتى  كبريت  (نسبة  عالية 
صناع  بمتطلبات  تفي  إنها  الفعال.  الكمي  الضغط  متوسط  و  المتوسطة  والسرعة 
ديهاتسو،   ماك،  نيقاتـا،  ديوتز،   – دي  اتش  كيه  دبليو)،  (بي  مان  وارتيال،  محركات 

ميرليس بالكستون، وكوكريل. 

المزايا
ا�حتفاظ الممتاز بالرقم التعادلي الكلي .   •

نسبة تآكل متدنية لÐسطوانات .   •
يحافظ على نظافة المكابس والكوات وا�سطوانات بشكل أفضل مما يباعد بين    •

فترات الصيانة العامة .   
سرعة ا�نفصال عن الماء في حالة تلوث الماء.   •

يتحكم في تكون ا²وساخ مما يزيد عمر الفلتر ويقلل مرات النظافة.   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي اوسي
درجة الصب
الرقم القلوي
الرماد الكبريتي
طاقة التحميل اف زيد جي
مرحلة الفشل
اللون
رمز المنتج

Performance level (Approved) مستوى ا�داء (مطابق)
WARTSiLA

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل)
MAN B&W
CATERPILLAR
DUETZ
BLACKSTONE
RUSTON



PETROPOWER PLUS-5

Description
PETROMIN PETROPOWER PLUS-5 is highly alkaline trunk piston 
engine oil (TPEO) developed for use in medium speed diesel 
engines burning with residual fuels containing high sulfur. 
PETROMIN PETROPOWER PLUS-5 combines an exclusive 
formulation of latest additive technology, and a highly re�ned base 
oil to provide a robust safety margin to cope with the higher stress 
levels in present and future designs of engines. The additive 
technology used is based on salicylate detergent. This provides 
both the required engine cleanliness and supports su�cient 
dispersed base to have an e�ective acid neutralization. 
PETROPOWER PLUS 5 shall take care of TBN depletion problems 
specially, where low oil consumption is demanding.

Bene�ts
• Excellent TBN retention with low oil consumption.
• Controls sludge formation, thus increase filter life. 
• Outstanding cleanliness of the hot & cold parts of engine, due to  
 improved detergency/dispersancy.
• Extended oil life and extended drain intervals. 
• Reduced build-up of heavy deposits inside the engine thus    
 leading to a reduction in maintenance costs.  
• Excellent thermal and high temperature oxidation resistance. 

Applications
PETROMIN PETROPOWER PLUS-5 is recommended as crankcase 
engine oil for highly rated medium speed diesel engines used in 
marine & stationary power generation applications, burning heavy 
fuel oil with high sulphur contents. Suitable for medium speed high 
BMEP engines, operating on high sulfur fuels.  Particularly suited for 
'�ame ring liners' �tted engines such as WARTSILA, MAN (B&W) 
models. Use in Bearings, stern-tubes & in reduction gear lubrication.

بتروبور بلس-٥

*إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز
  المواصفات ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

MAN B&W
MAK, YANMAR
CATERPILLAR
DUETZ, RUSTON
BLACKSTONE

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 
WARTSILA

Performance Level (Approved) مستوى ا�داء (مطابق) 

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity      @ 40°C
 @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
TBN
Sulfated Ash
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s

ºC
ºC
mg KOH/g
% wt
-

40
0.922
132.3
14.2
105
254
-6

55.5
6.78
5.0

2730

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-1500

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
ذات  الديزل  لمحركات  زيوت  عن  عبارة  بلس-٥  بور  بتر  بترومين  زيوت  مجموعة  إن 
القلوية العالية لمتطلبات تشحيم علب المرفق وا�سطوانة ذات السرعة المتوسطة 
ومتوسط الضغط المكبحي الفعال للمحركات البحرية التي تحرق وقودÖ ذا مخلفات 
كبريتية عالية(مايزيد عن ٥٪). لقد تم تطوير  هذا الزيت للبطانات الحلقية للشعلة 
والتي تعمل بوقود ذي مخلفات كبريتية عالية بهذه المحركات. إن زيت بتروبور بلس 
يكون في  النفاد  أن هذا  المالحظ  الكلي الن  القلوي  الرقم  نفاذ  بمشاكل  يعتني   ٥-

بعض المحركات قاسيØ نتيجة لÐستهالك المنخفض للزيت.

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام بترومين بتر بور بلس-٥ كزيت محرك لعلب المرافق للمحركات ذات 
السرعة المتوسطة والضغط المكبحي الفعال العالي التي تعمل بوقود ذي مخلفات 
كبريتية عالية. أنها مصممة تحديدÖ للبطانات الحلقية للشعلة والمركبة بالمحركات، 
تستخدم  التي  الموديالت  آخر   Öوتحديد دبليو)  اند  مان،(بي  وارتسيال،  ذلك،  مثال 
لزيادة  التعبئة  لتكملة  كزيت  الزيت  هذا  إستخدام  يمكن  منخفض.  زيت  إستهالك 
ذي  الجذعي  الكباس  ذات  للمحركات  بالنسبة  الكلي  القلوي  الرقم  معدل 

السرعةالمتوسطة. 

المزايا
ا�حتفاظ الجيد بالرقم القلوي الكلي مع إستهالك الزيت المنخفض.  •

جعل المكابس أنظف والكامات وا²سطوانات مما يطيل من الفترات بين عمليات    •
الكشف العام للصيانة.  

سرعة الفصل من الماء في حالة تلوثه .  •
إطالـــــة عمر الزيت مع عمر تمديد فترات تغييره.  •

ترسبات منخفضة تحت التاج.      •
التحكم في تكون ا²وساخ مما يزيد من عمر الفلتر / مرات تنظيفه.   •

تصنيف جميعة مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القلوي
الرماد الكبريتي
اللون
رمز المنتج



PETROSHIELD SPECIAL

Description
PETROMIN PETROSHIELD SPECIAL is high quality marine system oil, 
formulated from solvent-re�ned para�n base oils having high 
thermal stability and resistance to oxidation. These inherent base oil 
characteristics are augmented by a balanced additive package 
containing oxidation inhibitors, alkaline detergents, dispersants 
and antifoam agents. They have been developed speci�cally for use 
as system oils in modern high-output cross-head type marine diesel 
engines. They provide adequate lubrication for bearings and other 
moving parts, including cams and gears, plus e�ective cooling of 
pistons in cross-head engines even in the presence of saline water.

Bene�ts
• Reduce deposits on piston and crankcase surfaces. 
• Enhance piston-cooling efficiency. 
• Increase protection against bearing corrosion. 
• Provide improved rust protection. 
• Provide effective water tolerance and separation. 

Applications
PETROSHIELD SPECIAL are recommended primarily for use in high 
out-put cross-head diesel engines in marine service, particularly 
those requiring system oil for piston cooling. In these applications, 
they will prevent or reduce deposit formation in piston cooling 
spaces, maintain piston-cooling e�ciency and reduce the 
incidence of piston crown cracking. Also it is recommended as 
crankcase oil in auxiliary engines. 

بتروشيلد اسبيشل 

*إن هذه البيانات واالرقام الواردة هنـا مطابقة لنتاج الحالي وتعزز 
  المواصفات ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة. 

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

MAN B&W
WARTSILA NSD

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
 @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Base Number
Sulfated Ash
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt
-

40
0.899
153.0
14.4
98

270
-9
5.2

0.73
4110

30
0.896
108.0
11.2
98

266
-6
5.2

0.73
4100

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
-

المواصفات
إن زيوت بترومين بتروشيلد اسبيشل عبارة عن زيت ذي كفاءة عالية للنظام البحري 
عالي    حراري  بثبات  تتميز  بالمذيبات  معالجة  برفينية  أساسية  زيوت  من  مكون 
بإضافات  مزودة  المتأصلة  ا²ساسية  الزيوت  هذه  خصائص  أن  لÚكسدة.  ومقاومة 
متوازنة تحتوي على موانع ا²كسدة ، منظفات قلوية، مشتات وعوامل محاربة تكون 
البحرية  الديزل  لمحركات  كزيوت  �ستخدامهــا   Øخصيص تطويرهــا  تم  لقد  الرغاوي. 
لكراسي   مناسب  تشحيم  توفر  إنها  المصلب.  والرأس  الفعلية  القدرة  ذات  الحديثة 
المكابس  تبريد  الى  با�ضافة  والتروس  الكامات  المتحركة وتشمل  وا²جزاء  التحميل 

في المحركات ذات الرءوس المصلبة حتى عند وجود الماء المالح.

ا�ستخدام
القدرة   ذات  الديزل  مكائن  في   Øاساس اسبيشل  بتروشيلد  زيت  بإستخدام  يوصى 
الفعلية والرأس المصلب للخدمة البحرية وتحديدÖ تلك المحركات التي تتطلب نظام 
تكون  تخفض  أو  تمنع  سوف  الزيوت  هذه  إستخدامات  إن  المكبس.  لتبريد  زيت 
الترسبات في أماكن تبريد ا²سطوانة وتحافظ على كفاءة تبريدها وتخفض حدوث 
تشقق تاج ا�سطوانة. كما يوصى بإستخدامه ايضØ كزيت لعلب المرافق في المحركات 

ا�حتياطية. 

المزايا
يقلل الترسبات على المكبس وأسطح علب المرافق.   •

يعزز كفاءة تبريد المكبس.  •
يزيد الحماية ضد حتات كراسي التحميل.  •

يوفر حماية مطورة ضد الصدأ.   •
يوفر التفاوت المسموح به  الفعال للماء ولفصله   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض     سي او سي
درجة الصب
الرقم القلوي
الرماد الكبريتي
رمز المنتج

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 



PETROSHIELD MG 9000

Description
PETROMIN PETROSHIELD MG is medium-alkaline diesel engine oil 
developed to meet naval applications where oil meeting the 
requirements of US Military Speci�cation MIL-L-9000H is required. 
Petroshield MG is formulated with solvent-re�ned mineral oils and 
chemical additives containing oxidation and corrosion inhibitors to 
provide wear resistance, detergent and dispersant characteristics 
and an e�ective level of alkalinity to neutralize strong acids 
generated from the combustion of heavy fuels of high sulphur 
content. It minimizes oil degradation and ring and cylinder wear 
whilst preventing bearing corrosion. 

Bene�ts
• Outstanding oxidation stability at elevated temperatures. 
• Superior protection against wear and corrosion. 
• Excellent detergent and dispersant characteristics. 
• Exceptional resistance to deposit formation. 
• Good reserve alkalinity. 

Applications
PETROMIN PETROSHIELD MG is intended primarily for lubricating 
cylinders and bearings of engines operating on distillate fuels 
particularly in naval applications and as a crankcase lubricant in 
large cross-head type diesel engines operating on residual or 
high-sulphur fuels. It is recommended for cylinders and bearings of 
medium-to low-speed diesel engines in naval vessels where oil 
meeting US Military Speci�cation MIL-L-9000H is required. 

بتروشيلد ام جي ٩٠٠٠ 

*إن هذه البيانات واالرقام الواردة هنـا مطابقة لنتاج الحالي وتعزز
  المواصفات ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة. 

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

MIL-L           9000H

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
    @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Base Number
Sulfated Ash
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt
-
-

40
0.898
120.5
12.8
99

259
-14
14.2
1.75

-
4120

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-1500
-

المواصفات
القلوية  ذات  الديزل  لمحركات  زيت  عبارة عن   ٩٠٠٠ ام جي  بتروشيلد  بترومين  زيت  إن 
بالمواصفة  الزيت  هذا  يفي  حيث  البحرية  لÐستخدامات  تطويره  تم  المتوسطة 
٩٠٠٠ اتش عندمـا تكون مطلوبة.  تم تصنيع هذا  العسكرية االمريكية  ام اي ل - ال 
موانع  على  تشمل  كيمائية  وإضافات  بالمذيبات  مكررة  معدنية  زيوت  من  الزيت 
لÚكسدة والحتات لتوفير مقاومة التآكل خصائص التنظيف / التشتت ومعدل قلوية 
محتوى  على  المشتمل  الثقيل  الوقود  إحتراق  عن  الناتجة  االحماض  لتحييد  فعال 
كبريت عالي. إن هذا الزيت يقلل من إنحالل الزيت وتآكل الحلقات وا�سطوانات في 

الوقت الذي يمنع فيه تآكل كراسي التحميل.

ا�ستخدام
إن الغرض ا²ساسي لهذا الزيت هو تشحيم ا�سطوانات وكراسي التحميل للمحركات 
لعلب  تشحيم  وكزيت  البحرية  لÐستخدامات   Öوتحديد المقطر  بالوقود  تعمل  التي 
المرافق بمحركات الديزل ذات الرأس المصلب الكبير والتي تستخدم وقودÖ ذا مخلفات 
التحميل  وكراسي  لÐسطوانات  بإستخدامه  يوصى  كما  عالية.  كبريتية  معدالت  أو 
لمكائن الديزل ذات السرعة المتوسطة للمتدنية في السفن البحرية عندما يفي الزيت 

بالمواصفة العسكرية   االمريكية ام اي ل - ال ٩٠٠ اتش عندما تكون مطلوبة. 

المزايا
معدل ثبات أكسدة مميزة عند درجات الحرارة المرتفعة.   •

حماية  عالية ضد التآكل والحتات.   •
خصائص نظافة وتشتت ممتازة .   •
مقاومة ممتازة لتكون الرواسب.   •

حفظ جيد للقلوية.   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض     سي او سي
درجة الصب
الرقم القلوي
الرماد الكبريتي
اللون
رمز المنتج

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 



PETROSHIELD-1

Description
PETROMIN PETROSHIELD-1 Series is specially formulated trunk 
piston engine oil for medium speed marine and industrial type 
engines operating on distillate fuels (sulphur up to 1.0%).They are 
blended using solvent-re�ned high viscosity index para�n mineral 
base oils and chemical additives which provide e�ective alkalinity, 
wear resistance, detergent/dispersant and e�cient demulsibility 
characteristics. 

Bene�ts
• Reduced port and under crown deposits. 
• Cleaner engine operation. 
• Increased protection against cylinder and bearing wear. 

Applications
PETROMIN PETROSHIELD-1 Series is recommended for crankcase 
lubrication in medium-speed marine type diesel engines. They can 
also be used for separate bearing lubrication and piston cooling of 
large cross-head type engines under severe service conditions at 
appropriate viscosity grades.

زيت بتروشيلد - ١

*إن هذه البيانات واالرقام الواردة هنـا مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

MAN B&W
WARTSILA NSD
CATERPILLAR
DUETZ
BLACKSTONE
RUSTON

PRODUCT CHARACTERISTICS*

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt
-
-

30
0.902
105.0
11.8
100
250
-9
15
1.6
4.5

4130

40
0.905
145.0
14.75
104
266
-6
15
1.6
4.5

4140

50
0.909
233.0
19.8
97

272
-6
15
1.6
5.0

4150

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-1500
-

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
 @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Base Number
Sulfated Ash
Color
Product Code

المواصفات
المحرك  للكباس   Øخصيص لكباس  مصنع   ١- شيلد  بترو  بترومين  زيت  مجموعة  إن 
الجذعي للمحركات البحرية والصناعية ذات السسرعة المتوسطة والتي  تعمل بوقود 
مقطر (نسبة الكبريت حتى ١٪). يتم خلط هذه المجموعة بإستخدام  زيوت أساسية 
كيمائية  إضافات  مع  وتخلط  عالية  لزوجة  ذات  بالمذيبات  مكررة  معدنية  برفينية 
لتمنح هذه الزيوت قلوية فعالة، مقاومة، خاصية النظافة / التشتت وقابلية تفكيك 

المستحلب. 

ا�ستخدام
ذات  البحرية  الديزل  لمحركات  المرافق  علب  لتشحيم   ١  - يتروشيلد  بزيوت  يوصى 
السرعة المتوسطة كما يمكن إستخدامها ايضØ لتشحيم كراسي التحميل المنفصلة 
ولتبريد الكباس للمحركـات ذات الرأس المصلب الكبير تحت ظروف التشغيل الشاقة 

عند درجات اللزوجة المناسبة.

المزايا
تخفيض الترسبات بالككوة وتحت التاج   •

يحافظ على نظافة المحرك بشكل افضل عند التشغيل.  •
حماية إضافية ضد تآكل ا²سطوانة وكرسي التحميل.  •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي اوسي
درجة الصب
الرقم القلوي  الكلي
الرماد الكبريتي
اللون
رمز المنتج

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 



PETROSHIELD  KLS

Description
PETROMIN PETROSHIELD KLS is specially formulated oil for medium 
speed trunk piston marine and industrial type engines operating on 
distillate fuels (sulphur up to 0.08%).  They are blended using 
solvent-re�ned high viscosity index para�n mineral base oils and 
chemical additives which provide e�ective alkalinity, wear 
resistance, detergent/dispersant and e�cient demulsibility 
characteristics.

Bene�ts
• Reduced port and under crown deposits.
• Cleaner engine operation.
• Increased protection against cylinder and bearing wear.
• Added Lubricity to compensate for lower sulfur fuels.
• Sludge and Varnish removal from all internal parts particularly   
 valve trains, liners, crankcase bearings, and piston gallery.
• Lengthens engine life.

Applications
Petromin Petroshield KLS is recommended for crankcase lubrication 
in medium-speed marine type diesel engines.  They can also be 
used for seperate bearing lubrication and piston cooling of large 
cross-head type engines under severe service conditions at 
appropriate viscosity grades.

بتروشيلد كي ال إس

*إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز
  المواصفات ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

MAN B&W
WARTSILA NSD
CATERPILLAR
DUETZ
BLACKSTONE
RUSTON

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity  @ 15²C
Viscosity       @ 40°C
                             @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
TBN
Sulphated Ash
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
mg KOH/g
% wt

40
0.901
144.7
14.6
99

260
-6
4.5
12
1.5

4200

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-2896
ASTM D-874

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
الصناعية  للمحركات   Øخصيص تشكيله  تم  زييت  عن  عبارة  إس  ال  كي  بتروشيلد  إن 
الجذعي والتي تعمل بوقود مقطر  الكباس  المتوسطة وذات  السرعة  والبحرية ذات 
(نسبة الكبريت حتى ٠٫٠٨  ٪ ) يتم خلطه من زيوت أساسية معدنية  معالجة بالتكرير  
يوفر قلوية فعالة  إضافات كيمائية مما  لزوجة عالي تخلط مع  وا�ذابة ذات معدل 
المستحلب  تفكك  قابلية  وخصائص  التشتت  التنظيف/  وخاصية  التآكل  ومقاومة 

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام بترومين بتروشيلد كي ال إس لتشحيم علب المرافق في محركات 
المحامل  لتشحيم   Øأيض إستخدامه  يمكن  المتوسطة.  السرعة  ذات  البحرية  الديزل 
الخدمة  المصلب تحت ظروف  الرأس  ذات  المكائن  ²نواع  الكباس  ولتبريد  المنفصلة 

القاسية عند درجات اللزوجة المناسبة.

المزايا
الترسبات الفعلية بالكوة وتحت التاج.  •

نظافة المحركات عند العمليات.  •
حماية إضافية ضد تآكل ا²سطوانة وكراسي التحميل.  •

معدل إضافي لقابليتة للتسيل ليعوض عن أنواع الوقود ذات الكبريت المنخفض.  •
إزالة ا²وساخ والورنيش من جميع ا²جزاء الداخلية وتحديدÖ تروس الصمام     •

المسلسلة والبطانات وكراسي تحميل علب المرافق وقاعدة الكباس.  
يطيل من عمر المحرك.  •

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
اللون
الرقم القلوي
الرماد الكبريتي
رمز المنتج

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 



PETROSHIELD-2

Description
PETROMIN PETROSHIELD-2 OIL Series is trunk piston engine oil 
formulated for crankcase lubrication requirements of high-output 
trunk-piston diesel engines and other similar marine type 
applications.

They are formulated from solvent-re�ned para�n thermally stable 
base oils, combined with an e�ective additive package providing 
enhanced load-carrying ability, e�cient oxidation stability and 
e�ective dispersancy/detergency. They provide e�ective acid 
neutralization and alkalinity retention in service, even where 
high-sulphur fuels are used. 

Applications
PETROMIN PETROSHIELD-2 OIL Series is primarily recommended for 
use in high-output trunk piston marine diesel engines operating on 
medium residual fuels (sulphur upto 2.0%). They are suitable for 
four-stroke cycle engines. 

Bene�ts
• Neutralize combustion acids. 
• Maintain alkalinity in service. 
• Good demulsibility. 
• Control ring and liner wear

زيت بتروشيلد -٢ 

*إن هذه البيانات واالرقام الواردة هنـا مطابقة لنتاج الحالي وتعزز المواصفات
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

MAN B&W
WARTSILA NSD
CATERPILLAR
DUETZ
BLACKSTONE
RUSTON

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
 @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Base Number
Sulfated Ash
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt
-
-

40
0.913
145.0
15.0
104
260
-6
30
3.6
4.5

4240

50
0.918
224.0
19.87
100
276
-6
30
3.6
5.0

4290

30
0.909
103.5
11.9
104
246
-9
30
3.6
4.0

4230

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-1500
-

المواصفات
الجذعي  المحرك  لكباس  زيت  عن  عبارة   ٢- بتروشيلد  بترومين  زيوت  مجموعة  إن 
مصنوع �يفاء متطلبات تشحيم علب المرافق لمحركات الديزل ذات الكباس الجذعي 

ذي النتاج العالي، ولÐستخدامات البحرية   الشبيهة ا²خرى.
 

يتم  بالمذيبات  الحرارة مكـررة  ثابتة  برفينية  أساسية  زيوت  الزيت مصنع من  أن هذا 
لÚكسدة  فعال  وثبات  الحموالت،  لنقل  قدرة  توفر  فعالة  إضافات  مع  مزجهــا 
الحامض  حيادية  خاصية  الزيوت  هذه  توفر  كما  مميزة،  تشتت   / نظـافة  وخصائص 
الفعالة وا�حتفاظ بالقلوية في الخدمة حتى عند إستخدام وقود يحتوي على نسبة 

كبريت عالية. 

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام مجموعة زيوت بتروشيلد -٢ خصيصØ لمحركات الديزل البحرية ذات 

الكباس الجذعي ذو القدرة العالية والتي تعمل على وقود ذي مخلفات متوسطة
( نسبة الكبريت حتى ٢ ٪) إنها مناسبة  للمحركات ذات ا²شواط االربعة. 

المزايا
حيادية إحتراق الحوامض.   •

المحافظة على القلوية أثناء الخدمة.   •
قابلية جيدة لتفكك المستحلب.   •

التحكم في تآكل الحلقات والبطانة   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات 
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية 
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية 
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية 
معدل اللزوجة 
نقطة الوميض     سي او سي
 
الرقم القلوي 
الرماد الكبريتي 
اللون 
رمز المنتج 

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 



PETROPOWER PLUS-4  

Description
PETROMIN PETROPOWER PLUS-4 Oil Series is highly alkaline diesel 
engine oil for crankcase and cylinder lubrication requirement of 
medium-speed high BMEP marine engines burning high sulphur 
residual fuels (over 5.0 % sulphur).  They are developed for '�ame 
ring liners' operating on high sulphur residual fuel in these engines. 
PETROPOWER PLUS-4 shall take care of TBN depletion problems 
since in some engines it will be severe due to low oil consumption.  

Bene�ts
• Excellent TBN retention with low oil consumption.
• Cleaner pistons, ports and cylinders, thus extending overhauls.
• Fast separation from water in case of water contamination.
• Extended oil life and drain intervals.
• Low under crown deposits.
• Controls sludge formation, thus increase filter life/cleaning 
frequencies.

Applications
PETROMIN PETROPOWER PLUS-4 Oil Series is recommended as 
crankcase engine oil for medium speed high BMEP engines, 
operating on high sulfur fuels.  Particularly suited for '�ame ring 
liners' �tted engines such as WARTSILA, MAN (B&W) latest models 
designed for low oil consumption.  PETROPOWER PLUS-4 oil can 
also be used as 'top up' oil to increase TBN level in medium speed 
trunk piston engines.

بتروبور بلس-٤

*إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز
  المواصفات ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity      @ 40°C
                             @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
TBN
Sulfated Ash
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s

ºC
ºC
mg KOH/g
% wt
-

40
0.9230
132.10
14.15
105
252
-6
50
6.1

L5.5
4310

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-1500

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
إن مجموعة زيوت بترومين بتربور بلس-٤ عبارة عن زيوت لمحركات الديزل ذات القلوية 
المتوسطة  السرعة  ذات  وا�سطوانة  المرفق  علب  تشحيم  لمتطلبات  العالية 
ومتوسط الضغط المكبحي الفعال للمحركات البحرية التي تحرق وقودÖ ذا مخلفات 
كبريتية عالية (مايزيد عن ٥٪). لقد تم تطوير  هذا الزيت للبطانات الحلقية للشعلة 
والتي تعمل بوقود ذي مخلفات كبريتية عالية بهذه المحركات. إن زيت بتروباور بلس 
٤ يعتني بمشاكل نفاذ الرقم القلوي الكلي الن المالحظ أن هذا النفاد يكون في بعض 

المحركات قاسيØ نتيجة لÐستهالك المنخفض للزيت.

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام بتربور بلس-٤ لتشحيم علب المرافق في محركات الديزل البحرية 
ذات السرعة المتوسطة. يمكن إستخدامه أيضØ لتشحيم المحامل المنفصلة ولتبريد 
الكباس ²نواع المكائن ذات الرأس المصلب تحت ظروف الخدمة القاسية عند درجات 

اللزوجة المناسبة.

المزايا
الترسبات الفعلية بالكوة وتحت التاج.  •

نظافة المحركات عند العمليات.  •
حماية إضافية ضد تآكل ا²سطوانة وكراسي التحميل.  •

معدل إضافي لقابليتة للتسيل ليعوض عن أنواع الوقود ذات الكبريت المنخفض.  •
إزالة ا²وساخ والورنيش من جميع ا²جزاء الداخلية وتحديدÖ تروس الصمام     •

المسلسلة والبطانات وكراسي تحميل علب المرافق وقاعدة الكباس.  
يطيل من عمر المحرك.  •

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القلوي
الرماد الكبريتي
اللون
رمز المنتج

Performance level (Approved) مستوى ا�داء (مطابق)
WARTSiLA

Performance level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل)
MAN B&W
WARTSILA NSD
CATERPILLAR
DUETZ
BLACKSTONE
RUSTON



PETROSHIELD-3

Description
PETROMIN PETROSHIELD-3 OIL Series is highly alkaline trunk piston 
engine oil for crankcase and cylinder lubrication requirement of 
trunk-piston and cross-head type marine engines burning high 
sulphur residual fuels (over 3.0% sulphur).
 
They are a combination of high quality base stocks and additives 
designed to impart acid neutralization, detergent and dispersant 
properties and oxidation stability. 

Bene�ts
• Low cylinders wear rates. 
• Cleaner pistons, ports and cylinders. 
• Suitable for both trunk piston and cross-head engines. 
• Fast separation from water in case of contamination

Applications
PETROMIN PETROSHIELD-3 OIL Series is recommended for use as 
cylinder oils in marine or stationary medium speed diesel engines 
under a wide variety of operating conditions. They are suitable for 
use in both cross-head and trunk-piston type engines. 

بتروشيلد-٣

*هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) وُيستخد
في صناعات المطابع ودور النشر.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

MAN B&W
WARTSILA NSD
CATERPILLAR
DUETZ
BLACKSTONE
RUSTON

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
 @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Base Number
Sulfated Ash
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt
-
-

40
0.919
148.0
14.0
101
258
-6
40
4.0
3.5

4340

50
0.924
228.0
19.9
100
268
-6
40
4.0
5.5

4350

30
0.915
104.0
11.9
102
242
-9
40
4.0
5.0

4330

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-1500
-

المواصفات
إن مجموعة زيوت بترومين بترو شيلد-٣ عبارة عن زيوت محركـات ذات قلوية عالية 
ذات  البحرية  والمحركات  المرافق  على  تشحيم  بمتطلبات  تفي  الجزعي  للكباس 
الرءوس المصلبة والتي تحرق أنواع وقود ذات مخلفات كبريتية عالية ( نسبة كبريت 

تفوق ٣ ٪) .
 

أن هذه الزيوت  عبارة عن خليط من زيوت أساسية عالية الجودة وإضافات لمنح حيادية 
الحامض، وخصائص النظافة / التشتت وثبات ا²كسدة. 

ا�ستخدام
الديزل  بمحركات  إسطوانات  كزيوت  بتروشيلد-٣  زيوت  مجموعة  بإستخدام  يوصى 
تشغيل  ظروف  وتحت  المتوسطة  السرعة  ذات  الثابتة  الديزل  ومحركات  البحرية 
واسعة ومتغيرة. إنها مناسبة لÐستخدام بالمحركات ذات الرءوس المصلبة والكباس  

الجذعي. 

المزايا
معدالت تآكل قليلة با²سطوانات .   •

تحافظ على نظافة المكابس والكوات  وا²سطوانات بشكل أفضل .   •
ا�نفصال السريع عن الماء في حالة التلوث.   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
الرقم القلوي
الرماد الكبريتي
اللون
رمز المنتج

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 



PETROSHIELD LSF

Description
PETROMIN PETROSHIELD LSF Series is specially formulated oil for 
medium speed marine and industrial type engines operating on 
distillate fuels (sulphur up to 0.5%). They are blended using 
solvent-re�ned high viscosity index para�n mineral base oils and 
chemical additives which provide e�ective alkalinity, wear 
resistance, detergent/dispersant and e�cient demulsibility  
characteristics. 

Bene�ts
• Reduced port and under crown deposits. 
• Cleaner engine operation. 
• Increased protection against cylinder and bearing wear. 

Applications
PETROMIN PETROSHIELD LSF Series is recommended for crankcase 
lubrication in medium-speed marine type diesel engines.  They can 
also be used for seperate bearing lubrication and piston cooling of 
large cross-head type engines under severe service conditions at 
appropriate viscosity grades. 

بتروشيلد ال اس اف 

*إن البيانات وا�رقام الورادة هنـا هي مطابقة لنتاج الحالي وتعزز
  المواصفات ولربمـا تظهر بعض التغييرات الطفيفة.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

MAN B&W
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (MHI)
HEAVY INDUSTRIES (MHI) 
WARTSILA NSD
CATERPILLAR
DUETZ
BLACKSTONE
RUSTON

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
 @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Base Number
Sulfated Ash
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
mg KOH/g
% wt
-

40
0.901
148.2
14.6
96

250
-6
4.0

10.3
1.44

4550

50
0.909
232.9
19.8
97

262
-6
5.0

10.3
1.44

4570

30
0.902
101.1
11.8
97

246
-6
4.0

10.3
1.44

4560

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-2896
ASTM D-874
-

المواصفات
إن زيت بترومين بتروشيلد  ال اس اف عبارة عن زيت مصنع خصيصØ  للمحركات البحرية 
والصناعية ذات السرعة المتوسطة التي تعمل بالوقود المقطر ( تكون نسبة الكبريت 
حتى ٥ ٪). ويتم خلط هذا الزيوت من زيوت أساسية برفينية معدنية مكررة بالمذيبات 
وذات معدل لزوجة عالي مع إضافات كيمائية توفر نسبة القلوية الفعالة ومقاومة 

التآكل والتنظيف / التشتت وقابلية تفكك المستحلب الفعالة. 

