
A COMPLETE RANGE OF 
AUTOMOTIVE CARE PRODUCTS

مجموعة كاملة من منتجات 
العناية بالسيارات

مكاتب توتال
مكتب المبيعات والتسويق

توتال للتسويق الشرق ا�وسط م م ح
برج برجمان التجاري،

الطابق 11، شارع الشيخ خليفة بن زايد
ص.ب:  14871، دبي - ا�مارات العربية المتحدة

هاتف: 000 95 70 - 4 (971+)

يوجد الكثير من المنتجات ا�خرى التي تلبي احتياجات 
التطبيقات الصناعية التالية: أعمال المعادن، محركات 
زيوت  التشغيل،  هوائية  المعدات  الغاز،  ضواغط  الغاز، 
من  للمزيد  وغيرها.  المحوالت،  زيوت  ا�الت، 
بأقرب  االتصال  يرجى  المنتجات،  هذه  عن  المعلومات 

مكتب لتوتال أو بالموزع المعتمد.

توتال أ.ع.م. ذ.م.م - فرع أبو ظبي
ص. ب 43436

هاتف: 666 86 69 - 2 (971+)
فاكس: 290 53 55 - 2 (971+)

TOTAL OFFICES:
SALES & MARKETING OFFICE
TOTAL MARKETING MIDDLE EAST FZE
Burjuman Business Tower,
11th Floor, Sheikh Khalifa Bin Zayed Road
PO Box 14871, Dubai - United Arab Emirates
Tel: (+971) 4 - 70 95 000

TOTAL UAE LLC - ABU DHABI BRANCH
P.O. Box 43436
Tel:  (+971) 2 - 69 86 666
Fax: (+971) 2 - 55 53 290

There are many other products that cater to the 
needs of the following industrial applications: 
Metal working, Gas Engines, Gas Compressors, 
Pneumatics, Machine oils, Transformer oil, Etc. 
For more information on these products, contact 
your nearest TOTAL office or authorized 
distributor.



Total at a Glance
 • Total in UAE
 • Total Marketing Middle East
  • Total in the MENA Region 
 • Total Lubricants Blending UAE
 • Key Characteristics of an Engine Oil

DELIVERING VALUE, EVERY DAY.
نأتيكم بالقيمة، كل يوم.

لمحة عن توتال

زيت محركات السيارات

زيت محركات الديزل ذات 
ا�حمال العالية

زيوت نواقل الحركة 
ا�وتوماتيكية واليدوية

زيوت التبريد، زيوت الفرامل 

الشحوم

مجموعة تي بي ستار

مجموعة الزيوت الصناعية
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Industrial Lubricants Range

TP Star Range
Fuel Additives

Coolants, Brake Fluids
 • Coolelf Auto Supra -37°C
 • Coolelf Eco BS - 40%/-50%
 • HBF 3 / HBF 4

Grease Product Range

Automatic & 
Manual Transmission Fluids
 • Fluidmatic MV LV
 • Transmissions Fluids Product Range

Heavy Duty Diesel Engine Oil
 • Rubia Works 1000 15W-40
 • Rubia Optima 15W-40
 • The Total Rubia Product Range

Motorcycle 4T Engine Oil

Passenger Car Engine Oil
 • Quartz 9000 Future FGC 5W-30
 • Quartz 9000 Energy MVP 5W-40
 • The Total Quartz Product Range



130
عمليات في أكثر من

من زيوت تشحيم السيارات

رابع أكبر شركة غاز ونفط 
على مستوى العالم

@بناء على القيمة السوقية بالدوالر
ا¥مريكي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

@@Mt = مليون طن

بلد§

مليون 
طن 

Operations in more than

countries

100,000
employees موظف

1.3 Mt**

automotive lubricants

Energy is vital to economic development and improved 
standards of wherever it is available, energy is helping to 
drive progress, but sustainability requires changes in the 
way that it is used and managed. This is the environment 
in which we conduct our business. With operations in 
more than 130 countries, and 100,000 employees, Total 
is a top-tier international oil company and a world-class 
natural gas operator, refiner, petrochemical producer, 
and fuel and lubricant retailer. We are also broadening 
our offering by developing energies that can partner oil 
and gas - today, solar energy, in which we are a world 
leader, and tomorrow, biomass. We are committed to 
inspiring confidence in a responsible, sustainable energy 
future. That is what we mean by "Committed to Better 
Energy".

Total

توتال

LEADING THE
MARKET
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ranked international
oil and gas company*

4th

*Based on market capitalization in U.S. 
dollars as on December 31, 2018.

**Mt = Million Ton

5TOTAL AT A GLANCE

معايير  ولتحسين  االقتصادية  للتنمية  حيوي»  أمر§  الطاقة  تعتبر 
عجلة  دفع  في  الطاقة  تساعد  حيث   - وجدت  أينما  المعيشة 
التقدم، ولكن استدامتها تتطلب تغييرات في طريقة استخدامها 
من  توتال  تعد  أعمالنا.  بها  نمارس  التي  البيئة  هي  هذه  وإدارتها. 
المكون  بلد§ وكادرها   130 أكثر من  المنتشرة في  خالل عملياتها 
وشركة  الدولية  الزيوت  شركات  أفضل  من  موظف   100,00 من 
وإنتاج  والتكرير  الطبيعي،  الغاز  مجال  في  عالمي»  رائدة 
تقوم  التشحيم.  ومواد  للوقود  التجزئة  وتجارة  البتروكيماويات، 
التي  الطاقة  أنواع  تطوير  خالل  من  خدماتها  نطاق  بتوسيع  توتال 
يمكن طرحها بجانب النفط والغاز، كالطاقة الشمسية حيث ُنَعد 
كأحد أبرز شركات العالم في هذا المجال. في المستقبل القريب 
العضوية والحيوية.  الكتل  الطاقة من  انتاج  رواد  نسعى ¥ن نكون 
وعلى  مستدام  طاقة  مستقبل  في  الثقة  بغرس  ملتزمون  نحن 
طاقة  بتقديم  "ملتزمون  بأننا  نعنيه  ما  ذلك  المسؤولية.  قدر 

أفضل".



Total Lubricants Blending UAE
TLBU, the manufacturing unit located in Jebel Ali Free Trade Zone 
Authority (JAFZA) in Dubai, commenced its production in the year 
2000. TLBU is the 3rd Largest Blending plant worldwide (capacity 
wise) within the Total Group. TOTAL Marketing Middle East activities 
comprise of 4 basic dimensions: manufacturing, storage, warehousing 
and transportation. The perimeter of TLBU supply chain includes 
supplies to GCC countries, Arab league countries, CIS countries and 
affiliates of the group worldwide, predominantly in the African and 
Asian continent.
The prime objective of the TLBU supply chain is “0” Accident, NO 
harm to the people and NO harm to the environment. 
TLBU is fully operational offering highly quality- oriented services. It 
has a product range of automotive lubricants, marine oils, gear oils, 
transmission oils and hydraulic oils. The plant was built in 1999 and 
has subsequently gone through series of capacity enhancements.
Today, the plant is automated with the application of latest technology 
in blending and filling. It is currently rated at 225,000 metric tons of 
lubricants production per year. To support the mainstream business of 
lubricants, the Greases Modular Unit (GMU) facility was also added to 
be a part of the portfolio of TLBU. It has a capability of 15,000 metric 
tons of greases. Greases manufacturing facility is one of the latest and 
a wide variety of greases can be produced including the complex 
greases. The plant is well equipped with latest laboratory testing 
instruments and has a very impressive track record in terms of Quality 
Assurance Management.
Furthermore, TLBU Plant has become one of the few lube oil blending 
plants in the Middle East to have “Four Certifications” i.e. ISO 50001 – 
An Energy management standard, ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 
18001. This plant has also received “Dubai Quality Award” in 2003 and 
JAFZA EHS Gold Category Awards in the year 2006 and 2008.

Total Marketing 
Middle East
Total Marketing Middle East (TMME) is a fully owned 
subsidiary of Total based in Dubai, United Arab 
Emirates. It is active in manufacturing and marketing of 
the entire range of automotive, industrial, marine 
lubricants & greases in the entire Middle East and 
Central Asian regions. It markets also aviation fuels, 
special fuels and special additives to clean and 
enhance the performance of your engines. TMME is 
committed to the highest standards of quality, safety, 
health and environment. Its mission is to provide the 
latest technology and highest services to the 
customers. 

توتال للتسويق 
الشرق ا¥وسط

توتال للتسويق الشرق ا¥وسط (TMME) هي شركة تابعة بالكامل 
العربية المتحدة. وهي  لمجموعة توتال، مقرها في دبي، ا�مارات 
اليوم شركة رائدة في صناعة وتسويق مجموعة كاملة من الزيوت 
البحرية في مناطق  والزيوت  السيارات والشحوم  الصناعية وزيوت 
لوقود  تسوق  كما  بكاملها.  الوسطى  وآسيا  ا¥وسط  الشرق 
محركاتكم  لتنظيف  خاصة  وإضافات  وقود  وأنواع  الطائرات 
وتعزيز أدائها. توتال للتسويق الشرق ا¥وسط ملتزمة بأعلى معايير 
الجودة والسالمة والصحة والبيئة. مهمتها تكمن في توفير أحدث 

التقنيات وأجود الخدمات للعمالء.

توتال في منطقة الشرق 
ا¥وسط وشمال أفريقيا

يعود التزامنا بتوفير طاقة أفضل في منطقة الشرق ا¥وسط 
في  توتال  سجلت  عام 1924.  إلى   (MENA) أفريقيا  وشمال 
طويلة  إنجازات  إفريقيا  وشمال  ا¥وسط  الشرق  منطقة 
بناء  تجاه  والمستدام  الحقيقي  التزامها  بفضل  وناجحة 
مميزة  بموارد  تتمتع  منطقة  في  ا¥جل  طويلة  شراكات 
لتطويرها. ويمتد نشاط توتال اليوم إلى التنقيب وا�نتاج في 
العربية  ا�مارات  هي:  بلد§   11 لتغطي  والغاز  النفط  قطاع 
المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر واليمن والعراق 
نوسع  كما  وموريتانيا.  والمغرب  والجزائر   وليبيا  ومصر  ُعمان 
والمواد  والتكرير  وا�نتاج  التنقيب  مجال  في  أنشطتنا 
وزيوت  الوقود  وتسويق  المتجددة،  والطاقة  الكيميائية، 

التشحيم.

توتال لتصنيع الزيوت أ.ع.م ش م
تصنيع  وحدة   ،(TLBU) م  ش  أ.ع.م  الزيوت  لتصنيع  توتال  المتحدة،  العربية  ا�مارات 
عملياتها  وبدأت  دبي،  في   (JAFZA) علي بجبل  الحرة  المنطقة  سلطة  في  مقرها 
ا�نتاجية في سنة 2000. توتال لتصنيع الزيوت أ.ع.م ش م هي ثالث أكبر معمل مزج 
أنشطة  تشمل  توتال.  مجموعة  في  ا�نتاجية)  القدرة  حيث  (من  العالم  في  زيوت 
والتخزين  التصنيع  رئيسية:  أبعاد  أربعة  ا¥وسط  الشرق  في  للتسويق  توتال 
ومستودعات البضائع والنقل. تتضمن مهام إدارة سلسلة ا�مداد في توتال لتصنيع 
الزيوت أ.ع.م ش م ا�مدادات توريد المنتجات لدول مجلس التعاون الخليجي ورابطة 
بكافة  للمجموعة  التابعة  والشركات  المستقلة  الدول  ورابطة  وإيران  العربية  الدول 

أنحاء العالم، وخاصة بالقارة ا�فريقية واÐسيوية.

يتمثل الهدف الرئيسي لسلسة ا�مداد في توتال لتصنيع الزيوت أ.ع.م ش م في أن 
بالبيئة.  ا�ضرار  وعدم  لÒشخاص  ضرر  أي  حدوث  وعدم  "صفر"،  الحوادث  نسبة  تبلغ 
توتال لتصنيع الزيوت أ.ع.م ش م بكامل طاقتها التشغيلية لتقديم خدمات موجهة 
السيارات،  تشحيم  زيوت  من  منتجات  مجموعة  تمتلك  فهي  العالية.  الجودة  نحو 
والزيوت البحرية وزيوت التروس، وزيوت أنظمة نقل الحركة والزيوت الهيدروليكية. تم 
بناء المعمل في 1999 ومر بعد ذلك في سلسلة من عمليات تعزيز القدرات. اليوم، 
تم أتمتة المعمل بتطبيق أحدث التقنيات للمزج والتعبئة. تم تصنيفها مؤخر§ بإنتاج 
يصل إلى 225,000 طن متري من زيوت التشحيم كل سنة. لدعم ا¥عمال الرئيسية 
لزيوت التشحيم، تم إضافة وحدة انتاج الشحوم (GMU) لتكون جزء§ من محفظة 
تعتبر  الشحوم.  من  متري  طن   15,000 مع  التعامل  على  القدرة  ولديها   .TLBU
منشأة تصنيع الشحوم هي ا¥حدث ويمكن إنتاج مجموعة واسعة من الشحوم بما 
فيها الشحوم الُمرّكبة. تم تجهيز المعمل بمختبر ذو معدات اختبار حديثة، حيث 

يمتلك سجًال حافًال ومؤثر§ من حيث إدارة الجودة.

