


Anti-Ageing  Lubricants for all Applications



1L, 4L, 6L, 200L

1L, 4L, 6L, 200L

1L, 4L, 6L, 200L

SAE 10W-30 SAE 10W-40
API SN



SAE 10W-40
API SN

١ ليتر، ٤ليتر، ٦ليتر،٢٠٠ليتر

١ ليتر، ٤ليتر، ٦ليتر،٢٠٠ليتر

١ ليتر، ٤ليتر، ٦ليتر،٢٠٠ليتر

الفاخرة

الفاخرة



• XTeer ATF 3 meets or exceeds the 
  requirements of

•  Dexron III
• Allison C-4

ATF 3

1L,  200L

XTeer ATF 3 is the most advanced automatic transmission fluid designed
for premium cars with the latest technology. It is suitable and 
engineered to provide excellent protection against viscosity 
breakdown. It is a synthetic automatic transmission fluid.

• Automatic transmissions for using Dexron III
• Automatic transmissions for SP-III
• Cars made by HMC

• All premium gasoline vehicles
  (both naturally aspirated and turbocharged engines)

• High performance cars with the latest engine technology
• Suitable for all seasons (-20°C ~ )

XTeer Gasoline is the most advanced gasoline engine oil designed for
premium cars with the latest technology
Compared to previous engine oils,
• It reduces deposit and sludge in turbocharged engines by more than 50%
• It reduces deposit and sludge in engines and pistons
• It reduces fuel consumption
• It maximizes the engine performance in the toughest conditions
• Tested with all rubber seals in the engine

              GASOLINE

Applications Viscosity and Remarks

1L, 4L, 200L

• SAE 20W-50
• API SN



١ليتر،٢٠٠ليتر

اكستير آي تي اف 3  هو السائل ا�كثر تقدما لناقل الحركة ا�وتوماتيكي المصمم 
للسيارات الفاخرة مع أحدث التقنيات. انه مناسب ومصمم لتوفير حماية ممتازة 

ضد انهيار اللزوجة. وهو سائل صناعي لناقل الحركة ا�وتوماتيكي.

•

اكستيرATF 3 تلبي متطلبات كل من
ديكسرون 3

C-4 الليسون

•
  
•
•

لنواقل الحركة ا�وتوماتيكية التي
تستخدم دكسرون 3

SP-III لنواقل الحركة ا�وتوماتيكية
السيارات المصنعة من قبل شركة هولمز للسيارات

•

إكستير آي تي اف 3

اللزوجة والمالحظات التطبيقات

يعد "إكستير جازولين " زيت محركات البنزين ا�كثر تقدًما، والمصمم للسيارات
الفاخرة المجهزة بأحدث التقنيات

وبمقارنته مع زيوت المحركات السابقة، نجد أنه:
يقلل من الرواسب والشوائب في المحركات التوربينية بأكثر من 50

يقلل من الرواسب والشوائب في المحركات والكباسات
يقلل من استهالك الوقود

يزيد من كفاءة أداء المحرك في أصعب الظروف
ثبتت صالحيته مع جميع موانع التسرب المطاطية في المحرك

•
•
•
•
•

•
•

SAE 20W-50 •
  
•
•

جميع السيارات التي تعمل بالبنزين عالي الجودة
(المحركات عادية الشفط أو المحركات التوربينية)

السيارات عالية ا�داء والمجهزة بأحدث تقنيات المحركات
مناسب لجميع الفصول خالل العام ( - 20 درجة مئوية تقريًبا)

API SN

إكستير جازولين 

اللزوجة والمالحظات التطبيقات

١ليتر، ٤ليتر، ٢٠٠ليتر



•
•
•
•
•
•

All sorts of bearings under E.P.
Joint and spline shaft
Any parts for EP and anti-wear property
Excellent resistance for extreme pressure
Good oxidation stability and rust prevention
Service temperature: -20°C ~ +140°C

• It provides outstanding lubrication on many kinds of parts due to excellent extreme 
pressure, oxidation stability, and anti-wear property.

              Grease

Viscosity and RemarksApplications
• NLGI 0,1,2,3
• NLGI EP-0, EP-1, EP-2, EP-3

XTeer Grease & EP Grease series are very suitable for general use, as it is
based on high-refined mineral oil and blended with various additives 
appropriately. 

•
•
•
•
•
•
•

General machine oil
Low pressure circulating fluid
Non-Critical hydraulic applications
Air-tool oil
Drip or splash lubricant
Spindle Oil
Lubrication of light-duty compressors

•
•

It is also suitable for use in applications where a premium R&O product is not required.
Applications where a straight mineral oil is required without extreme pressure (EP), 
detergent, dispersant or anti-wear additives.

              R&O 

Viscosity and RemarksApplications

• XTeer R&O meets or exceeds the 
requirements of

• VG 32, 46, 68

• Parker Hannifin France HF-1,
• DIN 51524 Part 1, MIL-H-17672D
• U.S. Steel 126, AFNOR E46-800 HL
• Cincinnati Machine P-38, P-54, P-55

XTeer R&O is a rust and oxidation inhibited hydraulic oil. It is formulated 
with select additives and designed for used in a variety of industrial 
applications. 

GREASE

GREASE

GREASE
15KG

15KG ,  180KG

20L,  200L



شحوم اكستير وشحوم EP المناسبة جدا لالستخدام العام والمدحرجات، كما أنه
مصنع من زيت بكر مكرر بعناية والمخلوط مع مختلف ا©ضافات بشكل متناسب

ويوفر التشحيم الممتاز�نواع مختلفة من المعادن ويمتاز باستقرار
ا�كسدة و مضاد التآكل.

•
•

-20°C°140+~C يعمل بدرجة حرارة
EP 2, EP3 ,3 ,2 الشحوم المتوفرة

•
  •

•

مناسبة لجميع أنواع قطع.
مفصل العكس والذراع.

أي جزء EP و مضاد التآكل.
مقاوم ممتاز الجهزة الضغط العالي.•
جيد الستقرار ا�كسدة ومنع الصدأ.•

شحوم إكستير  

اللزوجة والمالحظات التطبيقات

هو زيت مقاوم للصدأ وا�كسدة, تم تركيبه من مواد مختارة ومصممة الستخدامه
في مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية.

التطبيفات التي تتطلب زيوت معدنية تعمل بضغط متوسط. (EP), اضافات مضاد احتكاك.
 بل هو أيضا مناسب لالستخدامه في التطبيقات التي ال تتطلب زيوت بتقنية عالية.

•

•
  •

•

مكائن زيوت عامة
يمكن استخدامه كسائل ضغط منخفض
للتطبيقات الهيدروليكية الغير الحساسة

لمعدات ضغط الهواء•
للتنقيط او الرش•

للسرعات العالية

•
  •

•.HF-1 باركر هانيفين فرنسا 
•

•
•

MIL-H-17672D ،1 الجزء DIN 51524
E46-800 HL حديد الواليات المتحدة 126، أفنور

P-38، P-54، P-55 آلة سينسيناتي لتزييت مولدات الضغط شديدة التحمل•

 إكستير  

اللزوجة والمالحظات التطبيقات

•

•

VG 32, 46, 68

GREASE

GREASE

GREASE
15KG

١٥كلو،٢٠٠كلو

٢٠ليتر،٢٠٠ليتر

R&O 

اكستير R&O يتوافق او يتفوق على
 متتطلبات ما يلي


