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روغن موتور بزن�ین
و مرغوب  بسیــــار  روغـــن پایه های  از  استــــــفاده  با   TNZ شــــرکت  بنـــزینـی  موتـــورهای  روغـــن 
نظیر ادتیـــــو  تولیـــــدکننده  اروپایـــی  شــــــرکت های  بهترین  از  باال  کـــــارایی  با  و  موثر  ادتیو هـــــای 
 )API( تولید شده و الزامات عملکردی تعیین سطوح کارایی Afton, Chevron, Lubrizol, Evonic, ...
را فراتر از استانداردهای ملی پوشش می دهند. روغن های تمام سنتزی و نیمه سنتزی TNZ، عالوه

  بر سازگاری با کاتالسیت خودرو، موجب صرفه جویی در مصرف سوخت نیز می گردند. 

Gasoline engine Oil

TNZ Gasoline Engine Oils are prepared from the finest base stocks and the best quality 
additives from well-known additive manufacturers such as Afton, Chevron, Lubrizol, 
Evonic, …, and exceed the performance requirements of the international standard in 
API. Full-synthetic and semi-synthetic products of TNZ is compatible with exhaust’s 
catalyst and also leading excellent control of fuel consumption.
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نگ ستا مو
روغن موتور بنزینی تمام ســـنتزی اســـت که جهت اســـتفاده 
در مدرن ترین خودروهای بنزینی با تکنولو�ی ســـاخت موتور 

بعد از سال 2011، طراحی شده است.

 محافظــت عالــی از کاتالیســت  اگزوز
 کاهش مـصرف سـوخت

 محافظـت عالـی موتـور به ویـ�ه در برابـر سـایش و خوردگـی

Mustang
(api sn)

0W-16 10W-30

0W-20 10W-40

0W-30 15W-40

5W-30 20W-50

5W-40

SAE

5L4L1L

تورنادا
روغـــن موتوری تمام ســـنتزی بـــا کارایی عالی اســـت که جهت 
اســـتفاده در خودروهای مدرن که مدل ساخت آن ها پس از 

سال 2005 می باشد، مناسب است.

 بهبود میزان مصرف سوخت و افزایش فواصل زمانی              
 محافظـــت عالـــی از قطعـــات فلـــزی در برابر ســـایش در تمام 

شرایط کاری
 محافظت عالی از کاتالیست 

Tornada
(api sm)

0W-16 5W-40

0W-20 10W-30

0W-30 10W-40

5W-30 15W-40

SAE

5L4L1L

اُرلوف  سوپر 
روغـــن موتور بنزینی تمام ســـنتزی اســـت کـــه در خودروهای 
، و وســـایل  ســـواری بنزینـــی مـــدرن توربوشـــارژ و سوپرشـــارژ
نقلیه دیزلی ســـبک مصرف می شـــود. این محصـــول در نوع 

نیمه سنتزی )ُارلوف( نیز تولید می شود.

 حاوی ترکیبات ضدزنگ و بازدارنده خوردگی بسیار کارآمد
 قدرت تمیزکنندگی عالی و کمترین میزان تشـــکیل رســـوب 

و لجن
 افزایش طول عمر روغن و موتور

Super Orlov
(api sl+)

10W-40    20W-50

15W-40

SAE

5L4L1L

Gasoline Engine Oil
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پینتو
روغـــن موتور بنزینی  ســـنتزی اســـت کـــه جهت اســـتفاده در 
خودروهای سواری بنزینی توربوشـــارژ و وسایل نقلیه دیزلی 
ســـبک با تکنولو�ی ساخت موتور قبل از سال 2001، مناسب    

می باشد.

 پایداری باال در برابر اکسیداسیون و حرارت
 دارای ترکیبات تمیزکننده قوی

 حاوی ترکیبات ضدزنگ و ضدخوردگی موثر

Pinto
(api sJ)

10W-40    20W-50

15W-40

SAE

5L4L1L

10W-40    20W-50

15W-40

SAE

توریک
روغن موتور بنزینی با کیفیت باالیی است که برای مصرف در 
خودروهای ســـواری بنزینی با تکنولو�ی ساخت موتور قبل از 
، و وسایل نقلیه دیزلی  ســـال 1997 توربوشارژ و غیرتوربوشارژ

سبک طراحی شده است.