مزج  معامل  من  واحدة  أ.ع.م ش م  الزيوت  توتال لتصنيع  أصبحت  ذلك،  على  عالوة 
  ISO 50001 ،"زيوت التشحيم القليلة في الشرق ا¥وسط التي تمتلك "أربع شهادات
حصلت  كما   .OHSAS 18001 و    ISO 9001، ISO 14001 الطاقة،  إدارة  معيار   -
الوحدة على "جائزة دبي للجودة" في 2003 والجائزة الذهبية في الصحة والسالمة 
والبيئة من سلطة المنطقة الحرة لجبل علي وجوائز الفئة الذهبية في سنة 2006 و 

.2008

Total in the 
Mena region
In the Middle East and North Africa (MENA) region, 
our commitment to better energy goes back to 
1924. Total in the MENA region is a long and 
successful history thanks to a true and sustained 
commitment to build long-term partnerships in a 
region with unique resources to develop.

Today, our activities in upstream oil and gas alone 
span 11 countries: United Arab Emirates, Saudi 
Arabia,  Qatar, Yemen, Iraq, Oman, Egypt, Libya, 
Algeria, Morocco and Mauritania. We are also 
growing our presence with activities in exploration 
and production, refining and chemicals, renewable 
energy, and the marketing of fuels and lubricants.

Total in the UAE
Total's participation and interest in the UAE have evolved over time 
to include upstream oil and gas, LNG, Gas Renewables and Power, 
co-generation and solar power plus lubricants. Since 1939, Total 
has forged ahead in applying the latest technology and innovation 
to enhance production while maintaining its emphasis on safety and 
environment. Committed to the host country, UAE,  Total has carried 
out many actions and activities to develop local research and 
development, human capacity building and contribute to 
sustainable development in the UAE. 

Beyond its industrial activities, Total is helping to raise higher 
education standards through its partnerships with key local 
universities and international scholarships. Total is present in the 
UAE across all elements of the energy sector. It has interests in 
several joint ventures, plus operational presence through its affiliate 
Total Abu Al Bukhoosh, Total Marketing Middle East blending plant, 
Total Unconventional Gas and via its trading branch TOTSA. 
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Present in the 
UAE since 

Oil & Gas Joint 
Ventures

8
290kboe/d
Oil and Gas Production

560+
Employees

Key Figures

توتال في ا�مارات 
العربية المتحدة

شراكة توتال مع أبوظبي بدأت عام 1939.

تطورت مساهمات واهتمامات توتال في دولة ا�مارات العربية المتحدة مع مرور 
والمصادر  المسال  الطبيعي  والغاز  النقط،  في  وا�نتاج  التنقيب  لتشمل  الزمن 
إضافة  الشمسية  والطاقة  للطاقة  المشترك  والتوليد  والطاقة،  للغاز  المتجددة 
استخدام  في  قدم»  توتال  مضت   ،1939 عام  منذ  التشحيم.  وزيوت  مواد  إلى 
أحدث التقنيات واالبتكارات لتعزيز ا�نتاج مع الحفاظ على تركيزها على السالمة 
الدولة  تجاه  االلتزام  باب  من  وا¥نشطة  ا¥عمال  من  العديد  توتال  نفذت  والبيئة. 
المضيفة، ا�مارات العربية المتحدة، لتطوير البحث والتنمية المحلية، وبناء القدرات 
البشرية والمساهمة في التنمية المستدامة في دولة ا�مارات العربية المتحدة. 

ناهيك عن أنشطتها الصناعية، تساعد توتال على رفع معايير التعليم العالي من 
خالل شراكاتها مع الجامعات المحلية الرئيسية والمنح الدراسية الدولية. تسجل 
قطاع  عناصر  مختلف  في  المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  في  تواجدها  توتال 
الطاقة. هناك اهتمامات لتوتال في العديد من المشاريع المشتركة إضافة إلى 
خلط  ومصنع  البخوش،  أبو  توتال  التابعة  شركتها  خالل  من  التشغيلي  وجودها 
فرعها  عبر  التقليدي  غير  للغاز  وتوتال  ا¥وسط،  الشرق  للتسويق  توتال  شركة 

.(TOTSA) التجاري توتسا

التواجد في دولة ا�مارات 
العربية المتحدة منذ عام

مشاريع مشتركة 
للنفط والغاز

إنتاج 290 كيلوبريل من مكافئ 
النفط/ اليوم من النفط والغاز

 موظف

أرقام بارزة

1939



حماية المحرك
ENGINE PROTECTION

تنظيف المحرك
ENGINE CLEANLINESS

تحسين ا¥داء
IMPROVED PERFORMANCE

ترشيد استهالك الوقود
FUEL EFFICIENCY

درجة حرارة مستقرة
STABILIZED TEMPERATURE

الكمية
Quantity

اسم المنتج
Product name

درجة اللزوجة
Viscosity grade

جودة الزيت
Oil Quality

Frontالواجهة ا�مامية

Backالواجهة الخلفية

اسم المنتج
Product name

المعايير العالمية وموافقات 
الشركات المصنعة

International standards and 
manufacturers' approvals

وصف ا¥داء 
الرئيسي

Description of 
main performance

5W405W40
4L

90009000

Performances exceptionnelles
Best performances

SYNTHETIC TECHNOLOGY

5 وظائف رئيسية
5 main functions
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تشير XX إلى اللزوجة عند البرودة 
(تقاس عند درجات حرارة مختلفة).

كلما كانت اللزوجة أقل عند البرودة، كلما كانت سيولة 
الزيت أكبر عند درجات الحرارة المنخفضة وكلما كان ضخه 

أكثر سهولة.

على سبيل المثال، زيت  0W-20 أو 5W-30 من شأنه أن يجعل بدء 
التشغيل أسهل وسيحمي المحركات أثناء رحالت القيادة إلى 

المناطق الباردة. هذه الزيوت ذات تقنية "السيولة" المرتفعة من 
شأنها أن تلبي متطلبات المحركات الحديثة.

xx yy
xx refers to viscosity 

when cold
(measured at different temperatures)

The lower the viscosity when cold, the 
more fluid the oil is at low temperatures 

and the more easily it can be pumped.

For example, a 0W-20 or 5W-30 oil will make 
start-ups easier and will protect engines 

during trips to cold regions. These 
high-technology "fluid" oils will meet the 

requirements of recent engines.

yy refers to viscosity when hot
(measured at 100°C)

The higher the viscosity when hot, the more viscous 
the oil is.

For example, a 15W-40 or 20W-50 oil has been 
developed for use in hot countries, and their "viscous" 
nature makes them suitable for older engines. 

تشير YY إلى اللزوجة عند الحرارة 
العالية 

(تقاس عند 100 درجة مئوية)

كلما ارتفعت السيولة عند الحرارة العالية، كلما أصبح الزيت أكثر 
  15W-40 or 20W-50 لزوجة. على سبيل المثال، تم تطوير زيت
لالستخدام في البلدان الحارة، وطبيعتها "اللزجة" تجلها الخيار 

ا¥نسب للمحركات ا¥قدم.

الخصائص الرئيسية لزيت المحرك
Key characteristics of an engine oil كيفية قراءة ملصق المنتج

How to read a product label 
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Engine Oil

The complete range of Total Lubricants for PASSENGER CARS are key to the life of your engine.
   
TOTAL QUARTZ lubricants contain three main components: the first is the base oil. Its 
composition and properties vary according to how demanding the requirements are to be met by 
the product ranges: TOTAL QUARTZ 5000, TOTAL QUARTZ 7000, TOTAL QUARTZ 9000 and 
TOTAL QUARTZ INEO. The original properties of the base oil are radically enhanced by adding 
two other components: polymers and performance additives.

PASSENGER CAR ENGINE OILS PASSENGER CAR ENGINE OILS

THE TOTAL QUARTZ RANGE
الخدمة  عمر  في  ا�هم  العنصر  هي  للسيارات  توتال  تشحيم  زيوت  من  الكاملة  المجموعة 

لمحركاتكم.
   

تحتوي زيوت تشحيم توتال كوارتز على ثالث مكونات أساسية: المكون ا�ول هو الزيت ا�ساسي. تختلف مكوناته 
وخصائصه وفًقا لمدى تلبية متطلبات مجموعة المنتجات الستة: توتال كوارتز 5000، توتال كوارتز 7000، توتال 
من  اثنين  إضافة  خالل  من  ا�ساسية  للزيت  ا�صلية  الخصائص  تحسين  تم  انيو.  كوارتز  وتوتال  كوارتز 9000، 

المكونات ا�خرى: البوليمرات والمواد المضافة لزيادة ا�داء.

مجموعة توتال كوارتز
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تقنية صناعية عالية ا�داء

QUARTZ 9000
Future FGC 5W-30

A POWERFUL 
PERFORMANCE.
• Internationally certified
• Enhances engine performance
• Enables environmental protection 
• Increases fuel economy

Engine oil that gives your car an international edge

API SN

 FGC 5W-30 زيت  فيوتشر   9000 كوارتز  توتال 
الحديثة  المحركات  في  لالستخدام  تمامًا  مناسب 
الوقف  بتقنيات  والمجهزة  الحجم"  في  "الُمصغرة 
والتشغيل والمحركات الهجينة. زيت محركات بتقنية 

صناعية يوفر أفضل حماية ضد التآكل والترسبات.

النقل  (خدمات  مثل  القيادة  ظروف  أصعب  يالئم 
والتوصيل، ا�داء الرياضي في قيادة السيارات، التشغيل 
والطرق  المدن  داخل  القيادة  للمركبة،  المتكرر 

السريعة).

TOTAL QUARTZ 9000 Future FGC 5W-30 is 
particularly well-suited for use with the latest 
"Downsized" engines equipped with Stop & Start 
technologies and hybrid engines. Synthetic 
technology engine oil that provide the best 
protection against wear and deposits.
Suitable for the most demanding driving 
conditions (door-to-door, sporty driving styles, 
repeated start-ups, city and motorway driving).

API SN Plus • ILSAC GF-5
MANUFACTURER APPROVALS:
• GENERAL MOTORS dexos1®Gen2 approved (license No: D10607HI070) 
• FORD WSS-M2C 946-A • CHRYSLER MS-6395

High-Performance Synthetic Technology

PASSENGER CARS

Recommended for OEM: 
Ford, General Motors, Honda, Toyota And Mitsubishi.

PACK SIZE
1L, 4L, 5L, 208L, BULK

PASSENGER CAR ENGINE OILS 1312



 

ANTI-WEAR

Excellent level of protection 
and resistance to wear 

Lower sludge formation 
and therefore cleaner enginesENGINE CLEANLINES

S

MORE ENERGY, 
MORE MILEAGE

INTRODUCING TOTAL QUARTZ 9000 
ENERGY MVP 5W-40

طاقة أكبر، أميال أكثر

QUARTZ 9000 
ENERGY MVP 5W-40

ACEA A3/B4 • API SN
MANUFACTURER APPROVALS: 
• VOLKSWAGEN 502.00/505.00
• MB-Approval 229.3 • PORSCHE A40
• Meets the requirements of GM-LL-A/B 025

More Energy, More Mileage

PACK SIZE
1L, 4L, 5L, 208L, BULK

PASSENGER CAR ENGINE OILS 1514

زيت  هو    MVP 5W-40  9000 كوارتز  توتال  زيت 
السيارات  لمحركات  صناعية  بتقنية  ممتاز  محركات 

التي تعمل بالبنزين.

يمكن استخدام زيت المحركات هذا في أصعب أوضاع 
في  المروي  واالزدحام  السريعة،  (الطرق  التشغيل 
المدن)، كما أنه مناسب لجميع أنواع القيادة، ال سيما 

ا�داء الرياضي والحاد.

TOTAL QUARTZ 9000 MVP 5W-40 is a premium 
synthetic technology engine oil for petrol 
passenger cars engines.

This engine oil can be used in the most difficult 
operating conditions (motorways, dense urban 
traffic), and is appropriated for all driving types, 
in particular for sporting or intense drive. 