ا�ستخدام
البحرية  الديزل  لمحركات  المرافق  لتشحيم علب  المجموعة  بإستخدام هذه  يوصى 
التحميل  كراسي  لتشحيم   Øايض إستخدامها  يمكن  كما  المتوسطة،  السرعة  ذات 
المنفصلة ولتبريد الكباس للمحركات ذات الرأس المصلب وفي حاالت المصلب وفي 

حاالت الخدمة الشاقة عند درجات لزوجة مناسبة. 

المزايا
تخفيض الترسبات بالكوة وتحت التاج .

يحافظ على نظافة المحرك بشكل افضل عند التشغيل. 
حماية إضافية ضد تآكل ا²سطوانة وكرسي التحميل. 

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي اوسي
درجة الصب
اللون
الرقم القلوي  الكلي
الرماد الكبريتي
رمز المنتج

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل) 



PETROCYL

Description
PETROCYL OIL Series is superior, high-alkaline, cross-head engine 
oils, developed speci�cally for lubrication of modern, high output 
cross-head type engines using high sulphur fuels exceeding 4% by 
weight. 

PETROCYL OILS are formulated from high-quality base stocks with 
selected additives to provide optimum oxidation resistance at high 
temperatures. They also provide high levels of detergency, alkalinity 
and load-carrying ability to meet the performance requirements of 
modern cross-head type slow speed two stroke marine diesel 
engines. 

Bene�ts
• Reduced engine wear rates. 
• Good demulsibility properties. 
• Reduced maintenance costs. 

Applications
PETROCYL OIL Series is recommended as a cylinder lubricant for all 
types of slow speed cross-head two stroke diesel engines using 
high sulphur fuels particularly the long stroke, BMEP types. 

بتروسايكل

*هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) وُيستخد
في صناعات المطابع ودور النشر.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

MAN B&W
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (MHI)
WARTSILA NSD

Performance Level (Approved)

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Series
SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
 @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Base Number
Sulfated Ash
Color
Product Code

-
-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g
% wt
-
-

85
50

0.945
207.0
19.78
110
242
-6

85.0
8.8

D8.0
4780

70
50

0.937
208.0
19.7
100
252
-6
70

7.75
D8.0
4750

-
-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-1500
-

المواصفات
العالي  ا²داء  ذات  للمحركات  زيوت  عن  عبارة  بتروسايكل  بترومين  زيت  مجموعة  إن 
ونسبة قلوية عالية وراس مصلب. تم تطويرهذه الزيوت خصيصØ لتشحيم المحركات 
معدالت  به  وقود  وتستخدم  مصلبة  ورءوس  العالية  الفعلية  القدرة  ذات  الحديثة 

كبريت عالية تتعدى ٤ ٪ حسب الوزن.
 

إن زيت بتروسايكل تم تصنيعه من زيوت أساسية ذات جودة عالية مع إضافات منتقاة 
معدالت  يوفر  انه  كما  العالية.  الحرارة  درجات  عند  ا²مثل  ا²كسدة  مقاومة  لتوفر 
نظافة عالية، ويوفر قدرة حمل ا²ثقال ليفي بمتطلبات اداء محركات الديزل البحرية 

الحديثة ذات الشوطين و ذات الرأس المصلب والسرعة البطيئة. 

ا�ستخدام
لجميع  لÐسطوانات  تشحيم  كزيوت  بتروسايكل  زيوت  مجموعة  بإستخدام  يوصى 
والتي  البطيئة  والسرعة  المصلب  والرأس  الشوطين  ذات  الديزل  محركات  انواع 
الضغط  ومتوسط  الطويلة  ا²شواط  أنواع  خاصة  العالي  الكبريتي  الوقود  تستخدم 

المكبحي الفعال.

المزايا
إنخفاض معدالت تآكل المحرك.   •

خصائص قابلية تفكك المستحلب الجيدة.   •
تخفيض تكاليف الصيانة.   •

مستوى ا�داء (مطابق)

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

التسلسل 
تصنيف جمعية مهندسي السيارات 
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية 
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية 
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية 
معدل اللزوجة 
نقطة الوميض     سي او سي 
درجة الصب 
الرقم القلوي 
الرماد الكبريتي 
اللون 
رمز المنتج 



GREASES

GREASES
م

حــو
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ال

الشحــوم



GREASE MP

Description
PETROMIN GREASE MP is multi-purpose covering a wide variety of 
moderate service applications.  It is formulated with a lithium 
12-hydroxy stearate soap base and solvent-re�ned high-viscosity 
index mineral base oils to act as the lubricant.  It contains special 
chemical additives, which enhanced oxidation resistance and 
special type of polymer to withstand oil separation.

Bene�ts
• Long service life.
• Resistance to water washing in moderate conditions.
• Good dispensing characteristics.

Applications
PETROMIN GREASE MP is recommended for the lubrication of 
automotive chassis �ttings and bearings and for general industrial 
lubrication where service conditions are moderate.  It may be used 
in passenger cars, vans, trucks, farm tractors and general industrial 
equipment, machine tools and home appliances.

شـحـــــم ام بي 

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

NLGI GRADE
Color 
Texture
Thickner Type
Mineral Oil Viscosity   @ 40 ºC
 @ 100 ºC
Dropping Point (min)
Worked Penetration at 25 ºC
Oil Separation, mass % (max)
Operating Temp
Product Code 

-
-
-
-
mm²/s
mm²/s
ºC
mm/10
% mass
ºC
-

3
Light Brown

Smooth
Lithium

200.0
17.5
195

220/250
5

0070

2
Light Brown

Smooth
 Lithium

200.0
17.5
190

266/295
5

0010

Visual
Visual
-
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2265
ASTM D-217
ASTM D-1742
-
-

-10 to 120

المواصفات
من  ومتنوع  واسع  مجال  يغطي  ا�غراض  المتعدد  بي  ام  بترومين  شحم  إن 
ا�ستخدامات ، فهو مصنع من صابون لثومي مكون من استيرات حامض االستياريك 
ذو ١٢ عنصر  هيدروكسي  وزيوت أساسية معدنية معالجة با�ذابة تملك معدل لزوجة 
إضافات كيميائية  الشحم على  ليستخدم كعنصر تشحيم. كما يشتمل هذا  عالي 

تعزز من مقاومة االكسدة وعلى نوع من البوليمر يقاوم فصل الزيت. 

ا�ستخدام
القاعدي   الهيكل  تركيبات  لتشحيم  بي  ام  بترومين  شحم  بإستخدام  يوصى 
للسيارات وكراسي التحميل وللتشحيم الصناعي العام عندما تكون ظروف الخدمة 
الشاحنات،  المغلقة،  الشاحنات  الركاب،  لسيارات  ايض°  إستخدامه  يمكن  معتدلة. 
الجرارات الزراعية والمعدات الصناعية العامة ، الدوات المكائن وا�ستخدامات  المنزلية. 

المزايا
فترة خدمة طويلة .  •

مقاومة الغسل بالماء في ا�حوال المعتدلة.   •
خصائص توزيع جيدة.   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف أن أل جي آي
اللون
التكوين
نوع المكثف
لزوجة الزيت عند ٤٠ درجة مئوية
لزوجة الزيت عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة التسييل (ا�دنى)
ا�ختراق المصنوع عند ٢٥ درجة مئوية
فصل الزيت، كتلة % (الحد ا�قصى)
درجة حرارة التشغيل
رمز المنتج



MOLY GREASE

Description
PETROMIN MOLY GREASE is formulated with a lithium 12-hydroxy 
stearate soap thickener and solvent-re�ned high-viscosity index 
mineral base oil to act as the lubricant. It contains special chemical 
additives, that enhance oxidation resistance and rust protection 
and provide extreme pressure protection. 

PETROMIN MOLY GREASE contains micronised molybdenum 
disul�de (MoS2). This grease forms an adhering �lm on metallic 
surfaces to provide additional protection against scoring.  This 
makes the grease especially suitable for equipment operating 
under slow speed-high load conditions.  The use of Lithium 
12-hydroxy stearate as the soap base ensures e�ective resistance 
against softening under severe working conditions, good water 
resistance and consistency, which remains relatively constant over 
the recommended operating temperature range. 

Bene�ts
• Excellent wear protection. 
• Excellent load carrying ability 
• Effective retention under shock load conditions. 
• Long service life. 
• Resistant to water washing. 
• Good dispensing characteristics 

Applications
PETROMIN MOLY GREASE is recommended for automotive and 
industrial applications where equipment is highly loaded and 
operates at slow speed. Good for automotive chassis and bearing 
applications in cars, vans, trucks, mining and construction vehicles, 
and tractors, especially those operating in dusty or wet areas.

شحم  مولي 

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

NLGI GRADE
Color 
Texture
Thickener Type
Mineral Oil Viscosity  @ 40 ºC
  @ 100 ºC
Dropping Point (min)
Rust Test 
Timken OK Load
Worked Penetration at 25 ºC
Oil Separation, mass % (max)
Operating Temp
MoS2
Product Code 

-
-
-
-
mm²/s
mm²/s
ºC
  -
kg
mm/10
% mass
ºC
% mass
-

2
Grey Black

Smooth
Lithium

200.0
17.5
190
Pass
18

220/250
5.0

-10 to 140
2.0

0020

-
Visual
Visual
-
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2265
ASTM D-1743
ASTM D-2509
ASTM D-217
ASTM D-1742
-
ASTM D-4954
-

المواصفات
االستياريك  الحامض  ذي  الليثومي  الصابون  مكثف  مع  مولي  بترومين  شحم 
وهيدروكسي -١٢ وزيوت أساسية معدنية معالجة با�ذابة وذات معدل لزوجة عالي 
مقاومة  لتعزيز  خاصة  كيمائية  إضافات  على  ويشتمل  تزلييق،  كمشحم  ليعمل 

ا�كسدة والحماية ضد الصدأ ولتوفير الحماية ضد الضغط العالي.
 

يحتوي شحم بترومين مولي على الموليندنوم الدقيق الثنائي الكبريتيد ( ام او اس 
٢) . يكون هذا الشحم طبقة الصقة على ا�سطح المعدنية لتوفير الحماية ا�ضافية 
التي تعمل  المعدات  لتشغيل  الشحم مناسب°  الخصائص تجعل  إن هذه  التحزز.  ضد 
اللثيوم هايدروكسيد-١٢  تحت سرعة منخفضة وحمل عالي. إن استخدام استباريك 
كقاعدة للصابون يؤكد المقاومة الفاعلة ضد التليين عند ظروف التشغيل الشاقة ، 
ويؤكد خاصية فصل الماء الجيدة والتماسك والتي تجعله متماسك° نسبي° على مدى 

معدل درجات حرارة التشغيل الموصى بها. 

ا�ستخدام
عندما  الصناعية  وا�ستخدامات  للسيارات  مولي  بترومين  شحم  بإستخدام  يوصى 
يكون تحميل المعدات عالي جدÇ وهي تعمل تحت سرعة منخفضة . إنه شحم جيد 
المغلقة،  الشاحنات  بالسيارات،  المستخدمة،  وللمحامل  للسيارات  القاعدي  للهيكل 
الشاحنات، سيارات التعدين والبناء والجرارات خاصة تلك التي تعمل بمناطق الغبار أو 

المناطق الرطبة. 

المزايا
حماية ممتازة ضد التآكل .   •

قدرة ممتازة لنقل االحمال.   •
قدرة إحتفاظ فعالة عند أحوال التحميل الصارم.   •

عمر خدمة طويل.   •
مقاومة الغسيل بالماء.   •

خصائص توزيع جيدة .   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف أن أل جي آي
اللون
التكوين
نوع المكثف
لزوجة الزيت عند ٤٠ درجة مئوية
لزوجة الزيت عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة التسييل (ا�دنى)
إختبار الصدأ
حمل تايكن أوكيه
ا�ختراق المصنوع عند ٢٥ درجة مئوية
فصل الزيت، كتلة % (الحد ا�قصى)
درجة حرارة التشغيل
الموليندوم الكبريتي الدقيق الكبريتيد
رمز المنتج



LITHCOMP EP

Description
PETROMIN LITHCOMP EP is a premium, Lithium Complex industrial 
and automotive lubricating grease for plain and anti-friction 
bearings.  Available in NLGI grades 2 and 3, LITHCOMP EP is shear 
and oxidation stable, provides protection against rust and oxidation 
while resisting softening at higher temperatures.

Bene�ts
• Longer life at higher temperatures.
• Shear and oxidation stable.
• Excellent wear protection.
• Resists softening at elevated temperatures.
• Wide application range.

Applications
PETROMIN LITHCOMP EP Grease is primarily designed for the 
lubrication of steel roll mill bearings.  This grease is ideal for the 
lubrication of bearings used in industry under high operating 
temperatures.  Operating temperatures can vary between -20 ºC to   
+180 ºC.  For operating temperatures above 160 ºC the grease has 
to be frequently replinished.  PETROMIN LITHCOMP grease can be 
used in automotive wheel bearings of vehicles subjected to 
occasional high temperature as may occur in vehicles with disc 
brakes.

ليثكومب  إي بي

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

NLGI GRADE
Color 
Texture
Thickener Type
Dropping Point (min)
Timken OK Load
Worked Penetration at 25 ºC 
Oil Separation,mass % (max)
Operating Temperature    
Rust Test
Product Code

-
-
-
-
ºC
kg
mm/10
% mass
ºC
-
-

2
Light Blue

Smooth
Lithium Complex

280
18

265/295
3.0

Pass
0060

3
Light Blue

Smooth
Lithium Complex

285
18

220/250
3.0

Pass
0102

-
Visual
Visual
-
ASTM D-2265
ASTM D-2509
ASTM D-217
ASTM D-1742
-
ASTM D-1743
-

-20 to +180

المواصفات
إن شحم بترومين ليثكومب اي بي عبارة عن شحم مركب ليثومي ممتاز لعمليات 
التشحيم الصناعية وللسيارات وللمحامل البسيطة والمقاومة لÌحتكاك. يتوفر هذا 
الشحم في الدرجات ٢،٣ من ( إن ال جي آي ). يتميز هذا الشحم بثبات القص وا�كسدة 
كما يوفر الحماية ضد الصدأ وا�كسدة في الوقت الذي يقاوم فيه التليين عند درجات 

الحرارة المرتفعة. 

ا�ستخدام
تم تصميم شحم بترومين ليثوكمب اي بي خصيص° لتشحم محامل مكائن دلفنة 
تحت  الصناعة  في  المستخدمة  المحامل  لتشحيم  مثالي  الشحم  هذا  أن  الفوالذ. 
. تتفاوت درجات حرارة التشغيل بين ٢٠- درجة مئوية   درجات حرارة التشغيل العالية 
حتى ١٨ درجة مئوية . بالنسبة لدرجات الحرارة التي تزيد عن ١٦٠ درجة مئوية يجب زيادة 
. يمكن إستخدام شحم بترومين  النقص  الشحم مجددÇ من فترة �خرى �ستكمال 
ليثكومب اي بي لمحامل عجالت السيارات التي تتعرض لدرجات حرارة عالية من حين 

Òخر والتي لربمـا تظهر في العربات ذات الفرامل القرصية. 

المزايا
عمر أطول عند درجات الحرارة ا�على.  •

ثبات القص وا�كسدة.   •
حماية ممتازة ضد التآكل .   •

يقاوم التليين عند درجات الحرارة المرتفعة.   •
مدى إستخدامات واسعة.   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف نلجي
اللون
التكوين
نوع المكثف
نقطة التسييل (ا�دنى)
حمل تايكن أوكيه
ا�ختراق المصنوع عند ٢٥ درجة مئوية
فصل الزيت، كتلة % (الحد ا�قصى)
درجة حرارة التشغيل
إختبار الصدأ
رمز المنتج



GREASE MP HV LS

Description
PETROMIN GREASE MP HV LS  is chemically stable and neutral 
grease to Aluminium, zinc and steel.  It is formulated with a lithium 
12-hydroxy stearate soap base and solvent-re�ned high-viscosity 
index mineral base oils to act as the lubricant and to protect the 
layers of conductor against corrosion for the conductor’s entire 
service life. It contains special chemical additives, which enhance 
oxidation resistance and contains high percentage of soap while 
comparing to normal General or multipurpose greases.

Bene�ts
• Long service life.
• Resistance to water washing in moderate conditions.
• Good stability to hold oil content.
• Protect surface of the wire and is non-corrosive
• Excellent Drop point stability for a longer usage 
• Wide ambient temperature stability (The grease shall remain to  
 have its plasticity  down to -20 0C to a very hot ambient     
 temperature as its drop point is > 200 0C 

Applications
PETROMIN GREASE MP HV LS is recommended for the lubrication of 
coductors and wires of following category:
• Hard drawn aluminium wires
• Zinc Coated Steel wires
• Aluminium Clad steel wires
• Aluminium-Magnessioum-silicon alloy wires

شحم  ام  بي  اتش  في  ال  اس

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات، 
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

NLGI NO.
Color 
Texture
Thickner Type
Mineral Oil Viscosity @ 40 ºC
 @ 100 ºC
Acid Number
Dropping Point
Worked Penetration at 25 ºC
Oil Separation
Product Code

cSt
cSt
Mg KOH/gm
ºC
mm/10
Wt. %

3
Light Brown

Smooth
 Lithium

200.0
17.5

Report
209

220/250
0.5 max.

0090

Visual
Visual

ASTM D-445
ASTM D-445
ISO 6618
ASTM D-2265
ASTM D-217
ASTM D-1742

المواصفات
إن شحم بترومين ام بي اتش في ال اس متعدد االغراض يتميز بثبات كيميائي وهو 
شحم متعادل لÕلمونيوم والزنك والفوالذ. إنه مصنع من صابون ليثومي مكون من 
معدنية  أساسية  وزيوت  هيدروكسي  عنصر   ١٢ ذو  االستياريك  حامض  إستيرات   ٨
طبقات  ولحماية  كالمشحم  ليعمل  عالي  لزوجة  بمعدل  تتمتع  با�ذابة  معالجة 
الموصل من الحتات طول خدمة هذا الموصل.  وتخلط مع الزيت االساسي  اضافات 
من  عالية  مئوية   نسبة  على  وتحتوي  ا�كسدة  مقاومة  لتعزيز  خاصة  كيميائية 

الصابون مقارنة مع الشحوم العامة أو الشحوم متعددة ا�غراض. 

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام شحم بترومين ام بي في اتش ال اس  لتشحيم الموصالت وأسالك 

الفئات التالية:
أسالك ا�لمونيوم المسحوبة بشدة.   •

االسالك الفوالذية المغطاة بالزنك.  •
ا�سالك الفوالذية المغلقة با�لمونيوم   •

ا�سالم المصتوعة من خليط معدني من االلمونيوم والماغنيزيوم والسليكون  •

المزايا
فترة خدمة طويلة .   •

مقاومة الغسل بالماء في ا�حوال المعتدلة .   •
ثبات جيد لضبط محتويات الزيت.   •

حماية سطح السلك كما وانه مقاوم للحتات.   •
ثبات متميز   لنقطة التسيل لÌستخدام لفترة أطو ل.   •

ثبات عند معدالت درجات الحرارة  المحيطة الواسعة  (سيظل الشحم محافظ°    •
على لدونته من ٢٠ – درجة مئوية حتى درجات الحرارة المرتفعة ، وذلك الن نقطة    

تسيله هي اكثر من ٢٠٠ درجة مئوية) .   

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف أن أل جي أي
اللون
التكوين
نوع المكثف
لزوجة الزيت عند ٤٠ درجة مئوية
لزوجة الزيت عند ١٠٠ درجة مئوية
رقم الحمض
نقطة التسييل (ا�دنى)
ا�ختراق المصنوع عند ٢٥ درجة مئوية
فصل الزيت، كتلة % (الحد ا�قصى)
رمز المنتج



GREASE BLACK MP

Description
PETROMIN GREASE Black MP is multi-purpose covering a wide 
variety of moderate service applications.  It is formulated with 
lithium 12-hydroxy stearate soap base and solvent-re�ned 
high-viscosity index mineral base oils to act as the lubricant.  It 
contains graphite antioxidants abd can with stand oil separation.  
The graphite provides mild EP characteristics.  It also performs 
under moderate to high loads.

Bene�ts
• Good lubrication under moderate to heavy shock loading 
• Long service life.
• Resistance to water washing in moderate conditions.
• Good dispensing characteristics.

Applications
PETROMIN GREASE Black MP is recommended for the lubrication of 
automotive chassis �ttings and bearings and for general industrial 
lubrication where service conditions are moderate to Heavy.  It may 
be used in passenger cars, vans, trucks, farm tractors and general 
industrial equipment, machine tools and home appliances.

شحم ام بي  أسود 

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات، 
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

NLGI  GRADE
Color 
Texture
Thickner Type
Mineral Oil Viscosity @ 40 ºC
 @ 100 ºC
Dropping Point (min)
Worked Penetration at 25 ºC
Oil Separation, mass % (max)
Operating Temp
Graphite
Product Code 

-
-
-
-
mm²/s
mm²/s
ºC
mm/10
% mass
ºC
% mass
-

3
Brown Black

Smooth
Lithium

200.0
17.5
195

220/250
5.0

-10 to 120
0.7%
0100

-
Visual
Visual
-
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2265
ASTM D-217
ASTM D-1742
-
-
-

المواصفات
إن شحم بترومين ام بي االسود هو شحم متعدد ا�غراض يغطي مجاالت إستخدام 
عنصر   ١٢ ذو  االستياريك  حامض  استيرات  ليثومي  صابون  من  مكون  أنه  واسعة. 
عالي  لزوجة  بمعدل  وتتمتع  با�ذابة  معالجة  معدنية  أساسية  وزيوت  هيدروكسي 
ليعمل كالمشحم . إنه يحتوي على مضادات لÕكسدة غرافيتية كما يمكن أن يقاوم 
تحت  يعمل  كما  المعتدلة  ا�قصى  الضغط  خصائص  الغرافيت  يوفر  الزيت.  فصل 

ا�حمال   المتوسطة والعالية. 

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام شحم بترومين  ام بي ( متعدد ا�غراض ) ا�سود لتشحيم تركيبات 
للشاقة.  المعتدلة  الخدمة  أحوال  العام عند  الصناعي  القاعدي وللتشحيم  الهيكل 
الجرارات  الشاحنات،  المقفلة،  والشاحنات  الركاب  ايض° في سيارات  إستخدامه  يمكن 

الزراعية والمعدات الصناعية ا�خرى، وأدوات المكائن وا�دوات المنزلية. 

المزايا
تشحيم جيد عند التحميل  الوسط وتحميل الصدمات العالي.   •

فترة خدمة طويلة.   •
مقاومة الغسل بالماء في الحاالت المعتدلة.   •

خصائص التوزيع الجيد.   •
خصائص الضغط الفعال المعتدلة.   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف أن أل جي أي
اللون
التكوين
نوع المكثف
لزوجة الزيت عند ٤٠ درجة مئوية
لزوجة الزيت عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة التسييل (ا�دنى)
ا�ختراق المصنوع عند ٢٥ درجة مئوية
فصل الزيت، كتلة % (الحد ا�قصى)
درجة حرارة التشغيل
الغرفيت
رمز المنتج



GREASE GP

Description
PETROMIN GP GREASE is lithium soap, general-purpose greases 
speci�cally formulated to provide e�ective oxidation resistance, 
rust and corrosion protection. The use of Lithium soap in these 
greases provide excellent structural stability throughout their 
recommended temperature range. They possess high chemical 
stability and resistance to thermal breakdown and deterioration. 
They also resist water washing. They contain special type of polymer 
to withstand oil separation. 

Bene�ts
• Wide range of usable temperatures.
• Protection against rust and corrosion.
• Resistance to water-washing and wet conditions.
• Good dispensing characteristics.
• General-purpose capability reduces plant inventory of greases.

Applications
PETROMIN GP GREASES is recommended for lubrication of rolling 
element and needle bearings. The heavier consistency is preferred 
for vertical shaft and outer race rotating applications. They are 
suitable for use under either wet or dry conditions. These products 
are also recommended for the lubrication of plain bearings, cams, 
ways and other sliding parts when loads are normal and no shock 
loads are experienced. They may also be used in moderate 
automotive wheel bearing and chassis service. 

شحم  جي بي 

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات، 
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

NLGI  Grade
Color  
Texture
Thickner Type
Mineral Oil Viscosity @ 40 ºC
 @ 100 ºC
Dropping Point (min)
Worked Penetration at 25 ºC
Oil Separation, mass % (max)
Operating Temp
Rust Test
Product Code 

-
-
-
-
cSt
cSt
ºC
mm/10
wt %
ºC
-

3
Light Brown

Smooth
Lithium

200.0
17.5
195

220/250
5.0

Pass
0130

2
Light Brown

Smooth
Lithium

200.0
17.5
190

265/295
5.0

                               -10 to 130
Pass

0120

-
Visual
Visual
-
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2265
ASTM D-217
ASTM D-1742
-
ASTM D-1743

المواصفات
تصنيعه  تم  العامة  لÕغراض  ليثومي  شحم  عن  عبارة  بي  جي  بترومين  شحم  إن 
خصيص° لتوفير مقاومة ا�كسدة الفعالة والحماية من الصدأ و الحتات. إن استخدام 
الصابون الليثومي في هذا الشحم يوفر ثبات تركيب كيمائي عالي ومقاومة لÌنحالل 
الحراري والتلف، كما يقاوم  الغسل بالماء. يحتوي هذا الشحم على نوع من البوليمر 

يقاوم فصل الزيت. 

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام شحم بترومين جي بي (لÕغراض العامة) لتشحيم العناصر الدوراة 
الدوارة  وا�ستخدامات  الرأسي  ا�دارة  لعمود  ا�ثقل  التماسك  .يفضل  ا�بر  ومحامل 
لمدارج الجزء المتحرك الخارجي. إنه مناسب لÌستخدام تحت ا�حوال الرطبة أو الجافة. 
كما يوصى ايض° بإستخدامه لتشحيم المحامل البسيطة والكامات والوسائط وا�جزاء 

المنزلقة ا�خرى عندما تكون ا�حمال عادية والتستخدم ا�حمال الصادمة. 
وخدمة  المتوسطة  السيارات  عجالت  محامل  في  الشحم  هذا  إستخدام  يمكن 

الهيكل القاعدي . 

المزايا
معدل واسع من درجات الحرارة الصالحة لÌستخدام.   •

الحماية ضد الصدأ والتآكل.  •
مقاومة الغسل بالماء في ا�حوال الرطبة.   •

خصائص توزيع جيدة .   •
أن قدرته لÕغراض العامة تقلل من قائمة مخزون الشحم بالوحدة.   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف أن أل جي أي
اللون
التكوين
نوع المكثف
لزوجة الزيت عند ٤٠ درجة مئوية
لزوجة الزيت عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة التسييل (ا�دنى)
ا�ختراق المصنوع عند ٢٥ درجة مئوية
فصل الزيت، كتلة % (الحد ا�قصى)
درجة حرارة التشغيل
إختبار الصدأ
رمز المنتج



GP GREASE (ZF)

Description
PETROMIN GP GREASE (ZF) is Zinc Free with lithium soap based. It is 
a general-purpose greases speci�cally formulated to provide 
e�ective oxidation resistance, rust and corrosion protection.  The 
use of lithium soap in this grease provides excellent structural 
stability throughout their recommended temperature range.  It 
possess high chemical stability and resistance to thermal 
breakdown and deterioration.  It also resist water washing.  It 
contain special type of polymer to withstand oil separation.

Bene�ts
• Wide range of usable temperatures.
• Protection against rust and corrosion.
• Resistance to water-washing and wet conditions.
• Good dispensing characteristics.
• General-purpose capability reduces plant inventory of greases.

Applications
PETROMIN GP ZINC FREE GREASE is recommended for lubrication of 
rolling element and needle bearings.  The heavier consistency is 
preferred for vertical shaft and outer race rotating applications.  This 
is suitable for use under either wet or dry conditions.  This product 
is also recommended for the lubrication of plain bearings, cams, 
ways and other sliding parts when loads are normal and no shock 
loads are experienced.  They may also be used in moderate 
automotive wheel bearing and chassis service.

شحم  جي بي  (زيد أف)

*هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) وُيستخد
في صناعات المطابع ودور النشر.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

NLGI  Grade
Color  
Texture
Thickener Type
Mineral Oil Viscosity @ 40 ºC
 @ 100 ºC
Dropping Point (min)
Worked Penetration at 25 ºC
Oil Separation, mass %  (max)
Operating temp
Rust Test
Product Code 

-
-
-
-
mm²s
mm²s
ºC
mm/10
wt, %
ºC
-
-

3
Blue

Smooth
Lithium

200.0
17.5
200

220/250
5.0

-10 to 130
Pass

0136

-
Visual
Visual
-
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2265
ASTM D-217
ASTM D-1742
-
ASTM D-1743
-

المواصفات
إن شحم بترومين جي بي (زيد اف) لÕغراض العامة عبارة عن شحم خالي من الزنك 
أساسه صابون ليثومي. أنه شحم لÕغراض العامة تم تصنيعه تحديدÇ لتوفير مقاومة 
ا�كسدة الفعالة والحماية ضد الصدأ والحتات. إن إستخدام الصابون اليثومي في هذا 
يقاوم  والتلف. كما  الحراري  ا�نحالل  العالي ومقاومة  التركيبي  الثبات  يوفر  الشحم 

الغسل بالماء أيض°. أنه يحتوي على نوع خاص من البوليمر يقاوم فصل الزيت. 

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام شحم بترومين جي بي الخالي من الزنك لتشحيم العناصر الدوارة 
الدوارة  وا�ستخدامات  الرأسي  ا�دارة  لعمود  ا�ثقل  التماسك  ويفضل  ا�بر  ومحامل 
ومدرج الجزء المتحرك الخارجي . إنه صالح لÌستخدام في الظروف الرطبة أو الجافة. 
الكامات،  البسيطة،  التحميل  كراسي  لتشحيم  أيض°  المنتج  هذا  بإستخدام  يوصى 
الوسائط وا�جزاء المنزلقة االخرى عندما تكون ا�حمال عادية واليتم إستخدام ا�حمال 

الصادمة. يمكن إستخدامه أيض° لمحامل عجالت السيارات وخدمة الهيكل القاعدي. 