 پایداری خوب در برابر اکسیداسیون و حرارت
 وی�گی ضدسایشی کارآمد

 روانـــکاری مطمئـــن قطعات موتور حتی در فشـــار کاری باال و 
دماهای پایین 

Toric
(api sg)

5L4L1L

آپالوسا
روغن موتوری با کیفیت باال برای خودروهای ســـواری بنزینی 
، و وسایل نقلیه دیزلی سبک است  ، غیرتوربوشارژ توربوشارژ
کـــه در خودروهـــای با تکنولو�ی ســـاخت موتور قبل از ســـال 

1989 نیز مورد مصرف است.

 حاوی ترکیبات موثر ضدزنگ و ضدخوردگی
 دارای ترکیبات تمیزکننده قوی

 روانکاری مطمئن قطعات موتور حتی در فشار کاری باال

AppalOOsa
(api sf)

10W-40    20W-50

15W-40

SAE

5L4L1L

Gasoline Engine Oil
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40 20W-50

50

SAE

کارابر
روغـــن موتور بـــا  کیفیت باالیی اســـت که جهت اســـتفاده در 
خودروهـــای ســـواری بنزینی غیرتوربوشـــارژ و وســـایل نقلیه 
 دیزلـــی ســـبک کـــه تـــا قبـــل از ســـال 1980 طراحـــی شـــده اند، 

مناسب می باشد.

 پایداری مطلوب در برابر اکسیداسیون و حرارت
 حاوی ترکیبات موثر ضدزنگ و ضدخوردگی

 وی�گی ضدسایشی کارآمد

Karabair
(api se)

5L4L1L

40 20W-50

50

SAE

ن یتو بر
روغـــن موتـــور بنزینـــی با کیفیتی اســـت کـــه برای اســـتفاده در 
خودروهـــای ســـواری بنزینی غیرتوربوشـــارژ و وســـایل نقلیه 

دیزلی سبک و قدیمی طراحی شده است.

 قابلیت روانکاری مطلوب قطعات موتور
 دارای ترکیبات تمیزکننده بهبود یافته

 وی�گی ضدسایشی مطلوب

Breton
(api sC)

5L4L1L

Gasoline Engine Oil



این تعهد ما است که 
تضمنی کنیم همیشه در 

حرکت باشید؛ 
تا هر مسافیت، در هر زماین 
و با هر شرایط آب و هوایی.

It is our 
commitment to 
keep you
on  moving.
Up to any 
distance, at any 
time and with
any weather 
conditions.
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روغن موتور دیزیل
از  دنیا  روز  تکنولو�ی  با  ادتیو های  و  باکیفیت  بسیار  روغن پایه های  از   TNZ شرکت  دیزلی  موتـورهای  روغـن 
و  شده  تولید    Afton, Chevron, Lubrizol, Evonic, ... نظیر  ادتیو  تولیدکننده  اروپایی  شرکت های  بهترین 
)API( پوشش می دهند.  کارایی  برای هر سطح  از استانداردهای ملی تعیین شده  را فراتر  الزامات عملکردی 
در  صرفه جویی  موجب  خودرو،  کاتالسیت  با  سازگاری  عالوه بر   ،TNZ نیمه سنتزی  و  تمام سنتزی  روغن های 

مصرف سوخت نیز می گردند.   

Diesel engine Oil

TNZ Diesel Engine Oils are prepared from the finest base stocks and the best quality additives from 

well-known additive manufacturers such as Afton, Chevron, Lubrizol, Evonic, …, and exceed the 

performance requirements of the International standard in API. Full-synthetic and semi-synthetic 

products of TNZ is compatible 

with exhaust’s catalyst and 

also leading excellent control 

of oil consumption.
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5L

5L

20L

20L

208L

208L

جیپیس
روغـــن موتـــور دیزلـــی ســـنتزی کـــه به طـــور ویـــ�ه برای 
موتورهـــای دیزلـــی مدرن که مدل ســـاخت آنها پس از 

سال 2004 می باشد، طراحی شده است.

 پایداری عالی در برابر اکسیداسیون و حرارت
 محافظت فوق العاده قطعات موتور در برابر سایش 

و خوردگی
 قدرت پاک کنندگی باال

Gypsy
(api ci-  4)

10W-30        15W-40

10W-40       20W-50

SAE

یر  شا
روغـــن موتـــور دیزلی بـــا طول  عمر طوالنی اســـت کـــه برای 
موتورهـــای دیزلی توربوشـــارژ چهارزمانه بـــا دور و راندمان 
باال، تحت شرایط کاری سنگین که مدل ساخت آن پس از 

سال 1998 می باشد، طراحی گردیده است.