PASSENGER CAR ENGINE OILS

PASSENGER CARS
Engine Oil

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 is synthetic technology engine oil that has been 
developed to cover the most stringent requirements of petrol passengers cars engines. This 
engine oil can be used in the most difficult operating conditions (motorways, dense city 
traffic), and is appropriated for all driving types, in particular for sporting or intense drive, and 
for every season.

المتطلبات  أقصى  لتلبية  تطويره  تم  صناعية  بتقنية  محركات  زيت  هو   0W-30 انيرجي كوارتز 9000  توتال 
التشغيل  أوضاع  أصعب  في  هذا  المحركات  زيت  استخدام  يمكن  بالبنزين.  تعمل  التي  السيارات  لمحركات 
(الطرق السريعة، واالزدحامات المروية في المدن)، كما أنه مناسب لجميع أنواع القيادة، وال سيما ا�داء الرياضي 

و الحاد، كما أنه مالئم لالستخدام في جميع الفصول.

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30

MANUFACTURER APPROVALS: 
• GENERAL MOTORS GM 6094M • WSS-M2C 945-A

Total QUARTZ 9000 Future XT 5W-20 is a synthetic technology engine oil that provide the 
best protection against wear rust and deposits. Post-treatment systems for petrol engines 
are protected over the long-term thanks to the product's low phosphorus content. The SAE 
5W-20 viscosity grade reduces internal friction within the engine as much as possible so 
that it can deliver full power, while at the same time generating fuel savings.

زيت توتال كوارتز فيوتشر  XT 5W-20 هو زيت محركات بتقنية صناعية يوفر أفضل حماية ضد التآكل والصدأ 
والرواسب. تتم حماية أنظمة ما بعد المعالجة لمحركات البنزين على المدى الطويل بفضل محتوى الفسفور 
المنخفض للمنتج. تقلل لزوجة زيت SAE 5W-20 االحتكاك الداخلي في المحرك قدر ا¾مكان بحيث يكون 

قادراً على تقديم طاقة كاملة وفي نفس الوقت العمل على توفير الوقود .

QUARTZ 9000 Future XT 5W-20 

MANUFACTURER APPROVALS: 
• BMW Sports (M series)

Synthetic technology engine oil suitable for use in a wide range of 
sports performance gasoline engines. Motor oil particularly suitable for 
turbo-compressed and multi-valved engines.

محركات  من  واسعة  مجموعة  في  االستخدام  يالئم  صناعية  بتقنية  محركات  زيت 
البنزين لÄداء الرياضي. زيت محركات مناسب خصيصًا لمحركات التيربو المضغوطة 

ومتعددة الصمامات.

QUARTZ RACING 10W-50 / 10W-60

TOTAL QUARTZ 9000 Future FGC 0W-20 is a synthetic technology engine oil that provide 
the best protection against wear and deposits.  With ART (Age Resistance Technology) , this 
engine oil is an advanced, highly charged formula which fortifies the anti-oxidation 
properties of the engine oil offering therefore ultimate protection against sludge formation 
and wear. Providing significant FUEL ECONOMY performances, it is perfectly adapted to 
downsized engines with turbo.

زيت توتال كوارتز 9000 فيوتشر  FGC 0W-20 هو زيت محركات بتقنية صناعية يوفر أفضل حماية ضد 
تعزيز  على  تعمل  متطورة  تركيبة  نتاج  وهو   ،(ART) بالعمر  التقدم  مكافحة  تقنية  مع  والترسبات.  التآكل 
وتقوية الخصائص المقاومة لÄكسدة لزيت المحرك ليوفر في المقابل حماية مطلقة ضد تشكل الرواسب 
من حيث استهالك الوقود، ومالئم تمامًا للمحركات ا�صغر  والتآكل. يوفر زيت المحركات هذا أداًء متميزاً 

حجمًا بتقنية التيربو.

QUARTZ 9000 FUTURE FGC 0W-20

PASSENGER CARS

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40 is a synthetic technology engine oil developed to 
meet the most recent requirements of petrol engines. It meets the requirements of a very 
wide range of engines developed by many different manufacturers. It is suitable for normal 
as well as the most demanding driving conditions (door-to-door, sporty driving, repeated 
start-ups, city and motorway driving, etc.), and for all seasons.

المتطلبات  أحدث  لتلبية  تطويره  تم  صناعية  بتقنية  محركات  زيت  انيرجي 0W-40هو  كوارتز 9000  توتال 
المطورة  المحركات  من  واسعة  مجموعة  متطلبات  يلبي  فهو  بالبنزين.  تعمل  التي  السيارات  لمحركات 
بواسطة العديد من شركات التصنيع المختلفة. يالءم الظروف العادية وأصعب ظروف القيادة مثل (خدمات 
السريعة  الطرقات  في  القيادة  للمركبة،  الدائم  التشغيل  السيارات،  قيادة  في  الرياضي  ا�داء  والتوصيل،  النقل 

وداخل المدينة، وغيرها)، كما أنه مالئم لالستخدام في جميع الفصول.

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40

MANUFACTURER APPROVALS: • MB-Approval 229.52 • BMW LL-04 • HYUNDAI – KIA: 
Approved by Hyundai Kia and recommended in after sales • GENERAL MOTORS: Dexos 2
™ license: GB2C0301070 • Suitable for applications requiring VOLKSWAGEN  VW 505.01 • 
Meets the technical requirements CHRYSLER: MS-11106 

TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 with ART (Age Resistance Technology) is an advanced, 
highly charged formula which fortifies the anti-oxidation properties of the engine oil offering 
therefore ultimate protection against sludge formation and wear. Particularly well suited to 
modern multi-valve engines equipped with turbochargers and direct injection. Its Low SAPS 
technology makes it the lubricant of choice for optimal operation of the latest-engine 
generation equipped with anti-pollutant devices.

This engine oil is suitable for the most severe conditions of use (sports driving, repeated 
start-ups, city and motorway driving). Its special formulation resists the most extreme 
variations in operating temperature.

توتال كوارتز اينيو MC3 5W-30 مع تقنية مكافحة التقدم بالعمر (ART)، يعد زيت المحركات هذا تركيبة 
متطورة وبمستوى شحن مرتفع يعمل على تعزيز وتقوية الخصائص المقاومة لÄكسدة لزيت المحرك ليوفر 
في المقابل حماية مطلقة ضد تشكل الرواسب والتآكل. مناسب تمامًا للمحركات الحديثة متعددة الصمامات 
والفسفور  المكبرت  الرماد  تقليل  على  المعتمدة  تقنيته  تعمل  المباشر.  الحقن  وذات  بالتيربو  المشحونة 

والكبريت (SAPS)، وتجعله الزيت المثالي للجيل ا�حدث من المحركات المزودة بتقنيات مضادة للتلوث.

يُعد زيت المحركات هذا مالئمًا لالستخدام في أقصى الظروف مثل (ا�داء الرياضي في قيادة السيارات، التشغيل 
الدائم للمركبة، القيادة في الطرقات العامة وداخل المدينة). تقاوم تركيبته الخاصة أشد التغيرات في درجات 

حرارة التشغيل.

QUARTZ INEO MC3 5W-30

SUITABLE FOR DPF

PASSENGER CARS

ACEA A3/B4. API SN API SN

API SN Plus
ILSAC GF5 

ACEA A3/B4
API SL

ACEA A3/B4
API SN

Recommended for OEM: 
Mercedes-Benz, Smart, Porsche, BMW, Mini, 
Volkswagen, Audi, Seat and Skoda.

Recommended for OEM: 
Opel, Vauxhall, Chevrolet

Recommended for OEM:  FORD, CHRYSLER, 
HONDA, TOYOTA and MITSUBISHI

Recommended for OEM: 
Mercedes-Benz, Smart, Porsche, BMW, Mini,
Volkswagen, Audi, Seat and Skoda. 

MANUFACTURER APPROVALS: • ASTON MARTIN: Approved for 4.0L 
Twin Turbo V8 & 6.0L V12 Naturally aspirated engines. 
• MB-Approval 229.5 • VOLKSWAGEN 502.00/505.00, 
• Porsche A40 •  FORD WSS-M2C937-A

MANUFACTURER APPROVALS: • MB-Approval 229.5 (Backward 
compatible MB-approval 229.3) • VOLKSWAGEN  502.00/505.00 • 
VOLVO CARS - VCC 95200356

MANUFACTURER APPROVALS: 
• FORD WSS-M2C 947-A • GM Dexos1™ Gen 2 

ACEA C3
API SN Plus 

API SN
ILSAC GF-5 

PACK SIZE
1L, 208L

PACK SIZE
1L, 4L, 5L

PACK SIZE
1L, 5L, 208L

PACK SIZE
1L, 208L

PACK SIZE
1L

PACK SIZE
1L, 4L, 5L

PASSENGER CAR ENGINE OILS 1716



PASSENGER CAR ENGINE OILS

PASSENGER CARS
Engine Oil

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 / 15W-50 is a high-performance 
synthetic based engine oil for passenger cars, designed to exceed the 
latest API SN specification. This engine oil is particularly suited to 
turbocharged and multi-valve engines, and suitable for normal driving 
conditions.

توتال كوارتز 10W-40 / 15W-50 7000  زيت محركات عالي ا�داء بأساس صناعي 
مالئم  هذا  المحركات  زيت   .API SN مواصفات  أحدث  ويفوق  للسيارات  مصمم 

خصيصًا للمحركات المشحونة بالتيربو، ومالئم �وضاع القيادة العادية.

QUARTZ 7000 SN 10W-40 / 15W-50

ACEA A3/B4 • API SN

MANUFACTURER APPROVALS 10W-40: 
• PSA PEUGEOT CITROEN B71 2294 & B71 2300 
• VOLKSWAGEN 501.01/505.00 • MB- Approval 229.1 
• Meets the requirements of FIAT 9.55535-G2

MANUFACTURER APPROVALS 15W-50: 
• PSA PEUGEOT CITROEN B71 2294 & B71 2300 
• VOLKSWAGEN 501.01/505.00 
• MB-Approval 229.1

TOTAL QUARTZ 4X4 is a specialty 4x4 engine oil developed to meet 
the toughest lubrication requirements of 4x4, SUV and Pick-ups.  It 
optimizes the engine’s performances when using reduced gear for 
crossing of obstacles and it also offers an improved driving comfort. It 
prolongs the life cycle of the engine in the most severe conditions: 
very dusty environment, desert, tracks, roads, urban driving etc.

أقصى  لتلبية  مطور  الرباعي،  الدفع  لمحركات  مخصص  زيت  هو   4X4 كوارتز  توتال 
النقل.  وحافالت  الرياضية  والسيارات  إلخ  الرباعي  الدفع  لسيارات  التزييت  متطلبات 
سرعة  استخدام  عند  المحرك  أداء  مستويات  تحسين  على  الزيت  هذا  يعمل 
منخفضة لعبور العقبات كما أنه يوفر راحة قيادة أفضل. يطيل عمر المحرك في 
في  والقيادة  الطرق،  المضمارات،  الصحراء،  للغاية،  المغبرة  البيئات  الظروف:  أشد 

المدن وغير ذلك.

QUARTZ 4X4 SN 15W-40 / 15W-50 

API CI-4 / SL API SL
ACEA A3/B4

QUARTZ 4X4 SN 15W-50 
MANUFACTURER APPROVALS 10W-40: 
• VOLKSWAGEN 501.01/505.00
• PSA PEUGEOT CITROEN B71 2294 & 2300

TOTAL QUARTZ 5000 SN 20W-50 is a high performance mineral engine oil for passenger 
car. Suitable for a wide range of applications (city traffic, road, motorways), and in all 
seasons.

توتال كوارتز  SN 20W-50 5000 هو زيت معدني لمحركات السيارات بمستوى أداء عالي. يالئم مجموعة 
واسعة من التطبيقات (الطرق والشوارع في المدن والطرق العامة)، يالئم جميع الفصول.

QUARTZ 5000 SL 
10W-30 / 15W-40 / 20W-50

API SL

Recommended for OEM: 
Toyota, Nissan, Mitsubishi, Jeep, 
BMW, General Motors…

PACK SIZE
1L, 4L, 5L, 208L, BULK

PACK SIZE
1L, 4L

PACK SIZE
1L, 4L, 5L, 208L
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HEAVY DUTY DIESEL ENGINE OIL 2120

Total offers a comprehensive range of oils formulated to deliver long-term performance for the 
specific needs of the transport sector, commercial vehicles and earth moving equipment. TOTAL 
RUBIA Heavy Duty Engine Oils are designed to meet the highest performance levels, extend the life 
of equipment and also reduce fuel consumption, hence costs. Our TOTAL RUBIA range of diesel 
engine oils is among the most complete available on today's market. It includes premium engine 
oils, fuel economy engine oils, and special application engine oils.