المزايا
معدل واسع لدرجات الحرارة الصالحة لÌستخدام.   •

الحماية ضد الصدأ والحتات .   •
مقاومة الغسل بالماء وا�حوال الرطبة.   •

خصائص توزيع جيدة .   •
إن تميزه بقدرة ا�غراض العامة يقلل من مخزون الشحم بالوحدة.   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف أن أل جي اي
اللون
   التكوين
نوع المكثف
لزوجة الزيت عند ٤٠ درجة مئوية
لزوجة الزيت عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة التسييل (ا�دنى)
ا�ختراق المصنوع عند ٢٥ درجة مئوية
فصل الزيت، كتلة % (الحد ا�قصى)
درجة حرارة التشغيل
إختبار الصدأ
رمز المنتج



GREASE EP

Description
PETROMIN EP GREASE series is extreme pressure lithium soap 
grease, which contains oxidation, rust and corrosion inhibitors and 
provides excellent EP properties. The use of a lithium soap base 
ensures e�ective resistance to softening under severe working 
conditions, e�cient water resistance and a consistency, which 
remains relatively constant over the recommended range of 
operating temperatures. Petromin EP Grease is non-corrosive to 
both steel and copper. The later is of importance because of the use 
of bronze cages in many anti-friction bearings. The grease exhibits 
e�ective resistance to bleeding and superior resistance to water 
washout. 

Bene�ts
• Superior lubrication under heavy and shock loading.
• Excellent load carrying ability.
• Excellent resistance to water washing.
• Effective rust protection and corrosion resistance.

Applications
PETROMIN EP GREASE is recommended for lubrication of plain and 
rolling element bearings in normal through heavy-duty industrial 
applications. It is are suitable where loads are high or shock loads 
are present. It resists water washing and provide rust protection for 
bearings if water is present. The softer grades are particularly 
suitable for use in centralized lubrication systems. Can be used for 
both automotive and industrial applications. 

شحم  اي بي

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات، 
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

NLGI GRADE
Color 
Texture
Thickener Type
Mineral Oil Viscosity @ 40ºC
 @100ºC
Dropping Point (min)
Worked Penetration @ 25 ºC
Oil Separation, mass % (max)
Operating Temp
Rust Test
Product Code 

-
-
-
-
mm²s
mm²s
ºC
mm/10
ºC

-
-

1
Dark Brown

Smooth
Lithium

200.0
17.5
185

310/340
-

Pass
0140

2
    Dark Brown

Smooth
Lithium

200.0
17.5
195

265/295
5.0

-
Pass

0150

3
Dark Brown

Smooth
Lithium

200.0
17.5
195

220/250
5.0

-
Pass

0470

-
Visual
Visual
-
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2265
ASTM D-217
ASTM D-1742

ASTM D-1743
-

المواصفات
إن شحم بترومين اي بي عيارة عن شحم صابوني ليثومي للضغط ا�قصى  يحتوي 
إستخدام  إن  ا�قصى.  والضغط  والحتات  الصدأ  ا�كسدة،  لمنع  مميزة  خصائص  على 
العمل  ظروف  تحت  للتليين  الفعالة  المقاومة  يؤكد  ليثومية  قاعدة  ذي  صابون 
درجات  مدى  على  نسبي°  ثابت  بشكل  يبقى  الذي  وتماسكه  الماء  ومقاومة  الشاقة 

حرارة التشغيل. 

إن شحم بترومين اي بي (للضغط ا�قصى)  يقاوم الحتات لكل من الفوالذ والنحاس 
مما يشكل قدرÇ من ا�همية نسبة �ستخدام أقفاص  بروزنية في العديد من المحامل  
للزيت  الشحم  لنزف  فاعلة  مقاومة  يبدي  الشحم  هذا  أن  لÌحتكاك.  المقاومة 

والمقاومة العالية لتصريف الماء. 

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام شحم بترومنين اي بي (للضغط ا�قصى) لتشحيم محامل العناصر 
العادية والدوارة في ا�ستخدامات العادية وحتى ا�ستخدامات الشاقة . إنه الشحم 
بالماء  الغسل  يقاوم  إنه  الصارمة.  وا�حمال  الثقيلة  الحموالت  حاالت  في  المناسب 
ويوفر الحماية من الصدأ للمحامل عند وجود الماء. إن أنواع  هذا الشحم ا�كثر نعومة 
المركزية، كما يتم إستخدام  التشحيم   أنظمة  هي ا�نسب تحديدÇ لÌستخدام في 

الشحم لكل من السيارات وللعمليات الصناعية. 

المزايا
مستوى تشحيم عالي في حاالت الحمولة الثقيلة والصارمة .   •

قدرة ممتازة لنقل ا�حمال.   •
مقاومة  ممتازة للغسل بالماء.   •

حماية فعالة ضد الصدأ ومقاومة الحتات.  •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف أن أل جي اي
اللون
التكوين
نوع المكثف
لزوجة الزيت عند ٤٠ درجة مئوية
لزوجة الزيت عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة التسييل (ا�دنى)
ا�ختراق المصنوع عند ٢٥ درجة مئوية
فصل الزيت، كتلة % (الحد ا�قصى)
درجة حرارة التشغيل
إختبار الصدأ
رمز المنتج



GREASE HI-TEMP

Description
PETROMIN HI-TEMP GREASE is formulated with an inorganic 
thickener and highly re�ned base oil. It contains EP agent and rust 
inhibitors. PETROMIN HI-TEMP GREASE possesses resistance to 
water washing and provides e�ective protection against rust and 
corrosion for both ferrous and non-ferrous metals. 

Bene�ts
• Thickener does not melt, extremely high dropping point. 
• Will not soften and leak from bearings exposed to high     
 temperature. 
• Resistance to water washing, steam and humid conditions. 
• Consistency maintained despite cycling temperature conditions. 
• Good pumpability. 
• Molybdenum enhanced EP characteristics. 

Applications
PETROMIN HI-TEMP GREASE is recommended for applications 
where continuous high temperatures or intermittent very high 
temperatures are experienced. The maximum usable temperature 
for Hi-Temp Grease for extended service is 200 ºC.  
PETROMIN HI-TEMP GREASE is recommended for application such 
as furnace door bearings and kiln car wheel bearings and for 
general industrial lubrication where non-melting grease is required. 
It can also be used in ambient temperature applications such as roll 
neck bearings where high resistance to water washing is needed. 

شحم  هاي  تيمب

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات، 
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

NLGI GRADE
Color 
Texture
Thickener Type
Mineral Oil Viscosity  @ 100 ºC
Dropping Point (min)
Rust Test 
Timken OK Load
Worked Penetration at 25 ºC
Oil Separation, mass % (max)
Operating Temp

MoS2
Product Code  

-
-
-
-
mm²/s
ºC
  -
kg
mm/10
% mass
ºC
ºC
% mass
-

2
Grey Black

Smooth
Bentonite

25.0
>300
Pass
>40

255/295
<1

Stationary Sys max 200
Circulation Sys max 275

0.25
0170

-
Visual
Visual
-
ASTM D-445
ASTM D-2265
ASTM D-1743
ASTM D-2509
ASTM D-217
ASTM D-1742
-
-
ASTM D-4951
-

المواصفات
مكرر  أساسي  وزيت  عضوي  غير  مكثف  من  مصنوع  هاي-تيمب  بترومين  شحم  إن 
شحم  يمتلك  للصدأ.  ومقاومات  أقصى  ضغط  عامل  على  يحتوي  إنه  عالي°.   Çتكرير
الصدأ  ضد  الفعالة  الحماية  ويوفر  بالماء  للغسيل  مقاومة  تيمب  هاي  بترومين 

والحتات لكل من المعادن المحتوية والغير محتوية على الحديد الثنائي التكافؤ. 

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام شحم بترومين هاي-تيمب لÌستخدامات التي تكون فيها الحرارة 
القصوى  الحرارة  إن درجات  المتقطعة.   Çالعالية جد الحرارة  العالية مستمرة ودرجات 
الصالحة لÌستعمل لشحم هاي تيمب للخدمة الممتدة هي ٢٠٠ درجةة مئوية. ويوصى 
سيارة  عجالت  ولمحامل  الفرن  باب  لمحامل  هاي-تيمب  بترومين  شحم  بإستخدام 
الفرن وللتشحيم الصناعي العام عندما تكون هنا حاجة للشحم الذي اليذوب. يمكن 
الدوار عندما  العنق  المحيطة كمحامل  الحرارة  ايض° في حاالت استخدام  إستخدامه 

تكون هناك حاجة لمقاومة عالية للغسل بالماء. 

المزايا
 .Çاليذوب المكثف، نقطة تسييل عالية جد  •

لن يصبح لين° ولن يحدث تسرب من الحامالت المعرضة لحرارة عالية.   •
مقاومة الغسيل بالماء والبخار وا�حوال الرطبة.   •

التماسك المحافظ عليه على الرغم من حاالت الحرارة المتغيرة دوري° .   •
قابلية الضخ الجبدة.   •

خصائص الضغط ا�قصى المعزز بالموليبدنوم.   •

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف أن أل جي اي
اللون
التكوين
نوع المكثف
لزوجة الزيت عند ١٠٠ درجة مئوية 
نقطة التسييل (ا�دنى)
إختبار الصدأ
حمل تايمكن أوكيه
ا�ختراق المصنوع عند ٢٥ درجة مئوية
فصل الزيت، كتلة % (الحد ا�قصى)
 درجة حرارة التشغيل

الموليندوم الكبريتي الدقيق الكبريتيد
رمز المنتج



GREASE SUPER HI-TEMP

Description
PETROMIN SUPER HI-TEMP GREASE is formulated with an inorganic 
thickener and highly re�ned base oil. It contains EP agent and rust 
inhibitors. PETROMIN SUPER HI-TEMP GREASE possesses resistance 
to water wash and provides e�ective protection against rust and 
corrosion for both ferrous and non-ferrous metals. 

Bene�ts
• Thickener does not melt, extremely high dropping point. 
• Will not soften and leak from bearings exposed to high     
 temperature. 
• Resistance to water washing, steam and humid conditions. 
• Consistency maintained despite cycling temperature conditions. 
• Good pumpability. 
• Molybdenum rich, giving the grease a superb load carrying   
 ability and enhance high temp characteristics.

Applications
PETROMIN SUPER HI-TEMP GREASE is recommended for 
applications where continuous high temperatures or intermittent 
very high temperatures are experienced. The maximum usable 
temperature for Hi-Temp Grease for extended service is 220 ºC.  
PETROMIN SUPER HI-TEMP GREASE is recommended for application 
such as furnace door bearings and kiln car wheel bearings and for 
general industrial lubrication where non-melting grease is required. 
It can also be used in ambient temperature applications such as roll 
neck bearings where high resistance to water washing is needed. 

شحم سوبر هاي-تيمب

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات، 
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

NLGI GRADE
Color 
Texture
Thickener Type
Mineral Oil Viscosity  @ 100 ºC
Dropping Point (min)
Timken OK Load
Worked Penetration at 25 ºC
Oil Separation, mass % (max)
Operating Temp

MoS2
Product Code  

-
-
-
-
mm²/s
ºC
kg
mm/10
% mass
ºC
ºC
% mass
-

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

تصنيف أن أل جي اي
اللون
التكوين
نوع المكثف
لزوجة الزيت عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة التسييل (ا�دنى)
حمل تايمكن أوكيه
ا�ختراق المصنوع عند ٢٥ درجة مئوية
فصل الزيت، كتلة % (الحد ا�قصى)
درجة حرارة التشغيل

الموليندوم الكبريتي الدقيق الكبريتيد
رمز المنتج

2
Grey Black

Smooth
Bentonite

25.0
>300
>40

255/295
<1

Stationary Sys max 200
Circulation Sys max 275

2.0
0180

-
Visual
Visual
-
ASTM D-445
ASTM D-2265
ASTM D-2509
ASTM D-217
ASTM D-1742
-
-
ASTM D-4951
-

المواصفات
إن شحم بترومين سوبر هاي-تيمب سوبر مكون من مكثف  غير عضوي وزيت أساسي 

مرر تكريرÇ عالي°. إنه يحتوي على عامل ضغط أقصى مع مقاومات للصدأ. 
يوفر  كما  بالماء  الغسل  ضد  مقاومة  سوبر  تيمب  هاي  سوبر  بترومين  زيت  يمتلك 
على  محتوية  والغير  المحتوية  المعادن  من  لكل  والتآكل  الصدأ  ضد  فعالة  حماية 

الحديد الثنائي التكافؤ. 

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام شحم بترومين سوبر هاي-تيمب لÌستخدام عند ممارسة درجات 
حرارة  درجة  اقصى  إن  متقطعة.   Çجد عالية  حرارة  درجات  أو  متصلة  عالية  حرارة 
مستخدمة لشحم سوبر  هاي تيمب للخدمة الممتدة هي ٢٢٠ درجة مئوية . يوصى 
بإستخدام شحم بترومين هاي تيمب سوبر لمحامل باب الفرن ولمحامل عجالت عربة 
اليذوب.  لشحم  حاجة  هناك  يكون  عندما  العامة  لصناعية  الشحم  ولحاالت  الفرن 
عندما  الدوار  العنق  كمحامل  المحيطة  الحرارة  �ستخدامات  ايض°  إستخدامه  يمكن 

يتطلب ا�مر وجود مقاومة عالية للغسل بالمـاء. 

المزايا
 .Çاليذوب المكثف، درجة تسييل عالية جد  •

اليصبح لين°، ولن يحدث تسرب من المحامل المعرضة لدرجات حرارة عالية.   •
يقاوم الغسل بالماءوالبخار والحاالت الرطبة.   •

يحافظ على التماسك على الرغم من حاالت الحرارة المتغيرة دوري°.   •
قابلية الضخ الجيدة.   •

غني بالموليبدنوم مما يعطي الشحم قدرة ممتازة لحمل ا�ثقال ويعزز خصائص    •
الحرارة العالية.   



GREASE MP 2 (JOR) 

Description
PETROMIN GREASE MP 2 is multi-purpose covering a wide variety of 
moderate service applications.  It is formulated with a lithium 
12-hydroxy stearate soap base and solvent-re�ned high-viscosity 
index mineral base oils to act as the lubricant.  It contains special 
chemical additives, which enhanced oxidation resistance and 
special type of polymer to withstand oil separation.

Bene�ts
• Long service life.
• Resistance to water washing in moderate conditions.
• Good dispensing characteristics.

Applications
PETROMIN GREASE MP 2 is recommended for the lubrication of 
automotive chassis �ttings and bearings and for general industrial 
lubrication where service conditions are moderate.  It may be used 
in passenger cars, vans, trucks, farm tractors and general industrial 
equipment, machine tools and home appliances.

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

NLGI GRADE
Color 
Texture
Thickner Type
Mineral Oil Viscosity   @ 40 ºC
 @ 100 ºC
Dropping Point (min)
Worked Penetration at 25 ºC
Oil Separation, mass % (max)
Operating Temp
Base Number 
Sulphated Ash 
Zinc
Product Code 

-
-
-
-
mm²/s
mm²/s
ºC
mm/10
% mass
ºC
mg KOH/g
%mass
ppm
-

2
Light Brown

Smooth
 Lithium

200.0
17.5
190

266/295
5

-10 to 120
<1.0
<.05
<20

0200

Visual
Visual
-
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2265
ASTM D-217
ASTM D-1742
-
ASTM D-2896
ASTM D-874
ASTM D-4951
-

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
لÌستخدمات  واسع°  تنوع°  ويغطي  ا�غراض  متعدد   ٢ بي  إم  بترومين  شحم  إن 
حامض  دستيرات   ١٢ هيدروكسي  فلزي  عنصر  من  مكون  إنه   . المتنوعة  الخدمية 
االستيارتنك واساسه صابون  ويتم خلطه مع زيوت اساسية معالجة بالمذيبات وذات 
معدل لزوجة عالي لتعمل كالمشحم. كما تضاف اليه ايضً° إضافات كيمائية خاصة 

لتعزز مقاومة   ا�كسدة مع بوليمر خاص لمقاومة فصل الزيت. 

ا�ستخدام
الهيكل  تكون  تركيبات عندما  لتشحيم   ٢ بي  إم  بترومين  بإستخدام شحم  يوصى 
عندما  العامة  الصناعية  التشحيم  ولعمليات  التحميل  وكراسي  للسيارات  القاعدي 
الشاحنات  الركاب،  سيارات  في  إستخدامه  يمكن  معتدلة.  الخدمة  متطلبات  تكون 
المكائن    وأدوات  العامة  الصناعية  والمعدات  الزراعية  الجرارات  الشاحنات،  المقفولة، 

وا�دوات  المنزلية. 

المزايا
عمر خدمة طويل.  •

مقاومة الغسيل بالماء في الظروف المعتدلة.   •
خصائص تشتيت جيدة.   •

  (JOR)شحم  إم بي ٢

تصنيف أن أل جي اي
اللون
التكوين
نوع المكثف
لزوجة الزيت عند ٤٠ درجة مئوية
لزوجة الزيت عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة التسييل (ا�دنى)
ا�ختراق المصنوع عند ٢٥ درجة مئوية
فصل الزيت، كتلة % (الحد ا�قصى)
درجة حرارة التشغيل
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
الزنك
رمز المنتج



OHC PROTECTIVE GREASE 

Description
Petromin OHC Protective Grease is an advanced formulae & 
chemically stable protective grease. It is speci�cally developed for 
overhead line conductors made of aluminium.  It is formulated with 
lithium 12-hydroxy stearate soap. It contains cold flow enhancers & 
temperature resistant additive to act as the lubricant and to protect 
the layers of conductor against corrosion, fretting & high 
temperature oxidation during the conductor’s entire service life. It is 
having an exceptionally low oil bleed characteristics with an 
elevated drop point. This ensures migration of performance 
additive from the conductor.

It contains special chemical additives, which enhance oxidation 
resistance and contains high percentage of soap while comparing 
to normal General or multipurpose greases.

Bene�ts
• Excellent performance in wide range of Environment, such as   
 coastal area with salinity, area with high  humidity/pollution and  
 in aggressive atmosphere  
• Long service life.
• Minimal oil bleed at normal and post fault temperature 
• Reliable performance as it stays well in place in the cable
• Excellent Drop point stability for a longer usage
• Wide ambient temperature stability (The grease shall remain to  
 have its plasticity down to -20 0C to a very hot ambient     
 temperature). 

Applications
Petromin OHC Protective Grease is recommended for the 
lubrication of coductors and wires of following category due to its 
low oil-soap separation at operating temperature 
• Hard drawn Aluminium wires
• Zinc coated Steel wires
• Aluminium clad steel wires
• Aluminium-Magnessium-Silicon alloy wires

شحم الوقـــاية أو اتش سي

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Appearance
Color 
Texture
Thickener Type
Alkalinity
Acidity
Drop Point
Worked Penetration at 25 ºC
Oxidation Stability, Pressure
drop after 100 h at 100 ºC
Copper Strip Corrosion
Oil Separation after 1h at 100 0C
Product Code 

Mass %
Mass %
ºC
mm/10
psi

Rating
Mass %

Homogeneous
Light Brown

Smooth
 Lithium

0.03
Nil
210
192 
3.0

1b
0.1 

0300

Visual
Visual
Visual
-
ASTM D-128
ASTM D-128
ASTM D-2265
ASTM D-217
ASTM D-942

ASTM D-4048
IP-121

Meets
IEC 61394

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
أن شحم بترومين للوقاية أو اتش سي عبارة عن معادلة متطورة وهو شحم للوقاية 
من  المصنوعة  العلوي  الخط  لموصالت  خصيص°  تطويره  تم  لقد  كيمائي.  ثبات  مع 
تعمل  للحرارة  مقاومة  وإضافة  بارد  انسياب  ذات  معززات  على  .يحتوي  ا�لمونيوم 
الحرارة  وأكسدة  بالحت  والتآكل  الحتات  من  الموصل  طبقات  وتحمي  كالمشحم 
البارد  النزف  بخصائص  الشحم  هذا  يتميز  الكاملة.  الموصل  خدمة  عمر  أثناء  العالية 
من  ا�داء  اضافة  إرتحال  يؤكد  بدورره  وهذا  عالية.  تسييل  نقطة  مع  عادية  الغير 

الموصل. 
ا�كسدة وتحتوي على نسبة  تعزز مقاومة  إضافات كيمائية خاصة  انه يحتوي على 
مئوية عالية من الصابون   عند مقارنته مع الشحوم العادية وذات ا�غراض المتعددة.

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام شحم الوقاية أو اتش سي لتشحيم الموصالت وا�سالك بالنسبة 
التي يتمتع بهـا  المنخفضة  الزيت عن الصابون  التالية نتيجة لخاصية  فصل  للفئات 

عند التشغيل عند درجات الحرارة:
أسالك ا�لمونيوم المسحوبة بشدة.  •

أسالك الفوالذ المغطاة بالزنك.  •
أسالك الفوالذ المكسوة با�لمونيوم.  •

أسالك من خليط معدني من ا�لومنيوم – المقانزيوم – السيلكون.  •

المزايا
أداء ممتاز  في مجاالت بيئية واسعة كالمناطق الساحلية  ذات الملوحة ، المناطق    •

التي تتميز برطوبة / تلوث عالي عند الطقس القاسي.  
عمر خدمة طويل   •

نزف الزيت بحد أدنى عند درجات الحرارة العادية وما بعد الخطأ.  •
أداء يعتمد عليه النه يبقى بطريقة جيدة داخل السلك.  •

درجات ثبات ممتازة  لنقطة التسييل لÌستخدام ا�طول.  •
الى  لدونته  على  محافظ°  الشحم  (يبقى  المحيطة    الحرارة  درجات  مع  واسع  ثبات   •

معدل أدنى حتى 20- درجة مئوية الى درجات الحرارة العالية المحيطة).

المظهر
اللون
التكوين
نوع المكثف
القلوية
الحموضة
نقطة التسييل (ا�دنى)
ا�ختراق المصنوع عند ٢٥ درجة مئوية
استقرار التأكسد عند انخفاض الضغط بعد ١٠٠
ساعة عند درجة حرارة ١٠٠ درجة مئوية
تآكل شريحة النحاس
فصل الزيت، بعد ساعة عند ١٠٠ درجة مئوية   
رمز المنتج



GREASE EP (JOR) 

Description
EP Grease is extreme pressure lithium soap grease, which contain 
oxidation, rust and corrosion inhibitors and provide excellent EP 
properties.  The use of a lithium soap base ensures e�ective 
resistance to softening under severe working conditions, e�cient 
water resistance and a consistency, which remains relatively 
constant over the recommended range of operating temperatures.  
EP Greases are non-corrosive to both steel and copper.  The later is 
of importance because of the use of bronze cages in many 
anti-friction bearings.  This grease showed e�ective resistance to 
bleeding and superior resistance to water washout properties. 

Bene�ts
• Superior lubrication under heavy and shock loading.
• Excellent load carrying ability.
• Excellent resistance to water washing.
• Effective rust protection and corrosion resistance.

Applications
EP Greases are recommended for lubrication of plain and rolling 
element bearings in normal through heavy-duty industrial 
applications.  They are suitable where loads are high or shock loads 
are present.  They resist water washing and provide rust protection 
for bearings if water is present.  The softer grades are particularly 
suitable for use in centralized lubrication systems. Can be used for 
both automotive and industrial applications.

*أن البيانات واالرقام الواردة هنا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز المواصفات،
  ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

NLGI GRADE
Color 
Texture
Thickener Type
Mineral Oil Viscosity @ 40ºC
 @100ºC
Dropping Point (min)
Worked Penetration @ 25 ºC
Oil Separation, mass % (max)
Operating Temp
Base Number 
Rust Test
Timken OK Load
Product Code 

-
-
-
-
mm²s
mm²s
ºC
mm/10
% mass
ºC
mg KOH/g 
-
kg

2
Dark Brown

Smooth
Lithium

200.0
17.5
195

265/295
5

-10 to 125
< 1.0
Pass
18

0490

-
Visual
Visual
-
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2265
ASTM D-217
ASTM D-1742
-
ASTM D-2896
ASTM D-1743
ASTM D-2509

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالوحداتالتقييم أسلوب ا�ختبار

المواصفات
أن شحم إي بي عبارة عن شحم صابوني ليثومي يتميز ويحتوي على موانع ا�كسدة 
صابون  إستخدام  إن  الممتازة.  القاسي  الضغط  خصائص  يوفر  كما  والحتات  والصدأ 
اساسي ليثومي يؤكد المقاومة الفاعلة للتليين عند ظرف التشغيل القاسية، ويوفر 
المقاومة الفاعلة ضد الماء والتماسك على مدى درجات حرارة التشغيل الموصى بها. 
إن شحوم إي بي ليست قابلة للحتات لكل من الفوالذ والنحاس. ويشكل ذلك أهمية 
�ستخدام أقفاص البرونز في العديد من كراسي التحميل المضادة لÌحتكاك. أظهر 

هذا الشحم مقاومة فاعلة للنزف ومقاومة عالية لخصائص تصريف المياه.

ا�ستخدام
يوصى بإستخدام شحوم إي بي لتشحيم عناصر كراسي التحميل العادية والدوارة في 
مناسبة   شحوم  إنها  القاسية.  وحتى  العادية  من   Çإمتداد الصناعية  ا�ستخدامات 
عندما تكون االحمال ثقيلة أو صدمية. انها تقاوم الغسيل بالماء وتوفر الحماية ضد 
هذه  من  ا�نعم  الدرجات  إن   . الماء  توفرت  متى  التحميل  لكراسي  بالنسبة  الصدأ 
يمكن  والتي  المركزية  التشحيم  بأنظمة  لÌستخدام   Çتحديد مناسبة  الشحوم 

إستخدامها لكل من إستخدامات السيارات وا�ستخدامات الصناعية.

المزايا
تشحيم ممتاز عند ا�حمال الثقيلة والصادمة.   •

قدرة ممتازة لحمل ا�ثقال.   •
مقاومة ممتازة لحمل ا�ثقال.   •
مقاومة ممتازة للغسل بالماء.  •

حماية فعالة ضد الصدأ ومقاومة الحتات.  •

  (JOR)شحم إي بي 

تصنيف أن أل جي اي
اللون
التكوين
نوع المكثف
لزوجة الزيت عند ٤٠ درجة مئوية
لزوجة الزيت عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة التسييل (ا�دنى)
ا�ختراق المصنوع عند ٢٥ درجة مئوية
فصل الزيت، كتلة % (الحد ا�قصى)
درجة حرارة التشغيل
الرقم القاعدي
إختبار الصدأ
حمل تايمكن أوكيه
رمز المنتج



SPECIALITY PRODUCTS

SPECIALITY PRODUCTS
صة

خا
ت ال

جا
المنت

المنتجات الخاصة



PETROMOULD SR

Description
PETROMIN PETROMOULD SR is blended from highly re�ned, solvent 
treated mineral base oils, and advanced additives of polymerized 
esters to exhibit extreme pressure, and good lubricity properties.
PETROMOULD SR oil is free from chlorine, sulphur and phosphorous 
hence becomes environment friendly.

PETROMOULD SR oil is ash less and burns o� cleanly.

Bene�ts
• High thermal, oxidative and hydrolytic stability.
• Do not cause staining.
• Excellent bio stability properties.
• Optimum viscometric properties.

Applications
Recommended for continues casting mould release applications.

بترومولد  اس آر

*هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) وُيستخد
في صناعات المطابع ودور النشر.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Speci�c Gravity  @ 15°C
Viscosity @ 40°C
 @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Neutralization No.
Product Code

-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
mg KOH/g
-

0.891
296
31.2
145
233
-9
1.5
0.7

1880

ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-974
-

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالتقييم الوحداتأسلوب ا�ختبار

المواصفات
آر من زيوت أساسية معدنية مكررة ومعالجة  يتم خلط زيت بترومين بترومولد اس 
بأسلوب رفيع مع اضافات كيميائية مطورة مع أمالح عضوية مضاعفة ا صل لتوفير 

خصائص الضغط العالي والتزييت الجيد.
إن زيت بترومين بترومولد خالي من الكلورين والكبريت والفسفور ولهذا فهو صديق 

البيئة. كما وأنه خالي من الرماد ويحترق نظيف�.

ا�ستخدام
يوصى بإستخدامه لعمليات اطالق قوالب االنسكاب المستمرة.

المزايا
ثبات جيد عند درجات الحرارة العالية وا كسدة والحاالت الهيدروليكية.  •

اليسبب بقع.  •
ذو خصائص ثبات ممتازة.  •

خصائص ممتازة لمعايير اللزوجة.  •

الكثافة النوعية عند ١٥ درجة مئوية
الزوجة              عند ٤٠ درجة مئوية
 عند ١٠٠ درجة مئوية 
معادل اللزوجة
نقطة الوميض
نقطة االنسكاب
اللون
رقم التعادل
رقم المنتج



PETROMOULD TR

Description
PETROMIN PETROMOULD TR is blended from highly re�ned, solvent 
treated mineral base oils, and advanced additives of polymerized 
esters to exhibit extreme pressure, and good lubricity properties.
PETROMOULD TR oil is free from chlorine, sulphur and phosphorous 
hence becomes environment friendly.

PETROMOULD TR oil is ash less and burns o� cleanly.

Bene�ts
• High thermal, oxidative and hydrolytic stability.
• Do not cause staining.
• Excellent bio stability properties.
• Optimum viscometric properties.

Applications
Recommended for concrete mould release applications.

بترومولد  تي آر

*إن هذه البيانات واالرقام الواردة هنـا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة. 

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Speci�c Gravity  @ 15 °C
Viscosity  @ 40 °C
                    @ 100 °C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Neutralization No.
Product Code

-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
mg KOH/g

0.888
316
32.4
143
226
-9
0.5

1960

ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-974
-

المواصفات
بالمذيبات  معالجة  معدنية  أساسية  زيوت  من  آر  تي  بترومولد  بترومين  زيت  يتكون 
المكررة العالية الجودة مع إضافات متطورة من أمالح الكحول المبلورة لتوفير الضغط 

ا قصى وخصائص التشحيم الجيدة.  
إن هذا الزيت خالي من الكلور والكبريت والفسفور مما يجعله صديق� للبيئة.    

إن زيت بترومولد خالي من الرماد ويحترق بنظافة.

ا�ستخدام
يوصى بإستخدامه لتطبيقات إطالق قالب الخليط ا سمنتي. 

المزايا
ثبات حراري  ومؤكسد  ومائي عالي .   •

اليسبب التصبغ.    •
خصائص ثبات حيوي.  •

خصائص  قياس اللزوجة المثلي.  •

خصائص المنتج*

الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي او سي
دررجة الصب
الرقم التعادلي
رمز المنتج

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالتقييم الوحداتأسلوب ا�ختبار



FLUSHING OIL

Description
PETROMIN FLUSHING OIL is a light-bodied mineral oil for flushing 
automotive, industrial and agricultural engines, gearboxes, 
transmission and hydraulic systems. It is compatible with other 
petroleum oils used in circulating systems. 

Bene�ts
• Circulates freely, reaching even remote locations. 
• Scavenges dirt and deposits from surfaces. 
• Non-corrosive. 
• Protects surfaces from rusting. 

Applications
PETROMIN FLUSHING OIL is used for flushing engines, manual 
gearboxes and axles, circulating and hydraulic systems and other 
applications where low-viscosity oil is required. 

زيت التنظيف 

*إن هذه البيانات واالرقام الواردة هنـا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة. 