 عملکرد ضدسایشی کارآمد
 قابلیـــت روانـــکاری موثر به ویـــ�ه در دماهـــای پایین 

لحظه استارت
 قدرت پاک کنندگی عالی

Shire
(api ch-  4)

10W-40    20W-50

15W-40

SAE

بارب
روغن موتور دیزلی تمام سنتزی است که به طور خاص 
بـــرای نســـل جدیـــد موتورهـــای دیزلـــی چهارزمانه دور 
باال که مدل ســـاخت آنها پس از ســـال 2007 می باشد، 

طراحی شده است. 

 محافظت فوق العاده در برابر سایش و خوردگی
 قابلیـــت روانـــکاری اســـتثنایی، به ویـــ�ه در دماهـــای 

پایین و لحظه استارت
 محافظت عالی از کاتالیست

Barb
(api cj-  4)

5W-30    10W-40

10W-30        15W-40

SAE

5L 20L 208L

Diesel Engine Oil
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مورگان
روغن موتور دیزلی با کیفیت باالیی است که برای انواع 
، سوپرشـــارژ و  موتورهـــای دیزلی چهارزمانه توربوشـــارژ
غیرتوربوشـــارژ بـــا دور بـــاال، که مـــدل طراحی آنهـــا بعد از 

سال 1994 میالدی است، قابل استفاده می باشد. 

در  موتـــــور  قطعـــــات  موثـــــر  محافظـــــت  قابلیـــــت   
برابر سایش

 افزایش طول عمر مفید روغن و موتور
 قدرت پاک کنندگی باال

Morgan
(api cf-  4)

15W-40    

20W-50

SAE

5L 20L 208L

یلند ها
روغـــن موتور دیزلی باکیفیتی اســـت که برای موتورهای 
دیزلـــی توربوشـــارژ، سوپرشـــارژ و موتورهـــای دیزلـــی با 
( که مدل ســـاخت آنها  تنفس طبیعی )غیر توربوشـــارژ

بعد از سال 1955 می باشد، طراحی گردیده است. 

 پایداری مطلوب در برابر اکسیداسیون و حرارت
 عملکرد ضدسایشی موثر

 قدرت پاک کنندگی باال

Hyland 
(api cd)

20W-50    50

40

SAE

5L 20L 208L

Diesel Engine Oil
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سیاالت انتقال نریو
(روغن های دنده و هیدرولیک)

سیاالت انتقال نیروی شرکت TNZ شامل روغن های هیدرولیک و دنده می باشد، که از باکیفیت ترین 
کارایی  سطوح  به  دستیابی  برای  هم�نین  می شوند.  تولید  سنتزی  و  معدنی  پایه های  روغن 
 Infineum و   Afton نظیر  آمریکایی  و  اروپایی  برندهای  ادتیوهای  از   ، تجهیز در  روغن  مناسب 
و  دستی  دنده  )روغن های   TNZ خودرویی  دنده  محصوالت  بارز  وی�گی های  از  می شود.  استفاده 
اتوماتیک(، پایداری بسیار زیاد در برابر شرایط سخت کاری و تنش های برشی ناشی از آن می باشد.

Transmission Fluids 
(Gearbox and Hydraulic Fluids)

TNZ Transmission Fluids are formulated by high quality synthetic and mineral base 

stocks, and modern technology additives from well-known additive manufacturers such 

as Afton and Infineum. High load carrying capability and high shear stability are the 
outstanding characteristics of TNZ 

gearbox oils )manual and automatic 
transmission fluids(.
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CVT-MV کاتیـاواری 
یک ســـیال انتقال نیروی تمام ســـنتزی اســـت که از ادتیوهای چندمنظوره CVT با خاصیت ضدلرزش عالی، که 
الزامات عملکردی گســـتره ی وسیعی از وسایل نقلیه مجهز به دنده های اتوماتیک CVT تسمه ای و زنجیری را 

پوشش می دهند، تولید می شود. 

 پایداری عالی در برابر اصطکاک و عملکرد بدون لرزش
 عملکرد عالی در برابر سایش و فشار کاری به منظور محافظت بهتر از دنده ها

 سازگاری با درز بندها برای ممانعت بهتر از نشتی

Kathiawari Cvt-mv

1L

پالس  LHM-هانگرین
روغن هیدرولیک بسیار باکیفیتی است که به صورت اختصاصی برای مصرف در سیستم تعلیق هیدرولیک، 
مدار ترمز، و سیستم فرمان خودروهای پژو X4 405، خودروهای زانتیا و ون   های سیتروئن طراحی شده است.