• TOTAL RUBIA OPTIMA is developed for  the newest on-road diesel engines. 
• TOTAL RUBIA TIR lubricants, composed of high performance base oils and additives, are 

approved by all manufacturers and offer optimum performance so they meet the needs of multi 
vehicle fleets. 

• TOTAL RUBIA WORKS is designed for engines operating under the most extreme conditions, 
weathers and constant day-to-day variation in terms of loading.

• TOTAL RUBIA FLEET engine oils are lubricants with shorter profiles compliant with API 
international standards.

THE TOTAL RUBIA RANGE
تقدم شركة توتال مجموعة شاملة من الزيوت المعدة لتوفير أداء طويل ا�جل لتلبية االحتياجات المحددة لقطاع 
النقل والمركبات التجارية ومعدات النقل ا�رضي.  تم تصميم زيوت المحركات الثقيلة من توتال روبيا لتلبية أعلى 
مستويات ا�داء، وإطالة عمر الخدمة للمعدات، فضًال عن تقليل استهالك الوقود وبالتالي تخفيض التكاليف. تعد 
مجموعة توتال روبيا من زيوت محركات الديزل من ضمن الزيوت ا�كثر تكامًال المتاحة في السوق اليوم. وتشمل 
هذه المجموعة زيوت المحركات الممتازة، وزيوت المحركات التي توفر في استهالك الوقود، وزيوت المحركات ذات 

التطبيقات الخاصة. 

• تم تطوير توتال روبيا اوبتما �حدث محركات الديزل على الطريق. 

• تحظى زيوت تشحيم  توتال روبيا تي آي ار (TOTAL RUBIA TIR) المكونة من زيوت أساسية عالية ا�داء ومواد 
أساطيل  احتياجات  تلبي  بالتالي  فهي  مثلى  أداء  مستويات  وتقدم  المصنعة  الشركات  جميع  باعتماد  مضافة، 

المركبات المتعددة. 

اليومي  واالختالف  الجوية  والظروف  ا�وضاع  أقصى  تحت  تعمل  التي  للمحركات  ووركس  روبيا  توتال  تطوير  تم   •
المستمر من حيث التحميل. 

.API زيوت المحركات توتال روبيا فليت هي زيوت تشحيم بأنماط أقصر متوافقة مع المعايير الدولية •

مجموعة توتال روبيا

HEAVY DUTY DIESEL ENGINE OIL
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HEAVY DUTY
Diesel Engine Oil

زيت محركات
 الديزل ذات 

ا�حمال العالية



Recommended for OEM:  Komatsu, Hitachi, Case New-Holland, John Deere, Kubota, 
Liebherr, Mitsubishi, Perkins, Daf, Scania, IVECO

توتال روبيا ووركس15W-40 1000 هو زيت محركات 
 API ديزل متعدد الدرجات صنع لتلبية مستوى الخدمة
CI-4 ومعتمد طبقًا للمواصفات ا�مريكية وا�وروبية 
تعمل  التي  للمحركات  مصمم  الزيت  هذا  واليابانية. 
طويلة،  ولفترات  كامل  بحمل   - الظروف  أقصى  تحت 
الوقوف  قيادة  ونظام  والحارة،  المغبرة  ا�جواء  وفي 
المتكرر. أثبتت التجارب والتقييمات الميدانية التي تم 
روبيا  توتال  زيت  بأن  ا�وسط  الشرق  في  تنفيذها 
ووركس 15W-40 1000   يمكنه زيادة تباعد الفترات 
الزمنية لتغيير الزيت للمعدات �كثر من 750+ ساعة 
و  الوعرة  الطرق  على  تسير  التي  المركبات  في 
على  تسير  التي  المركبات  في  كيلومتر   +20,000

الطرق المعبدة.

¾جراء  منطقتك  في  توتال  وكيل  مع  التواصل  *يرجى 
اختبار ميداني �سطولك الخاص وأوضاع التشغيل.

23HEAVY DUTY DIESEL ENGINE OIL

RUBIA WORKS
1000 15W-40

TOTAL RUBIA WORKS 1000 15W-40 is a 
multigrade diesel engine oil formulated to meet 
the API CI-4 service level and is certified in 
accordance with American, European and 
Japanese specification. Designed for engines 
operating under the most extreme conditions – 
full load, long periods, dusty and hot 
atmosphere, stop-and-go driving. Field trials 
and evaluation done in the Middle East have 
proven that Total Rubia Works 1000 15W-40 
can offer drain intervals of 750+ Hours in 
off-road equipment and 20,000+ KMs in 
on-road vehicles*
*Please contact your Total representative to 
conduct a field trial for your specific fleet and 
operating conditions 

SUITABLE FOR DPF

PACK SIZE
208L

RUBIA WORKS 
1000 15W-40
ADVANCED DIESEL ENGINE OIL
FOR EXTREME CONDITIONS

Maximum 
oil change 
intervals

in on-road vehicles with the oil 
physical properties still being in 
satisfactory condition.

20,000+ KMs
Hours in earth 
moving equipment 

750+
The formation of soot in the engine 
contaminates the lubricant and reduces 
its efficiency. RUBIA WORKS 1000 has 
undergone tests in order to meet the 
ACEA E7 standard. This lubricant enables 
the maximum oil change intervals.
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Field trials in the Middle East have 
depicted a drain interval of

API CI-4/CH-4/CF/SLACEA E7/E5 • JASO DH-1 
(Approved D033TOL601)
MANUFACTURER APPROVALS: • CUMMINS CES 20078 • DEUTZ DQC III-10 • MTU Category 2 
• MB-Approval 228.3 • MAN M 3275-1 • VOLVO VDS 3 • RENAULT RLD-2 • MACK EO-N 
• ISUZU • ALLISON TES 439 • Meets the requirements of Caterpillar ECF-2 & IVECO T2 E7

ر �قصى الظروف زيت محركات ديزل مطوَّ
ADVANCED Diesel Engine Oil for Extreme Conditions



يحقق ا�داء المثالي �حدث جيل من محركات الديزل

RUBIA OPTIMA 
1100 15W-40

API CK-4/CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SN • ACEA E9/E7
MANUFACTURER APPROVALS: •  VOLVO VDS 4.5 • CUMMINS CES 20086
• RENAULT TRUCKS RLD-3 • MACK EO-S 4.5
• DETROIT DIESEL DFS 93K222 • FORD WSS-M2C171-F1

Optimizing Performance for Latest Generation 
of Diesel Engines

OPTIMIZING PERFORMANCE
FOR LATEST GENERATION OF DIESEL ENGINES

RUBIA OPTIMA 15W-40

SUITABLE FOR DPF

PACK SIZE
208L

Oxidation Stability

Scenario

Oxidation degrades oil, causing 
harmful sludge and viscosity 
increase.

Rubia Solution

Stabilized oxidation means better 
protection for newer engines, 
which operate at higher 
temperatures.

Shear Stability

Scenario 

Under severe stress, shearing 
within the oil occurs which causes 
viscosity decrease, leading to 
engine wear.

Rubia Solution

Increased resistance to shearing 
provides better protection for 
newer engines ensuring loss of oil 
pressure is diminished.

Aeration Control

Scenario 

Bubbles affect the ability of an oil to 
effectively cool and protect.

Rubia Solution

Reduced bubbles mean better 
engine efficiency and protection.
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تم تطوير توتال روبيا اوبتما 15W-40 1100  �حدث 
الطرق  على  تسير  التي  للمركبات  الديزل  محركات 
المعبدة في أمريكا الشمالية ويالئم محركات الديزل 
 .CJ-4 الحالية نظراً إلى توافقه مع إصدارات أقدم حتى
من خالل تقنية "الرماد المكبرت والفسفور والكبريت 
روبيا  توتال  زيت  يحمي   (low-SAPS) المنخفضة" 
15W-40 1100   محركات الديزل المجهزة بأنظمة 
 .(DPFs) ما بعد المعالجة مثل فالتر جزيئات الديزل
عالمات  من  السيارات  من  العديد  المنتج  هذا  يغطي 

تجارية مختلفة ذات المنتجات المحدودة.

TOTAL RUBIA OPTIMA 1100 15W-40 is 
developed for the newest North American 
on-road diesel engines and suitable for existing 
diesel engines due to its backwards 
compatibility down to CJ-4. With its “low-SAPS” 
(low sulphated ash, phosphorus and sulphur) 
technology, TOTAL RUBIA OPTIMA 1100 
15W-40 protects diesel engines equipped with 
post-treatment systems such as diesel 
particulate filters (DPFs). It enables coverage of 
a fleet of mixed brands, with a minimal number 
of products.
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RUBIA TIR 9900 10W-40 is a synthetic premium low-SAPS diesel engine oil, suitable for use 
in all on highway heavy-duty applications. Lubricant adapted to most new Euro 6 engines, 
such as DAF, Mercedes-Benz, Volvo, Renault Trucks, and previous engine models as well. 
It is also suitable for new generation Euro 6 IVECO engines. It enables coverage of a fleet of 
mixed brands of engines, with very long oil drain intervals criterion and equipped with or 
without post-treatment systems, with a minimal number of products.

المكبرت  الرماد  من  مخّفضة  نسب  ذو  ممتاز  صناعي  ديزل  محرك  زيت  هو   TIR 9900 10W-40 روبيا 
يالئم  تشحيم  زيت  السريعة.  الطرق  على  الثقيل  النقل  تطبيقات  في  االستخدام  يالئم  والكبريت،  والفسفور 
معظم محركات يورو 6 الجديدة، مثل داف، مرسيدس بنز، فولفو، شاحنات رينو، وبعض المحركات ا�قدم 
أيضًا. كما أنه يالئم محركات الجيل الجديد من يورو 6 ايفيكو. يغطي مجموعة متنوعة من العالمات التجارية 
للمحركات، التي تتطلب تباعد فترات تغيير الزيت والمجهزة بنظام ما بعد المعالجة والتي بدون نظام ما بعد 

المعالجة وذات المنتجات المحدودة.

RUBIA TIR 9900 10W-40

ACEA E6/E4/E9/E7 
API CJ-4/CH-4/CI-4

MANUFACTURER APPROVALS: 
• Detroit Diesel DDC Power Guard 93K218• Mack EO-O Premium Plus •  MAN M 3477/M 3575/M 3271-1
• MB-Approval 228.51 • Renault Trucks RLD-3 • Volvo VDS-4 • Scania Low Ash 
• Cummins CES 20081 • Meets the requirements of • DAF • IVECO TLS E9

TOTAL RUBIA TIR 7800 15W-40 is a high-performance diesel-engine oil formulated to meet 
the API CI-4 plus specification. This lubricant is particularly adapted to vehicles equipped 
with EGR systems. Approved by most manufacturers, such as Cummins, MAN, 
Mercedes-Benz and Volvo. It enables coverage of a fleet of mixed brands (American and 
European manufacturers), with a minimal number of products.

توتال روبيا TIR 7800 15W-40 هو زيت محركات ديزل عالي ا�داء صنع لتلبية المواصفات +API CI-4. يالئم 
زيت التشحيم هذا خصيصًا المركبات المجهزة بأنظمة EGR. هذا المنتج معتمد من العديد من الشركات 
المصنعة مثال كومينز، مان ومرسيدس بنز وفولفو. يغطي هذا المنتج العديد من السيارات من عالمات تجارية 

مختلفة (شركات تصنيع أمريكية وأوروبية) ذات المنتجات المحدودة.

RUBIA TIR 7800 15W-40

API CI-4 plus/
CI-4/CH-4/SL

MANUFACTURER APPROVALS: 
• Mack EO-N • MAN M 3275 • MB-Approval 228.3 • Volvo VDS-3 • Meets the requirements of 
• Cummins CES 20078 • Caterpillar ECF-2 • Detroit Diesel DDC Power Guard 93K214 • Tata • Ashok Leyland • Eicher

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 is a very high-performance engine oil developed to cope 
with the severe technical constraints of the low emission diesel engines. Recommended for 
all turbo charged and normally aspirated diesel engines for the toughest on and off-road 
applications during all seasons.

توتال روبيا TIR 7400 15W-40 هو زيت فائق ا�داء لمحركات الديزل مصمم خصيصًا لمواجهة أقسى القيود 
التقنية لمحركات الديزل ذات االنبعاث المنخفض. ينصح به لجميع محركات الديزل المشحونة بالتيربو وذات 

الشفط الطبيعي في أصعب االستخدامات على الطرق المعبدة والطرق الوعرة خالل جميع الفصول.

