
Oils 
Масла

PREMIUM PERFORMANCE

   Select your oil on

bardahloils.com
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Champions of 
innovation:

More than 75 years of 
technological development

TOP SECRET 
INNOVATION.
In the  30ʼs  Ole  Bardahl  emigrated  from  Norway 
and through involvement in racing  developed a 
revolution-ary lubricating concept based  on the 
reversal of polar attraction in  oil molecules. No 
matter the mechanical system, Polar Plus leaves
an anti-friction, anti-wearand extreme pressure film
on all moving metal compo-nents. The product was
so  miraculous  that  the  American  army decided to
classify  it  as  top  secret  until  the  end of the Second
World  War.  BARDAHL  products  appeared in France in
1954  where  they  are  now   developed  for   industrial,
automotive, agricultural, marine and do-it-yourself applications.

СВРЪХСЕКРЕТНИ 
ИНОВАЦИИ.

През    30-те   години,   Оле Бардал,   инженер   от
норвежки   произход,  разработва   революционна 

концепция за смазване въз основа на явлението         
поляризация.  Това   позволява    образуването
на  тънък   фин  филм  върху   всички  метални
части.  Независимо  от  механичната   система, 
технологията        Polar        Plus         изгражда 

противоизносен, антифрикционен, издържащ на  
екстремно    налягане    слой.   Продуктът   беше

толкова   “чудотворен”,  че  Американската армия 
реши   да  го класифицира  като свръхсекретен до

края   на   Втората   Световна   Война.    Гамата   на 
BARDAHL се появява  във Франция през 1954 г, когато 

вече  е  разработена   за   промишлени,     автомобилни,    
морски,  селскостопански  и “направи си сам” приложения.

RESEARCH 
& DEVELOPMENT.
Nowadays, innovation is the major  asset 
of     competitive     industrial     companies. 
BARDAHL laboratories have been  developing 
solutions  for  75  years  to meet the ever 
more strict techno-logical requirements. This 
permanent  research is based on laboratory 
tests, engine trials, OEM approvals, etc.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
И РАЗВИТИЕ.

В  днешно  време  иновациите са основният 
актив  на конкурентни  индустриални  ком-
пании.   От  75 години,  лабораториите  на 
BARDAHL   разработват    решения,   за  да
отговорят на все по-строгите технологични 
изисквания.  Това  е  постоянна изследова-

телска  дейност   основана  на  лабораторни 
проучвания,   тестове   на   двигатели,   ОЕМ 

одобрения и др. 

A DIFFERENT 
APPROACH.
Our strategy is orientated towards a 
widened vision of the future where 
the balance between the 
company growth, people 
well-being and the planetʼs 
health must be achieved. The 
ISO 14001 certification of 
our plant in Tournai plus the 
development of more 
ecological products and the 
use of inert propellant gas 
protect the environment and 
truly reflect our will to 
succeed. To go further, we 
have embarked on a patronage 
programme with the French 
Forest National Office (Office 
National des Forêts) and have 
started a voluntary three-year 
programme to reforest state-owned 
woods in Retz in the Aisne (France). We 
contribute therefore to carbon dioxide sequestration 
and the reduction of greenhouse gases.

РАЗЛИЧЕН ПОДХОД.
Нашата стратегия е ориентирана към

по-широка  визия  за   бъдещето, 
където     трябва     да     бъде

постигнат    баланс    между
растежа     на      фирмата,
благосъстоянието         на
хората    и  съхранението
на планетата.
Сертифицирането      по
ISO   14001  на   заводът
ни    в    Tурне,    Белгия
плюс     развитието     на
по-екологични  продукти

отразяват   волята  ни  да
опазим   околната   среда.

За  да  отидем  и  по-далеч,
ние  се   включихме  в   три-

годишна       програма       под
патронажа    на    Националната

Служба  по  Горите  за доброволно
залесяване   на    горски площи в Рец, 

департамент    Ен,    северна     Франция.
Основната   цел на   това   наше   действие е

улавяне   на    въглеродният   диоксид   както   и 
намаляване на емисиите на парникови газове. 
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Шампиони
в иновациите:
Повече от 75 години 
авангардни технологии

A TRADEMARK PRESENT
ALL AROUND
THE WORLD.
BARDAHL trademark  is present on 
the 5  continents  and   BARDAHL 
products are  sold in more than 90 
countries.  We  owe this “Success 
Story” to the unique formula  
originated by Ole Bardahl but also to 
a permanent  research  of our 
BARDAHL  engineers who innovate  
and contribute to offer you a world 
without friction.