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
               @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point
Pour Point
Color
Product Code

-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
-

0.865
21.0
4.2
101
210
-12
0.5

3110

ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
-

المواصفات
لتنظيف  بستخدم  لزوجة جمود خفيف  ذو  زيت معدني  للتنظيف  بترومين  زيت  إن 
نقل  وأنظمة  التروس  وعلب  والزراعية،  الصناعية  والمحركات  السيارات 
المستخدمة  ا خرى  البترولية  الزيوت  إنه متوافق مع  الحركةوا نظمةالهيدروليكية. 

في ا نظمة الدوارة.

ا�ستخدام
يستخدم زيت بترومين للتنظيف لنظافة المحركات وعلب التروس اليدوية والمحاور 
وا نظمةالدوارة والهيدرولكية ولÁستخدامات االخرى عندما يكون الطلب على زيت 

ذي لزوجة منخفضة.

المزايا
ينتشر بحرية ليصل حتى الى المواقع البعيدة .  •

يكنس الوسخ والترسبات من ا سطح .  •
ضد التآكل.  •

يحمي ا سطح من الصدأ.   •

خصائص المنتج*

الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
اللون
رمز المنتج

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالتقييم الوحداتأسلوب ا�ختبار



SUPER MP TRACTOR (JOR)

Description
Petromin Multipurpose Super MP Tractor Oil is a high quality 
multi-functional, specially formulated for use in four strokes 
normally aspirated and turbocharged engines.
 
It can be used in various types of tractor crankcase, combine 
harvesters requiring single oil for the Tractor hydraulic Fluid (THF), 
transmission and �nal drives of modern farm equipment, industrial 
wheel and crawler tractors. Suitable, where tractor manufacturers 
specify the use of a Universal Tractor Transmission Oil (UTTO).

Bene�ts
• Multi application additive package enables use in transmission,  
 �nal drives and hydraulic system.
• Protection against acid, varnish, carbon deposits, formation of   
 gums, and reduces oil thickening.
• Multi-viscosity characteristic ensure rapid oil circulation on    
 start-up, preventing wear.
• Special friction modifier component that allows smooth action  
 of the wet brakes and power take-o� clutches, minimizing    
 chatter, stick slip and squawk.

Applications
Suitable for mixed fleets of agriculture tractors and associated 
equipment, automated manual transmission, gear boxes, mobile 
hydraulic system, and suitable in mobile or stationary diesel engine.

(JOR) سوبر ام بي تراكتور

*هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) وُيستخد
في صناعات المطابع ودور النشر.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity  @ 15°C
Viscosity       @ 40°C
                      @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Sulfated Ash
Color
Base Number (MIN)
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
% wt.

mg KOH/g

10W-30
0.8845
75.10
11.45
145
228
 -36
1.0

L2.5
 8.30
4600

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-874
ASTM D-1500
ASTM D-2896

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل)   
Gear Lube GL-4
Transmission API and ZF TE 05 S
UTTO Ford, Case, John & Massy Ferguson
 ZF TE-ML 03F/05F/06K 
 Allison C-2, C-3 & C-4

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالتقييم الوحداتأسلوب ا�ختبار

المواصفات
تم  اÆستخدامات  ومتعدد  عالية  كفاءة  ذو  تراكتور  بي  إم  سوبر  بترومين  زيت  إن 
عنها  المشفوط  أشواط  ا ربعة  ذات   المحركات  في  لÁستخدام  خصيص�  تصنيعه 

الهواء طبيعي� أو بالشحن التوربيني.
المشتركة  والحاصدات  بالجرارات  المرافق  علب  من  أنواع  عدة  في  إستخدامه  يمكن 
الحركة  ولناقل  للجرارات  الهيدروليكي  للسائل   Ëمفرد زيت�  تستخدم  التي 
والجرارات   ، الصناعية  والعجالت   ، الحديثة  الزراعية  للمعدات  النهائية  والمستخرجات 
المزنجرة.  إنه مناسب ايض� في الحاالت التي يحدد فيها صناع الجرارات استخدام زيت 

(UTTO)ناقل الحركة العالمي للجرارات

ا�ستخدام
صالح لعدة أنواع  من أساطيل الجرارات الزراعية المختلطة والمعدات المرتبطة بهـا: 
ناقالت الحركة ا توماتيكية واليدوية، وعلب التروس، والنظام الهيدروليكي المتحرك، 

كما وأنه مناسب بالنسبة لمحركات الديزل الثابتة والمنقولة.

المزايا
إن اÆضافات  ذات اÆستخدامات المتعددة  تمكن من إستخدام هذا الزيت في ن   •

اقالت الحركة، والمستخرجات النهائية والنظام الهيدروليكي.  
الحماية ضد الحامض، الوررنيش، ترسبات الكربون، تكون الصمغ،  كما يقلل من    •

تكثف الزيت.   
خصائص اللزوجة المتعددة تؤكد سرعة تدوير الزيت عند بداية التشغيل بما يمنع    •

التآكل.  
مكون خاص لتحسين اÆحتكاك بما يسمح العمل السلسل للفرامل الرطبة     •

ومعشقات التروس Æطالق الطاقة مما يقلل من اÆصطكاك والمسطرة المنزلقة    
والصرير.  

تصنيف جميعة مهندسي السيارات
 الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرماد الكبريتي
اللون
الرقم القاعدي
رمز المنتج



MP TRACTOR

Description
PETROMIN MULTIPURPOSE (MP) TRACTOR OIL is a high quality 
multi-functional, specially formulated for use in four stroke 
normally aspirated and turbocharged engines. It can be used in 
various types of tractor crankcase, combine harvesters requiring 
single oil for the  Tractor Hydraulic Fluid (THF), transmission and 
�nal drives of modern farm equipment, industrial wheel and crawler 
tractors. Suitable, where tractor manufacturers specify the use of a 
Super Tractor Oil Universal (STOU) type product, also referred to as 
Universal Tractor Transmission Oil (UTTO). 

Bene�ts
• Multi application additive package enables use in engines,    
 transmission, �nal drives and hydraulic system.
• Protection against acid, varnish, carbon deposits, formation of   
 gums, and reduces oil thickening.
• Multi-viscosity characteristic ensure rapid oil circulation on    
 start-up, preventing wear.
• Special friction modifier component that allows smooth action  
 of the wet brakes and power take-o� clutches, minimizing    
 chatter, stick slip and squawk.

Applications
Suitable to all types of Tractors where manufacturer recommend to 
use a STOU Product. Suitable for mixed fleets of agriculture tractors 
and associated equipment, automated manual transmission, gear 
boxes, mobile hydraulic system, and suitable in mobile or stationary 
diesel engine. 

ام بي تراكتور  

*إن هذه البيانات واالرقام الواردة هنـا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز
   المواصفات ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة. 

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity  @ 15°C
Viscosity       @ 40°C
                       @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Sulfated Ash
Base Number
Zinc 
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
% wt.
mg KOH/g
% wt.

15W-40
0.889
112.8
14.8
135
230
-24

1.378
6.7

0.14
4720

20W-40
0.893
132
15.1
115
235
-24

1.378
6.7

0.14
4810

*10W-30
0.882
77.4
11.6
144
229
-33

1.378
6.7

0.14
4710

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-874
ASTM D-2896
ASTM D-4951
-

Performance Level (Meets)
API CG-4/SF, GL4, ZF TE 
ACEA E3
UTTO Ford
 Case
 John & Massy Ferguson

STOU Ford M2C 159B/C
 M2C 134D
 John Deere J27 & J20C
 New Holland 82009201/2/3
 New Holland MAT 3525 3526
 Massy Ferguson CMS 
 M1139/1135/1144/1145

المواصفات
مصنع  الوظائف  ومتعدد  عالية  جودة  ذو  تراكتور  بي  ام  للجرارات  بترومين  زيت  إن 
الهواء  سحب  فيها  يتم  التي  أشواط  االربعة  ذات  للمحركات  لÁستخدام   خصيص� 

بشكل عادي ويتم شحنها تربيني�.     
يمكن إستخدام هذا الزيت في عدة أنواع على من مرافق الجرارات، وللجرارات الحصادة 
التي تتطلب زيت� أحادي�؛ وللسائل الهيدروليكي للجرار، ولناقل الحركة ووسائل التدوير  
النهائية للمعدات الزراعية الحديثة  وللعجالت الصناعية والجرارات المزنجرة. كما وانه 
ا غراض   العام  الممتاز  الجرارات  زيت  إستخدام  الجرارات  صناع  يحدد  عندما  مناسب 

والذي يشار اليه ايض� بزيت ناقل حركة الجرارات العام ا غراض.     

ا�ستخدام
إنه مناسب لجميع  أنواع  الجرارات عندما يوصى الصناع بإستخدام زيت الجرارات الممتاز 
العام ا غراض. وهو مناسب لÔنواع المختلفة للجرارات الزرراعية والمعدات المرافقة، 
الهيدرولكي  وللنظام  التروس،  ولعلب  واليدوية،  ا توماتيكية  الحركة  نقل  وأجهزة 

المتحرك، كما وأنه مناسب للمكائن   التي تعمل بالديزل  المتحركة والثابتة. 

المزايا
إن اÆضافات ذات اÆستخدام المتعدد تمكن من إستخدام  هذا الزيت في   •

المحركات، وأجهزة نقل الحركة، ووسائل التدوير النهائية والنظام الهيدروليكي.  
حماية ضد ا حماض، الورنيش، الكربون، الترسبات، تكون الصمغ كما يقلل من    •

تكثف الزيت.   
إن خصائص اللزوجة المتعددة تؤكد سرعة تدوير الزيت عند بداية التشغيل وتمنع     •

التآكل.       
محسن اÆحتكاك الخاص يسمح بالتفاعل السلس المنتظم للفرامل المبتلة    •

ومعشق التروس ويقلل اÆحتكاك والمسطرة المنزلقة والصرير  

Performance Level (Approved)مستوى ا�داء (يقابل)   
* ZF……………………………………TE-ML03E

مستوى ا�داء (مطابق)

خصائص المنتج*

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي او اس
درجة الصب
الرماد الكبريتي
الرقم القلوي
الزنك
رمز المنتج

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالتقييم الوحداتأسلوب ا�ختبار



PETROGAS PLUS

Description
Petromin Petrogas Plus is a long life gas engine oil manufactured by 
using a semi synthetic base oils and a specialized low ash chemical 
additive. 
Petromin Petrogas Plus is primarily designed for two and four cycle 
engines having spark ignition, and for the latest generation of 
highly rated gas engines where minimization of lubricant ash 
induced port plugging is a main consideration. 

Bene�ts
• The low ash detergent additive package provides excellent    
 piston deposit control & balanced sulfated ash level which    
 reduces valve/seats surface deposits and cleanliness in critical   
 parts of the engine.
• Outstanding oxidation minimizes rate of acid number increase,  
 and provides protection against bearing corrosion.
•  The lubricant’s high oxidation stability protects against the   
 formation of gum, varnish, reduces oil thickening resulting in   
 increases of oil life.
• Low phosphorus content also ensures exhaust system catalyst  
 compatibility, and therefore maximizes unit's service life.
•  Petromin Petrogas Plus helps to reduce heat exchanger fouling  
 & enhances engine e�ciency. 
• Protects against copper lead bearing corrosion.
• Oil drain interval to be maintained in line with the OEM     
 recommendation

Applications
Suitable for all types of crankcase lubrication of natural gas fueled 
engines including high compression ratio and turbo charged 
models where oils meeting United States Engine Manufacturer's 
Association (US EMA) with low ash category are required.

Suitable for 4-S dual fuel engines with CNG as main fuel.
Also Suitable for Two-cycle stationary engines on natural gas or 
LPG.
Also suitable for dual fuel engines with natural gas as main fuel.

بتروقاس بلس

*هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) وُيستخد
في صناعات المطابع ودور النشر.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Color
Speci�c Gravity  @ 15°C
Viscosity @ 40°C
                 @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Base Number
Sulphated Ash
Product Code

mm²/s
mm²/s

ºC
ºC
mg KOH/g
% wt

40
7.5

0.874
121
14.0
115
244
-24
5.6

< 0.5
4930

ASTM D-1500
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-2896
ASTM D-874

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالتقييم الوحداتأسلوب ا�ختبار

المواصفات
إن زيت بتروقاس بلس Æطالة عمر المحرك مصنوع من زيوت أساسية شبه إصطناعية 

وإضافات كيمائية منخفضة ذات رماد منخفض.
لديها  التي  اشواط  واالربعة  الشوطين  ذات  للمحركات   Ëتحديد مصمم  الزيت  هذا  إن 
يكون   والتي  العالي  التصنيف  ذات  الغاز  محركات  من  ا جيال  وÖخر  إشتعال  شمعة 

اÆعتبار ا ساسي فيها لتخفيض رماد التشحيم للمكبح التوصيلي.

ا�ستخدام
مناسب لتشحيم جميع أنواع علب المرافق للمحركات التي تستخدم الغاز الطبيعي 
كوقود وتشمل الموديالت ذات نسبة الضغط العالي والمشحونة توربيني� عندما يكون 
ا مريكية  المتحدة  بالواليات  المحركات  صناع  إتحاد  لمواصفة  الزيت  إيفاء  المطلوب 

الخاصة بالرماد المنخفض.
االساسي   الوقود  يكون  عندما  أشواط  ا ربعة  ذات  المزدوجة  للمحركات  مناسب 

.CNG المستخدم
كما أنه  مناسب للمحركات ذات الشوطين الثابتة والتي تعمل على  الغاز الطبيعي أو 
الغاز البترولي المسال ومناسب أيض� للمحركات ذات الوقود الثنائي ويكون فيها الغاز 

الطبيعي هو الوقود االساسي.

المزايا
توفر اÆضافات المشتت للغبار المنخفض تحكم� ممتازË في الترسبات بالكباس    •
ومعدل رماد كبريتي متوازن مما يقلل الترسبات بأسطح الصمامات / المحامل    

والنظافة با جزاء الحساسة بالمحرك.  
معدل ا كسدة المميزة يقلل نسبة زيادة رقم الحامض ويوفر الحماية ضد تآكل     •

كراسي التحميل.  
إن معدل ثبات ا كسدة العالي بالنسبة لزيت التشحيم يوفر الحماية ضد تكون    •

الصمغ ، والورنيش ويقلل تكثف الزيت مما يزيد عمر الزيت.  
إنه معدل المكون الفسفوري القليل يؤكد قابلية جهاز نظام العادم وبالتالي    •

يضاعف من عمر خدمة الوحدة.   

تصنيف جميعة مهندسي السيارات
اللون
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
 نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
الرقم القاعدي
الرماد الكبريتي
رمز المنتج

Performance Level (Meets)
• Wärtsilä
• Waukesha APG
• Waukesha Cogeneration application

• MDE
• Perkins
• Caterpillar 

Performance Level (Approved)مستوى ا�داء (يقابل)   
•   GE-Jenbacher

مستوى ا�داء (مطابق)



SOLCUT OIL

Description
PETROMIN SOLCUT OIL is soluble type cutting oil containing a wide 
variety of additive components selected for speci�c purpose and 
blended in controlled proportions with suitable biocide 
component.

PETROMIN SOLCUT OIL is a general purpose soluble oil formulated 
for extra lubricity.  It exhibits high levels of detergency and reserve 
alkalinity, low foaming tendencies, and contain a bactericide to 
combat a wide spectrum of micro-organisms commonly present in 
sump & reservoir.

Bene�ts
• Extra lubricity minimizes friction between the tool & work piece  
 to facilitate machining at increased production rate. 
• Gives improved precision & better surface finish. 
• Improved cooling due to higher lubricity properties of the    
 emulsion transfer heat from the cutting zone which ensure faster  
 machining. 
• Excellent Corrosion inhibition properties. 
• Increased tool life. 
• The balanced combination of base oil, emulsifiers and coupling  
 agents produces stable, long lasting emulsions. 
• Prevents against bacteria and fungus growth.

Applications
PETROMIN SOLCUT OIL is general-purpose, solube type cutting oil 
for use with water of normal hardness. A dilution of 4% to 8% is 
suitable for the majority of application. It is advised to sart with 4% 
and adjust as necessry. The emulsion is prepared by adding oil to 
water and not vice versa.  It is non-staining and can be used on both 
ferrous and non-ferrous metals in a wide variety of machining 
operations including grinding, milling, turning and drilling.

SOLCUT OIL is expected to provide a onger life and better emulsion 
stability.

سولكت

*إن هذه البيانات واالرقام الواردة هنـا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز 
  المواصفات ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة. 

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
                    @ 100°C
Flash Point (COC)
Emulsion Test
Product Code

-
mm²/s
mm²/s
ºC
-
-

0.895
37.0
5.85
136
Pass

5390

ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-92
-
-

المواصفات
واسعة   إضافات  مكونات  على  يحتوي  للقطع  ذواب  زيت  سولكت  بترومين  زيت  إن 
ومتنوعة تم إختيارهـــا لغرض محدد كما تم خلطها بنسب محكومة  مع مكونات 

المبيد الحيوي المناسب المكون بداخل اÆضافات.
إن هذا الزيت المذاب ذو غرض عام تم  تشكيله لتوفير خاصية التشحيم اÆضافية. إنه 
يتمتع  بمعدالت تنظيف عالية   وإحتياطي قلوي وإتجاهات  منخفضة لتكون الرغاوي 
. كما يحتوي على مبيد للجراثيم لقتل طيف واسع من الحيويات المجهرية التي توجد 

بشكل عام في المجمع السفلي والخزان. 

ا�ستخدام
إن زيت بترومين للقطع سولكت ذو غرض عام ومن النوع القابل للذوبان  لÁستخدام  
مع الماء ذي العادية . إن تمتعه بمحلول مخفض بنسبة ٤ ٪ الى ٨ ٪  يجعله مناسب�  
لغالبية اÆستخدامات  و ينصح  بالبدء بنسبة ٤ ٪ ومن ثم تعديلها وفق الضرورة  . ثم 
إستخدامه  إنه اليصبغ ويمكن  العكس.  للماء وليس  الزيت  بإضافة  اÆستحالب  إعداد 
لكل   من المعادن التي تحتوي و التحتوي على حديد ثنائي التكافؤ في عدة أنواع من 
عمليات المكائن المتنوعة والتي تشمل الطحن، الدوران والحفر. يتوقع أنه يوفر زيت 

القطع عمرË أطول وثبات إستحالب أفضل.

المزايا
إن خاصية التشحيم اÆضافية تقلل من اÆحتكاك بين ا دوات وقطع الشغل    •

لتسهيل التشغيل اÖلي عند نسب اÆنتاج   المتزايدة..  
يمنح دقة مطورة وسطح أفضل نهائي.   •

معدل تبريد مطور نتيجة لخصائص التشحيم العالية Æستحالب حرارة التحويل من    •
منطقة القطع مما يؤكد سرعة التشغيل بشكل أفضل.      

خصائص ممتازة لمنع الحتات.   •
يزيد عمر ا دوات.  •

يوفر توازن الزيت ا ساسي وأجهزة اÆستحالب  ووصالت التقارب وحاالت إستحالب    •
طويلة ودائمة.  

يمنع نمو البكتريا والفطرة.   •

خصائص المنتج*

الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة الوميض سي او سي
اختبار اÆستحالب
رمز المنتج

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالتقييم الوحداتأسلوب ا�ختبار



PETROGAS (ASHLESS)

Description
PETROMIN PETROGAS OIL Series is specially blended to use in ash 
sensitive, two-cycle and older four-cycle, spark ignition, LPG or 
natural gas stationary engines where oils meeting United States 
Engine Manufacturer’s Association (US EMA) Ashless category are 
required. 

PETROMIN PETROGAS OIL engine oils, are formulated using solvent 
treated base oils and Ashless chemical additives. 

Bene�ts
• As an ashless product will not contribute to spark plug fouling,  
 pre-ignition or port plugging. 
• Balanced additive package provides excellent piston deposit   
 control. 
• Ashless formulation minimizes surface deposits 
 on valve and combustion chambers which keeps engines clean.
• Excellent oxidation stability. 
• Protects copper lead bearing corrosion. 
• Controls oil consumption. 

Applications
Two-cycle stationary engines on natural gas or LPG, also use in 
older-four-cycle stationary engines on natural gas or LPG. Suitable 
for crankcase lubrication of natural gas fueled engines of high 
compression ratio and turbo charged models. Also used in gas 
powered co-generation engines. 

بتروقاس (الخالي من الرماد)

*إن هذه البيانات واالرقام الواردة هنـا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز 
  المواصفات ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة. 

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

SAE Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
              @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Sulphated Ash (max)
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
%wt
-

40
0.895
152.2
15.0
98

250
-15
2.0

0.005
5710

30
0.889
97.1
11.0
98

230
-15
1.5

0.005
5700

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
ASTM D-874
-

Performance Level (Meets) مستوى ا�داء (يقابل)   
AJAX
Clark-Dresser
Dresser-Rand
Fairbanks-Morse/MEP
Worthington (4 cycle)
U.S. EMA Ashless category

المواصفات
تم خلط مجموعة زيوت بترومين بتروقاس الخالية من الرماد خصيص� Æستخدامهــا  
اشواط  االربعة  وذات  الشوطين  ذات  الرماد  من  الحساسة  الثابتة  المحركات  في 
الطبيعي  الغاز  أو  المسال  البترولي  وبالغاز  بالشرر  باالشعال  تعمل  والتي  القديمة 
بالواليات   المحركات  صناع  إتحاد  بمواصفات  الزيوت  تفي  أن  ا مر  يتطلب  عندما 
المتحدة ا مريكية للفئة الخالية من الرماد. إن زيوت بتروقاس لمحركات تم تصنيعها 

بإستخدام زيوت أساسية معالجة باÆذابة وإضافات كيمائية خالية من الرماد.

ا�ستخدام
الغاز  أو  الطبيعي  بالغاز  تعمل  التي  الشوطين  ذات  الثابتة  بالمحركات  تستخدم 
البترولي المسال، كما تستخدم ايض�  في المحركات القديمة ذات ا ربعة أشواط التي 
تعمل بالغاز الطبيعي أو الغاز البترولي المسال . إنها مناسبة   لتشحيم  علب  المرافق 
عالي  ضغط  نسبة  ذات  الطبيعي  الغاز  بوقود  تغذيتها  تتم  التي  للمحركات 
الناتج عن  التوليد  المحركات ذات  تربيني�. وكذا تستخدم في  المشحونة  والموديالت 

إستخدام الغاز.

المزايا
كمنتج خالي من الغاز فإنه لن يؤدي لتلوث شمعة اÆختراق   أو  لما قبل ا حتراق، أو    •

الكبح التوصيلي للكوة          
إن اÆضافات المتوازنة سوف توفر تحكم� ممتازË في تكون الرواسب  بالمكبس.  •

تقلل  معادلة الخلو من الرماد   من تكون الرواسب بسطح  وغرف اÆحتراق  مما    •
يحفظ المحرك نظيفً�.    

ثبات  أكسدة ممتاز.  •
يحمي محامل الموصل النحاسي من الحتات.     •

يتحكم في إستهالك الزيت.    •

خصائص المنتج*

تصنيف جمعية مهندسي السيارات
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي او اس
درجة الصب
اللون
الرماد الكبريتي
رمز المنتج

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالتقييم الوحداتأسلوب ا�ختبار



DUSTING OIL AL-500 

Description
Petromin Dusting Oil Series is high quality solvent re�ned para�n 
oils containing no additives. Dusting Oils possess inherent 
oxidation stability, adequate rust prevention and lower volatility 
along with thermal stability.

Bene�ts
• Inherent oxidation stability.
• Low volatility.
• Thermally stable.
• High boiling Point

Applications
Petromin Dusting Oil is suitable for bearing and gear lubrication 
systems where the operating conditions are not severe.  
Recommended for use in re-circulating and other closed oil 
systems. Suitable for rubber processing industry. Also useful as 
De-Dusting oil for supply to the calciner in Aluminum 
manufacturing.

دستينق  أي ال  - ٥٠٠ 

*إن هذه البيانات واالرقام الواردة هنـا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز 
  المواصفات ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة. 

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @15°C
Viscosity  @ 40°C
              @ 100°C
Viscosity Index
Boiling Point 
Flash Point, COC
Pour Point
Color
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
ºC
-

100
0.8905
100.30

11.3
98

288
248
-6
2.0

5720

المواصفات
إن زيت بترومين دستينق أي ال ٥٠٠ عبارة عن زيت برفيني عالي الجودة مكرر ال يحتوي 
على إضافات. إن زيت التعفير يمتلك ثبات أكسدة متآصل وحماية كافية ضد الغبار 

وقابلية تطاير منخفضة مع ثبات حراري. 

ا�ستخدام
التشغيل  ظروف  تكون  ال  عندما  والتروس  المحامل  تشحيم   نظمة  مناسب  إنه 
قاسية. يوصى بإستخدامه في أنظمة إعادة التدوير وأنظمة الزيت المقفلة ا خرى ،أنه 
مناسب ايض� لصناعة معالجة المطاط وكذلك كزيت Æبطال التعفير لكلس التحميض 

في صناعة ا لمونيوم. 

المزايا
ثبات أكسدة متآصل .  •

قابلية  تطاير منخفضة.   •
ثبات حراري         •

نقطة غليان عالية.   •

خصائص المنتج*

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الغليان
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
اللون
رمز المنتج

PROPERTIES UNITS VALUE الخصائصالتقييم الوحدات



ROAD MARKING OIL 

Description
Petromin Road Marking Oil is premium-quality mineral based oil 
specially formulated to meet the demanding requirement of oil to 
be used along with road marking resin & paint. The superb inherent 
properties of the product is ideally suited to the special 
requirements of such application

Bene�ts
• Good thermal and oxidative stability leads to a better end    
 product performance which greatly impact on road marking   
 appearance in �nal look.
• A higher flash point & higher auto ignition temperature ensure a  
 better safety during its use.
• Ensure no change on paint color
• Improve paint shining
• Fast dry-off characteristics
• Compatible with most mineral based process fluid & oil

Applications
• Petromin road marking oil has been developed for the     
 demanding application of road marking paint & resins.
• It is suitable to use both in conventional & latest automated   
 system

*هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) وُيستخد
في صناعات المطابع ودور النشر.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @  15°C
Viscosity      @ 40°C
                              @ 100°C
Flash Point, COC
Pour Point
Flash Point, PMCC
Auto Ignition temperature
Color, ASTM
Ash Content
Copper Strip Corrosion
Sulfur
Neutralization No.
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
ºC
ºC
ºC
ºC
-
Mass%
-
Mass%
mg KOH/g

100
0.888
94.1
10.7
258
-9

256
348
L 0.5
0.004

1a
0.6

<0.05
5730

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-93

ASTM D-2155
ASTM D-1500
ASTM AD-482
ASTM D-130

ASTM D-4951
ASTM D-974

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالتقييم الوحداتأسلوب ا�ختبار

زيت عمل عالمات بالطرق

المواصفات
إن زيت بترومين لعمل العالمات بالطرق عبارة عن زيت أساسه معدني ويتميز بجودة 
عالية صنع خصيص� ليفي بمتطلبات الزيت الذي سيستخدم مع راتينج وطالء إشارات 
الطرق . إن خصائص الموانع العالية التي يتميز بها هذا الزيت هي ا مثل للمتطلبات 

الخاصة لمثل هذا العمل.

ا�ستخدام
زيت بترومين Æشارات الطرق تم تطويره للحاجة الملحة لطالء راتينج إشارات الطرق.   •

إنه مناسب لÁستخدام في كل من ا نظمة ا توماتيكية التقليدية والحديثة.  •

المزايا
أن الثبات الحراري وثبات ا كسدة الجيدان يؤديان إلى الوصول إلى منتتج نهائي يؤثر    •

بشكل كبير على مظهر اÆشارات في وضعها النهائي.  
نقطة الوميض العالي التي يتمتع بها ودرجة حرارة اÆشعال ا على ا وتوماتيكية    •

تؤكدان سالمة أفضل أثناء استخدامه.   
تأكيد عدم تغير لون الطالء.   •

يحسن  لمعان الطالء.  •
خصائص الجفاف السريع.  •

متوافق مع معظم سوائل المعالجة ذات ا ساس المعدني والزيت.  •

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
نقطة الوميض بي ام سي سي
درجة حرارة االشتعال
اللون
محتوى الرماد
تآكل شريحة النحاس
الكبريت
رقم التعادل
رمز المنتج



WAY OIL

Description
PETROMIN WAY OIL Series is formulated from high-quality base 
stocks combined with additives, which provide extreme pressure 
characteristics, adhesiveness, foam resistance, rust protection and 
superior lubricity. The EP additive and lubricity agents e�ectively 
eliminate stick slip and chatter. In addition, they have a high level of 
anti oxidants and provide excellent protection.

Bene�ts
• Elimination of stick-slip and chatter.
• Outstanding load-carrying and anti-wear performance
• Excellent rust and corrosion resistance
• Permit high precision and finish even at the slowest table speeds.

Applications
PETROMIN WAY OIL Series ful�ll the requirements for the majority 
of machine tool applications where oils with stick-slip properties are 
required.

واي اويــــــــل

*إن هذه البيانات واالرقام الواردة هنـا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز 
  المواصفات ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة. 

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @ 15°C
Viscosity  @ 40°C
              @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point
Pour Point
Color
Rust Test
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
-
-

68
0.886
68.00
8.73
100
248
-9

L 3.0
Pass

5850

220
0.898

220.00
18.80

96
266
-6
3.5

Pass
5830

DIN 51 511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
-
-

المواصفات
إضافات  الجودة تخلط مع  عالية  أساسية  زيوت  أويــــــل من  واي  بترومين  تم تصنيع 
لتوفير خصائص الضغط ا قصى، اÆلتصاق، مقاومة تكون الرغاوي والحماية من الصدأ 
وقدرة التشحيم العالية. إن اÆضافة الخاصة بالضغط ا قصى وعوامل التشحيم تقلل  
بفاعلية  اÆلتصاق واÆحتكاك. عالوة على ذلك فإن هذا الزيت يتمتع بمعدل عالي من 

مضادات ا كسدة ويوفر حماية ممتازة. 

ا�ستخدام
إن زيت بتروميين واي اويل يفي بمتطلبات غالبية إستخدامات أدوات  المكائن  عندما 

تدعو الحاجة لزيوت ذات مسطرة  منزلقة.

المزايا
تخفيض المسطرة المنزلقة  واÆحتكاك.  •

قدرة تحميل وأداء   لمحاربة التآكل بشكل  مميز .   •
مقاومة ممتازة للصدأ والحتات.     •

يسمح  با حكام العالي والصقل حتى عند سرعة المنضدة الدواررة ا دنى.  •

خصائص المنتج*

تصنيف  ايزو
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض
درجة الصب
اللون
إختبار الصدأ
رمز المنتج

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالتقييم الوحداتأسلوب ا�ختبار



SEWING MACHINE OIL

Description
Petromin Sewing Machine Oil is high performance textile, knitting & 
sewing machines lubricant. This product is formulated with Group 
III synthetic base oils and selected additives to enhance 
anti-oxidant, scourability & antifoaming characteristics to meet the 
lubrication requirement of modern textile machines.