RUBIA TIR 7400 15W-40

ACEA E7, 
API CI-4/CH-4/SL

MANUFACTURER APPROVALS: 
• Cummins CES 20076/77/78 • Mack EO-N • MAN M 3275 • MB–Approval 228.3, 
• Renault Trucks RLD-2 • Volvo VDS-3 • Meets requirements of Caterpillar ECF-1a, DAF, IVECO T2E7,  ISUZU, SCANIATOTAL RUBIA TIR 8900 10W-40 is particularly suitable for on-road diesel applications. 

Adapted to Euro 6 and previous Mercedes-Benz, DAF and some Scania engines. It is also 
suitable for most Euro 5 vehicle manufacturers. This lubricant enables coverage of a fleet of 
mixed brands with a minimal number of products (American and European manufacturers). 
Outstanding detergent, antioxidant and anti-corrosion properties, help to reach extended oil 
drain intervals, required by DAF, MAN and Mercedes-Benz and reduce maintenance costs.

على  تسير  التي  للمركبات  الديزل  محركات  تطبيقات  خصيصًا   TIR 8900 10W-40 روبيا توتال  زيت  يالئم 
الطرق المعبدة. يالئم محركات يورو 6 ومرسيدس بنز القديمة وداف وبعض موديالت سكانيا. كما أنه يالئم 
ذات  مختلفة  تجارية  عالمات  من  السيارات  عديد  الزيت  هذا  يغطي   .5 يورو  لمحركات  المصنعة  الشركات 
مقاومة  بخصائص  يتميز  للمحرك،  ممتاز  منظف  وأوروبية).  أمريكية  تصنيع  (شركات  المحدودة  المنتجات 
مان  داف،  التجارية  العالمات  ويالئم  الزيت،  تغيير  فترات  مباعدة  في  ويساعد  للتآكل،  ومقاومة  لÄكسدة 

ومرسيدس بنز ويقلل من تكاليف الصيانة.

RUBIA TIR 8900 10W-40

ACEA E6/E7/E9 
API CJ-4/CI-4/CH-4

MANUFACTURER APPROVALS: 
• Mack EO-O Premium Plus • MAN M 3477/M 3271-1 • MB-Approval 228.51
• Renault Trucks RLD-3 • Volvo VDS-4
Meets the requirements of • DAF • IVECO TLS E9 • Cummins CES 20081

MANUFACTURER APPROVALS: 
• Cummins CES 20078 • Mack EO-N • MAN M 3277 • MB-Approval 228.5
• Renault Trucks RLD-2 • Volvo VDS-3

TOTAL RUBIA TIR 8800 10W-40 is a high-performance synthetic lubricant suitable for use 
in on-road diesel heavy duties. This lubricant enables coverage of a fleet of mixed brands, 
composed of American, such as Cummins, and European manufacturers, with a minimal 
number of products. It is adapted to Euro 5 and previous engines, with approvals of 
Mercedes-Benz, MAN, Volvo and Renault Trucks

توتال روبيا TIR 8800 10W-40 هو زيت تشحيم صناعي عالي ا�داء مالئم لالستخدام في محركات النقل 
الثقيل التي تعمل على الديزل على الطرق المعبدة. يغطي زيت التشحيم هذا مجموعة متنوعة من العالمات 
كما  المحدودة.  المنتجات  ذات  ا�وروبية  التصنيع  وشركات  كومينز  مثل  مها  ا�مريكية  للسيارات  التجارية 
فولفو  مان،  بنز،  مرسيدس  مثل  تصنيع  شركات  من  ومعتمد  القديمة،  والموديالت  يورو 5  محركات  يالئم 

وشاحنات رينو.

RUBIA TIR 8800 10W-40

ACEA E4 
API CI-4/CH-4

HEAVY DUTY 
Diesel Engine Oil

PACK SIZE
208L

PACK SIZE
208L

TOTAL RUBIA Fleet HD 500 15W-40 is a mineral lubricant for diesel engines recommended 
for all turbocharged or naturally-aspirated diesel engines of commercial vehicles (trucks, 
buses, vans, pick-ups, taxis), public works and agricultural equipment's requiring API CH-4 
performance.

الديزل  محركات  لجميع  به  ينصح  الديزل،  لمحركات  معدني  زيت  هو   HD 500 15W-40 فليت روبيا  توتال 
المشحونة بالتيربو وذات الشفط الطبيعي (الشاحنات، الحافالت، الشاحنات الصغيرة، شاحنات النقل، وسيارات 

.API CH-4 ا�جرة)، وا�عمال العامة والمعدات الزراعية التي تتطلب مستوى أداء

RUBIA FLEET HD 500 15W-40

API CH-4

PACK SIZE
4L,5L,20L,208L,BULK

TOTAL RUBIA Fleet HD 500 20W-50 is a mineral lubricant for diesel engines recommended 
for all turbocharged or naturally-aspirated diesel engines of commercial vehicles (trucks, 
buses, vans, pick-ups, taxis), public works and agricultural equipment's requiring API CH-4 
performance.

الديزل  محركات  لجميع  به  ينصح  الديزل،  لمحركات  معدني  زيت  هو   HD 500 20W-50 فليت روبيا  توتال 
المشحونة بالتيربو وذات الشفط الطبيعي (الشاحنات، الحافالت، الشاحنات الصغيرة، وشاحنات النقل، وسيارات 

.API CH-4 ا�جرة)، وا�عمال العامة والمعدات الزراعية التي تتطلب مستوى أداء

RUBIA FLEET HD 500 20W-50

API CH-4

PACK SIZE
4L,5L,20L,208L,BULK

PACK SIZE
5L, 20L, 208L,  
1000L, BULK

PACK SIZE
5L

PACK SIZE: 1L, 4L, 5L, 
20L, 25L, 209L, 1000L, BULK

SUITABLE FOR DPF

SUITABLE FOR DPF

HEAVY DUTY DIESEL ENGINE OIL
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 HEAVY DUTYزيت محركات الدراجات النارية
Diesel Engine Oil

Monograde engine oil for all turbocharged or normally aspirated diesel engines of 
construction machinery, trucks, fishing boats or stationary engines. Also suitable for 
gearboxes, torque converters, hydraulic systems when the manufacturer requires an engine 
oil with an appropriate grade for these applications.

البناء  بالتيربو وذات الشفط الطبيعي لمعدات  الديزل المشحونة  الفئة لجميع محركات  زيت محرك أحادي 
وا�نظمة  العزم  ومحوالت  التروس،  لصناديق   ً أيضا مالئم  الثابتة.  المحركات  أو  الصيد  وقوارب  والشاحنات 

الهيدروليكية عندما تحتاج شركات التصنيع إلى زيت محركات بدرجة مناسبة لهذه التطبيقات.

RUBIA S40 / S50

 API CF/ SF

PACK SIZE 15W-40
1L, 4L, 5L, 20L, 25L, 
208L, BULK

TOTAL RUBIA XT 15W-40 is a mineral lubricant suitable for use in all on-road turbocharged 
or normally aspirates diesel vehicles operating in the most severe conditions during all 
seasons.

توتال روبيا XT 15W-40 هو زيت معدني مناسب لالستخدام في جميع مركبات الديزل المشحونة بالتيربو 
وذات الشفط الطبيعي التي تعمل تحت أقسى الظروف في جميع المواسم.

RUBIA XT 15W40 / 20W-50

ACEA: E2, API CF-4 /SJ

MANUFACTURER APPROVALS: 
• MB-Approval 228.1 • MAN M 271
• Volvo VDS

PACK SIZE 15W-40
1L, 3L, 4L, 5L, 20L, 
25L, 208L, BULK

PACK SIZE 20W-50
5L, 20L, 208L

TOTAL RUBIA FLEET HD 200 70 is recommended for all turbocharged or 
naturally-aspirated diesel engines of commercial vehicles (trucks, buses, vans, pick-ups, 
taxis), and for all off-road applications (public works, agriculture, navigation, rail road) 
requiring API CF performance.
This lubricant is also suitable for all diesel stationary engines (energy production). It is well 
suited for gear boxes, torque converters and hydraulic systems when the manufacturer 
requires engine oil with an appropriate grade for these applications.

توتال روبيا فليت HD 200 70 هو زيت ينصح به لمحركات الديزل المشحونة بالتيربو وذات الشفط الطبيعي 
الطرق  على  التطبيقات  ولجميع  ا�جرة)  وسيارات  النقل،  وشاحنات  الصغيرة،  الشاحنات  الحافالت،  (الشاحنات، 

.API CF الوعرة (ا�عمال العامة، الزراعة، النقل، وطرق سكك الحديد) التي تتطلب مستويات أداء

كما يالئم زيت التشحيم هذا جميع محركات الديزل الثابتة (محركات إنتاج الطاقة). ويالئم خصيصًا صناديق 
بدرجة  محركات  زيت  إلى  التصنيع  شركات  تحتاج  عندما  الهيدروليكية  وا�نظمة  العزم  ومحوالت  التروس، 

مناسبة لهذه التطبيقات.

RUBIA FLEET HD 200 70

API - CF

PACK SIZE
5L, 25L

MOTORCYCLE ENGINE OIL

TOTAL HI-PERF 4T Racing 10W-50 is a premium fully-synthetic 4-stroke bike engine oil 
designed with extensive expertise gained through long-term association with International 
Grand Prix racing. Its advanced technology helps getting the ultimate performance from 
your bike, whether on the road or on the race track.

زيت توتال  HI-PERF 4T Racing 10W-50  هو زيت دراجات بتقنية صناعية بالكامل لمحركات الدراجات 
رباعية ا�شواط مصمم بخبرة واسعة مكتسبة من الشراكة الطويلة مع سباق الجائزة الكبرى الدولي. تساعد 

تقنيته المتطورة في الحصول على أفضل أداء من دراجتك، سواء على طريق معبدة أو مضمار سباق.

HI-PERF 4T RACING 10W-50

JASO MA2
API SN 

TOTAL HI-PERF 4T Special 20W-50 is premium 4-stroke motorcycle engine oil specially 
designed to give Superior Protection and Performance even under extreme conditions. It is 
formulated with Super Strong Film which does not break easily thereby providing superior 
protection even in these tough city driving conditions. And this leads to a distinctly superior 
performance, which you can feel from the first use itself.

توتال HI-PERF 4T Special 20W-50  هو زيت ممتاز لمحركات الدراجات النارية رباعية اِ�شواط مصمم 
لتوفير حماية فائقة وأداء فائق حتى في ظل أقصى الظروف. وهو مصنوع من طبقة فائقة القوة ال تنكسر 
بسهولة وبالتالي توفر حماية فائقة حتى في أوضاع القيادة الصعبة والمزدحمة في المدينة. مما يعطي أداء 

فائق ومتميز  يمكنك الشعور به من أول استخدام له!

HI-PERF 4T SPECIAL 20W-50

JASO MA2
API SH

PACK SIZE
1B1L

PACK SIZE
1L, 208L, BULK

MOTORCYCLE 4T ENGINE OILHEAVY DUTY DIESEL ENGINE OIL
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FLUIDE XLD FE is a new generation automatic transmission fluid based on an advanced 
synthetic technology allowing extra-long drain and very high performance needed for the 
demanding requirements of modern heavy duty automatic gearboxes. It is particularly 
recommended for use on heavy duty automatic transmissions (found on buses, refuse 
trucks, utility vehicles etc.) manufactured by Voith, Allison and ZF requiring maximal drain 
intervals.

فلويد  XLD FE هو جيل جديد من زيوت نواقل الحركة يعتمد على تقنية الزيوت الصناعية المتطورة ليعطي 
و أداء عالي لتلبية احتياجات ا�ليات الثقيلة الحديثة لصناديق التروس ا�وتوماتيكية.  فترة تبديل طويلة جداً 
ينصح باستخدامه في ا�ليات الثقيلة لنقل الحركة (الموجودة على الحافالت والشاحنات، وسيارات الدفع الرباعي 

وغيرها) المصنعة من ِقَبل فويث وأليسون و زد إف والتي تتطلب فترات قصوى لتغيير الزيت.

FLUIDE XLD FE

FLUIDMATIC MV LV

Total Fluidmatic MV LV is a Fuel Economy 
innovative automatic transmission fluid 
based on advanced synthetic technology 
allowing very high-performance. 
Developed to meet the needs of modern 
transmission where higher efficiency is 
required. Its low viscosity formulation and 
excellent low-temperature performance 
provide intended fuel economy benefits.  
It is recommended for use in the latest 
generation of high-efficiency 6-speed 
automatic transmissions with longer fluid 
life capabilities and heavier load 
capacities. 