 شاخص ویسکوزیته بسیار باال
 وی�گی ضدزنگ و ضداکسایشِی عالی

 نقطه ریزش بسیار کم
 سازگاری عالی با االستومرها

1L

Hungarian-lhm plus

VI-کاتیـاواری
روغــــن دنــــده اتوماتیــــک )ATF( تمـام ســــنتزی اســــت کـــه ادتیوهای بـــکار رفتـــه در فرموالســـیون آن، الزامات 

جدیدتریـن سـطوح کارایـی شرکت هـای جـنرال موتـورز و فـورد را تامین می کنند.

 عملکـرد عالـی روغـن در دماهـای بسـیار پایین و باال
 خواص اصطکاکی عالی به منظور عملکرد نرم و بدون لرزش

 محافظـت عالـی در برابـر زنگ زدگـی، خوردگـی و سـایش

Kathiawari–vi
(atf vi)

1L

Transmission FluidsTransmission Fluids 
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GL-5 هلشـتاین 
روغــــن دنــــده ای تمام ســـنتزی اســـت کـــه بـــرای اســـتفاده در 
خودروهــــای ســــبک و ســــنگین، و تجهیــــزات برون جـاده  ای 
کشــــاورزی  و  معــــادن   ، ساخت   وســــاز در  اســــتفاده  مــــورد 

مناسب می   باشد. 

 قابلیـت تحمـل فشـار کاری زیـاد و ممانعـت از سـایش
 افزایــــش طول   عمـر دنــــده و یاتاقان   ها به علت پایـداری عالی 

روغن در برابـر اکسیداسـیون 
 محافظت موثر از قطعات در برابر زنـگ   زدگی و خوردگی

HOlstein
(api gl-5)

85W-90        80W-90

85W-140

SAE

4L1L

III-کاتیـاواری
روغــــن دنــــده اتوماتیــــک  )ATF(  سنتزی بســــیار باکیفیــــتی اســــت که ادتیوهای بکار رفته در آن تاییدیه هـای 

شرکت هـای جـنرال موتـورز )DEXRON-III( و فـورد را دارا می باشند.

 پایـداری بسیار خوب در برابـر اکسیداسـیون و حـرارت
 موثـر در کاهـش اصطـکاک و بهبود عملکـرد آن، جلوگیـری از لـرزش

 محافظـت خیلی خوب در برابـر زنگ زدگـی، خوردگـی و سـایش

Kathiawari–iii

1L

II-کاتیـاواری
، که نیاز به  روغـن دنـده اتوماتیـک )ATF( با کیفیـت بسیار باالسـت و برای استفاده در وسایل نقلیه قدیمی تر

روغن های مرغوب، با سطح کارایی DEXRON- II D دارند، طراحی شده است. 

 عملکـرد نرم و بدون لرزش دنده هنگام تعویض
 محافظـت بهتر در برابـر زنگ زدگـی، خوردگـی و سـایش

 روانـکاری مناسـب در شرایـط کاری سـخت

Kathiawari–ii

1L

Transmission Fluids
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GL-4هلشـتاین
روغــن دنــده ای    سنتزی اسـت که برای استفاده در 
جعبه دنده هــای دســتی انواع خودروهــای سواری، 

وسـایل نقلیه ســبک و ســنگین برون   جاده   ای مناسـب 
می   باشد.

 قابلیـت تحمـل فشـار کاری زیـاد و ممانعـت از سـایش
 پایـداری عالی در برابـر اکسیداسـیون

 ســــــازگاری عالــــــی بــــــا آب بندهــــــا و بــــــه حداقــــــل رسـاندن 
میزان نشـتی 

HOlstein
(api gl-4)

80W-90        85W-90

85W-140

SAE

4L1L

GL-1 هلشـتاین
روغــــن دنــــده ای باکیفیت، و با ســــطح کارایی GL-1 است که 
به دو صورت ســـاده و دارای ادتیوهای فشارپذیر )EP( تولید 

می شود.