Bene�ts
• Low viscosity with light color
• Superior oxidation stability
• Good corrosion prevention properties
• Special non-drip properties
• Easy wash out & anti-stain properties which ensure stains    
 removal
• Excellent anti-foam characteristics
• Effective surface wetting properties.
• Good seal compatibility

Applications
Superior lubricant for all kind of sewing machine, textile loom & 
machinery. 

It is excellent for neddle mechanism of flat-bed fully fashioned 
nylon stocking knitting machines where sized and non-sized yarn is 
used.

This product is equally applicable to faster & slower speeds on 
heavier fabrics.
Can also be used in cutting machines and other machienery which 
comes into contact with fabric.

زيت مكائن الخياطة 

*إن هذه البيانات واالرقام الواردة هنـا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز 
  المواصفات ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة. 

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity  @ 15°C
Viscosity     @  40°C
                    @ 100°C
Viscosity Index
Flash Point
Pour Point
Color
Product Code

mm²/s
mm²/s
-
ºC
ºC
-
-

15
0.828

9.7
2.7
115
185
-33

<0.5
5860

DIN 51 511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-1500
-

المواصفات
والحياكة  للنسيج  تشحيم  كزيت  عالي  اداء  ذو  الخياطة  لمكائن  بترومين  زييت  إن 
ومكائن الخياطة. إن هذا المنتج  مشكل من زيوت أساسية صناعية من المجموعة  ٣ 
مع إضافات منتقاة لتعزيز محاربة ا كسدة وقدرته على إزالة ا وساخ والشحوم وعدم  

تكون الرغاوي وبالتالي يفي بمتطلبات  تشحيم  مكائن النسيج الحديثة. 

ا�ستخدام
إنه زيت تشحيم عالي الجودة لجميع أنواع مكائن الخياطة ومناسج وآليات النسيج.       

كلي�  المطورة  للمكائن  المسطحة  الطبقات  ذات  باÆبر  تعمل  التي  لآلليات  ممتاز  إنه 
لحياكة جوارب النايلون والتي يستخدم فيها الغزل المنشى أو الغير منشى. 

يمكن إستخدام هذا المنتج بشكل متعادل بأنواع النسيج  ا ثقل عند السرعات ا على 
وا بطأ. 

بأعمال  تتصل  التي  ا خرى  واÖليات  القطع  مكائن  في  ايض�  إستخدامه  يمكن  كما 
النسيج.

المزايا
لزوجة منخفضة  مع لون فاتح.   •

ثبات عالي لÔكسدة .  •
حماية جيدة ضد الحتات.   •

خصائص  عدم التقطر.   •
سهولة اÆجتراف وخصائص عدم تكون البقع  مما يؤكد   إزالتها .  •

خصائص عدم تكون الرغاوي.  •
خصائص ترطيب ا سطح.  •

قدرة توافق جيدة مع السدادات المحكمة .  •

خصائص المنتج*

تصنيف ايزو
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
معدل اللزوجة
نقطة الوميض سي او سي
درجة الصب
اللون
رمز المنتج

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالتقييم الوحداتأسلوب ا�ختبار



DEGREASING FLUID

Description
PETROMIN DEGREASING FLUID is general purpose degreasing fluid 
cleaner for removal of oil, grease, dirt and soot from a variety of 
industrial surfaces by immersion and hand application.

Bene�ts
• Outstanding industrial degreasing properties.
• Cleans a variety of surfaces.
• Excellent degreasing ability against heavy fuel, lubricating    
 greases and soot.

Applications
PETROMIN DEGREASING FLUID is used for cleaning a wide variety of 
surfaces, such as workshop and machine tool room, floors, walls, 
cold engine blocks and all types of machine tools.

سائل إزالة الشحم 

*إن هذه البيانات واالرقام الواردة هنـا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز 
  المواصفات ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة. 

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Speci�c Gravity @ 15 ºC
Flash Point, PMCC
Product Code

-
ºC
-

0.786
55

5890

ASTM D-4052
ASTM D-93
-

المواصفات
زيت سائل منظف  عبارة عن  عامة وهو  أغراض  ذو  الشحم  Æزالة  بترومين  إن سائئل 
خالل  من  الصناعية  ا سطح  من  العديد  من  والسخام  ا وساخ  الشحم،  الزيت،  Æزالة 

التغطيس واÆستخدام اليدوي.

ا�ستخدام
ا سطح  من  واسعة  مجموعة  لتنظيف  الشحم  Æزالة  بترومين  سائل  يستخدم 
كالورش وغرف أدوات المكائن، ا رضيات ، الجدران ومجموعة بكرات المحركات   الباردة   

وجمبع أنواع أدوات المكائن.

المزايا
خصائص مميزة Æزالة الشحوم الصناعية.  •

تنظيف العديد من ا سطح.   •
قدرة إزالة  شحوم ممتازة ضد الوقود الثقيل وشحوم التزلييق والسخام.  •

خصائص المنتج*

الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية 
نقطة الوميض ، بي ام     سي سي 
رمز المنتج 

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالتقييم الوحداتأسلوب ا�ختبار



ANTI-FREEZE COOLANTS

Description
PETROMIN ANTI-FREEZE COOLANT Series is recommended for use 
in liquid cooling systems of automotive and industrial gasoline and 
diesel engines. They are available in various concentrations ready 
for use. The higher boiling points of Petromin Anti-Freeze coolants 
are beneficial in hot weather and at high altitudes. Glycol 
concentrations are given in Table, balance are water with special 
additives. 

Bene�ts
• High boiling point gives better cooling performance in the high  
 temperature condition.
• Excellent anti-foam properties.
• Withstands freezing at low temperatures.
• Protects the radiator against rust & corrosion.
• Compatible with ordinary summer coolant.
• Protection against excessive evaporation.
• Provides year round cooling and anti-freeze properties.

آنتي فريز كوالنت

*إن هذه البيانات واالرقام الواردة هنـا مطابقة ل�نتاج الحالي وتعزز 
  المواصفات ولربما تظهر بعض ا�ختالفات البسيطة. 

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Series
Speci�c Gravity  @ 15°C
Freezing Point
Equilibrium Boiling Point
Glycol Concentration
Product Code

-
-

ºC
ºC

% approx
-

100
1.013

-4
101
10

5911

300
1.040

-15
103
30

5931

400
1.055

-30
105
40

5941

500
1.065

-37
107
50

5951

1000
1.116

-13
170
95

5971

-
ASTM D-4052
-
-
ASTM D-1298

Applications
PETROMIN ANTI-FREEZE COOLANT Series protects cooling systems 
of gasoline and diesel engines against rust in all seasons.  They 
provide ideal cooling, e�ective protection against corrosion and 
scale deposit formation in the cooling systems year-round, resulting 
in longer radiator life and lower maintenance cost.

المواصفات
السوائل  تبريد  أنظمة  في  كوالنت  فريز  آنتي  بترومين  مجموعة  بإستخدام  يوصى 

للسيارات ولمحركات البنزين والديزل الصناعية. 
مبردات   غليان  حرارة  درجات  إن  لÁستخدام.  جاهزة  تركيزات  بعدة  متوفرة  إنها 
إن  العالية.  والمرتفعات  الحار  الجو  في  مفيدة  المرتفعة   التجمد  لمقاومة  بترومين 

تركيزات غليكول الواردة بالجدول تعطي توازن  الماء مع إضافات  خاصة. 

ا�ستخدام
إن هذه المجموعة تحمي أجهزة التبريد لمحركات البنزين والديزل ضد الصدأ في كل 
الفصول. إنها توفر التبريد المثالي والحماية ضد الحتات وتزن تكون الترسبات بأجهزة 
التبريد على مدار السنة مما يؤدي الى إطالة عمر المبادل  الحراري (رادييتر) وتقلل من 

تكاليف الصيانة. 

المزايا
إن درجة الغليان العالية  توفر أداءالتبريد ا فضل في حالة إرتفاع درجات الحرارة  .  •

خصائص  ممتازة لمنع تكون الرغاوي.       •
مقاومة التجمد عند درجات الحرارة المتدنية.  •

يحمي الـمبادل الحراري ضد الصدأ والتآكل.   •
متوافق  مع مبردات الصيف العادية.   •

الحماية  من التبخر الزائد.  •
يوفر التبريد على مدار السنة مع خصائص منع التجمد.   •

خصائص المنتج*

التسلسل
اللزوجة عند ١٥ درجة مئوية
درجة التجمد
نقطة الغليان المتوازنة
تركيز الغيكلول
رمز المنتج

PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالتقييم الوحداتأسلوب ا�ختبار
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RUST PREVENTIVE

Description
Petromin Rust Preventive Oil Series have been manufactured 
specially to protect steel parts from rusting when stored inside the 
warehouse.  It is also used for rust protection of external surface of 
all types of equipment including engines, compressors and 
hydraulic systems. It contains a robust antirust additive system that 
passivates surface activation and prolongs metal integrity. 

Bene�ts
• Keeps metal surfaces and engines surfaces cleaner.
• Good protection against cold & hot corrosion and reduces wear.
• Good oxidation stability.

Applications
Petromin Rust Preventive Oil Series is used for protection of �nely 
�nished parts between machinery operations.  They are used to 
protect machine while in transit or in temporary storage inside 
warehouse.

زيت منع الصدأ

*هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) وُيستخد
في صناعات المطابع ودور النشر.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

Series
Speci�c Gravity @ 15 ºC
Viscosity      @  40 ºC
 @ 100 ºC
Flash Point
Color
Pour Point
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
ºC
-
ºC

# 8
0.897
250.0
20.0
245

Brown Opaque
-21

5820

# 5
0.878
94.0
11.0
225

Brown Opaque
-21

NEW

-
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-92
Visual
ASTM D-97

التسلسل
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة الوميض
اللون
درجة الصب
رقم المنتج

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالتقييم الوحداتأسلوب ا�ختبار

المواصفات
الصلب من  أجزاء  لحماية  الصدأ  خصيص�  لمنع  بترومين  زيوت  تصنيع مجموعة  يتم 
الصدأ عند تخزينها داخل المستودعات. كما يستخدم أيض� لحماية ا سطح الخارجية 
وا نظمة  الهواء  وضواغط  المحركات  ذلك  في  بما  المعدات  أنواع  لكافة  الصدأ  من 

الهيدروليكية.

ا�ستخدام
يستخدم هذا الزيت لحماية ا جزاء الناعمة التامة الصنع أثناء عمليات مكائن التصنيع 

كما يحمي المكائن أثناء نقلها أو تخزينها بشكل مؤقت داخل المستودعات.

المزايا
يحافظ على المحركات بشكل أنظف.  •

حماية جيدة ضد الحت الكيميائي والتآكل.  •
ثبات جيد عند ا كسدة.  •



HF SEAL

Description
Petromin HF seal oil series is a premium-quality, synthetic-base 
barrier fluid specially formulated to meet the demanding 
lubrication and cooling requirements of mechanical seals and to 
maximize seal life. The superb inherent properties of the severely 
hydro treated synthetic base oil, enhanced by a proprietary additive 
package, are ideally suited to the special requirements of 
mechanical seal operation.

Petromin HF seal oil series is long life industrial grade lubricants & to 
be used as buffer fluids for mechanical seals on rotating equipment 
that needs extended chemical stability with high compatibility with 
mineral based fluids.

Bene�ts
• Good thermal and oxidative stability leads to a longer operating  
 life, which greatly impact on reduction in lubricant costs and   
 minimizes deposit formation thus giving a cleaner system.
• Good Rust & Corrosion Protection which improves equipment   
 life
• Excellent lubricity which reduces friction & increase efficiency of  
 seal mechanism that ensures a longer seal life. 
• Out-standing anti-wear properties 
• Good low temperature characteristic
• Compatible with most process fluid

Applications
• Petromin HF seal oil series have been developed for the     
 demanding application of barrier/seals & buffer fluid of     
 mechanical seals.
• Petromin HF seal oil is designed for use in all types of industrial  
 application and in high & low operating temperature of double,  
 single & tandem mechanical seal system. 
• Petromin HF seal oil series is not registered for food machinery  
 lubrication hence does not comply with NSF H-1 category &   
 other FDA regulation.

إتش اف سيل

*هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) وُيستخد
في صناعات المطابع ودور النشر.

*The information and �gures given here are typical of current production and conform to
  speci�cation, minor variations may occur.

PRODUCT CHARACTERISTICS*

ISO Grade
Speci�c Gravity @  15°C
Viscosity      @ 40°C
                              @ 100°C
Flash Point, COC
Pour Point
Flash Point, PMCC
Auto Ignition temperature
Color, ASTM
Copper Strip Corrosion
Neutralization No.
Product Code

-
-
mm²/s
mm²/s
ºC
ºC
ºC
ºC
-
-
mg KOH/g

5
0.825

6.5
1.8
154
-24
159
284
L 0.5
1b

<0.1
5234

9
0.835

9.1
2.4
176
-21
183
304
L 0.5
1b

<0.1
5235

32
0.84
32.1
5.8
211
-18
218
338
L 0.5
1b

<0.1
NEW

DIN 51511
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-92
ASTM D-97
ASTM D-93
ASTM D-2155
ASTM D-1500
ASTM D-130
ASTM D-974

خصائص المنتج*
PROPERTIES UNITS VALUE TEST METHODالخصائصالتقييم الوحداتأسلوب ا�ختبار

المواصفات
سائل  عن  عبارة  سيل   اف  إتش  المحكمة  للسدادات  بترومين  زيوت  مجموعة  أن 
والتبريد  التشحيم  بمتطلبات  ليفي  خصيص�  تشكيله  تم  أساسي  إصطناعي 
للسدادات الميكانيكية وÆطالة عمر هذه السدادات. إن الخصائص المعالجة للزيوت 
مع  متوافقة  جاءت  قد  مكملة  باضافات  والمعززة  الماء  طريق  عن  اÆساسية 

المتطلبات الخاصة للعمليات الميكانيكية للسدادت.
إن هذه المجموعة عبارة عن زيوت تشحيم ذات عمر صناعي ممتد ويمكن إستخدامها 
ثبات  إلى  تحتاج  التي  الدوارة  المعدات  في  الميكانيكية  للسدادت  مضادة  كسوائل 

كيميائي ممتد مع قابلية عالية مع السوائل ذات ا ساس المعدني.

ا�ستخدام
 / للعازل  الضروري  لÁستخدام  للسدادات  سيل  اف  إتش  بترومين  زيت  تطوير  تم 

السدادات وكسائل مضاد  للسدادت الميكانيكية 
مصممة لÁستخدام لكل أنواع اÆستخدامات الصناعية وعند درجات حراراة     •

التشغيل العالية والمنخفضة لنظام السدادت الميكانيكي  المزدوج والمفرد    
والترادفي.  

إن مجموعة زيت بترومين للسدادت HF غير مسجلة لتشحيم مكائن الطعام ولذا    •
التفى بمتطلبات الفئة NSF-H-1 وأنظمة منظمة التغذية العالمية اÆخرى في هذا    

الصدد.  

المزايا
ثبات حراري وثبات أكسدة يؤدى Æطالة العمرالتشغيلي للزيت والذي أثرعلى    •

تخفيض تكاليف التشحيم وتخفيض تكون الرواسب مما يمنح النظام معدل    
نظافة أفضل.  

حماية جيدة ضد الصدأ والحتات مما يحسن عمر المعدات.  •
قابلية تشحيم ممتازة تقلل من اÆحتكاك وتزيد من كفاءة ميكانيكا السدادت مما    •

يزيد عمرها التشغيلي.  
خصائص عدم التأكل  البارزة .  •

خصائص درجة الحرارة المتدنية الجيدة   •
متوافقة مع معظم سوائل التصنيع.   •

تصنيف  ايزو
الثقل النوعي عند ١٥ درجة مئوية
اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
نقطة الوميض سي أو سي
درجة الصب
نقطة الوميض بي ام سي سي
درجة حرارة االشتعال
اللون
شريحة النحاس 
رقم التعادل
رمز المنتج
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“S” SERVICE CLASSIFICATION

1

(Service Stations, Garages, New Car Dealers etc.)

The  following  descriptions  of  the  categories  in  the API  Engine  
Service  Classi�cation Systems are intended as guides to aid in the 
selection of proper engine oils for signi�cantly di�erent engine 
service conditions. The performance requirements for these 
categories are technically described in SAE J183-June 1991, Engine 
Oil Performance and Engine Service Classi�cation (except for SH).

SM   For all automotive engines currently in use
Introduced November 30, 2004, SM oils are designed to provide 
improved oxidation resistance, improved deposit protection, better 
wear protection, and better low-temperature performance over the 
life of the oil. Some SM oils may also meet the latest ILSAC 
speci�cation and/or qualify as Energy Conserving

SL  For all automotive engines in use.
Introduced in July 2001. SL oils are designed to provide better high 
temperature deposit controls and lower oil consumption. Some of 
these oils may also meet the latest ILSAC speci�cation and / or 
qualify as Energy conserving.

Category SH covers the performance requirements of SG oils tested 
to the latest CMA protocol on engine testing. In addition, SH oils 
must meet various bench test requirements including volatility, 
�lterability and foaming tests.

SJ  For 1997 Gasoline Engine Warranty
Maintenance Service.

SH  For 1992 Gasoline Engine Warranty
Maintenance Service.

API Service Category SJ was adopted for use in describing engine 
oils available in 1996. These oils are for use in service typical of 
gasoline engines in cur rent and earlier passenger- car, sport utility 
vehicle, van, and light truck operations under vehicle 
manufacturers’ recommended maintenance procedures.

Engine oils that meet API Service Category SJ designation may be 
used where API Service
Category SH and earlier Categories have been recommended.

Engine oils that meet the API Service Category SJ designation have 
been tested in accordance with the CMA Code, may use the API 
Base Oil Inter-changeability Guidelines and the API Guidelines for 
SAE Viscosity Grade Engine Testing.

Engine oils that meet these requirements may display API Service 
Category SJ in the upper portion of the API Service Symbol.

”S“  تصنيف الخدمة

(محطات الخدمة, الجراجات, تجار السيارات الجدد,,, الخ)

إن الغرض من ا�وصاف التالية للفئات الواردة ضمن أنظمة تصنيف خدمة المحرك التي 
المحرك  زيت  اختيار  في  والمساعدة  للتوجيه  هو  ا�مريكي  البترول  معهد  وضعها 
ويرد  والمختلفة.  المحددة  المحركات  وخدمة  تشغيل  لحاالت  والسليم  الصحيح 
مهندسي  جمعية  مواصفة  ضمن  الفئات  لهذه  ا�داء  لمتطلبات  الفني  الوصف 
وخدمة  المحرك  زيت  أداء  تصنيف  وهي  ١٩٩١م,  يونيو  لشهر   (SAE-J١٨٣) السيارات 

.(SH عدا المواصفة) المحرك

”SM”  لجميع محركات البنزين العاملة حالي	

 SM ” لقد تم طرح هذه المواصفة في ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٤م. فالزيوت التي تحمل المواصفة
” صنعت لتوفير مقاومة متطورة ل¶كسدة, وحماية مطورة لتكّون الرواسب بالمحرك, 
وحماية أفضل من تآكل ا�جزاء, وأداء أفضل عند تدني درجات الحرارة على مدى عمر 
المواصفات  بآخر  تفي  لربما   ”SM” المواصفة  تحمل  التي  الزيوت  من  فبعض  الزيت. 

الحديثة وهي ” ILSAC ” و/أو الجودة والنوعية كوسيلة لالحتفاظ بالطاقة.

”SL” لجميع المحركات المستخدمة

تم طرح هذه المواصفة في يوليو ٢٠٠١م. فقد تم تصنيع الزيوت التي تحمل المواصفة 
الحرارة  درجات  عند  بالمحرك  الترسبات  تكّون  من  عالية  حماية  معايير  لتوفير   ”SL”
العالية وفي ذات الوقت تقلل كثيرÀ من استهالك الزيت. كما تفي بعض من الزيوت 
التي تحمل المواصفة ” SL” بأحدث مواصفة وهي ”ILSAC” و/أو تتصف بالجودة والنوعية 

كوسيلة لالحتفاظ بالطاقة.

”SJ” لضمان خدمة الصيانة لمحركات
البنزين لعام ١٩٩٧م

تم تبنى مواصفة معهد البترول ا�مريكي من الفئة ” SJ ” لالستخدام بالنسبة لزيوت 
لمحركات  الخدمة  لنفس  تستخدم  الزيوت  وهذه  ١٩٩٦م.  عام  المصنعة  المحركات 
والفانات,  الرياضية,  والسيارات  والسابقة,  الحالية  الركاب  لسيارات  بالنسبة  البنزين 
بدليل  الواردة  الصيانة  اجراءات  على   Àاعتماد وذلك  الخفيفة  النقل  سيارات  وعمليات 

صناع السيارات والذين يوصون باستخدامها.

يمكن استخدام زيوت المحركات التي تفي بمتطلبات مواصفة الخدمة التي حددها 
معهد البترول ا�مريكي ” SH ”, كما في الفئات السابقة.

لقد تم اختبار زيوت المحركات فئة ” SJ ” لمعهد البترول ا�مريكي طبقÉلرمز جمعية 
للزيت  تداخلي  تغيير  أي  تستخدم  أن  الزيوت  لهذه  يمكن  ولذا  الكيميائيات,  منتجي 
ا�ساسي وفق مؤشرات دليل معهد البترول ا�مريكي, ومؤشرات دليل معهد البترول 

ا�مريكي الختبار معادل اللزوجة للمحرك وفق دليل جمعية مهندسي السيارات.
 ” SJ ” ويمكن لزيوت المحركات التي تفي بهذه المتطلبات أن تضع عالمة الخدمة فئة
معهد  خدمة   (API Service) الرمز  من  ا�على  الجزء  في  ا�مريكي  البترول  لمعهد 

البترول ا�مريكي.

”SH” ضمان خدمة الصيانة لمحركات
البنزين لعام ١٩٩٢م

تغطي فئة الخدمة ” SH ” متطلبات ا�داء للزيوت المصنفة تحت الفئة ” SG ” والتي تم 
اختيارها وفقÎ Éخر بروتوكول الختبار المحركات لجمعية منتجي الكيميائيات. عالوة 
على ذلك, يجب أن تفي الزيوت من فئة ” SH ” بعدة متطلبات عائدة لالختبار النضدي 

لقابلية التطاير وقابلية الترشيح واختبارات تكّون الرغاوي.



“S” SERVICE CLASSIFICATION
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”S“  تصنيف الخدمة

 SG  For 1989 Gasoline Engine Warranty
Maintenance Service

SF  For 1980 Gasoline Engine Warranty
Maintenance Service.

Service typical of gasoline engine in passenger cars, vans and light 
trucks beginning with the 1989 model year operating under 
manufacturers’ recommended maintenance procedures. 

Category SG quality oils include the performance properties of API 
service category CC. (Certain manufacturers of gasoline engines 
require oils 207 also meeting API Category CD). Oils developed for 
this service provide improvedcontrol of engine deposits, oil 
oxidation and engine wear relative to oils developed for previous 
categories. These oils also provide protection against rust and 
corrosion. Oils meeting API Service Category SG may be used where 
API Service Categories SF, SF/CC, SE or SE/CC are recommended.

Oils meeting the performance requirements measured in the 
following gasoline and diesel engine tests:
 • The IID gasoline engine test has been correlated with vehicles  
  used in short-trip service prior to 1978, particularly with    
  regard to rusting.
 • The iie gasoline engine test has been correlated with vehicles  
  used in high-temperature service prior to 1988, particularl   
  with regard to oil thickening and value train wear.
 • The VE gasoline engine test has been correlated with vehicles  
  used in stop-and-go service prior to 1988, particularly with   
  regard to sludge and valve train wear.
 • The L-38 gasoline engine test requirement provides a     
  measurement of copper-lead bearing weight loss and piston  
  varnish under high temperature operating conditions.
 • The 1-H2 diesel engine test requirement provides a     
  measurement of high-temperature deposits.

Service typical of gasoline engines in passenger cars and some 
trucks beginning with the 1980 model year operating under 
manufacturers’ recommended maintenance procedures. Oils 
developed for this service provide increased oxidation stability and 
improved anti- wear performance relative to oils, which meet the 
minimum requirements for API Service Category SE. The oils also 
provide protection against engine deposits, rust and corrosion. Oils 
meeting API Service Classi�cation SF may be used where API 
Service Categories SE, SD or SC are recommended. Oils Meeting the 
performance requirements measured in the following gasoline 
engine tests: The IID gasoline engine test has been correlated with 
vehicles used in short-trip service prior to 1978, particularly with 
regard to rusting. The IIID gasoline engine test has been correlated 
with vehicles used in high temperature service prior to 1978, 
particularly with regard to oil thickening and valve train wear. The 
V-D gasoline engine test has been correlated with vehicles used in 
stop-and-go-service prior to 1978, particularly with regard to 
varnish, sludge and value train wear. The L-38 gasoline engine test 
equipment provides a measurement of copper-lead bearing weight 
loss under high temperature operating conditions.

”SG” ضمان خدمة الصيانة لمحركات
البنزين لعام ١٩٨٩م

والتي  الخفيفة,  النقل  وشاحنات  والفانات  الركاب  لسيارات  الشبيهة  الخدمة  نفس 
بدأت بموديالت عام ١٩٨٩م والتي كانت تعمل طبقÉ الجراءات الصيانة التي يوصي بها 

الصناع.

 ”  CC  ” SG ” على خصائص أداء فئة الخدمة   ” الفئة  الزيوت من  تشتمل جودة ونوعية 
 ٢٠٧ الزيوت  تفي  أن  البنزين  محركات  صناع  بعض  (يطلب  ا�مريكي.  البترول  لمعهد 
بمواصفة معهد البترول ا�مريكي CD). إن الزيوت المطورة لهذه الخدمة توفر حماية 
الزيوت  مع   Éتمشي المحرك  وتآكل  الزيت  وأكسدة  الترسبات  من  للمحرك  مطورة 
المطورة من الفئات السابقة. كما توفر هذه الزيوت أيضÉ الحماية ضد الصدأ والتآكل. 
” حيث يوصي   SG  ” ا�مريكي  البترول  بفئة معهد  التي تفي  الزيوت  يمكن استخدام 

. SE/CC أو SF,SF/CC باستخدام فئات معهد البترول ا�مريكي

تم اختبار الزيوت التي تفي بمتطلبات ا�داء قياسÉ باختبارات محركات البنزين والديزل 
التالية:

تم اجراء اختبار محرك البنزين (IID) على ســيارات استخدمت في رحـــالت قصيرة    •
وذلك قبل عام ١٩٧٨م وتحديدÀ فيما يـتـعـلق  الصدأ.  

تم اجراء اختبار محرك البنزين (iie) على سيارات استخدمت تحت درجة حرارة    •
عالية وذلك قبل عام ١٩٨٨م, وتحديدÀ فيما يتعلق بتكثف الزيت ومدى التآكل.  

تم اجراء اختبار محرك البنزين (VE) على سيارات اعتمادÀ على حركة التوقف    •
واالنطالق وذلك قبل عام ١٩٨٨م, وتحديدÀ فيما يتعلق بتكون ا�وساخ والتآكل.  

إن متطلبات اختبار محرك البنزين ” L-٣٨ ” توفر قياسÉ لمدى خسارة وزن كرسي    •
التحميل من النحاس والرصاص وطالء المكبس تحت ظروف تشغيل تكون فيها    

درجة الحرارة عالية.  
توفر متطلبات اختبار محركات الديزل ” ١-HZ ” قياسÉ لتكّون الترسبات عند درجات    •

الحرارة العالية.  

”SF” ضمان خدمة الصيانة لمحركات
 البنزين لعام ١٩٨٠م

بموديالت   Àبدء الشاحنات  وبعض  الركاب  نقل  لسيارات  الشبيهة  الخدمة  نفس  هي 
عام ١٩٨٠م والتي تعمل طبقÉ الجراءات الصيانة التي يوصي بها صناع هذه المحركات. 
 Àعند ا�كسدة وأداء مطور Àزائد Éلهذه الخدمة توفر ثبات Éإن الزيوت التي طورت خصيص
ضد التآكل بالنسبة للزيوت التي تفي بأدنى متطلبات خدمة معهد البترول ا�مريكي 
والصدأ  الترسبات  تكون  من  للمحرك  حماية   Éأيض الزيوت  هذه  توفر   .  SE الفئة  من 
والتآكل. إن الزيوت التي تفي بفئة معهد البترول SF يمكن استخدامها حيث يوصي 
باستخدام فئات خدمة معهد البترول ا�مريكي SE,SD أو SC . ويتم اختبار الزيوت التي 
تفي بمتطلبات ا�داء قياسÉ بموجب اختبارات محركات البنزين التالية: اختبار محرك 
التي استخدمت في رحالت قصيرة قبل عام ١٩٧٨م  IID ” مرتبطÉ بالسيارات   ” البنزين 
IID ” على محركات البنزين على سيارات  وتحديدÀ فيما يتعلق بالصدأ. وأجرى اختبار ” 
استخدمت في درجات حرارة عالية قبل عام ١٩٧٨م وتحديدÀ فيما يتعلق بتكثف الزيت 
وتآكل الصمام. ارتبط اختبار محرك البنزين V.D بسيارات استخدمت في حاالت التوقف 
واالنطالق قبل عام ١٩٧٨م وتحديدÀ فيما يتعلق بتكون الورنيش وا�وساخ والتآكل. كما 
يوفر اختبار معدات محركات البنزين ” L-٣٨ ” قياسÉ لمدى فقدان وزن كرسي التحميل 

النحاسي الرصاصي عند ظروف تشغيل تحت درجة حرارة عالية.
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SE    For 1972 Gasoline Engine Warranty Service.
Service typical of gasoline engines in passenger cars and some 
trucks beginning with 1972 and certain 1971 models operating 
under engine manufacturers’ warranties. Oils designed for this 
service provide more protection against oil oxidation, high 
temperature engine deposits, rust and corrosion in gasoline 
engines than oils which are satisfactory for API Engine Service 

Categories SD or SC and may be used when either of these 
classi�cations is recommended.

SD For Gasoline Engine Warranty
Maintenance Service.

SC For 1964 Gasoline Engine Warranty
Maintenance Service.

SB For Minimum Duty Gasoline Engine Service.

SA Formerly for Utility Gasoline and Diesel
Engine Service.

Service typical of gasoline engines in 1968 through 1970 models of 
passenger cars and some trucks operating under engine 
manufacturers’ warranties in e�ect during those model years. Also 
may apply to certain 1971 and/or later models as speci�ed (or 
recommended) in the owners’ manuals. Oils designed for this 
service provide more protection against high and low temperature 
engine deposits, wear, rust and corrosion in gasoline engines than 
oils which 206 are satisfactory for API Engine Service Category SC 
and may be used when API Engine Service Category SC is 
recommended.