Meets the requirements
• Honda DW-1 • Aisin Warner JWS 3324 • Toyota Type WS • JASO 1A (M315)
• Hyundai-Kia NWS-9638 T-5 / SP-IV / SP-IV-RR / SPH-IV
Suitable for
• GM Dexron VI • Ford Mercon LV / Mercon SP • MB 236.12/14/41
• Bentley: P/N PY112995PA • Audi/Volkswagen : G 052 533, G 055 005 (-A, A2) / G 055 540 (A2)
• BMW/Mini: P/N 83 22 0 142 516 /83 22 0 397 114 / 83 22 2 163 514 / 83 22 2 289 720 / 83 22 2 305 397
• DSI : H 6-Speed Transmissions • Chrysler/Dodge/Jeep : P/N 05127382AA, 68043742AA
• Ford : P/N XT-10-QLV, XT-6-QSP or -DSP • GM : P/N 88863400, 88863401, 12378515
• Hyundai-Kia : P/N 040000C90SG • Jaguar-Land Rover : P/N TYK500050 •  Maserati : P/N 231603
• Porsche : P/N 000 043 304 00 • Saab : P/N 93 165 147

زيوت ناقالت الحركة ا¨لية واليدوية
Automatic & Manual Transmissions fluids

OEM-approved
• ZF TE-ML 04D/14B/16L/17C/20B
• VOITH H55.6336.xx
• MAN 339 Typ V2/Z2
• Mercedes-Benz MB-Approval 236.6
• Allison C4 (n° 32802009)
• Volvo 97341

MEETS THE REQUIREMENTS
• MAN 339 Typ Z3 • GM Dexron IIIH • ZF TE-ML 02F • MB 236.91 
• VW TL 52162 • Ford Mercon/Mercon V • JASO 1A
• Toyota T-IV • Hyundai, Kia, Mitsubishi SP-III • Honda Z-1 • Mazda M-III / M-V
• Aisin Warner JWS 3309
SUITABLE FOR • ZF TE-ML 11B • Nissan: AT-Matic D, J, K

TOTAL ATF III is a synthetic technology automatic transmission fluid specially designed for 
all automatic transmissions when the manufacturer requires a GM Dexron III-H fluid.

توتال  ATF III هو زيت بالتقنية الصناعية لناقالت الحركة ا�وتوماتيكية مصمم خصيصًا لجميع أنظمة نقل 
الحركة ا�وتوماتيكية ومحوالت العزم في سيارات الركاب، والعربات التجارية الخفيفة والعربات الصناعية عندما 

تتطلب الشركة المصنعة سائل جي إم دكسرون - 3 إتش.

ATF III

MANUFACTURER APPROVALS:
• GENERAL MOTORS : DEXRON IIIH • FORD MERCON • Meets ALLISON C4

FLUIDMATIC CVT/MV is a high-performance, continuously variable transmission fluid 
designed to use in many Asian, North American and European designed vehicles. This 
multi-vehicle fluid has been developed to be used in all belt and chain CVTs. Highly recom-
mended for refill of pulley-based continuously variable transmissions in Japanese and 
Korean designed vehicles where it improves the anti-shudder durability performance.

من  العديد  في  لالستخدام  مصمم  ا�داء،  عالي  باستمرار  متغير  حركة  ناقل  زيت   CVT/MV  فلويدماتيك
أحزمة  جميع  في  ليستخدم  الزيت  هذا  تطوير  تم  وأوروبا.  الشمالية  وأمريكا  آسيا  في  المصممة  السيارات 
وسالسل ناقل الحركة ذو التعشيق المستمر لمختلف السيارات. يوصى به بشدة ¾عادة تعبئة نواقل الحركة 
التي تستخدم تقنية الغيارات المستمرة للسيارات المصممة في اليابان وكوريا، حيث يتميز بأداء ذو متانة 

مقاومة لÔهتزاز.

FLUIDMATIC CVT/MV

MEETS THE REQUIREMENTS 
• MB 236.20 • Ford Mercon C • Audi/VW TL 52180 • Chrysler/Dodge/Jeep CVTF+4 • GM/Saturn DEX-CVT 
• Nissan NS-1/NS-2/NS-3 • Hyundai-Kia SP-CVT • Toyota CVTF TC • Suitable for Audi/Volkswagen: G 052 180 / G052 516
• BMW: 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 • Ford: CFT23 / CFT30 • Mini Cooper: ZF CVT V1 

PASSENGER CARS

توتال فلويدماتيك MV LV, زيت مبتكر قائم على 
بتوفير  يتميز  فائق  بأداء  متقدمة  صناعية  تقنية 
احتياجات  لتلبية  تطويره  تم  الوقود.  استهالك 
عالية.  كفاءة  تتطلب  التي  الحديثة  الحركة  ناقالت 
لدرجة  الممتاز  وا�داء  المنخفضة  لزوجته  توفر 
مخصصة  اقتصادية  مزايا  المنخفضة  الحرارة 
أحدث  في  باستخدامه  ينصح  الوقود.  الستهالك 
جيل من أنظمة ناقالت الحركة ا�وتوماتيكية ذات 
ال 6 سرعات وذات الكفاءة العالية مع الحفاظ على 

عمر الزيت لمدة أطول وسعات حمولة أثقل.

PACK SIZE
1L, 4L

PACK SIZE
1L, 20L, 208L

PACK SIZE
1L, 4L, 208L, BULK

PACK SIZE
1L

AUTOMATIC & MANUAL TRANSMISSIONS FLUIDS AUTOMATIC & MANUAL TRANSMISSIONS FLUIDS
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FLUIDE II-D is an automatic transmission fluid recommended for automatic or 
semi-automatic transmissions and torque converters of passenger cars, light commercial 
vehicles and industrial vehicles requiring GM DEXRON IID. Also recommended for 
hydrostatic transmissions, power steering applications, and for hydraulic systems when a 
fluid type GM DEXRON IID is required.

سيارات  في  العزم  ومحوالت  ا�وتوماتيكية  وشبه  ا�وتوماتيكية  الحركة  نقل  �نظمة  زيت  هو   II-D  فلويد
الركاب، والعربات التجارية الخفيفة والعربات الصناعية عندما تطلب الشركة المصنعة سائال يطابق مواصفات 
جي إم دكسرون 2 - دي. ينصح به أيضًا �نظمة ناقل الحركة الهيدروستاتيكي، وتطبيقات نظام التوجيه المعزز 

آليا، وا�نظمة الهيدروليكية عند الحاجة إلى سائل من نوع جي إم دكسرون 2 - دي.

FLUIDE II-D

MEETS THE REQUIREMENTS
• GM Dexron IID • Ford Mercon
SUITABLE FOR
•  Allison C4

AUTOMATIC & MANUAL
Transmissions fluids

OEM-approved
• ZF TE-ML 03D/04D/14A • Voith H55.6335.xx
• MAN 339 Typ V1/Z1 • Volvo 97341
• Mercedes-Benz MB-Approval 236.9

Very high-performance fully synthetic based lubricant for manual and automated gearboxes, 
whether synchronized or non-synchronized, running under the most severe conditions of 
load, speed, and temperature.

كانت  سواء  وا�وتوماتيكية،  اليدوية  التروس  لصناديق  بالكامل  صناعية  بتقنية  ا�داء  فائق  تشحيم  زيت 
متزامنة أم غير متزامنة، ويعمل تحت أصعب ظروف الضغط والسرعة والحرارة.

TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-80

MANUFACTURER APPROVALS:
• ZF TE-ML 01E / 02E / 16P • VOITH CLASS B 
• VOLVO 97307 • MAN 341 TYPE Z-5 • MB-APPROVAL 235.28

API GL-4

Very high-performance multi-grade synthetic oil for the lubrication of highly loaded gears. 
Designed to meet the challenge of the T.D.L. (Total Drive Line) concept for synchronized or 
non-synchronized manual gearboxes, axles, reduction gears etc. This lubricant has been 
certified by TUV in 2009: after tests carried out in Millbrook (UK) on a Euro 4 truck, the TUV 
confirms that the combined use of this product together with a fuel economy engine oil 
helps to save 3% of fuel on average

زيت صناعي متعدد الدرجات فائق ا�داء لتزييت التروس ذات الحمولة العالية. مصمم لتلبية تحدي مفهوم 
خط القيادة الشاملة (T.D.L) لعلب التروس اليدوية المتزامنة أو غير المتزامنة، المحاور، وتروس التخفيض، 
إلخ. في عام 2009 . حاز هذا الزيت على موافقة TUV بعد إجراء اختبارات في ميلبروك (المملكة المتحدة) 
على شاحنة يورو 4، وأكدت TUV أن استخدام هذا المنتج مع زيت محركات اقتصادي يساعد على توفير الوقود 

بمعدل 3%.

TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90

API GL-4, API GL-5, 
API MT-1
MIL-PRF-2105E 
MIL-L 2105 D 

MANUFACTURER APPROVALS : 
• MB-APPROVAL 235.8 • MAN 341 TYP Z2 • MAN 342 TYP S1 • SCANIA STO 1:0 
• VOLVO 97312 • ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A • MERITOR 076-N • SAE J2360 
SUITABLE FOR: • EATON EUROPE

PASSENGER CARS

PASSENGER CARS

PACK SIZE
1L, 20L, 208L

PACK SIZE
20L, 208L

PACK SIZE
20L, 208L

AUTOMATIC & MANUAL TRANSMISSIONS FLUIDS AUTOMATIC & MANUAL TRANSMISSIONS FLUIDS

TRANSTEC 4 is a gear oil recommended for manual transmissions, 
gearboxes, rear axles and all gears where API GL-4 level is required.

ترانستيك 4  هو  زيت تروس ينصح باستعماله �نظمة نقل الحركة اليدوية، وعلب 
التروس، والمحاور الخلفية وجميع التروس عندما يتطلب التشغيل مستوى خدمة 

.API GL-4

TRANSTEC 4 SAE90 / SAE 140

API GL-4

TOTAL TRANSTEC 5 is an extreme pressure mineral oil designed 
for the lubrication of all gear boxes and axles requiring an API GL-5 
level. Specifically designed for rear axle of heavy duty and 
passenger car, with high torque.

توتال ترانستيك  5 هو زيت بتقنية معدنية للضغط ا�قصى لتزييت جميع علب 
التروس والمحاور التي تتطلب مستوى خدمة API GL-5. تم تصميمه خصيصًا 

للمحاور الخلفية لمركبات النقل الثقيل وسيارات الركاب بقوة عزم عالية.

TRANSTEC 5 80W-90 / TRANSTEC 5 85W-140

API GL-5

TRANSTEC 4 is a gear oil recommended for manual transmissions, 
gearboxes, rear axles and all gears where API GL-4 level is required.

ترانستيك 4  هو  زيت تروس ينصح باستعماله �نظمة نقل الحركة اليدوية، وعلب 
التروس، والمحاور الخلفية وجميع التروس عندما يتطلب التشغيل مستوى خدمة 

.API GL-4

TRANSTEC 4 85W-90 / 85W-140

API GL-4

PACK SIZE 80W-90
1L, 4L, 208L

PACK SIZE 85W-140
4L, 20L, 208L, BULK

PACK SIZE SAE 90
4L, 208L

PACK SIZE 85W-90
1L, 4L, 20L, 208L

PACK SIZE 85W-140
4L

PACK SIZE SAE 140
4L
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COOLANTS &
BRAKE FLUIDS

سائل تبريد طويل ا�مد جاهز لالستعمال بأساس 
من الغليكول أحادي ا¾ثيلين ومواد مثبطة للتآكل. 
جميع  في  هذا  التبريد  سائل  استعمال  يمكن 
السيارات،  في  االحتراق  لمحركات  التبريد  أنظمة 
البناء  وآالت  والحافالت،  والشاحنات،  النقل،  وعربات 

والجرارات الزراعية.

COOLELF AUTO 
SUPRA -37°C

‘Very long life’, ready-to-use coolant based 
on mono ethylene glycol and organic 
inhibitors of corrosion. This cooling liquid 
can be used in all cooling systems of 
combustion engines in cars, vans, trucks, 
buses, constructing machines and 
agricultural tractors.