ТЪРГОВСКА МАРКА
ПРЕДСТАВЕНА В

ЦЯЛ СВЯТ.
Днес   марката  BARDAHL  присъства  на 5
континента    и  нейните   продукти   се 
предлагат  на  пазара в над 90 страни. 

“Историята  на успеха” дължим както на 
уникалната   формула   на   Ole Bardahl  
така  и  на нeпрекъснатите изследвания
и     нововъведения      на     инженерите 
от     BARDAHL,     желаещи     да        Ви 
предложат    един    свят    без   триене.

THE MANUFACTURER 
GUARANTEE.
Established   on   two   production     sites, 
SADAPS BARDAHL controls its  processes 
from the conception of  the  formulas  to   
the   distribu-tion  of  finished  products,
with  a  constant  will   to   improve  the
quality.  This  achieve-ment can be seen
in continuous industrial investments and 
rigorous     controls     throughout     the 
manufacturing chain.

ГАРАНЦИИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ.

С  производство   в   две   различни 
страни,        SADAPS        BARDAHL 
контролира  неговите  процеси  от 
създаването    на   формулите  до 
разпределението    на   крайните 
продукти,  с  постоянна  воля  за 
подобряване на качеството. Това 
постижение  може  да  се  види  в 
непрекъснати       производствени 

инвестиции   и   строг  контрол  по 
време  на  производственият процес.

Производства 
Production sites

Завод за 
производство на 
“аерозолни опаковки”“Aerosols” 

production unit

Складове
Логистика

Warehouse

Сертификатът 
ISO 9001 от AFAQ е 
признание за поли-
тиката ни, насочена 
към перфектно 
качество. 

The ISO 9001
certification by

the AFAQ 
crowns our policy

towards  the
perfect quality.

The ISO 14001 certification 
proves our permanent 
commitment to reduce

the impact of our activity and our 
production

 on the environment.

Сертифицирането на ISO 4001 
доказва нашият постоянен 
ангажимент за намаляване на 
въздействието от дейността ни 
и нашето производство върху 
околната среда.
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An oil, but what is it used for?
С КАКВА ЦЕЛ?
• За да се избегне триенето МЕТАЛ в МЕТАЛ
• За да намали работната температура на механизмите
• За да се избегне образуването на отлагания и сажди

и да се намали тяхното вредно действие
• За да осигури нормално функциониране независимо от

външната  температура
• За да ограничи окислението и корозията
• За  да  гарантира добрата работа в случай на “външно

замърсяване” от вода, газ, прах, пясък,...

FOR WHICH PURPOSE?
• To avoid METAL/METAL contacts

• To cool mechanisms down
• To avoid the formation of deposits and sooth,

and minimize their damageable action
• To allow a good functioning at any temperature

• To limit oxidation and corrosion
• To ensure a good functioning in case of “external pollution”

by water, gas, dust, sand,...

Това е химическа формулировка, 
разработена да предпазва,  
почиства, да осигури 
функционирането, да избегне 
прегряване  и триене на 
различните механични части на 
двигателя.

Двигателно масло е съставено от:
• Минерална и/или синтетична 
основа
• Подобрители на вискозитета
• Добавки за повишаване 
ефективността 

It is a chemical formulation 
developed to protect, clean, 

ensure the functioning and avoid 
overheating and friction of the 

different engine mechanical 
parts.

An engine oil is made from:
• Mineral and/or
synthetic bases

• Viscosity improvers

• Performance additives

КАКВО Е ДВИГАТЕЛНО МАСЛО?WHAT IS AN ENGINE OIL?

МАЗИЛНА СИСТЕМАLUBRICATION SYSTEM

4

Минерално
или синтетично
масло

Сгъстител

Инхибитори
на  корозия

Добавки

Антиоксиданти

Стабилизатори

Mineral
or synthetic

oil

Thickener

Corrosion
inhibitors

Additives

Antioxidants

Stabilizers

Valves
Клапани

Oil pressure meter 
Уред за измерване 

налягане на маслото

Oil return
Маслен кръг

Main oil line
Главна маслена 

магистрала

Camshaft
Разпределителен 
вал

Crankshaft
Колянов  вал

Oil pan
Маслен картер

Pump (circulates oil)    Маслена помпа (циркулация масло)

Ducks (supply oil 
through crankshaft and 

connecting rods)
Канали (позволяващи 

циркулацията на масло 
в коляновият вял, 

мотовилките)
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Масло, но за какво се използва?