Service typical of gasoline engines in 1964 through 1967 models of 
passenger cars and some trucks operating under engine 
manufacturers’ warranties in e�ect during those model years. Oils 
designed for this service provide control of high and low 
temperature deposits, wear, rust and corrosion in gasoline engines.

Service typical of older gasoline engines operated under such mild 
conditions that only minimum protection a�orded by 
compounding is desired. Oils designed for this service have been 
used since the 1930’s and provide only antiscu� capability and 
resistance to oil oxidation and bearing corrosion. They should not 
be used in any engine unless speci�cally recommended by the 
equipment manufacturer.

Service typical of older engines operated under such mild 
conditions that the protection a�orded by compounded oils is not 
required. This category should not be used in any engine unless 
specially recommended by the equipment manufacturer.

”SE” ضمان خدمة محركات البنزين لعام ١٩٧٢م
إنها خدمة مشابهة تمامÉ بالنسبة لسيارات الركاب وبعض الشاحنات بدءÀ بعام ١٩٧٢

توفر  المحركات.  صناع  ضمانات  وفق  تعمل  التي  ١٩٧١م  عام  لموديالت   Àوتحديد م 
بالمحرك  الترسات  الزيت,  تأكسد  ضد  أكثر  حماية  الخدمة  لهذه  المصممة  الزيوت 
عليه  هي  مما  أكثر  البنزين  بمحركات  والتآكل  والصدأ  العالية  الحرارة  لدرجة  نتيجة 
 SC أو SD الزيوت التي تفي بمواصفة فئات خدمة المحركات لمعهد البترول ا�مريكي

. كما يمكن استخدامها عند التوصية بأي من المواصفتين أعاله.

”SD”  لضمان خدمة صيانة
محركات البنزين

إنها نفس الخدمة لمحركات البنزين لموديالت السنوات بدءÀ من عام ١٩٨٦م حتى عام 
صناع  ضمان  تحت  تعمل  التي  الشاحنات  وبعض  الركاب  لسيارات  وذلك  ١٩٧٠م 
المحركات النافذة خالل سنوات هذه الموديالت. كما يمكن تطبيقه أيضÉ على بعض 
(أو موصى به) بكتيبات  المعينة, و/أو ماسبقها كما هو محدد  موديالت عام ١٩٧١م 
تكون  ضد  أكثر  حماية  توفر  الغرض  لهذا  المصنعة  الزيوت  إن  االرشادية.  المالك 
والصدأ  التآكل  وضد  والمنخفضة  العالية  الحرارة  درجات  عند  بالمحرك  الترسبات 
الرقم ٢٠٦ وتفي بمتطلبات فئة  التي تحمل  الزيوت  أكثر مما عليه  البنزين  بمحركات 
باستخدام  يوصى  حيث  استخدامها  يمكن  كما   ,SC ا�مريكي  البترول  معهد  خدمة 

 SC فئة خدمة المحرك لمعهد البترول ا�مريكي
.

”SC”  خدمة صيانة محركات
البنزين لعام ١٩٨٤م

عام  حتى  ١٩٦٤م  عام  لموديالت  البنزين  لمحركات  بالنسبة  الشبيهة  الخدمة  نفس 
صناع  لضمانات   Éطبق تعمل  التي  الشاحنات  وبعض  الركاب  لسيارات  وذلك  ١٩٦٧م 
المصممة  الزيوت  الموديالت. توفر  المفعول والنافذ خالل سنوات  السارية  المحركات 
لهذا الغرض التحكم في الترسبات الناشئة عن الحرارة العالية والمنخفضة وتحمي 

من التآكل والصدأ والحت الكيميائي بمحركات البنزين.

”SB”  خدمة محركات البنزين ذات الخدمة ا�دنى
البنزين ا�قدم والتي تستخدم تحت ظروف تشغيل  هي خدمة مشابهة لمحركات 
معتدلة تحتاج لحماية متدنية يوفرها التناسب مع الحمل. تم استخدام هذه الزيوت 
المصممة لهذه الخدمة منذ الثالثينات ( عام ١٩٣٠) وهي توفر فقط قدرة لمنع التآكل 
أن  يجب  التحميل.  كراسي  وتآكل  الزيت  تأكسد  ومقاومة  االحتكاك,  عن  الناتج 

التستخدم هذه الزيوت في أي محرك إال إذا تمت التوصية باستخدامها.

”SA”  سابق	 لخدمة محركات
البنزين والديزل

نفس الخدمة المقدمة للمحركات القديمة التي تعمل تحت ظروف تشغيل معتدلة 
عدم  يجب  مطلوبة.  ليست  الحمل  مع  بالتناسب  الزيوت  توفرها  التي  الحماية  وأن 

استخدام هذه الفئة في أي محرك إال بموجب توصية محددة من صناع المعدات. 

“S” SERVICE CLASSIFICATION ”S“  تصنيف الخدمة



“C” COMMERCIAL 
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CI-4  Introduced in 2002. For high-speed.
Four-stroke  engines  designed  to  meet  2004  exhaust emission  
standards  implemented  in 2002. CI-4 oils are formulated to sustain 
engine durability where exhaust gas recirculation (EGR) is used: 
intended for use with diesel fuels ranging in sulfur content up to 
0.5% weight. Can be used in place of CD, CE, CF-4, CG-4, and for 
CH-4 oils. Some CI-4 oils may also qualify for the CI-4 PLUS 
designation.

CH-4 For 1998 Service Duty Diesel Engine Service.

CG-4 For Severe Duty Diesel Engine Service.

API Service Category CH-4 describes oils for use in high-speed, 
four-stroke diesel engines designed to meet 1998 exhaust 
emissions standards as well as for previous model years. CH-4 oils 
are speci�cally compounded for use with diesel fuels ranging 
insulfur content up to 0.5 percent weight.

These oils are especially e�ective to sustain engine durability even 
under adverse applications that may stress wear control, high 
temperature stability, and soot handling properties. In addition, 
optimum protection is provided against non-ferrous corrosion, 
oxidative  and  insoluble  thickening,  foaming,  and  viscosity  loss  
due  to  shear.  These oils also have the performance capability to 
a�ord a more �exible approach to oil drain intervals in accordance 
with the recommendations of the individual engine builders for 
their speci�cengines. CH-4 oils are superior in performance to those 
meeting API CF-4 and API CG-4 and can e�ectively lubricate engines 
calling for those API Service Categories.

API Service Category CG-4 describes oils for use in high speed four 
stroke-cycle diesel engines used on both heavy-duty on –highway 
(less than 0.05% wt. sulfur fuel) and o� highway (less than 0.5% wt. 
sulfur fuel) applications. CG-4 oils provide e�ective control over 
high temperature piston deposits, wear, corrosion, foaming, and 
oxidation stability and soot accumulation. These oils are especially 
e�ective in engines designed to meet 1994 exhaust emission 
standards and may also be used in engines requiring API Service 
Categories CD, CE and CF04. Oils designated for this service have 
been in existence since 1994.

CF-2 For Two-Stroke Cycle Diesel Engine Service.
API Service category CF-2 denotes service typical of two-stroke 
cycle engines requiring high e�ective control over cylinder and 
ring-face scu�ng and deposits.Oils designatedfor this service have 
been in existence since 1994 and may also be used when API 
Service Category CD-II is recommended. These oils do not 
necessarily meet the requirements of CF or CF-4 unless passing test 
requirements for these categories.

”C“  التصنيفات التجارية

CF For Indirect Injected Diesel Engine Service.
API Service Category CF denotes service typical of indirect injected 
diesel engines, and other diesel engines which use a broad range of 
fuel types including those using fuel with higher sulfur content, for 
example, over 0.5% wt. E�ective control of piston deposits, wear  
and copper – containing bearing corrosion is essential for these 
engines which may be naturally aspirated, turbocharged or 
supercharged. Oils designated for this service have been in 
existence since 1994. Oils designed for this service may also be used 
when API service category CD is recommended.

“CI-4“  تم طرحها عام ٢٠٠٢م للسرعات العالية
صممت لالستخدام بالمحركات ذات ا�شواط الرباعية لتفي بمعايير انبثاقات العادم 
عندما  المحرك  اعتمادية  لتعزيز  تصنيعها  تم   ”  ٤-C١  ” زيوت  إن  ٢٠٠٢م.  عام  المطبقة 
يستخدم نظام تدوير غاز العادم لالستخدام لوقود الديزل الذي تقل نسبة مكونات 
الكبريت فيه حتى ٠٫٥ % من الوزن. ويمكن استخدامها بدًال عن الفئات. من الممكن أن 

تصبح بعض الزيوت من فئة CI-٤ مؤهلة للتطوير إلى الفئة CI-٤ بلس.

“CH-4“ للخدمة الشاقة لمحركات الديزل لعام ١٩٩٨م
العالية  السرعة  حاالت  في  لالستخدام  المرشحة  الزيوت  تحدد  التي  الفئة  إنها 
العادم  انبثاق  بمعايير  لتفي  وللمصممة  ا�ربعة  ا�شواط  ذات  الديزل  ولمحركات 
 Éخصيص مركبة   ٤-CH الزيوت  إن  السابقة.  السنوات  موديالت  وكذا   ١٩٨٨ لموديالت 

لالستخدام لوقود الديزل الذي يحتوي على نسبة كبريت تصل حتى ٠٫٥ % في الوزن.
إن هذه الزيوت فعالة لتعزيز استمرارية المحركات حتى في حاالت التطبيقات الشاقة 
والتي لربما تؤثر على التحكم في التآكل مع تأمين الثبات عند درجات الحرارة العالية 
الحماية  توفر  فإنها  ذلك,  على  عالوة  السخام.  تكّون  في  التحكم  خصائص  وكذا 
اãنشطاروى ضد التآكل الالحديدي, وا�كسدة والتكثف وخسارة اللزوجة نتيجة للجز. 
كما تتمتع هذه الزيوت بقدرة ا�داء لتخفيض فترات تغيير الزيت طبقÉ لتوصية صناع 
المحركات. يعتبر أداء هذه الزيوت أداًء مميزÀ لكافة المحركات التي تستخدم مواصفة 
التزييت لمعهد البترول ا�مريكي CF-٤ وفئات الخدمة وتصلح للمحركات التي تطبق 

مواصفات معهد البترول ا�مريكي.

“CG-4“ محركات الديزل للخدمة الشاقة
الديزل ذات  العالية لمحركات  التي تستخدم للسرعات  الزيوت  التي تحدد  الفئة  إنها 
ا�شواط ا�ربعة التي تستخدم لكل من التشغيل الشاق على الطرق السريعة (بنسبة 
كبريت بالوقود أقل من ٠٫٠٥ %) وخارج الطرق السريعة (بنسبة كبريت بالوقود أقل من 
عند  المكابس  بترسبات  يتعلق  فيما  الفعال  التحكم  الزيوت  هذه  توفر  كما   .(%  ٠٫٥
الكيميائي,  والحت  ا�جزاء,  تآكل  حاالت  في  التحكم  وكذا  العالية,  الحرارة  درجات 
فعالة  الزيوت  هذه  وتكون  السخام.  وتكون  ا�كسدة  عند  والثبات  الرغاوي,  وتكون 
١٩٩٤م  عام  لموديالت  العادم  انبعاثات  معايير  اليفاء  المصممة  للمحركات  بالنسبة 
معهد  خدمة  فئات  تتطلب  التي  للمحركات  بالنسبة   Éأيض استخدامها  يمكن  كما 
البترول ا�مريكي CD ,CE و CF٠٤. كما تم تصميمها أيضÉ لهذه الخدمة منذ عام ١٩٩٤م.

“CF-2“ لخدمة دورة محركات الديزل ذات ا�شواط الثنائية
الدورة  بالنسبة لمحركات  الخدمة  CF-٢ على نفس  الخدمة  الزيت من فئة  يدل هذا 
من  أوجهها  وتحمي  والحلقات  االسطوانة  على   Éعالي  Éتحكم تتطلب  التي  الثنائية 
الترسبات. إن الزيوت المخصصة لالستخدام لهذه الخدمة ظلت في الخدمة منذ عام 
١٩٩٤م ويمكن أن تستخدم أيضÉ عندما تتم التوصية باستخدام فئة معهد البترول 
للخدمة CD-١١. وليس بالضرورة أن تفي هذه الزيوت بمتطلبات الفئة CF أو CF-٤ إال إذا 

اجتازت اختبار متطلبات هذه الفئة.

“ CF“ لخدمة محركات الديزل ذات الحقن الغير مباشر
مباشر  الغير  الحقن  ذات  الديزل  محركات  خدمة  نفس  إلى   CF الخدمة  فئة  تدل 
ومحركات الديزل ا�خرى والتي تستخدم نطاقÉ واسعÉ من أنواع الوقود والتي تشمل 
وزنÉ. وفاعلية   %  ٠٫٥ المثال: مايزيد عن  ذا مكونات كبريتية عالية, على سبيل   Àوقود
للتحكم في ترسبات المكبس والتحكم في تآكل ا�جزاء النحاسية, وتكون مقاومة 
الحت الكيميائي لكراسي التحميل مهمة لهذه المحركات والتي لربما تعمل بالشحن 
الطبيعي أو الشحن التوربيني أو بالشحن المزاد. وبقيت هذه الزيوت المخصصة لهذه 
لهذه  المخصص  الزيت  استخدام  يمكن  ١٩٩٤م.  عام  منذ  االستخدام  في  الخدمة 

.CD الخدمة حيثما يوصى باستخدام فئة خدمة معهد البترول ا�مريكي



1

CF-4  For High Performance Diesel Engine Service.
This category was adopted in 1990 and describes oils for use in high 
speed, four-stroke diesel engines, API CF-4 oils exceed the 
requirements of the CE category, providing improved control of oil 
consumption and piston deposits.
Oils meeting the performance requirements in the following diesel 
and gasoline engine tests:
The 1K diesel engine test, which has been correlated with direct 
injection engines used in heavy-duty service prior to 1990, 
particularly with regard to piston and ring groove deposits.
 The T-6, T-7, NTC 400 and L-38 engines: See API CE Category above 
for explanation.

CE  For High Performance Diesel Engine Service.
Service typical of many turbocharged or supercharged high 
performance diesel engines, operated under both low speed-high 
load and high speed-high load conditions. Oils designed for this 
service have been available since 1984 and provide improved 
control of oil consumption, oil thickening and piston assembly 
deposits and wear relative to the performance potential o�ered by 
oils designed for Category CD Service. 

Oils meeting the performance requirements of the following diesel 
and gasoline engine tests; The 1 G2 diesel engine test has been 
correlated with indirect injection engines used in heavy-duty 
service, particularly with regard to piston and ring groove deposits. 
The T-6, T-7 and NTC-400 are direct injection diesel engine tests. The 
T-6 has been correlated with vehicles equipped with engines used 
in high-speed operation prior to 1980, particularly with regard to 
deposits, oil consumption and wear. The T-7 test has been 
correlated with vehicles equipped with engines used in lugging 
operation prior to 1984, particularly with regard to oil thickening. 
The NTC-400 diesel 211 engine test has been correlated with 
vehicles equipped with engines in highway operation prior to 1983, 
particularly with regard to oil consumption, deposits and wear. The 
L-38 gasoline engine test requirement provides a measurement of 
copper-lead bearing weight loss under high-temperature operating 
conditions.

CD11 For Severe Duty 2-Stroke
Diesel Engine Service.
Service typical of 2-stroke cycled engines requiring highly e�cient 
control over wear and deposits. Oils designed for this service also 
meet the performance requirements of API service category CD. 
Oils meeting the performance requirements measured in the 
following diesel and gasoline engine tests: The 1-G2 diesel engine 
test has been correlated with indirect injection engines used in 
heavy-duty operation, particularly with regard to piston 

and ring groove deposits. The 6V-53T diesel engine test has been 
correlated with vehicles equipped with two-stroke cycle diesel 
engines in high-speed operation prior to 1985, particularly with 
regard to ring and liner distress. The L-38 gasoline engine test 
requirement provides a measurement of copper-lead bearing 
weight loss and piston varnish under high- temperature operating 
conditions.

“CF-4“ لخدمة محركات الديزل ذات ا�داء العالي
السرعة  عند  تستخدم  التي  الزيوت  تصف  وهي  ١٩٩٠م  عام  الفئة  هذه  تطبيق  تم 
العالية ولمحركات الديزل ذات ا�شواط ا�ربعة. فهذه الفئة لمعهد البترول ا�مريكي 
بالنسبة   Àمتطور  Éتحكم وتوفر   CE الفئة  متطلبات  تتجاوز  الديزل  لمحركات   ٤-CF

الستهالك الزيت والترسبات على المكبس.
فالزيوت التي تفي بمتطلبات ا�داء الختبارات محركات البنزين, هي على النحو التالي:

المباشر  الحقن  ذات  بالمحركات   Éمرتبط ظل  والذي   ,  IK الديزل  محركات  اختبار 
والمستخدمة للخدمة الشاقة وذلك للموديالت قبل عام ١٩٩٠م, وتحديدÀ فيما يتعلق 

بترسبات المكبس والحزه الحلقية.
لمحركات NTC٤٠٠, T٦ و L-٣٨ : يمكن الرجوع لفئة معهد البترول ا�مريكي CE الموضحة 

الواردة أعاله.

“CE“ لمحركات الديزل ذات ا�داء العالي
الشحن  ذي  العالي  ا�داء  ذات  الديزل  محركات  من  للعديد  مشابهة  خدمة  إنهاء 
البطيئة  السرعة  مع  ا�حمال  حاالت  في  تعمل  والتي  المزاد  الشحن  أو  التوربيني 
وا�حمال مع السرعة السريعة. إن الزيوت المصممة لهذه الخدمة ظلت متوفرة منذ 
الترسبات  الزيت, وتكّون  الزيت, وتكثف  عام ١٩٨٤م وتوفر حماية متطورة الستهالك 
الذي  ا�داء  جهد  مع  بالتناسب  ا�جزاء  تآكل  من  والحماية  المكابس,  مجموعة  على 

.CD توفره الزيوت المصنعة لفئة الخدمة

إن هذه الزيوت تفي بمتطلبات ا�داء الختبارات محركات البنزين والديزل التالية:
لقد تم ربط اختبار محركات الديزل ١ G٢ مع محركات الحقن الغير مباشر المستخدمة 
إن  الحلقية.  والحزة  المكبس  بترسبات  يتعلق  فما   Àوتحديد الشاقة,  الخدمة  في 
الحقن  ذات  الديزل  لمحركات  اختبارات  عن  عبارة   ٤٠٠-NTC و   ,  ٧-T  ,  ٦-T االختبارات 
في  تستخدم  بمحركات  المهيأة  بالسيارات   ٦-T االختبار  ارتبط  وقد  هذا  المباشر. 
عمليات السرعة العالية قبل عام ١٩٨٠م, وتحديدÀ فيما يتعلق بالترسبات واستهالك 
الزيت وتآكل ا�جزاء. كما تم ربط االختبار T-٧ بالسيارات المهيأة بمحركات تستخدم 
اختبار  إما  الزيت.  بتكثف  يتعلق  فيما   Àوتحديد ١٩٨٤م  عام  قبل  النقل  عمليات  في 
محركات الديزل ٢١١ رقم NTC-٤٠٠ فقد ارتبط بالسيارات المهيأة بمحركات تستخدم في 
والترسبات  الزيت  باستهالك  يتعلق  فيما   Àوتحديد ١٩٨٣م  عام  قبل  السريعة  الطرق 
والتآكل. وتوفر متطلبات اختبار محرك البنزين L-٣٨ قياسÉ لمدى خسارة وزن كرسي 

التحميل من النحاس – الرصاص عند حاالت التشغيل تحت درجات الحرارة العالية.

 “CD 11“ للخدمة الشاقة لمحركات الديزل
ذات ا�شواط الثنائية

 Éتحكم تتطلب  والتي  الثنائية  الدورة  ذات  للمحركات  المشابهة  الخدمة  نفس  توفر 
أداء  بمتطلبات  تفي  الخدمة  لهذه  المصنعة  فالزيوت  والترسبات.  التآكل  على   Éعالي
فئة الخدمة لمعهد البترول ا�مريكي CD. فهذه الزيوت التي تفي بمتطلبات الخدمة 
اختبار  ربط  تم  التالية:  البنزين  محركات  اختبار  درجات  وفق  واختبارها  قياسها  يتم 
حاالت  في  المستخدمة  مباشر  الغير  الحقن  ذات  بالمحركات   G١-٢ الديزل  محركات 
التشغيل الشاقة وتحديدÀ فيما يتعلق بالترسبات بالنسبة للمكبس والحزه الحلقية. 
الديزل ذي  ٦V-٥٣T مع السيارات المهيأة بمحرك  الديزل  كما تم ربط اختبار محركات 
الدورة الثنائية ولظروف التشغيل الشاق وذلك للموديالت المصنعة قبل عام ١٩٨٥م 
وخاصة فيما يتعلق بشد الحلقات والشد داخل الخطوط. توفر متطلبات اختبار محرك 
البنزين رقم L-٣٨ قياسÉ لمدى فقدان وزن كرسي التحميل للنحاس – الرصاص وطالء 

المكبس عند حاالت التشغيل الشاقة.

“C” COMMERCIAL التصنيفات التجارية  “C”
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CD For Severe Duty Diesel Engine Service.
Service typical of certain naturally aspirated, turbocharged or 
supercharged diesel engines where highly e�ective control of wear 
and deposits in vital, or when using fuels of a wide quality range 
including high sulfur fuels. Oils designed for this service were 
introduced in  1955  and  provide  protection  from  bearing  
corrosion  and  from  high  temperature deposits in these diesel 
engines. Oil meeting the performance requirements measure in the 
following diesel and gasoline engine tests: The 1-G2 diesel engine 
test has 210 been correlated with indirect injection engines used in 
heavy-duty operation, particularly with regard to piston and ring 
grove deposits. The L-38 gasoline engine test requirement provides 
a measurement of copper-lead bearing weight loss and piston 
varnish under high-temperature operating conditions.

CC For Moderate Duty Diesel and Gasoline
Engines Service.

CB For Moderate Duty Diesel Engine Service.

CA For Light Duty Diesel Engine Service.

Service typical of many naturally aspirated diesel engines operated 
in moderate to severe- duty service and certain heavy-duty 
gasoline engines. Oils designed for this service provide protection 
from high temperature deposits and bearing corrosion and low 
temperature deposits in gasoline engines. These oils were 
introduced in 1961.

Service typical of diesel engine operated in mild to moderate duly 
with high-quality fuels and occasionally has included gasoline 
engines in mild service. Oils designed for this service provide 
protection from bearing corrosion and from ring belt deposits in 
some naturally aspirated diesel engines when using fuels of such 
quality that they imposed no unusual requirements for wear and 
deposit protection. They were widely used in the late 1940’s and 
1950’s but should not be used in any engine unless speci�cally 
recommended by the equipment manufacturer. 

Service typical of diesel engines operated in mild to moderate duty, 
but with lower-quality fuels which necessitate more protection for 
wear and deposits. Occasionally has included gasoline engines in 
mild service. Oils designed for this service provide necessary 
protection from bearing corrosion and from ring belt deposits in 
some naturally aspirated diesel engines with higher-sulfur fuels. 
Oils designed for this service were introduced in 1949.

“C” COMMERCIAL التصنيفات التجارية  “C”

“CD“ لمحركات الديزل في حاالت التشغيل الشاقة
أو  الطبيعي,  بالشحن  التي تعمل  الديزل  الخدمة مشابهة لخدمة محركات  إن هذه 
الشحن التوربيني أو الشحن الزائد حيث يكون التحكم العالي الفعال في نسبة البري 
واسعة  نوعية  من  الوقود  من  أنواع  تستخدم  عندما  أو   ,Éهام  Àأمر الرواسب  وتكّون 
الزيوت  استخدام  تم  عالية.  كبريت  نسبة  على  تحتوي  التي  الوقود  أنواع  وتشمل 
كراسي  تآكل  من  الحماية  توفر  وهي  ١٩٥٥م  عام  في  الخدمة  لهذه  المخصصة 
التحميل ومن تكّون الترسبات عند درجات الحرارة العالية لمحركات الديزل هذه. يتم 
اختبار  دمج  تم  التالية:  االختبارات  بموجب  المتطلبات  بهذه  يفي  الذي  الزيت  قياس 
محركات الديزل ١-G٢ مع المحركات ذات الحقن الغير مباشر المستخدمة في حاالت 
توفر  كما  الحلقية.  والحزة  المكبس  بترسبات  يتعلق  فيما  خاصة  الشاق  التشغيل 
متطلبات اختبار محرك البنزين L-٣٨ قياسÉ لمستوى فقدان كرسي التحميل للنحاس 

– الرصاص وطالء المكبس تحت ظروف التشغيل عند درجات الحرارة العالية.

“CC“ لخدمة محركات البنزين والديزل تحت ظروف
التشغيل الوسط

البنزين ذات الشحن الطبيعي والتي  إن هذه الخدمة مشابهة للعديد من محركات 
التي  البنزين  محركات  ولبعض  الشاقة  إلى  المعتدلة  الخدمة  حاالت  في  تستخدم 
الترسبات  من  حماية  الخدمة  لهذه  المصنعة  الزيوت  توفر  الشاق.  للتشغيل  تخضع 
التي تتكون عند درجات الحرارة العالية وتآكل كرسي التحميل والتكونات التي تحدث 
بمحركات البنزين عند درجات الحرارة المنخفضة. تم استخدام هذه الزيوت عام ١٩٦١م.

“CB“ لخدمة محركات الديزل تحت ظروف التشغيل الوسط
إلى  التي تعمل تحت ظروف تشغيل معتدلة  الديزل  انها مشابهة لخدمة محركات 
التآكل  من  أكثر  حماية  تتطلب  والتي  أقل  جودة  ذات  محروقات  بأنواع  ولكن  وسط 
والترسبات. وفي بعض الحاالت تشمل هذه الخدمة محركات الديزل التي تعمل تحت 
تآكل  الخدمة حماية من  التي تستخدم لهذه  الزيوت  ظروف تشغيل معتدلة. توفر 
الديزل  محركات  بعض  في  الجرسية  الحلقات  على  الترسبات  ومن  التحميل  كراسي 
التي تعمل بالشحن الطبيعي وبوقود يحتوي على نسبة كبريت عالية. تم طرح هذه 

الزيوت عام ١٩٤٩م.

 “CA“ لخدمة محركات الديزل تحت ظروف تشغيل خفيفة
ظروف  تحت  تعمل  التي  الديزل  محركات  خدمة  مستوى  بنفس  الخدمة  هذه  إن 
تشغيل معتدلة إلى متوسطة وتستخدم وقودÀ ذا جودة عالية وغالبÉ ما تشتمل على 
تآكل  ضد  حماية  الزيوت  هذه  توفر  المعتدلة.  التشغيل  ظرف  في  البنزين  محركات 
كراسي التحميل ومن الترسبات التي تتكون بالحزام الحلقي ببعض محركات الديزل 
عادية  غير  معايير  التتطلب  نوعية  من  وقود  استخدام  عند  الطبيعي  الشحن  ذات 
في  واسع  نطاق  على  تستخدم  الزيوت  وهذه  والترسبات.  التآكل  من  للحماية 
أي  أن التستخدم في  والخمسينيات ولكن يجب  ا�ربعينيات  القديمة في  الموديالت 

محركات إال إذا تمت التوصية بها تحديدÀ من صناع المحركات.
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These sequences de�ne the minimum quality level of product for 
presentation to CCMC members

Gasoline  Engines:
CCMC G1 (obsolete)
1984, normal performance, normal viscosity. Approximately 
equivalent to API SE plus European tests.

CCMC G2 (obsolete)
1984, higher performance, normal viscosity. Approximately 
equivalent to API SF plus European tests.

CCMC G3 (obsolete)
1984, higher performance, low viscosity. Approximately equivalent 
to API SF / CC plus European tests.

CCMC G4 (obsolete)
1989, normal viscosity. Performance well beyond the API SG 
minimum with particular emphasis on valve train wears protection 
and high temperature sludge resistance.

CCMC G5 (obsolete)
1989, low viscosity. Performance well beyond the API SG minimum 
with particular emphasis on valve train wears protection and high 
temperature sludge resistance. 

Diesel  Engines:
CCMC D1 (obsolete)
1984, naturally aspirated, light duty operation. Approximately 
equivalent to MIL-L-46152A (API CC/ SE) plus European tests.

CCMC D2 (obsolete)
1984 Naturally aspirated and turbocharged, heavy-duty operation. 
Approximately equivalent to MIL- L-2104C (API CD / SD) plus 
European tests.

CCMC D3 (obsolete)
1984,  naturally  aspirated  and  turbocharged,  extra  heavy-duty  
operation.  Performance  well  beyond MIL-L-2104C diesel 
minimum, with particular emphasis on bore polishing protection.

CCMC D4 (obsolete)
1989, commercial vehicle, heavy-duty operation. Performance well 
beyond CCMC D2 minimum, with emphasis on bore polishing 
protection, soot dispersion and valve train wear protection.

CCMC D5 (obsolete)
1989, commercial vehicle, extra heavy-duty operation. Bore 
polishing protection beyond that required for CCMD D3, plus 
improved soot dispersion and valve train wear protection.

CCMC PD1 (obsolete)
1984, diesel passenger cars. Performance beyond MIL-L-2104C 
minimum, with particular emphasis on ring-sticking prevention.

CCMC PD2 (obsolete)
1989, diesel passenger cars. Better protection against ring sticking 
and valve train wear relative to CCMC PD1.

محركات البنزين
CCMC G1 (لم تعد مستخدمة)

وهي  العادية.  اللزوجة  ومعادل  العادي  ل¶داء  ١٩٨٤م  عام  الخدمة  هذه  طرح  تم 
مساوية تقريبÉ لمواصفة معهد البترول ا�مريكي SE زائد معايير االختبارات ا�وربية.

CCMC G2 (لم تعد مستخدمة)

 Éتم طرح هذه الخدمة عام ١٩٨٤م �داء أعلى ومعادل لزوجة عادي. وهي مساوية تقريب
لمواصفة معهد البترول ا�مريكي SF زائد معايير الختبارات ا�وروبية.

CCMC G3 (لم تعد مستخدمة)

 Éتم طرح هذه الخدمة عام ١٩٨٤م �داء أعلى ومعادل لزوجة أقل. وهي مساوية تقريب
لمواصفة معهد البترول ا�مريكي SF/CC زائد معايير االختبارات ا�وروبية.

CCMC G4 (لم تعد مستخدمة)

ا�دنى  المعدل  وأداء مادون  لزوجة عادي  لمعادل  الخدمة عام ١٩٨٩م  تم طرح هذه 
SG مع تركيز خاص على حماية تروس الصمامات  البترول ا�مريكي  لمواصفة معهد 

من التآكل ومقاومة تكّون ا�وساخ عند درجات الحرارة العالية.

CCMC G5 (لم تعد مستخدمة)

تم طرح هذه الخدمة في عام ١٩٨٩م بغرض معادل اللزوجة المنخفض وا�داء مادون 
حماية  على  خاص  تركيز  مع   SG ا�مريكي  البترول  معهد  لمواصفة  ا�دنى  المعدل 

تروس الصمام ومقاومة تكّون ا�وساخ عند درجات الحرارة العالية.