MANUFACTURER APPROVALS:
• VW SEAT AUDI SKODA PORSCHE : VW TL 774 D/F (G12/G12+) • DAIMLER MB 326.3 
• MAN 324 TypSNF • MTU MTL 5048 • GM 6277M • GMW 3420 • DAF 74002
• GE Jenbacher TA1000-0201 • RENAULT 41-01-001/ S Type D • FORD WSS-M97B44 
• MWM2091/11 • MAZDA MEZ MN 121 D • CAT2091/11 • JAGUAR LAND-ROVER STJLR651.5003 
• CUMMINS IS series u N14 • KOMATSU 07 892 (2009) • DEUTZ DQC CB-14 
• LIEBHERR MD1-36-130

MEET THE REQUIREMENTS OF : 
SAAB, SCANIA, CUMMINS CES 14439, LEYLAND TRUCKS, FENDT; VALTRA, CUMMINS CES 14603, 
Volvo VCS, CASE; NEW HOLLAND MAT3624, WARTSILLA32-9011, CAT EC-1

سوائل التبريد وزيوت الفرامل
Coolants & Brake Fluids

AFNOR NFR 15-601 • ASTM D6210 • SAE J1034 • ASTM D3306 
• BS 6580 • NATO S-759 • ASTM D4656 • JASO M325 • ASTM D4985

TOTAL COOLELF ECO BS is a ready to use organic coolant based on mono ethylene glycol 
and selected organic inhibitors. COOLELF ECO BS is recommended for use in all cooling 
systems of internal combustion engines. 

توتال  COOLELF ECO BS هو  سائل تبريد جاهز لالستعمال بأساس من الغليكول أحادي ا¾ثيلين ومواد 
عضوية مثبطة مختارة. ينصح باستعمال توتال  COOLELF ECO BS في جميع أنظمة التبريد لمحركات 

االحتراق الداخلي.

COOLELF ECO BS - 40%/-50%

BS 6580

TOTAL HBF 4 is a synthetic fluid for brake systems of all vehicles using 
synthetic fluids when a DOT 4 level is required. TOTAL HBF 4 is miscible 
with all other synthetic fluids of similar quality. TOTAL HBF 4 is not 
miscible with mineral based fluids (LHM) and silicon based fluids

التي  المركبات  لجميع  الفرامل  �نظمة  صناعية  بتقنية  زيت  هو   HBF 4 توتال  
 HBF 4  توتال . DOT 4 تستخدم سوائل صناعية عند الحاجة إلى مستوى تشغيل
قابل لالمتزاج مع جميع الزيوت الصناعية ا�خرى من نوعية مماثلة. ال يمتزج توتال  
HBF 4 مع السوائل القائمة على المعادن (LHM) والسوائل القائمة على السيلكون.

HBF 3 / HBF 4

SAE J 1704
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Class4

PACK SIZE
5L, 20L, 208L

PACK SIZE
4L, 208L

PACK SIZE HB3
250ml, 500ml

PACK SIZE HB4
500ml

COOLANTS & BRAKE FLUIDS COOLANTS & BRAKE FLUIDS
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GREASES

الجديدة  التركيبة  القصوى،  الضغوطات  ذات  للماء  المقاومة  الزيوت  من  الجديد  الجيل  هو   220 ام  اكس  سيران 
عززت خصائص هذا الزيت كمقاومتة للماء و قدرته على التحمل و مقاومة الحرارة والتآكل محافظًا على سهولة 
جميع  لتزييت  عليه  مصّدق  ام  اكس  سيران  العالية.  السرعات  تطبيقات  في  المطلوب  التزييت  وتحقيق  ضخه 
معّرضة  الشحوم  فيها  تكون  ظروف  في  تعمل  التي  أو  للصدمات،  والمعّرضة  عالية  بأحمال  تعمل  التي  ا�جزاء 

لالتصال المتكرر مع المياه (بما في ذلك مياه البحر).

CERAN XM 220

ISO 6743-9: L-XBFHB 1/2
DIN 51 502: KPF1/2R -20

CERAN XM is a new generation multipurpose extreme pressure water resistant grease. The 
new formulation has enhanced properties in terms of water resistance, load capacity, 
thermal resistance, anticorrosion while keeping a very high level of pumpability and ability to 
lubricate well in case of high speeds. CERAN XM is approved for the lubrication of all kinds 
of components subject to high loads, shocks, working in conditions where the grease is in 
frequent contact with water (even sea water).

مصمم   MULTIS COMPLEX HV 2 الليثيوم.  بمركب  العالية  والحرارة  ا�قصى  للضغط  تشحيم  زيت 
ودرجات  ا�حمال  تكون  عندما  سيما  وال  التشغيل،  ظروف  أنواع  جميع  في  المتعددة  التطبيقات  لتشحيم 
الحرارة عالية ويكون استخدام زيوت تشحيم الليثيوم التقليدية محدوداً. MULTIS COMPLEX HV 2 هو 
والوصالت  العجالت  وبيليات  وا�سطوانية  الكروية  البيليات  لتزييت  صمم  ا�غراض  متعدد  تشحيم  زيت 
الشاملة والهيكل ومختلف درجات الحمولة أو التطبيقات المنوعة ذات التحميل الفجائي أو ذات االهتزاز في 

معدات 

النقل والزراعة والطرق الوعرة. مناسب تمامًا كزيت تشحيم شامل �ي تطبيقات صناعية تحتاج إلى درجة 
NLGI 2 متوسطة إلى مرتفعة بلزوجة عالية وضغط أقصى.

MULTIS COMPLEX HV 2

ISO 6743-9: L-XBEHB 2 
DIN 51502: KP2P-30

Multi purpose extreme pressure high temperature lithium complex grease. MULTIS 
COMPLEX HV 2 is designed for the lubrication of various applications in all types of 
operating conditions, but particularly where the loads and operation temperature are high 
and the use of conventional lithium greases is limited. MULTIS COMPLEX HV 2 is a true multi 
purpose grease, formulated for lubrication of loaded slide-,ball-, and roller bearings, wheel 
bearings, universal joints, chassis, and various shock loaded or vibrating applications in 
transport, agriculture and off road vehicles. Suitable as general purpose grease for industrial 
applications requiring a NLGI 2 grade medium high viscosity Extreme Pressure grease

MULTIS COMPLEX XHV 2 هو زيت تشحيم بضغط أقصى ومقاومة للتآكل يحتوي على ثاني كبريتيد 
الموليبدينوم بنسبة %3. كما يتميز بقوة احتمال وقدرة على مقاومة الغسل أو التعرض لرذاذ المياه. صمم 
MULTIS COMPLEX XHV 2 Moly خصيصًا لتلبية متطلبات التشحيم للمعدات التي تعمل على طرق 
التي  والبيليات  الحركة  البطيئة  الطائرات  لتشحيم  به  ينصح  كما  التعدين.  صناعة  في  المستخدمة  وعرة 
الهيكل  وأجزاء  الحركة  البطيئة  البيليات  لتشحيم  به  ينصح  عالية.  حرارة  ودرجات  لالهتزازات  تتعرض 
والسكر  ا¾سمنت  ومعامل  ا�رض  تحت  ا�نفاق  شق  مثل  والصناعة  السيارات  تطبيقات  في  والتعشيق 

والكسارات.

MULTIS COMPLEX XHV 2 MOLY / MULTIS COMPLEX HV 2 MOLY

MULTIS COMPLEX XHV 2 MOLY
ISO 6743-9: L-XBEHB 2
DIN 51502: KPF2P- 20

MULTIS COMPLEX HV 2 MOLY
CATERPILLAR MULTI PURPOSE GREASE WITH MOLY (MPGM) 
ISO 6743-9 : L-XCEHB 2 • DIN 51502 : KPF2P-30

MULTIS COMPLEX XHV 2 Moly is an extreme pressure and anti-wear grease containing 3% 
of molybdene disulfide. It has also exceptional staying power and extended service 
capabilities with very good water washout and water spray-off. MULTIS COMPLEX XHV 2 
Moly is especially designed to handle the lubrification demands of off-road equipment used 
in the mining industry. It is recommended for the lubrification of slow moving plains and 
heavily loaded rolling element bearings subject to shock loads and high temperature. 
Recommended for the lubrification of slow moving bearings, chassis parts, gears and 
coupling in automotive and industrial applications such as underground tunneling, cement 
sugar and crushing plants.

زيوت تشحيم للضغوطات القصوى متعددة االستخدامات من مركب الليثيوم العالي التحمل لدرجة الحرارة. 
زيت تشحيم COMPLEX EP 2 مصمم لتشحيم التطبيقات المتعددة (الصناعية والسيارات) في جميع 
أنواع ظروف التشغيل، وال سيما عندما تكون درجات الحرارة عالية ويكون استخدام زيوت تشحيم الليثيوم 
زيت  إلى  تحتاج  التي  الصناعية  لالستخدامات  ا�غراض  متعددة  تشحيم  كزيت  مناسب  محدوداً.  التقليدية 
تشحيم بضغط أقصى من الدرجة NLGI 2 مقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة في نطاق 20- درجة مئوية إلى 
160 درجة مئوية. يعمل على تشكيل شريط تشحيم متين ومقاوم للرطوبة والتغيرات في درجات الحرارة 

والتلوث، وبالتالي يقلل من تكاليف الصيانة. قابل لالمتزاج مع زيوت التشحيم الصابونية التقليدية ا�خرى. 

MULTIS COMPLEX EP 2 / EP 3

MULTIS COMPLEX EP2 
ISO 6743-9: L-XBEHB 2, DIN 51502: KP2P-20

MULTIS COMPLEX EP3 
ISO 6743-9: L-XBDHB 3, DIN 51502: KP3N-20

Multipurpose extreme-pressure high-temperature lithium complex grease. MULTIS 
COMPLEX EP 2 is designed for the lubrication various applications (industrial and 
automotive) in all types of operating conditions, but particularly where the operation 
temperature is high and the use of conventional lithium greases is limited. Suitable as 
general purpose grease for industrial applications requiring a NLGI 2 grade 
extreme-pressure grease, resistant to elevated temperatures in the range of – 20°C to 
160°C. Forms a lubricating film, which is durable, and resistant to humidity, temperature 
variations and pollution, and hence reduces maintenance costs. Miscible with most other 
conventional soap greases. 

مناسب  عالية  وحرارة  �قصى  بضغط  الكالسيوم  الليثيوم/  مركب  من  تشحيم  زيت   MULTIS MS 2
ذات  أو  الفجائي  التحميل  ذات  المنوعة  والتطبيقات  الموليبدينوم،  كبريتيد  ثاني  مع  المختلفة  للتطبيقات 
الجافة.  و/أو  المغبرة  الماطرة،  الظروف  في  تعمل  التي  الوعرة،  والطرق  والزراعة  النقل  معدات  في  االهتزاز 

مناسب لتشحيم الحدود الضيقة للضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة.

MULTIS MS 2

ISO 6743-9: L-XBCEB 2
DIN 51 502: MPF2K-25

MULTIS MS 2 is an extreme pressure, multi-purpose lithium/calcium grease with 
molybdenum disulfide, formulated for lubrication of various shock loaded or vibrating 
applications in transport, agriculture and off-road equipment, operating in wet, dusty and/or 
dry conditions. Suitable for boundary lubrication at high pressures and high temperatures.

PACK SIZE
180Kg, 425g

PACK SIZE
180kg, 800kg

PACK SIZE - EP2
15Kg, 18Kg, 50Kg, 180Kg

PACK SIZE - EP3
18Kg, 180Kg

PACK SIZE 
400g, 18Kg, 50Kg, 180Kg 

PACK SIZE
15kg, 18kg, 180kg

GREASES GREASES
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أنواع  جميع  لتشحيم  صمم  االستخدامات،  متعدد  ا�قصى  للضغط  تشحيم  زيت  هو   MULTIS XHV 2
الثقيلة  ا�حمال  لدعم  مطلوبة  الشحمة  تكون  حيث  وبطيئة،  متوسطة  بسرعات  العاملة  التطبيقات، 
االستثنائية في الظروف الجوية الماطرة والمغبرة و/ أو الجافة. مناسب بشكل مميز كمادة تشحيم "العجلة 
الخامسة" في تطبيقات النقل. كما أن MULTIS XHV 2 مناسب أيضًا كزيت تشحيم للضغوطات القصوى 
متعددة االستخدامات، وتطبيقات الصناعة الثقيلة البطيئة الحركة (في الطرق الوعرة) حيث يتالمس الماء مع 

الشحمة باستمرار.

MULTIS XHV 2

ISO 6743-9: L-XBCHB 2
DIN 51 502: KP2K -20

MULTIS XHV 2 is a multi purpose extreme pressure grease, formulated for the lubrication of 
all kinds of applications, operating at medium and slow speeds, where the grease is required 
to support exceptional heavy loads in wet, dusty and/or dry conditions. Pre-eminently 
suitable as “Fifth wheel” grease in transport applications. MULTIS XHV 2 is also suitable as 
EP multi purpose grease, slow moving heavily charged industrial and “off road” applications 
where water is in frequent contact with the grease.