WHY ARE SYNTHETIC BASES BETTER? ЗАЩО СИНТЕТИЧНИТЕ ОСНОВИ СА  
ПО-ДОБРИ?

МинералниMineral СинтетичниSynthetic

Свойства на синтетичните основи 
Висока плътност на 

масленият филм (високо-t°
вискозност)

По-добра защита срещу 
износване
(лагери, бутални сегменти)

Намаляване консумацията 
на гориво без увеличаване 

потреблението на масло

Масла с нисък вискозитет (особено 
0w... и 5w..) водят да значително 
по-слабо триене в двигателя

По-добра температурна устой-
чивост, следователно намаля-

ване на праховите депозити

По-добра чистота на двигателя 
и удължени интервали за 
смяна на маслото.

Не съдържа нeстабилни 
компоненти

По-добра стабилност срещу 
окисление и температура

Много добро поведение при 
ниска температура

Оптимизиран студен старт и бързо 
смазване на двигателя = по-малко 
износване

Изисква по-малко 
подобрители на 

вискозитетния индекс
По-добра стабилност срещу 
срязване (на масленият филм)

Ниска летливост(ПАО) и 
тенденция на слабо 

изпаряване
Намален разход на масло

Superior thickness of the 
lubri-cating film (high T° 

viscosity)  

Better protection against 
wear (bearings, piston 
segments, valve gear)

Reduction of fuel consumption 
without increasing

 oil consumption

Low viscosity oils (particularly 
Ow and 5w) imply a much 
reduced friction in the engine 

Better resistance against 
temperature and therefore, 

reduction of dust deposits
Better engine cleanliness and 
extended oil drain intervals.

Do not contain 
unstable components

Better stability against 
oxidation and temperature

Very good performance  at 
low temperature

Optimized cold start and quick 
lubrication of the engine = less wear

Require less viscosity 
index improver additives Better stability against shearing

Low volatility (PAO) and 
low evaporation tendency Less oil consumption

5

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ДОБАВЯТ 
КЪМ БАЗОВИТЕ МАСЛА ДОБАВКИ?
Спецификациите на  автомобилопроизводителитe (OEM)с всяка 
година стават все по-взискателни по отношение на 
производителност, пестене на енергия, защита на метала и  
надежност.

« Коктейла ДОБАВКИ » + ноу-хау на BARDAHL основано 
1939 г., смесени с базови масла, позволява да се гарантира 
доброто функциониране на механичните  части, съобразявайки 
се с изискванията на автомобилопроизводителите  (OEM).

Тези добавки са:

• Вискозитетни добавки, подобрители на VI (вискозитетен индекс),
дават възможност да се повиши точката на течливост (tºна втечняване)
и значително да се подобрят свойствата на базовите масла.

• Високопроизводителни противопенни  и против стареене
добавки за защита на маслото.

• Високопроизводителни  почистващи и диспергиращи добавки,
които защитават механичните части.

• Високопроизводителни  противоизносни и [EP]-екстремно
налягане добавки, които стабилизират масленият микрофилм.

• Aнтикорозионни добавки, неутрализиращи киселините.

• Модификатор на коефициента на триене създаващ чувствителен
микрофилм, изграден от молекули с електрически заряд. Присъства в
маслата от нова генерация - FE «Икономия на гориво».

WHY IS IT NECESSARY TO ADD  
ADDITIVES TO BASE OILS?
The OEM (Original Equipment Manufacturer)  

specification charts on engines are every year  more 
and more demanding in terms of performance,  
energy saving, metal protection and reliability. 

The « ADDITIVE cocktail », BARDAHLʼs know-how 
since 1939, blended with base oils, enables to 

ensure  the good functioning of mechanical parts and
 comply with OEM specifications.

These additives are:

• Viscosity additives, IV (Index Viscosity) improvers,
which enable to raise the pour point and  improve 

significantly the properties of base oils 

• Anti-foam and anti-ageing performance
 additives,which protect the oil. 

• Detergent and dispersing performance additives,
which protect mechanical parts. 

• Extreme pressure (EP) and anti-wear (AW) performance
additives, which strengthen the lubricating microfilm. 

• Anti-corrosion polar additives, which neutralize acids.