محركات الديزل
CCMC D1 (لم تعد مستخدمة)

الطبيعي والتشغيل  الشحن  الخدمة هذه عام ١٩٨٤م للمحركات ذات  تم طرح فئة 
الخفيف. وهي مساوية تقريبÉ لمواصفة الجيش ا�مريكي MIL-L-٤٦١٥٢-A (ومواصفة 

معهد البترول ا�مريكي SE/CC) باالضافة إلى معايير االختبارات ا�وروبية.

CCMC D2 (لم تعد مستخدمة)

والشحن  الطبيعي  الشحن  ذات  للمحركات  ١٩٨٤م  عام  هذه  الخدمة  فئة  طرح  تم 
ا�مريكي  الجيش  لمواصفة   Éتقريب مساوية  وهي  الشاق.  وللتشغيل  التوربيني 

٢١٠٤C-MIL-L ومواصفة معهد البترول ا�مريكي (SD/CD) واالختبارات ا�وروبية.

CCMC D3 (لم تعد مستخدمة)

تم طرح هذه الفئة عام ١٩٨٤م للمحركات ذات الشحن الطبيعي والشحن التوربيني 
لمواصفة  ا�دنى  المعدل  مادون  المواصفة  هذه  أداء  إن  الشاقة.  التشغيل  لعمليات 
محركات الديزل للجيش ا�مريكي ٢١٠٤C-MIL-L مع تركيز خاص على حماية تلميع قطر 

الماسورة الداخلي.

CCMC D4 (لم تعد مستخدمة)

ا�داء  إن  الشاق.  للتشغيل  التجارية  للسيارات  ١٩٨٩م  عام  المواصفة  هذه  طرح  تم 
المعدل ا�دنى للمواصفة CCMC D٢ مع تركيز خاص على حماية تلميع قطر  مادون 

الماسورة الداخلي وحماية تروس الصمام من التآكل.

CCMC D5 (لم تعد مستخدمة)

قطر  تلميع  ولحماية  الشاق  وللتشغيل  التجارية  للسيارات  ١٩٨٩م  عام  طرحت 
قدرة  مع   CCMC D٣ للمواصفة  بالنسبة  مطلوب  ماهو  دون  بما  الداخلي  الماسورة 

مطورة لتشتيت السخام وحماية تروس الصمامات من التآكل.

CCMC PD1 (لم تعد مستخدمة)

طرحت عام ١٩٨٤م لسيارات الركاب مع أداء مادون المعدل ا�دنى لمواصفة الجيش 
ا�مريكي٢١٠٤C-MIL-L مع تركيز خاص على منع التصاق الحلقات.

CCMC PD2 (لم تعد مستخدمة)

التصاق  ضد  أفضل  حماية  مع  الركاب  لسيارات  ١٩٨٩م  عام  المواصفة  هذه  طرحت 
.CCMC PDالحلقات وتآكل تروس الصمامات وبما يعادل المواصفة ١

يحدد هذا التسلسل أدنى معدل للجودة وفق عرض صانعي السيارات
ضمن مجموعة السوق ا�وروبية المشتركة
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The ACEA (Associationdes Constructeurs European d’Automobiles) 
released new European performance levels for lubricants which 
came into e�ect at the start of 1996. These new standards will 
replace the outdated CCMC Sequences previously used to de�ne 
European gasoline and diesel engine oil quality.

The ACEA Sequences consist on nine designations within three 
main categories. The three categories are Passenger Car Gasoline 
Engine Oil, Passenger Car Diesel Engine Oil and Heavy-Duty Diesel 
Engine Oil, known respectively as A, B and E. There are three oil 
performance levels within each category:- Gasoline Engines (A1-96, 
A2-96, A3-96), Passenger Car Diesel Engines (B1-96, B2-96, B3-96), 
and Heavy-Duty diesel Engines (E1-96, E2-96, E3-96).

ACEA SEQUENCES
Passenger Car Gasoline Engine Oils:
A1-96:  Similar to API SH or SJ, but with better high temperature  
  properties. Some properties, such as 
  high-temperature/high-shear (HTHS) viscosity, have;    
  maximum limits, and oils meeting A2 and A3 cannot also  
  meet A1.

A2-96:  Similar to ACEA A1, but with a higher minimum shear   
  stability, lower evaporative loss for some viscosity grades,  
  and a higher minimum HTHS viscosity speci�ed for    
  bearing protection under high temperature operating   
  conditions. A3 lubricants cannot meet all the requirements  
  of A1, some of which have maximum values set below the  
  minimum value set for A2.

A3-96:  Similar to ACEA A1 and A2, but with stay in grade shear   
  stability, and tighter limits on evaporative loss and high   
  temperature oxidation and piston varnish. A3 lubricants   
  cannot meet all the requirements of A1, some of which   
  have maximum values set below the minimum value set  
  for A3. A3 lubricants automatically meet all requirements  
  of A2.

Passenger Car Diesel Engine Oils:

B1-96:  Performance  beyond  that  of  the  former  CCMC  PD-2,
  with  better  high  temperature deposit control, soot    
  dispersancy and valve train wear protection. Some    
  properties, such as high temperature  / high-shear  (HTHS)  
  viscosity, have maximum limits, and oils meeting B2 and  
  B3 cannot also meet B1.

B2-96:  Similar to ACEA B1, but with a higher minimum shear   
  stability, lower evaporative loss for some viscosity grades,  
  and a higher minimum HTHS viscosity speci�ed for    
  bearing protection under high temperature operating   
  conditions. B2 lubricants cannot meet all the requirements  
  of B1, some of which have maximum values set below the  
  minimum value set for B2.

B3-96:   Similar to ACEA B1 and B2, but with stay in grade shear   
  stability, and much tighter limits on evaporative loss,    
  medium temperature dispersivity and cam wear. B3    
  lubricants cannot meet all the requirements of B1, some of  
  which have maximum values below the minimum value   
  set for B3. B3 lubricants automatically meet all      
  requirements of B2.

أطلق اتحاد صناع السيارات ا�وروبية معايير أداء أوروبية جديدة لزيوت التشحيم التي 
 CCMC طرحت لالستخدام مع بداية عام ١٩٩٦م ولتحل محل التسلسل القديم لفئات

والتي استخدمت سابقÉ لتحديد نوعية زيت محركات البنزين والديزل ا�وروبية.

ثالثة  داخل  تصنيفات  تسعة  على  ا�وروبية  السيارات  صناع  اتحاد  تسلسل  ويشتمل 
الركاب, زيت  البنزين لسيارات  الثالثة هي: زيت محركات  الفئات  رئيسية. وهذه  فئات 
وهي  الشاق  للتشغيل  الديزل  محركات  وزيت  الركاب  لسيارات  الديزل  محركات 
الزيت ضمن كل فئة:  ثالثة معدالت �داء  التوالي. وهناك  (A, B, E) على  ماعرفت ب: 
 ,٩٦-E١) الشاق  للتشغيل  الديزل  ومحركات   ,(٩٦-B٣  ,٩٦-B٢  ,٩٦-B١) البنزين  محركات 

.(٩٦-E٩٦, ٣-E٢

تسلسل مجموعة اتحاد صناع السيارات ا�وروبية
زيوت محركات البنزين لسيارات الركاب:

وهذه المواصفة مساوية لمواصفة معهد البترول ا�مريكي SH أو SJ ولكن    A1-96
مع معدل أفضل لخصائص الحرارة العالية وبعض الخصائص كارتفاع الحرارة /    
  A3 و A2 ارتفاع الجز واللزوجة ذات الحدود ا�قصى, مع زيوت تفي بالمتطلبات  

.A1 ولكن التفي بالفئة  

شبيهة بمواصفة اتحاد صناع السيارات ا�وروبية A1 ولكن مع ثبات أعلى    A2-96

للحد ا�دنى للجز وانخفاض نسبة الفاقد عند التبخر لبعض معامل اللزوجة    
مع لزوجة أعلى للحد ا�دنى مخصصة لحماية كراسي التحميل عند ظروف    

التشغيل تحت درجات الحرارة العالية. إن زيوت التشحيم من الفئة A3 التفي    
بكافة متطلبات الفئة A1 والتي لبعضها معايير قصوى تكون دون المعيار    

.A2 ا�دنى الوارد في  

هذه المواصفة شبيهة للمواصفة ACEA A1 و ACEA A2 ولكن مع ثبات في    A3-96
درجة ثبات الجز وحدود أقوى فيما يتعلق بفاقد التبخر وا�كسدة عند درجة    
الحرارة العالية وطالء المكبس. إن زيوت التشحيم ذات المواصفة A3 اليمكن    

أن تفي بكافة متطلبات المواصفة A1 والتي لبعضها معادالت أقصى دون    
المعادلة االدنى A3 و A3 لزيوت التشحيم التي تفي أتوماتيكيÉ بكافة    

.A2 متطلبات المواصفة  

زيوت محركات الديزل لسيارات الركاب:

إن ا�داء لهذه الفئة دون ا�داء للفئة السابقة CCMC PD-2مع تحكم أفضل    B1-96
من حيث تكّون الترسبات عند درجة الحرارة العالية والقدرة على تشتيت    

السخام وحماية تروس الصمامات من التآكل كوضعية اللزوجة في حاالت    
الحرارة العالية / نسبة جز أكبر, مع تميزه بالحدود اãنشطاروى, فالزيوت التي    

.B1 اليمكن أن تفي بمتطلبات المواصفة B3 و B2 تفي بمتطلبات المواصفة  

هي شبيهة بالمواصفة ACEA B1 , ولكن بنسبة ثبات أعلى عند الجز للحد    B2-96
ا�دنى مع فاقد أقل عند التبخر لبعض درجات اللزوجة ونسبة لزوجة أعلى    

من الحد ا�دنى لحاالت الحرارة العالية / نسبة جز أكبر محددة لحماية كرسي    
التحميل في حاالت التشغيل الشاقة عند درجات الحرارة العالية. إن زيوت    

التشحيم من الفئة B2 اليمكن أن تفي بكافة متطلبات الفئة B1 والتي يتميز    
.B2 بعضها بالمعايير ا�قصى الموضوعة دون المعايير ا�دنى للمواصفة  

شبيهة بالمواصفة ACEA B1 والمواصفة ACEA B2 ولكن مع ثبات في درجة    B3-96
ثبات الجز مع حدود أقوى بالنسبة لفاقد التبخر ونسبة تشتت حراري وسط  

 B1 التفي بجميع متطلبات الفئة B3 وتآكل الكامة. إن زيوت التشحيم من الفئة  
والتي يتميز بعضها بمعايير قصوى دون المعايير ا�دنى الموضوعة     

للمواصفة B3, وأن زيوت التشحيم من الفئة B3 تفي أتوماتيكيÉ بمتطلبات    
.B2 الفئة  

حاالت تسلسل زيوت مصنعي السيارات ا�وروبية المشتركة لصانعي السيارات
بالنسبة لزيوت وقود الخدمة
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Heavy-Duty Diesel Engine Oils:
E1-96:   Approximately equivalent to the former CCMC D-4 and   
  the obsolete Mercedes-Benz sheets 
  227.0/1 with marginal improvements in shear stability and  
  bore polishing resistance. 
E2-96:   Approximately equivalent to Mercedes-Benz sheets    
  228.0/1, the updated MAN 270/171 and that informally   
  described as “CCMC D-4 Plus”, with marked improvements  
  in bore polishing resistance and piston cleanliness over the  
  former CCMC D-4. It is expected to become the OEM base  
  requirement for heavy duty diesel engine oils.
E3-96:   Essentially equivalent to the former CCMC D-5,      
  approximately at the Mercedes-Benz 228.2/3 level. E3 does  
  include Mack T-8 test requirements for determining    
  dispersancy which may eliminate some former CCMC D-5  
  oils.
 
CCMC SEQUENCES

All CCMC Sequences are now obsolete. 

زيوت محركات الديزل للتشغيل الشاق
مساوية تقريبÉ للمواصفة السابقة  CCMC D-4وصحائف مرسيدس بينز التي    E1-96

لم تعد مستخدمة ١/٢٢٧٫٠ مع تحسينات هامشية من حيث ثبات الجز    
ومقاومة لمعان قطر الماسورة الداخلي.  

 MAN لصحائف مرسيدس بينز ١/٢٢٨٫٠ , وصحائف Éمساوية تقريب  E2-96
المحدثة ٢٧١/٢٧٠ والتي تصف رسميÉ بـ «CCMC D-4 Plus» مع تحسينات بارزة    
من حيث مقاومة تلميع قطر الماسورة الداخلي ونظافة المكبس مقارنة    

بالمواصفة السابقة CCMC D-4. ويتوقع أن تكون هذه المطلب ا�ساسي    
لصانع المعدات ا�صليين لزيوت محركات الديزل للتشغيل الشاق.  

بالضرورة مساوية للمواصفة السابقة  CCMC D-5وتقريبÉ بمعدل فئة     E3-96
المرسيدس بينز ٣/٢٢٨٫٢ . إن المواصفة A٣ تشمل أيضÉ متطلبات   

اختبار  Mack T-8لتجديد مدى فاعلية التشتيت والتي لربما تلغي بعض    
.CCMC D-5 الزيوت السابقة من فئة  

CCMC تسلسل المواصفات

إن جميع المواصفات المتسلسلة من CCMC غير مستخدمة اÎن.

حاالت تسلسل زيوت مصنعي السيارات ا�وروبية المشتركة لصانعي السيارات
بالنسبة لزيوت وقود الخدمة
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API and NMMA classify two-stroke-cycle oils according to engine 
performance. Attempts are being made to integrate the two 
systems, and both classi�cations are combined in the table below:

See SAE J2116 for full description. 

Two-stroke cycle oils generally are applied to engine types as 
follows:

Designation Likely Service Applications

TA Mopeds and other extremely small
 Engines (typically <50 CC)

TB (Obsolete) Motorscooters and other highly loaded
 Small engines (typically 50 to 200 CC)

TC Various high-performance engines-not
 Outboards (typically 20 to 500 CC)

TC-W, TC-WII, TC-W3 Outboard engines 

تصنيف زيوت التشحيم للمحركات ذات ا�شواط الثنائية

 API
Present Former
TA (Obsolete) TSC-1
TA (Obsolete) TSC-2
TA TSC-3
TA (Obsolete) TSC-4

-
-
-

NMMA (BIA) TC-W
NMMA TC-WII

NMMA TC-W3TM

 (NMMA) البحرية  للصناعة  الوظني  واالتحاد   (API) ا�مريكي  البترول  معهد  يحدد 
تصنيف زيوت المحركات ذات ا�شواط الثنائية طبقÉ �داء المحرك. هذا وقد جرت عدة 

محاوالت وتجري اÎن لدمج النظامين, حيث تم جمع التصنيفين في الجدول أدناه.

يمكن الرجوع لمواصفة جمعية مهندسي السيارات SAE J٢١١٦ للحصول على الوصف الكامل.

يتم تطبيق زيوت محركات ا�شواط الثنائية بشكل عام بأنواع المحركات التالية:

تطبيقات الخدمة المالئمة التصنيف 

الدراجات التي تعمل بمحرك صغير     TA
  Àوالمحركات ا�خرى الصغيرة جد   

(سعة أقل من ٥٠ سي سي)   

الدراجات المائية ذات المحركات    (Éلم يعد مستخدم) TB
والمحركات الصغيرة ا�خرى التي     

تستخدم �حمال عالية   
(سعة ٥٠ إلى ٢٠٠ سي سي)   

عدة محركات ذات أداء عالي وهي غير     TC
المحركات التي تركب على القوارب     

البحرية (سعة ٥٠ إلى ٢٠٠ سي سي)   

المحركات البحرية التي تركب على    TC-W, TC-W ,TC-W٣
القوارب   

API  معهد البترول ا�مريكي
Éسابق    Éحالي
1-TSC  (Éلم يعد مستخدم)  TA
2-TSC  (Éلم يعد مستخدم)  TA
3-TSC    TA
4-TSC  (Éلم يعد مستخدم) TA

-
-
-
-

االتحاد الوطني للصناعة البحرية 
االتحاد الوطني للصناعة البحرية
االتحاد الوطني للصناعة البحرية

NMMA (BIA) TC-W
NMMA TC-WII

NMMA TC-W3TM
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API GL-1
Designates the type of service characteristics of manual 
transmissions operating under such mild conditions of low units 
pressures and minimum sliding velocities, that untreated oil may be 
used satisfactorily. Oxidation and rust inhibitors, defoamers, and 
pour depressants may be used to improve the characteristics of 
lubricants intended for this service. Frictional modi�ers and 
extreme pressure additives shall not be utilized.

Due to speeds and loads involved, untreated oil is generally not a 
satisfactory lubricant for many passenger car manual transmissions. 
For some truck and tractor manual transmissions, untreated oils 
may be used successfully. In all cases, the transmission 
manufacturers’ speci�c lubricants recommendations should be 
followed.

API GL-2
Designates the type of service characteristic of automotive type 
worm-gear axles operating under such conditions of load, 
temperature and sliding velocities that lubricants satisfactory for 
API GL-1 will not su�ce.

Products suited for this type of service contain anti-wear or very mild 
extreme-pressure agents, which provide protection for worm gears.

API GL-3
Designates the type of service characteristic of manual 
transmissions and spiral-bevel axles operating under mild to 
moderate to severe conditions of speed and load. These service 
conditions require a lubricant having load-carrying capacities 
greater than those that will satisfy API GL-1 service, but below the 
requirements of lubricants satisfying API GL-4 service.

Gear lubricants designated for API GL-3 are not intended for hypoid 
gear applications.

API GL-4
Designates the type of service characteristic of spiral-bevel and 
hypoid gears in automotive axles operated under moderate speeds 
and loads. These oils may be used in selected manual transmission 
and transaxle applications. (User should consult axle/transmission 
manufacturers’ speci�c lubricant recommendations.)

While this service designation is still used commercially to describe 
lubricants, some test equipment used for performance veri�cation is 
no longer available. ASTM is investigating the possibility of rede�ning 
service designation API GL-4 using modern test equipment.

API GL-5
Designates the type of service characteristic of gears, particularly 
hypoids in automotive axles operated under high-speed and/or 
low-speed, high-torque conditions. Lubricants quali�ed under U.S. 
Military Speci�cation MIL-L-2105D (formerly MIL-L-2105C) satisfy 
the requirements of the API GL-5 designation. Details of API GL-5 
performance tests are contained is ASTM Publication STP-512A, 
Laboratory Performance Tests for Automotive Gear Lubricants 
Intended for API GL-5 Service.

API GL-6
Designates the type of service characteristic of gears designed with 
a very high pinion o�set. Such designs typically require (gear) score 
protection in excess of that provided by API GL-5 gear oils. A shift to 
more modest pinion o�sets, coupled with the obsolescence of 
original API GL-6 test equipment and procedure, has greatly 
diminished the commercial need for API GL-6 gear lubricants. 

:API GL-1  مواصفة معهد البترول ا�مريكي
ظروف  تحت  تعمل  التي  اليدوية  الحركة  نقل  �جهزة  الخدمة  خصائص  نوع  تحدد 
ا�دنى لسرعات  والحد  الوحدات  تشغيل معتدلة ذات معدالت ضغط منخفض على 
الغير معالج بشكل مرضي. كما  الزيت  أن يستخدم فيها  الممكن  والتي من  االنزالق 
الرغاوي ولخفض نسبة  تكّون  والصدأ ومنع  ا�كسدة  استخدام مكونات منع  يمكن 
االنسكاب وذلك لتحسين أداء زيوت التشحيم المراد استخدامها لهذه الخدمة. ولن 

يتم استخدام مسحنات االحتكاك واالضافات الخاصة بالضغط العالي.

المقنع  الزيت  يكون  لن  الغير معالج  التشحيم  زيت  فإن  وا�حمال  للسرعات  ونتيجة 
لناقل  بالنسبة  اليدوي وأما  الحركة  ناقل  التي تستخدم  الركاب  للعديد من سيارات 
معالجة  الغير  الزيوت  استخدام  يمكن  والجرارات  الشاحنات  لبعض  اليدوي  الحركة 
الخاصة  الحركة  نقل  أجهزة  صناع  توصيات  اتباع  يجب  الحاالت,  جميع  وفي  بنجاح. 

باستخدام زيوت تشحيم محددة.

:API GL-2  مواصفة معهد البترول ا�مريكي
تحدد هذه المواصفة نوع خصائص الخدمة �نواع تروس محاور السيارات الدودية التي 
تعمل تحت ظروف التحميل والحرارة وسرعات االنزالق والتي التفي فيها مواصفة زيوت 

.É1 بالغرض تمام-API GL التشحيم
فالمنتجات المناسبة لهذا النوع من الخدمة تشتمل على العوامل المضادة للتآكل أو 

عوامل الضغط المعتدل إلى العالي والتي توفر الحماية للتروس الدودية.

:API GL-3  مواصفة معهد البترول ا�مريكي
المخروطية  والمحاور  اليدوية  الحركة  نقل  �جهزة  الخدمة  خصائص  نوعية  تحدد 
متغيرة  شاقة  إلى  وسط,  إلى  معتدلة,  تشغيل  ظروف  تحت  تعمل  التي  الحلزونية 
أكبر  قدرات  لديه  تشحيم  زيت  تتطلب  هذه  الخدمة  ظروف  إن  وا�حمال.  السرعات 
زيوت  متطلبات  دون  ولكن   ,  1-API GL المواصفة  بها  تختص  التي  تلك  عن  ل¶حمال 

.1-API GL التشحيم التي توفر معايير الخدمة

التروس  تطبيقات  في  التستخدم   3-API GL للخدمة  المخصصة  التشحيم  زيوت  إن 
المتخالفة المحاور.

:API GL-4  مواصفة معهد البترول ا�مريكي
المحاور  والمتخالفة  والحلزونية  المخروطية  للتروس  الخدمة  خصائص  نوعية  تحدد 
الزيوت  وهذه  وسط.  وأحمال  سرعات  ظروف  تحت  تعمل  التي  السيارات  محاور  في 
التبادلية  والمحاور  اليدوية  الحركة  نقل  أجهزة  تطبيقات  في  استخدامها  يمكن 
نقل  المحاور/أجهزة  صناع  توصيات  إلى  الرجوع  المستخدم  على  (يجب  المختارة. 
الحركة فيما يتعلق بزيت التشحيم المعين). وعلى الرغم من أن تحديد هذه الخدمة 
االختبار  معدات  بعض  فإن  التشحيم,  زيوت  نوعية  لبيان   Éتجارب يستخدم  اليزال 
ا�مريكية  الجمعية  وتبحث  أصًال  متوفرة  تعد  لم  ا�داء  من  للتحقق  المستخدمة 
 ٤-API GL المواصفة  خدمة  تحديد  تعريف  اعادة  إمكانية  في   Éحالي والمواد  لالختبار 

الستخدام معدات اختبار حديثة.

:API GL-5  مواصفة معهد البترول ا�مريكي
بمحاور  المحاور  المتخالفة  التروس  خاصة  التروس  خدمة  خصائص  نوعية  تحدد 
السيارات التي تعمل تحت ظروف السرعة العالية أو السرعة المنخفضة, وتحت ظروف 
 2105D-MIL-L العزم العالي. إن زيوت التشحيم التي تفي بمواصفة الجيش ا�مريكي 
 .5-API GL ا�مريكي   البترول  معهد  مواصفة  بمتطلبات  تفي   (2105C-MIL-L  Éسابق)
بنشرة   5-API GL ا�مريكي  البترول  معهد  مواصفة  أداء  اختبارات  تفاصيل  تتوفر 
ا�داء  اخـتـبـارات  بعنوان:   A  512-STP رقم  والمواد  لالختبارات  ا�مريكية  الجمعية 

.5-API GL المختبرية لزيــوت التشــحيم لتروس المحركات تحت مواصـفة الخدمــة

:API GL-6  مواصفة معهد البترول ا�مريكي
درجة  ذي  مجانبي  صغير  بترس  المصممة  التروس  خصائص  المواصفة  هذه  تحدد 
كبيرة. ويتطلب مثل هذا التصميم حماية زائدة للتروس تتفوق على الحماية المتوفرة 
تروس  إلى  التحول  إن   .5-API GL البترول  معهد  مواصفة  بموجب  التروس  زيوت  من 
ا�صلية   6-API GL المواصفة  اختبار  معدات  صالحية  بعدم  مرتبطة  مجانبية  صغيرة 
واالجراء الخاص بذلك, قد أدى إلى عدم الحاجة التجارية بشكل كبير لزيوت التشحيم 

. 6-API GL ذات المواصفة

دليل معهد البترول ا�مريكي االرشادي الخاص بتصنيف
زيوت أجهزة نقل الحركة اليدوية ومحاور السيارات



COMMON TERMS
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ACEA:  Association des Constructeurs Europeens Automobiles.

Additive: Any material that is incorporated into a product at 
relatively low concentration to impart new properties or enhance 
existing properties.

AFNOR: Association Francaise de Normalisation (France).

AGMA: American Gear Manufacturers Association.
 
API: American Petroleum Institute 

API Gravity: An arbitrary-scale expressing, in degrees API, the 
speci�c gravity of liquid petroleum products.

 Deg. API = 141.5  – 131.5
  Sp gr 60/60 F

API Service Classi�cation: A system of letter designations agreed 
on by API, SAE, and ASTM to de�ne broad classes of engine service. 
Also a system of service classi�cations for automotive gear 
lubricants.

ASLE: American Society of Lubrication Engineers.

ASTM: American Society for Testing and Materials.
 
ATF: Automatic Transmission Fluid. 
 
BSI: British Standards Institute. 

CCMC: Comite does Constructeurs d’automobiles du Marche 
Commun.
 
CEC: Coordinating European Council. 
CMA: Chemical Manufacturers Association.

Cetane Number: A term numerically indicating the relative ignition 
quality of diesel fuels compared to a mixture of normal cetane and 
heptamethylnonane (HMN).
Centistoke: The worldwide unit of kinematic viscosity.

Compounded Oil: Mineral oil to which has been added vegetable 
oil, animal oil or a chemical substance to impart special properties.

Complex: Grease composition in which the thickener is a 
combination of a soap and another component, usually salt or a 
metallic material and a fatty acid, or an inorganic salt.

Consistency of Greases: The �ow properties of greases are 
measured by their consistency, ASTM D 216 Cone 
Penetration.

Color: The color is observed against light and a visual comparison 
made with a series of colored glasses. In �nished lubricants color 
alone is a little value, except for medicinal or toilet preparations, or 
as an indication of possible contamination.
 
CRC: Coordinating Research Council. 

Defoamant (Foam Inhibitor): Additive used in lubricating oils to 
assist the collapse of surface layers of foam caused by agitation or 
the release of entrained or entrapped air.

مصطلحات عامة

جمعية صناع السيارات ا�وروبية.   ACEA

أي مادة تضاف إلى منتج آخر بنسبة تركيز أقل نسبيã Éعطاء خصائص     Additive
جديدة أو تعزيز الخصائص المتوفرة أصًال.   

الهيئة الفرنسية للمقاييس.   AFNOR

هيئة صناع التروس ا�مريكية.   AGMA

معهد البترول ا�مريكي.   API

مقياس اختياري يعبر بموجب درجات معهد البترول الكثافة النوعية    API Gravity
المحددة للمنتجات البترولية السائبة.   

درجة معهد البترول ا�مريكي =                 ١٤١٫٥                       -  ١٣١٫٥   
     الكثافة النوعية ٦٠/٦٠ اف

من  كل  من  عليه  االتفاق  تم  بالحروف  تحديدي  :نظام   API Service Classi�cation
لالختبار  ا�مريكية  والجمعية  السيارات  ا�مريكي وجمعية مهندسي  البترول  معهد 
 Éوالمواد لتحديد الدرجات العريضة لخدمة المحرك. وهو نظام لتصنيف الخدمة أيض

لزيوت التشحيم لتروس المحركات.

الجمعية ا�مريكية لمهندسي التزييت.   : ASLE

الجمعية ا�مريكية لالختبارات والمواد.   : ASTM

سائل أجهزة نقل الحركة ا�توماتيكية.   : ATF

معهد المواصفات القياسية البريطانية.   : BSI

مجموعة السوق ا�وروبية المشتركة لصناع السيارات.   : CCMC

مجلس التنسيق ا�وروبي.   : CEC

جمعية منتجي الكيماويات.   : CMA

مصطلح رقمي يستخدم لتحديد نوعية االشتعال النسبي لوقود   : Cetane Number
.(HMN) الديزل مقارنة بخليط من السيتين العادي والهيبتيثونان

المصطلح المستخدم على نطاق العالم لوحدة اللزوجة الحركية.  : Centistoke

زيت  أو  نباتية,  زيوت  إليه  مضاف  مركب  معدني  زيت  عن  :عبارة   Compounded Oil
حيواني, أو مادة كيميائية ãضفاء خصائص خاصة.

Complex : تركيبه شحم يكون فيها المكثف عبارة عن خليط من الصابون ومكون آخر 
عادة ما يكون ملحÉ أو مادة معدنية وحامض دهني أو ملح غير عضوي.

Consistency of Greases : خواص االنسياب بالنسبة للشحوم كما يتم قياسها بمدى 
. ASTM Dتماسكها, بموجب مواصفة اختبار الجمعية ا�مريكية لالختبارات والمواد ٢١٦

مع  تتم  بصرية  مقارنة  عن  عبارة  وهي  الضوء  تحت  اللون  مالحظة  تتم   :  Color
قيمة  فإن  الصنع  التامة  التشحيم  لزيوت  بالنسبة  الملونة.  الزجاجات  من  مجموعة 
اللون وحدة ضئيلة عدا فيما يتعلق بالتحضيرات الطبية تحضيرات الزينه, أو كمؤشر 

للتلوث المحتمل.

CRC : مجلس تنسيق ا�بحاث.

التشحيم  بزيوت  وتستخدم  تضاف  مادة  عن  عبارة   :  Defoamant (Foam Inhibitor)
أو  الرغاوي التي تتكون با�سطح والناتجة عن تقليب  للمساعدة في تكسير طبقات 

اطالق الهواء المحبوس أو الغير محبوس.
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Demulsibility: Property of a lubricant to separate from water.

Detergency: Property of lubricating oil to reduce or prevent deposit 
formed under high temperature conditions or as a result of the 
action on the oil of acidic contaminants.

Dielectric Strength: A measure of the insulation value of an 
electrical insulating medium. The value depends to some extent on 
the test method used.

Dispersancy: Property of an oil to disperse and suspend potential 
deposit forming material so that they can be removed from the 
system when the oil is drained.
 
DIN: Deutsche Industrienorm 

DOT: U.S. Government Department of Transport.

Dropping Point: The temperature at which the �rst drop of liquid 
separate when grease is heated under prescribed conditions.

EOLCS: Engine Oil licensing and Certi�cation System.

EMA: Engine Manufacturers Association (USA)

Emulsion: Intimate mixture of two or more materials which are 
immiscible or partially miscible with each other. In most emulsions 
one material is aqueous and the other is an oil.