توتال  MULTIS EP 2 هو زيت تشحيم للضغط ا�قصى المتعدد ا�غراض بمرّكب الليثيوم/ 
الكالسيوم وتطبيقات الصناعة والسيارات المنوعة ذات التحميل العالي في نطاق درجة حرارة 

25- درجة مئوية الى 120 درجة مئوية. متوافق مع معظم أنواع الصابون التقليدية.

MULTIS EP 2 / EP 3

MULTIS EP 2:
ISO 6743-9: L-XBCEB 2, DIN 51 502: KP2K-25

MULTIS EP 3:
ISO 6743-9: L-XBCEB 3, DIN 51 502: KP3K-20

TOTAL MULTIS EP 2 is an Extreme Pressure, multipurpose lithium/calcium 
grease for a wide range of highly loaded industrial and automotive applica-
tions in the temperature range of -25°C to 120°C. Compatible with most 
conventional soaps.  

MULTIS 2 هو زيت تشحيم متعدد ا�غراض بمركب الليثيوم �غراض التشحيم العامة في 
ذات  المنوعة  التطبيقات  أنواع  جميع  لتشحيم  مالئم  العادية.  وا�عمال  التشغيل  ظروف 
التحميل الفجائي أو االهتزاز في معدات النقل والزراعة والطرق الوعرة، التي تعمل في ا�حوال 

الماطرة، المغبرة و/أو الجافة.

MULTIS 2 / 3

MULTIS 2:
ISO 6743-9: L-XBCEA 2, DIN 51 502: K2K-25

MULTIS 3:
ISO 6743-9: L-XBCEA 3, DIN 51 502: K3K-20

MULTIS 2 is a multi-purpose lithium based grease for general lubrication 
under normal operating conditions and loads. Suitable for lubrication of all 
kinds of universal applications in transport, agriculture and off-road 
equipment, operating in wet, dusty and/or dry conditions.

PACK SIZE
400g, 18Kg, 
180Kg, 800Kg 

PACK SIZE
180Kg, 18Kg, 15Kg, 5Kg, 1Kg

PACK SIZE M2
180Kg, 18Kg, 
15Kg, 1Kg, 500g

أو  العامة  ا�شغال  في  المستخدمة  ا�الت  لتزييت  خصيصًا  مصمم  ا�داء  فائق  زيت 
 HT المناجم أو المقالع، في المناطق ذات المناخ الحار. ويشكل تي بي ستار ماكس
الحارة".  البالد  ستار-  بي  تي  "مفهوم    85W-110 ترانس  ستار  بي  تي  و   15W-40
مناسب لمحركات الديزل وا�نظمة الهيدروليكية وعلب التروس اليدوية أو ذات الغيار 

ا�لي خالل جميع الفصول (0 درجة مئوية إلى 50+ درجة مئوية).

TP STAR MAX HT 15W-40

Very high-performance lubricant specially developed for the lubrication 
of machinery used in Public Works, Mines or Quarries, in hot-climate 
areas. TP STAR MAX HT 15W-40 and TP STAR TRANS 85W-110 form 
the “TP STAR Concept – Hot Countries”. Suitable for Diesel engines, 
hydraulic systems and manual or power shift gearboxes during all 
seasons (0˚C to +50˚C).

أو  العامة  ا�شغال  في  المستخدمة  ا�الت  لتزييت  خصيصًا  مصمم  ا�داء  فائق  زيت 
المناجم أو المقالع، في المناطق ذات 

 "   HT 15W-40 ماكس بي  تي  و    85W-110 ترانس بي  تي  ويشكل  الحار.  المناخ 
النهائي  التخفيض  تروس  للمحاور/علب  مناسب  الحارة".  البالد  ستار-  بي  تي  مفهوم 
إلى + 50  (من 0  الفصول  جميع  خالل  الرطبة  والفرامل  االنزالق  محدود  والدفرنشال 

درجة مئوية).

TP STAR TRANS 85W-110

Very high-performance lubricant specially developed for the lubrication 
of machinery used in public works, mines or quarries, in hot climate 
areas. TP STAR TRANS 85W-110 and TP STAR MAX HT 15W-40 form 
the “TP STAR Concept – Hot Countries”. Suitable for Axles/Final 
reduction Gearboxes, Limited slip differentials and Wet brakes during all 
seasons (0˚C to +50˚C).

PACK SIZE
208L

ENGINE APPLICATIONS: API CI-4 / CH-4. ACEA E7 / E5.GLOBAL DHD-1 
JASO DH-1 (APPROVED), CATERPILLAR : ECF-2, CUMMINS : 20078 / 77 / 76. KOMATSU : KES 7-851-1 
VOLVO : VDS-3. MTU : TYPE 2, RENAULT : RLD-2, RLD. MAN : 3275 MB ETC… 
GEARBOX APPLICATIONS: API GL-4. ZF TE ML 07D. CATERPILLAR TO-4M/TO-4. KOMATSU CLUTCH 
(TO-40). ALLISON C4

HYDRAULIC APPLICATIONS: ISO VG 68 HV (AFTER 100 WORKING HOURS). JCMA HK 68W, KOMATSU 
HO-68. CASE MS 1230 “HOT COUNTRIES” 

PACK SIZE
208L

PERFORMANCE STANDARDS AND SPECIFICATIONS: TP STAR TRANS 85W110:
API GL5/GL4, MEETS CAT FD1, CAT TO4

GREASES
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41FUEL ADDITIVES

FUEL ADDITIVES

TOTAL Injector Cleaner brings injector cleanliness to the highest levels of the industry and 
improves the engine performance. The Advanced Deposit Control Technology provides the 
treated gasoline with improved detergency and anticorrosion protection, thus reducing the 
maintenance costs. Suitable to use in all types of modern Gasoline engine vehicles.

يرتقي توتال  Injector Cleaner بنظافة نظام الحقن إلى أرفع مستويات الصناعة ويحسن أداء المحرك. توفر 
تقنية منع الرواسب المتقدمة للبنزين نظافة أفضل وحماية ضد التآكل، وبالتالي ترشيد تكاليف الصيانة. مالئم 

لالستخدام في جميع أنواع مركبات محركات الديزل الحديثة.

INJECTOR CLEANER

الحقن  نظام  تنظف  خاصة  منظفات  على  البنزين  لمحركات  توتال  من  الكامل  الحقن  نظام  منظف  يحتوي 
للمحرك، ويعزز أدائه ويقلل من الرواسب بنسبة تصل إلى %97*. يساعد ذلك على احتراق أفضل للوقود، وفي 
نفس الوقت يضمن االقتصاد في استهالك الوقود وتحقيق توفير أفضل. توفر تقنية منع الرواسب المتقدمة 
للبنزين نظافة أفضل وحماية ضد التآكل. مالئم لالستخدام في جميع أنواع مركبات محركات البنزين الحديثة. 

* تحت شروط الفحص المعياري

COMPLETE ENGINE CLEANER: GASOLINE

TOTAL Complete Engine Cleaner Gasoline has special detergents which clean the injection 
system of the engine, maximize its performance and reduce deposits up to 97%*. This 
results in better burning of fuel, while providing Fuel economy & better savings. The 
Advanced Deposit Control Technology provides the treated gasoline with improved 
detergency and anticorrosion protection. Suitable to use in all types of modern Gasoline 
engine vehicles. *Under standard test conditions

ً لقوة  ً معززا يزيد معزز ا�وكتان من توتال بتقنيته المتطورة القائمة على الحديد عدد ا�وكتان ويوفر تسارعا
لمركبتك. توفر تقنية منع الرواسب المتقدمة للبنزين نظافة أفضل وحماية ضد التآكل، وبالتالي ترشيد 

تكاليف الصيانة. مالئم لالستخدام في جميع أنواع مركبات محركات البنزين الحديثة.

OCTANE BOOSTER

TOTAL Octane Booster with advanced concentrated Iron based technology increases the 
Octane number and provides enhanced acceleration and power to your vehicle. The 
Advanced Deposit Control Technology provides the treated gasoline with improved 
detergency and anticorrosion protection, thus reducing the maintenance costs. Suitable to 
use in all types of modern Gasoline engine vehicles.

• ONE BOTTLE (250ML) TREATS 50L OF FUEL.
• FOR OPTIMUM PERFORMANCE USE 1 BOTTLE FOR EVERY REFUEL OF FULL TANK.

• ONE BOTTLE (250ML) TREATS 50L OF FUEL.
• FOR OPTIMUM PERFORMANCE USE 1 BOTTLE FOR EVERY REFUEL OF FULL TANK.

• ONE BOTTLE (250ML) TREATS 50L OF FUEL.
• FOR OPTIMUM PERFORMANCE USE 1 BOTTLE FOR EVERY REFUEL OF FULL TANK.

PACK SIZE
250ML

PACK SIZE
250ML

PACK SIZE
250ML

إضافات الوقود
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Azolla ZS: ISO VG 22, 32, 46, 68, 100 & 150 -  زيت هيدروليكي عالي ا�داء مقاوم للتآكل.
Equivis ZS: ISO VG 15, 22, 32, 46, 68 & 100 - زيت هيدروليكي عالي ا�داء مقاوم للتآكل بمؤشر لزوجة 

مرتفع. مناسب �وضاع درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة للغاية.

HYDRAULIC OILS

Azolla ZS: ISO VG 22, 32, 46, 68, 100 & 150 - High-performance anti-wear hydraulic oil. Equivis 
ZS: ISO VG 15, 22, 32, 46, 68 & 100 - High-performance, high-viscosity index anti-wear hydrau-
lic oil. Suitable for very low and high-temperature conditions.

PRESLIA: ISO VG 32, 46, 68 & 100 - زيت توربين عالي ا�داء
PRESLIA GT: ISO VG 32& 46 - زيت توربين عالي ا�داء طويل ا�مد للتطبيقات القاسية..

TURBINE OILS

PRESLIA: ISO VG 32, 46, 68 & 100- High-performance turbine oil
PRESLIA GT: ISO VG 32& 46- High-performance long life turbine oil for severe applications.

PACK SIZE: 208L

DACNIS: ISO VG 32, 46, 68, 100 & 150 - زيوت بتقنية معدنية لضواغط الهواء الدوارة والترددية.
DACNIS LD: ISO VG 32, 46 & 68 - زيوت التشحيم معدنية ا�ساس عالية ا�داء معالجة بنظام الهيدروجين 

لتزييت ضواغط الهواء الحلزونية.
DACNIS SH: ISO VG 32, 46, 68 & 100 - زيت صناعي بأساس PAO لضواغط الهواء الدوارة.

LUNARIA FR: ISO VG 32, 46, 68 & 100 - زيت النافثين المعدني الخالي من الشمع لضواغط التبريد.
Planetelf ACD; ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220 - زيوت بوليستر صناعية لضواغط التبريد باستخدام 

مبردات الهيدروفلوروكربون.

COMPRESSOR OILS

DACNIS: ISO VG 32, 46, 68, 100 & 150- Mineral oil for rotary and reciprocating air compressors.
DACNIS LD: ISO VG 32, 46 & 68- High-performance lubricant based on hydro cracked mineral oil 
for lubrication of screw air compressors.
DACNIS SH: ISO VG 32, 46, 68 & 100 - PAO based Synthetic oil for rotary air compressors.
LUNARIA FR: ISO VG 32, 46, 68 & 100 - Wax free naphthenic mineral oil for refrigerating compres-
sors.
Planetelf ACD; ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220: Synthetic polyolester oils for refrigerating 
compressors using HFC refrigerants

PACK SIZE: 208L

Carter XEP: ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 - أداء ضغط مرتفع للتروس المغلقة ذات الحمل الثقيل.
Carter EP: ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, 1500, 2200, 3000 - زيت تروس صناعي 

بضغط أقصى
PAO زيت تروس صناعي عالي ا�داء بأساس - Carter SH: ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 & 1000

PAG زيت تروس صناعي عالي ا�داء بأساس - Carter SY: ISO VG 150, 220, 320, 460 & 680
مناسب لتطبيقات التروس اليدوية.

INDUSTRIAL GEAR OILS

Carter XEP: ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 - Extreme pressure performance for heavily loaded 
gear in casing.
Carter EP: ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, 1500, 2200, 3000- Extreme 
pressure, industrial gear oil.
Carter SH: ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 & 1000- High-performance, PAO based industrial 
gear oil.
Carter SY: ISO VG 150, 220, 320, 460 & 680-High-performance, PAG based industrial gear oil. 
Suitable for worm gear applications.

PACK SIZE: 208L

PACK SIZE: 208L
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INDUSTRIAL LUBRICANTS RANGE
مجموعة زيوت التشحيم الصناعية 

A range of lubricants serving 
the cement industry.

Reliability and
cost savings