 ظرفیت تحمل فشار کاری باال 

 روانکاری مطمئن قطعات 

 وی�گـی ضدکـف موثر

HOlstein
(api gl-1)

90                           110

140

SAE

4L1L

Transmission FluidsTransmission Fluids 
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ضدیخ / ضدجوش
محصوالت ضدیخ /ضدجوش شرکت TNZ به دلیل دارا بودن خاصیت ضد خوردگی کارآمد، نقطه 
جوش باال، نقطه انجماد بسیار پایین و طول عمر مفید طوالنی، در هر شرایطی قابلیت محافظت از 
سیستم خنک کننده را دارا می باشند. این محصوالت با توجه به فرموالسیون وی�ه، قابل استفاده 
در کلیه خودروهای سواری و وسایل نقلیه سنگین بوده و مصرف آن در کلیه فصول سال توصیه 

می گردد.

Anti-Freeze/Anti-Boil

TNZ Anti-Freeze/Anti-Boil Coolants have several key features, such as anti-corrosion, 
high boiling point, very low freezing point, and long life for full protection of cooling 
system. Because of the special formulation, these products are suitable for use in all 
passenger cars and heavy-duty vehicles in all seasons.
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LL-فریزیـن
، ضدیــخ  و ضدجـوش بـا  ســیال خنک کننــده رادیاتــور
عمر مفیـد طوالنـی و کارکـرد بـاال اسـت که از ادتیوهای 

بازدارنــده خوردگی % 100 آلــی تولید می   شود.

 انتقـال حـرارت عالی
 مقاومـت فوق العـاده در برابـر خوردگـی

 ســــازگار بــــا انــــواع واشرهــــا و قطعــــات الســــتیکی، 
سیســــتم  فیلترهــــای  و  آب،  پمــــپ  آب بندهــــای 

خنک کننـده

Friesian-ll
(long-life)

CONCENTRATED 

READY TO USE

4L1L

فریزیـن-هیبـرید
بـرای  کـه  اسـت،  بـاال  کارایـی  بـا  محصـول  یـک  فریزین-هیبریـد، 
و  واترپمپ هـا،  رادیاتورهـا،  در  موجـود  آلیاژهـای  عالـی  محافظـت 
بلـوک و سرسـیلندرهای موتورهـای مـدرن در برابـر خوردگـی طراحـی 
آلـی و  بازدارنده هـای  از  ایـن محصـول حـاوی ترکیبـی  شـده اسـت. 
معدنـی می باشـد، که طول عمـر مفید طوالنی تـری را فراهم می کنند.

 محافظت عالی در برابر زنگ زدگی و خوردگی

 طول عمر طوالنی و سازگاری عالی با قطعات
 انتقال حرارت عالی و قابلیت کاربرد در تمام شرایط آب و هوایی

فریزیـن
ضدجــوش  و  ضدیــخ   ، رادیاتــور خنک کننــده  ســیال 
بــا عمـر مفیــد طوالنــی و کارایـی بــاال اســت کــه حـاوی 

می   باشــد. خوردگـی  بازدارنــده  ادتیوهـای 

 انتقـال حـرارت عالی
 مقاومـت فوق العـاده در برابـر خوردگـی

 کارکــــرد عالــــی تحــــت شرایــــط متغیــــر آب و هوایـی و 
شرایـط مختلـف کاری

Friesian-hibrid

Friesian

CONCENTRATED

READY TO USE

CONCENTRATED

READY TO USE

4L

4L

1L

1L

Anti-Freeze/Anti-Boil
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آب رادیاتور
محلــول خنک   کننــده رادیاتـور TNZ، یـک محصـول بـا طـول عمـر طوالنـی اســت کــه در تولیــد آن از ادتیوهـای 

مناسـب اسـتفاده می   شـود. 

 ممانعت از تشـکیل رسـوب در رادیاتـور
 محافظت از قطعـات فلـزی حسـاس در برابـر خوردگـی و زنگ   زدگـی

)-12 °C( دارای نقطه انجماد پایین 

radiator coolant

3L1L

محلول شیشه شوی
محلــول شیشه   شــوی اتومبیــل TNZ، یک محصول با کیفیــت عالــی اســت که دارای فرموالسیون پیشرفته 

و خاصیـت آبگریزی عالی می   باشــد.

 تمیـزی و شـفاف کردن شیشـه   ها بـدون ایجـاد رسـوب و لکـه روی آن
 جلوگیـری از یخ   زدگـی شیشـه   ها، قابـل اسـتفاده در تمـام فصـول سـال

 جلوگیـری از تشـکیل بخـار شیشـه   ها

Windshield cleaner

3L1L

Anti-Freeze/Anti-Boil
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