Extreme Pressure Additive: Chemical compound imparting 
extreme pressure characteristics to a lubricant with the objective of 
reducing wear under conditions where rubbing or sliding 
accompanies high contact pressure, as in heavily loaded gears, 
particularly of the hypoid type. 

Flash Point: The lowest temperature at which vapors rising from a 
sample will ignite momentarily on application of a �ame under 
speci�ed conditions.

FZG Test: A German gear test for evaluating EP properties.

HTHS: High Temperature High Shear Rate Viscosity.

ILSAC: International Lubricant Standardization and Approval 
Committee.
 
ISO: International Organization for Standardization. 

JAMA: Japanese Automobile Manufacturers Association.

JASO: Japanese Automobiles Standards Organization.

Kinematic Viscosity: The ratio of the absolute viscosity to the 
density at the temperature of the viscosity measurement. The 
metric units of kinematic viscosity are the stoke and centistokes, 
which correspond to the poise and centipoises of absolute viscosity.

MIL: U.S. Military speci�cations.

Multiviscosity (Multi-grade):
Oil that meets the low temperature viscosity limits of one of the SAE 
W numbers, and the 100-C viscosity limits of one of non-W 
numbers.

COMMON TERMS مصطلحات عامة

Demulsibility : خاصية انفصال الزيت عن الماء.

تحت  الترسبات  رغاوي  تكون  منع  أو  لتخفيض  التشحيم  زيت  خاصية   :  Detergency
درجات الحرارة العالية أو كنتيجة لتفاعل الملوثات الحمضية في الزيت.

المعدل  ويعتمد هذا  الكهربائي  العزل  لمعدل  وحدة قياس   :  Dielectrical Strength
إلى حد ما على نوعية االختبار المستخدم.

تكون  التي  المواد  وتعليق  تشتيت  على  الزيت  قدرة  مدى  خاصية   :  Disperency
الترسبات حتى تتم ازالتها من النظام عند تغيير الزيت.

DIN : المواصفات القياسية ا�لمانية.

DOT : إدارة النقل بحكومة الواليات المتحدة ا�مريكية.

 Dropping Point: هي درجة الحرارة التي تنفصل عندها أول نقطة سائلة عند تسخين 
الشحم تحت ظروف محددة.

EOLCS : نظام ترخيص واعتماد زيوت المحركات.

EMA : إتحاد صناع المحركات (الواليات المتحدة ا�مريكية).

تكونان  أكثر  أو  مادتين  من  مكون  خليط  عن  عبارة  وهو  المستحلب,   :  Emulsion
البعض. وفي معظم حاالت االستحالب  أو جزئيÉ مع بعضهما   Éقابلتين لالمتزاج كلي

تكون إحدى المادتين مائية وا�خرى زيتية.

عالي  ضغط  خصائص  ذي  كيميائي  مركب  عن  عبارة   :  Extreme Pressure Additive
وانزالقها  ا�جزاء  احتكاك  عند  ا�جزاء  تآكل  تخفيض  بغرض  التشحيم  لزيت  يضاف 
متزامنة مع وجود ضغط عالي كما هو الحال بالنسبة للتروس التي تعمل تحت ظروف 

قاسية وتحديدÀ تروس الهيبويد (التروس ذات المحاور المتعاقدة).

Flash Point : أدنى درجة حرارة يتم فيها اشتعال ا�بخرة المتصاعدة من عينة ما عند 
تقريب شعلة تحت ظروف محددة.

.(EP) عبارة عن اختبار ألماني للتروس لتقييم خصائص الضغط ا�قصى : FZG Test

HTHS : معدل نسبة اللزوجة عند حاالت الحرارة العالية والتي تنتج عنها نسبة جز عالية.

ILSAC : الجمعية الدولية لوضع المواصفات القياسية لزيوت التشحيم واعتمادها.

ISO : المنظمة الدولية لمواصفات القياسية.

JAMA : جمعية صناع السيارات اليابانية.

JASO : المنظمة اليابانية للمواصفات القياسية للسيارات.

Kinematic Viscosity : هي نسبة اللزوجة المطلقة إلى الكثافة عند درجة حرارة قياس 
الكيميائية  اللزوجة  وحدة  عن  عبارة  الحركية  للزوجة  المترية  الوحدات  إن  اللزوجة. 

(استوك) وسنتستوك.

MIL : مواصفات الجيش ا�مريكي.

Multiviscosity (Multigrade) : إنه الزيت الذي يفي بحدود اللزوجة تحت درجات الحرارة 
المنخفضة في واحد من أرقام بيان جمعية مهندسي السيارات وحدود اللزوجة عند 

١٠٠ درجة مئوية في واحد من ا�رقام الغير واردة بالبيان.
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MVMA: Motor Vehicle Manufacturers Associations. (USA).

Naphthenic: Having the characteristics of saturated hydrocarbons 
of which the molecules contain at least one closed ring of carbon 
atoms. 

Neutralization Number: The weight, in milligrams, of potassium 
hydro-oxide required to neutralize the acidic materials, 
or that is otherwise absorbed by chemical compounds, in 1g of oil.

NLGI: National Lubricating Grease Institute.

NMMA: National Marine Manufacturers Association (USA).

OEM: Original Equipment Manufacturer.

Oxidation Stability: Ability of a lubricant to resist oxidation and 
deterioration resulting from high temperatures and/
or exposure to air.

Para�nic: Having the characteristics of para�ns, saturated 
hydrocarbons of open chain structure.

Penetration: Consistency, expressed as the distance that a standard 
needle or cone penetrates vertically 
into a sample of the material under prescribed conditions of 
loading, time, and temperature.

Pour Point: Lowest temperature at which a liquid petroleum 
product will �ow when it is cooled under the 
conditions of the standard method.
 
SAE: Society of Automotive Engineers. 

SASO: Saudi Arabian Standards Organization.

SHPD: Super High Performance Diesel (Oil).

Solvent Re�ning: A process for extracting lubricant base stocks 
from stripped heavy gas oil or other heavy, stripped crude stream 
using selective solvents such as furfural or phenol. 

STLE: Society of Tribologists and Lubrication Engineers.

STOU: Super Tractor Oil Universal.
 
SUS: Saybolt Universal Seconds. 

Synthetic Lubricant: Lubricating �uid made by chemically reacting 
materials of a speci�c chemical composition to produce a 
compound with planned and predicable properties.

Viscosity: Measure of the resistance to �ow, or internal friction, of a 
�uid. Viscosity changes with temperature so the temperature at 
which the measurements were made must always be speci�ed.

Viscosity Index (VI): An arbitrary scale used to show the relative 
magnitude of viscosity changes with temperature. Higher VI oils 
have less charge in viscosity with temperature.

Viscosity Improver: Lubricant additive, usually a high molecular 
weight polymer, that reduces the tendency of an oil’s viscosity to 
change with temperature.

COMMON TERMS مصطلحات عامة

MVMA :  اتحاد صناع السيارات ا�مريكية.

والتي  بالهيدروكـــاربون  التشـبع  خصائص  على  تحتوي  التي  المــواد   :  Naphthemic
تحتوي جزيئاتها على حلقة واحـــدة على ا�قـــــل مغـلقة من ذرات الكربون.

الهيدروكسيد  لباوتزيوم  بالملجرام  الوزن  عن  عبارة   :  Neutralization Number
المطلوب لمعادلة المواد الحمضية أو خالفÉ لذلك التي تمتصها المركبات الكيميائية 

في كل جرام من الزيت.

NLGI : هيئة شحوم التزييت ا�هلية.

NMMA : االتحاد الوطني للصناعات البحرية.

OEM : صناع المعدات ا�صليون.

Oxidation Stability : الثبات عند ا�كسدة. وتمثل قدرة الزيت على مقاومة ا�كسدة 
واالنهيار الناتج عن درجات الحرارة العالية 

و/أو التعرض للهواء.

بالهيدروكربونات  والمشبعة  برافينية  خصائص  لها  تكون  التي  السوائل   :  Para�nic
من مجموعة السالسل المفتوحة.

Penetration : التماسك الذي يتم التعبير عنه بالمسافة التي تخترقها ابرة أو مخروط 
عادي اختراقÉ رأسيÉ في عينه من المواد وتحت ظروف تتعلق بالحمل, الوقت ودرجة 

الحرارة.

Pour Point :  أدنى درجة حرارة يمكن لمنتج بترولي سائل أن ينسكب فيها عندما يتم 
تبريده تحت ظروف الطريقة المعيارية

(درجة االنسكاب).

SAE : جمعية مهندسي السيارات.

SASO : الهيئة العربية السعودية للمواصفات القياسية.

SHPD : زيت محركات الديزل الفائق ا�داء.

من  التشحيم  لزيوت  ا�ساس  زيوت  استخالص  عملية  عن  عبارة   :  Solvent Re�ning
زيوت غازية ثقيلة أو زيت خام ثقيل باستخدام مذيبات منتقاة كالفورفورال والفينول.

STLE : جمعية مهندسي زيوت التشحيم.

STOU : الزيت العالمي الممتاز للجرارات (لجميع ا�غراض).

SUS : سي بولت بحساب الثواني (قياس دولي).

يتم  زيت تشحيم  (زيوت تشحيم اصطناعية) وهي عبارة عن   :  Synthetic Lubricant
ذات  مركبة  مادة  النتاج  محدد  كيميائي  مكون  من  كيميائي  تفاعل  من  تصنيعه 

خصائص مخططة ومتوقعة.

Viscosity : هي عبارة عن قياس مدى مقاومة االنسياب أو االحتكاك الداخلي بالنسبة 
التي  الحرارة  درجات  تحديد  يجب  ولذا  الحرارة  درجات  مع  اللزوجة  وتتغير  ما.  لسائل 

سيتم قياس اللزوجة عندها.

اللزوجة  قياس  لبيان  تحكمي  جدول  عن  عبارة  اللزوجة.  معامل   :  Viscosity Index
تغيير  بنسبة  ا�على  اللزوجة  الزيوت ذات معامل  تتمتع  الحرارة.  النسبية مع درجات 

أقل مع الحرارة.

التشحيم عادة ماتكون  لزيوت  اللزوجة): مادة مضافة  Viscosity Improver (محسن 
مادة البوليمر ذات الوزن الجزيئي العالي وهي تستخدم لتخفيض اتجاه لزوجة الزيت 

للتغير مع الحرارة.



SAE AXLE AND MANUAL TRANSMISSION LUBRICANT VISCOSITY CLASSIFICATION

1

مواصفات جمعية مهندسي السيارات
٣،٦ ل، مارس ١٩٨٥م

SAE  J  306  MARCH  85
SAE Viscosity

Grade

70W

75W

80W

85W

90

140

250

Maximum Temp. for
Viscosity at

cP, °C 150,000

-55

-40

-26

-12

–

–

–

MIN

4.1

4.1

7.0

11.0

13.5

24.0

41.0

MAX

–

–

–

–

24.0>

32.5>

–

Viscosity at
C, cSt° 100

تصنيف اللزوجة طبق	 لجمعية مهندسي السيارات لزيوت التشحيم
للمحور وجهاز نقل الحركة ا�توماتيكي



VISCOSITY SYSTEM FOR INDUSTRIAL FLUID LUBRICANTS

1

(ISO 3448,   ASTM D 2422, DIN  51519)

2
3
5
7

10
15
22
32
46
68

100
150
220
320
460
680

1000
1500

2.2
3.2
4.6
6.8
10
15
22
32
46
68

100
150
220
320
460
680

1000
1500

1.98
2.88
4.14
6.12
9.0

13.5
19.8
28.8
41.4
61.2
90.0
135
198
288
414
612
900

1350

2.42
3.52
5.06
7.48
11.0
16.5
24.2
35.2
50.6
74.8
110
165
242
352
506
748

1100
1650

ISO VG
Midpoint

Viscosity cSt at 40 °C
Limits of Viscosity

CSt at 40 °C
Minimum Maximum

(درجة االيزو ٣٤٤٨، درجة الجمعية االمريكية لالختبار والمواد دي ٢٤٢٢، 
ودرجة المواصفات القياسية االلمانية ٥١٥١٩)

نظام اللزوجة لزيوت التشحيم السائلة المستخدمة للعمليات الصناعية



NIGI LUBRICATING GREASE CLASSIFICATION

1

NLGI Number

000

00

0

1

2

3

4

5

6

ASTM D217
Worked Presentation

At 77 °F (25°C)

475 – 445

430 – 400

385 – 355

340 – 310

295 – 265

250 – 220

205 – 175

160 – 130

115 – 85

تصنييف هيئة شحوم التزييت ا�هلية لشحوم التزييت



VISCOSITY CONVERSIONS

1

جدول تحويل اللزوجة

(ISO 3448,   ASTM D 2422, DIN  51519)

2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5

10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5

40°C (104°F)
32.6
34.3
36.0
37.6
39.2
40.8
42.4
44.0
45.6
47.2
48.8
50.4
52.1
53.7
55.4
57.1
58.8
60.6
62.4
64.2
66.0
67.8
69.7
71.6
73.5
75.4
77.4
79.4
81.4
83.4
85.4
87.4

100°C (212°F)
32.8
34.5
36.2
37.8
39.5
41.1
42.7
44.3
45.9
47.5
49.1
50.8
52.4
54.1
55.8
57.5
59.2
61.0
62.8
64.6
66.4
68.3
70.2
72.1
74.0
76.0
77.9
79.9
81.9
83.9
86.0
88.0

140°F (60°C)
31
32
33
35
36
37
39
40
41
43
44
45
46
48
49
51
52
54
55
57
58
60
62
64
65
67
68
70
72
74
75
77

1.120
1.169
1.218
1.263
1.308
1.351
1.394
1.437
1.480
1.523
1.566
1.610
1.654
1.698
1.743
1.788
1.834
1.881
1.928
1.976
2.023
2.073
2.122
2.172
2.222
2.275
2.328
2.382
2.435
2.488
2.540
2.593

Kinematic cSt
Saybolt Universal

Sectonds
Redwood

No. 1
Seconds

Engler ° 
All Temp.



1

(ISO 3448,   ASTM D 2422, DIN  51519)

18.0
18.5
19.0
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

40°C (104°F)
89.5
91.5
93.6
95.7
97.8

102.1
106.3
110.6
115.0
119.4
123.7
128.2
132.6
137.0
141.5
146.0
150.5
155.0
159.5
164.0
168.6
173.1
177.6
182.2
186.8
191.3
195.9
200
205
210
214
219

100°C (212°F)
90.1
92.2
94.3
96.4
98.5

102.7
107.0
111.4
115.8
120.2
124.6
129.0
133.5
137.9
142.5
147.0
151.5
156.0
160.6
165.1
169.7
174.3
178.8
183.4
188.0
192.6
197.2
201
206
211
215
220

140°F (60°C)
79
81
82
84
86
90
94
97

101
105
109
113
117
121
125
129
133
137
141
145
149
153
157
161
165
169
173
177
181
185
189
193

2.646
2.703
2.761
2.818
2.876
2.99
3.11
3.23
3.35
3.47
3.59
3.71
3.83
3.95
4.08
4.21
4.33
4.46
4.58
4.71
4.84
4.97
5.09
5.22
5.35
5.48
5.61
5.74
5.87
6.00
6.12
6.25

Kinematic cSt
Saybolt Universal

Sectonds
Redwood

No. 1
Seconds

Engler ° 
All Temp.

VISCOSITY CONVERSIONS جدول تحويل اللزوجة



1

(ISO 3448,   ASTM D 2422, DIN  51519)

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

40°C (104°F)
223
228
233
237
242
246
251
256
260
265
269
274
279
283
288
292
297
302
306
311
315
320
325
329
334
339
343
348

100°C (212°F)
224
229
234
238
243
247
252
257
261
266
271
275
280
285
289
294
299
303
308
312
317
322
326
331
336
340
345
350

140°F (60°C)
197
201
205
209
213
218
222
226
230
234
238
242
246
250
254
258
262
266
271
275
279
283
287
291
295
299
303
307

6.38
6.51
6.64
6.77
6.9

7.04
7.17
7.30
7.43
7.56
7.69
7.82
7.95
8.08
8.21
8.34
8.47
8.61
8.74
8.87
9.00
9.13
9.26
9.39
9.52
9.66
9.79
9.92

Kinematic cSt
Saybolt Universal

Sectonds
Redwood

No. 1
Seconds

 ° Engler
.All Temp

VISCOSITY CONVERSIONS جدول تحويل اللزوجة



1

CONVERSION  FACTORS  FOR  VISCOSITIES IN  EXCESS  OF 75  CENTISTOKES

To convert to:
SUS
SUS

Redwood No.1
Redwood No.1
Redwood No.1
Redwood No.1

Engler °

At:
40 °C

100 °C
70 °F

100 °F
140 °F
200 °F

All Temps.

Multiply cSt at same
temp. by:

4.632
4.664
4.06
4.08
4.10
4.18

0.132

VISCOSITY CONVERSIONS جدول تحويل اللزوجة



TEMPERATURE CONVERSION

1

جدول تحويل درجات الحرارة

Comparison of Centrigrade (Celsius) and Farenheit Thermometer 
Scales In the table below, the central �gure in heavy type in each 
column is the temperature in degrees Centrigrade or Farenheit 
which requires conversion. If this is in terms of degrees Centigrade, 
the corresponding Farenheit temperature will be found on the right 
of it, if the given temperature is in terms of degrees Farenheit, the 
corresponding Centigrade temperature is on the left.

°C
-62.2
-57.7
-51.1
-45.6
-40.0
-34.4
-28.9
-23.3

-17.8
-17.2
-16.7
-16.1
-15.6
-15.0
-14.4
-13.9
-13.3
-12.8
12.2
-11.7
-11.1
-10.5
-10.0
-9.4
-8.9
-8.3
-7.8
-7.2
-6.7
-6.1
-5.6
-5.0
-4.4
-3.9
-3.3
-2.8
-2.2
-1.7
-1.1
-0.6

0
0.6
1.1
1.7

-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

°F
-112
-94.0
-76.0
-58.0
-40.0
-22.0
-4.0
14.0

32.0
33.8
35.6
37.4
39.2
41.0
42.8
44.6
46.4
48.2
50.0
51.8
53.6
55.4
57.2
59.0
60.8
62.6
64.4
66.2
68.0
69.8
71.6
73.4
75.2
77.0
78.8
80.6
82.4
84.2
86.0
87.8
89.6
91.4
93.2
95.0

°C
2.2
2.8
3.3
3.9
4.4
5.0
5.6
6.1
6.7
7.2
7.8
8.3
8.9
9.4

10.0
10.6
11.1
11.7
12.2
12.8
13.3
13.9
14.4
15.0
15.6
16.1
16.7
17.2
17.8
18.3
18.9
19.4
20.0
20.6
21.1
21.7
22.2
22.8
23.3
23.9
24.4
25.0
25.6
26.1
26.7

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

°F
96.8
98.6

100.4
102.2
104.4
105.8
107.6
109.4
110.2
113.0
114.8
116.6
118.4
120.2
122.0
123.8
125.6
127.4
129.2
131.0
132.8
134.6
136.4
138.2
140.0
141.8
143.6
145.4
147.2
149.0
150.8
152.6
154.4
156.2
158.0
159.8
161.6
163.4
165.2
167.0
168.0
170.6
172.4
174.2
176.0

°C
27.2
27.8
28.3
28.9
29.4
30.0
30.5
31.1
31.7
32.2
32.8
33.3
33.9
34.4
35.0
35.6
36.1
36.7
37.2
37.8
38.3
38.9
39.4
40.0
40.6
41.1
41.7
42.2
42.8
43.3
43.9
44.4
45.0
45.6
46.1
46.7
47.2
47.8
48.3
48.9
49.4
50.0
50.6
51.5
51.7

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

°F
177.8
179.6
181.4
183.2
185.0
186.8
188.6
190.4
192.2
194.0
195.8
197.6
199.4
201.2
203.0
204.8
206.6
208.4
210.2
212.0
213.8
215.6
217.4
219.2
221.0
222.8
224.6
226.4
228.2
230.0
231.8
233.6
235.4
237.2
239.0
240.8
242.6
244.4
246.2
248.0
249.8
251.6
253.4
255.2
257.0

°C
52.2
52.8
53.3
53.9
54.4
55.0
55.6
56.1
56.7
57.2
57.8
58.3
58.9
59.4
60.0
60.6
61.1
61.7
62.2
62.8
63.6
63.9
64.4
65.0
65.6
66.1
66.7
67.2
67.8
68.3
68.9
69.4
70.0
70.6
71.1
71.7
72.2
72.8
73.3
73.9
74.4
75.0
75.6
76.1
76.6

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

°F
258.8
260.6
262.4
264.2
266.0
267.8
269.6
271.4
273.2
275.0
276.8
278.6
280.4
282.2
284.0
285.8
287.6
289.4
291.2
293.0
294.8
296.6
298.4
300.2
302.0
303.8
305.6
307.4
309.2
311.0
312.8
314.6
316.4
318.2
320.0
321.8
323.6
325.4
327.2
329.0
330.8
332.6
334.4
336.2
338.0

°C
77.2
77.8
78.3
78.9
79.4
80.0
80.5
81.1
81.7
82.2
82.9
83.3
83.9
84.4
85.0
85.6
86.1
86.7
87.2
87.8
88.3
88.9
89.4
90.0
90.6
91.1
91.7
92.2
92.8
93.3
99

104
110
116
121
127
132
138
143
149
154
160
166
171
177

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

°F
339.8
341.6
343.4
345.2
347.0
348.8
350.6
352.4
354.2
356.0
357.8
359.6
361.4
363.2
365.0
366.8
368.6
370.4
372.2
374.0
375.8
377.6
379.4
381.2
383.0
384.8
386.6
388.4
390.2
392.0
410
428
446
464
482
500
518
536
554
572
590
608
626
644
662

°C
182
188
193
199
204
210
216
221
227
232
238
243
249
254
260
266
271
277
282
288
293
299
304
310
316
321
327
332
338
343
349
354
360
366
371
377
382
388
393
399

360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750

°F
680
698
716
734
752
770
788
808
824
842
860
878
896
914
932
950
968
986

1004
1022
1040
1058
1078
1094
1112
1130
1148
1166
1184
1202
1220
1238
1256
1274
1292
1310
1328
1346
1364
1382



MEASURMENT CONVERSION FACTORS

1

معامل تحويل القياس

Pressure (force/area)
lb-force/in2, psi

Atmosphere, atm

cm Hg at 0°C

in H20 at 4°C

milibar, mbar
Power
Btu/hour, Btu/hr
kilocalorie/hour, kcal/hr
foot-pound/sec, ft.lbf/s

horsepower, hp
Velocity & Flow:
foot/seconds,ft/s

mile/hour, mph

knot,K (nautical mph)
ft3/min
gal (US) min
Viscosity (Kinematic):
Centistokes cSt
(mm2/second), mm2/s

<
0.00694
14.696

0.19337
0.03613
0.14504
0.01450
1.0333

0.01316
0.00246
0.00987
73.556

0.18683
0.075008
0.03937
4.0147
10.000

3.4122
0.85985
0.73757
542.48
1.3410

3.2808
0.05468
0.91134
1.4667
1.6889

0.62137
1.1516

0.53959
2.1190
15.851

1/d*

>
144.00

0.06805
5.1715
27.673
6.8948
68.948

0.96784
76.000
406.79
101.32

0.01360
5.3525
1.3332
25.399

0.24908
0.10000

0.29307
1.163

1.3558
0.00184
0.7457

0.30480
18.288
1.0973

0.68182
0.59210
1.6093

0.86839
1.8532

0.47195
0.06309

d*

Pressure (force/area):
Lb-force/ft2, psf
Atmosphere, atm
cm HG at 0°C
in H2O at 4°C
kilopascal, kPa
miliba,r mbar
kg-force/cm2 ,kgf/cm2
cm HG at 0°C
in H2O at 4°C
kilopascal, kPa
kg-force/cm2 ,kgf/cm2
in H2O at 4°C
kilopascal, kPa
kg-force/cm2 ,kgf/cm2
kilopascal, kPa
kilopascal, kPa
Power
Watt, W
Watt, W
Watt, W
horsepower, hp
kilowatt, kW
Velocity & Flow:
metre/second, m/s
metre/minutes, m/min
kilometer/hour, km/hr
mile/hour, mph
knot, K (nautical mph)
kilometer/hour, kh/hr
knot, K (nautical mph)
kilometer/hour, km/hr
litres/second, L/s
litres/second, L/s
Viscosity (Dynamic):
centipoise, cP
(milipascal-seconds),
mPa.s

UNIT MULTIPLIERS UNIT

*d = density in kg/L at same temperature. 



MEASURMENT CONVERSION FACTORS

1

معامل تحويل القياس

<
0.03937
3.2808
1.0936

0.62137
0.5399

0.15500
10.764
1.1960

0.38610
0.00386

0.06102
35.315

0.13368
0.16054
1.3079

0.03381
2.1134
1.0567
1.2009

0.26417
42.00
6.29

0.21998
34.973

0.03527
2.2046
1.1200
1.1023

0.98421

0.03613
0.06243
8.3454
10.022

0.35052

UNIT MULTIPLIERS UNIT

Length:
inch, in
foot, ft
yard, yd
Statute mile, mi-5280 ft
nautical mile, Int
Area:
square inch, in2
square foor, ft2
square yard, yd2
square mile, mi2

Volume:
cubic inc, in3
cubic foot, ft3

cubic yard, yd3
�uid ounce (US), � oz
point (US), liq pt (16 oz)
quart (US), qt (32 oz)
Gallon (US), gal (128 oz)
                           (231 in3 )

barrel (US), bbI
gallon (Imp, gal (277.4 in in3 )

Mass & Weight:
advp ounce, oz
advp pound, lb (16 oz)
short ton, t (2000 lb)

long ton, lt
Density & Concentration:
lb / in3
lb / ft3
lb / gal (US)
lb / gal (Imp.)
lb / 1000 bbl, (PTB)

>
25.400

0.30480
0.91440
1.6093
1.852

6.4516
0.09290
0.83613
2.5900
259.00

16.387
0.02832
7.4805
6.2288

0.76456
29.574

0.47317
0.94635
0.83268

3.7854
0.02381
0.15899
4.5461

0.02859

28.350
0.45359
0.89285
0.90718

1.0160

27.680
16.018

0.11983
0.09978
2.8529

Length:
milimete, mm
meter, m
meter, m
kilometer, km
kilometer, km
Area:
square centimeter, cm2
squaremetre, m2
square metre, m2
square kilometer, km2
hectares, ha
Volume:
cubic centimeter, cm3
cubic metre, m3
gallon (US), gal
gallon (Imp), gal
cubic metre, m3
cubic centimeter, cm3
litre, L (1000.0cm3 )
litre, L
gallon (Imp),
gal (160 imp oz)
litre, L
barrel (US), bbI
kilolitres, kL
litre, L
barrel (US), bbI
Mass & Weight:
gram, g
kilogram, kg
long ton, 1t (2240 lb)
metric ton,
tonne (1000 kg)
metric ton, tonne
Density & Concentration:
G/cm3
kg/m3
kg/L
kg/L
mg/L



PHYSICAL REQUIREMENTS FOR ENGINE OILS

1

المتطلبات الفيزيائية لزيوت المحركات

(درجات اللزوجة طبق	 لجمعية مهندسي السيارات لزيوت المحركات (١) (٢)،
درجة جمعية مهندسي السيارات ٣٠٠ J ، ديسمبر ١٩٩٩م )

0W
5W

10W
15W
20W
25W
20
30

40

40

50
60

6200 at – 35
6600 at – 30
7000 at – 25
7000 at – 20
9500 at – 15

13000 at – 10
--
--

--

--
--
--

60,000 at – 40
60,000 at – 35
60,000 at – 30
60,000 at – 25
60,000 at – 20
60,000 at – 15

--
--

--

--
--
--

--
--
--
--
--
--

2.6
2.9
2.9

(0W-40, 5W-40,
10W-40 grades)

3.7
(15W-40, 20W-40,

25W-40,40 grades)
3.7
3.7

3.8
3.8
4.1
5.6
5.6
9.3
5.6
9.3

12.5

12.5
16.3
21.9

--
--
--
--
--
--

<9.3
<12.5

<16.3

<16.3
<21.9
<26.1

SAE Cranking (3) (cP) 
Max at temp °C

Cranking (4) (cP) 
max with no yield 
stress at temp °C

Kinematic (5)
(cSt)

at 100°C

High Shear(6) (cP) 
at 150°C and 
10-6s-1 min

Low Temperature Viscosities High-Temperature Viscosities

1.  Notes: 1 cP = 1mPa * s; 1 cSt = 1 mm2/s
2.  All values are critical speci�cations as de�ned by ASTM D3244 (see text, Section 3)
3.  ASTM D5293
4.  ASTM D4684: Note that the presence of any yield stress detectable by this method constitutes a failure regardless of 
viscosity.
5.  ASTM D445
6.  ASTM D4683, CEC L-36-A-90 (ASTM D4741), or ASTM D5481.

Note:
Mandatory compliance June 2001.
In the interim, oil marketers may comply with either APR 97 or DEC 1999 standards.



SAE VISCOSITY CLASSIFICATION FOR CRANKCASE OILS

1

SAE  J-300 (December ‘95)a(درجة جمعية مهندسي السيارات ٣٠٠ J ، ديسمبر ١٩٩٥م )

0W

5W

10W

15W

20W

25W

20

30

40

40

50

60

3250 at –30

3500 at –25

3500 at –20

3500 at –15

4500 at –10

6000 at - 5

-

-

-

-

-

-

60 000 at –40

60 000 at –35

60 000 at –30

60 000 at –25

60 000 at –20

60 000 at -15

-

-

-

-

-

-

3.8

3.8

4.1

5.6

5.6

9.3

5.6

9.3

12.5

12.5

16.3

21.9

-

-

-

-

-

-

<9.3

<12.5

<16.3

<16.3

<21.9

<26.1

-

-

-

-

-

-

2.6

2.9

2.9 (0W-40, 5W-40, and 

10W-40 grades)

3.7 (15W-40, 20W-40, 

25W-40, 40 grades)

3.7

3.7

SAE
Viscosity

Grade

Low Temperature (°C)
Cranking Viscosity (1),

P Max.

Low Temperature
(°C) Pumping 
Viscosity(2),

cP Max. with 
No Yield Stress

Kinematic
Viscosity(3), (cSt)

at 100°C Min.

Kinematic
Viscosity(3), (cSt)

at 100°C Max

High-Shear Viscosity(4),
(cP) at 150°C and

106 S-1 Min.

All values are critical speci�cations as de�ned by ASTM D 3244.
1cP=1 mPa.s1;cSt=1mm2/s 

Notes:
(1)    ASTM D 5293.
(2)    ASTM D 4684. Note that the presence of any yield stress detectable by this method Constitutes a failure       
     regardless of viscosity.
(3)    ASTM D 445.
(4)    ASTM D 4683, CEC L-36-A-90 (ASTM D 4741). 

تصنييف اللزوجة طبق	 لجمعية مهندسي السيارات لزيوت صناديق عمود المرفق
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