Молекули на 
синтетичната основа:

• са симетрични и еднакви,
• образуват хомогенен и
  устойчив филм,
• имат по-малък размер,
  което ги прави пo-подвижни   
  и по-ефективни.

Synthetic bases
molecules:

• are regular and uniform,
• form a more consistent
• and resistant film, have a

smaller size which allow 
them to move easier and 
be more efficient. 
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Synthetic bases properties

• Friction modifier additives, which can be found in the
«Fuel economy» oils.  They form another but more 

breakable microfilm made of electrically loaded molecules.  



How should you read the labels?

ORIGINAL EQUIPMENT 
MANUFACTURERS (OEMs) 
REQUIREMENTS
BARDAHL XT oils meet the OEM 
requirements indicated here.

INTERNATIONAL 
SPECIFICATIONS:
API = American Petroleum Institute 

ACEA = Association des Constructeurs 

Européens de lʼAutomobile

JASO = Japan Automobile 

Standards Organisation

ПРЕПОРЪКИ на ПРОИЗВОДИТЕЛИ на 
ОРИГИНАЛНО ОБОРУДВАНЕ (OEMs)

Маслата BARDAHL XT  отговарят  на 
изискванията на производител (OEM) посочени тук.

FEATURES AND 
MAIN BENEFITS:
DPF = Diesel Particulate Filter
Fuel Economy = contributes to 
the reduction of fuel 
consumption
Multi-Fleet = any type of 
vehicle
SAPS = Sulphated Ash, 
Phosphorus, Sulphur
HTHS = High Temperature/ 
High Shear. The HTHS rate 
indicates the viscosity measured 
at High Temperature (150°C) 
and in High Shear conditions 
(distortion of lubricant 
submitted to heavy load and 
high speed).

Find the oil suitable for your car on:
Намерете точното масло за  вашия автомобил на:

www.bardahloils.com
6

0w

°C -45 -30 -20 -10 +10 +20 +30 +40 +500

5w
10w

15w
20w

20

40
50

30

ВИСКОЗИТЕТ: 5w30
5 = Вискозитет при ниска t° & w = зима (winter) 

30 = Вискозитет при висока t°

THE VISCOSITY: 5w30
5 = viscosity at low temperature & w = winter
30 = viscosity at high temperature
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МЕЖДУНАРОДНИ
СПЕЦИФИКАЦИИ:

API = Aмерикански Петролен Институт

ACEA = Асоциация на Европейските

Конструктори на Автомобили

JASO = Японска Автомобилна

Стандартизираща Организация ХАРАКТЕРИСТИКИ
И НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ:

DPF = Филтър Твърди Частици
Fuel Economy = допринася за  
намаляване разхода на гориво

Multi-Fleet = всеки тип  превозно 
средство

 SAPS = Сулфатна Пепел, 
Фосфор, Сяра

HTHS = High Temperature/High 
Shear. Коефициент,показващ 

вискозитета при висока tº (150°С) 
и висока скорост на срязване 

(деформация на маслото, 
претърпяна  при голямо 

натоварване и висока скорост).



Как да четем етикетите?
КАКВО ОЗНАЧАВАТ
РАБОТНИТЕ НИВА НА ACEA?

WHAT DO THE ACEA  
PERFORMANCE LEVELS MEAN?

КАКВО ОЗНАЧАВАТ 
РАБОТНИТЕ НИВА НА API?

WHAT DO THE API  
PERFORMANCE LEVELS MEAN?

7

A = PETROL engines  • B = DIESEL engines • Cars - LD (1) A = БЕНЗИНОВИ • B = ДИЗЕЛОВИ • Автомобили  - Л/ЛТ (1)

Fuel savings (specific engines)
Equivalent to the API US energy conserving

A1
B1

Standard quality A2
B2

High performance
Superior quality, extended oil drain intervals

A3
B3

Compatible with direct injection engines A4
B4

For high performance engines requiring low friction 
oils  low viscosity at high T°

Икономии гориво (специфични двигатели)
Еквивалент на API US съхранение на енергия

Стандарт за качество

Висока производителност
Най-високо качество, удължени интервали за смяна на маслото

Съвместим с двигатели с директно впръскване

C = Engines with catalytic converter and DPF • Cars – LD (1)  C = двигатели с катализатор и  DPF • Автомобили – LD (1)

Low friction, low viscosity, very low sulphated ash contents (LOW 
SAPS) and low shear rate at high temperature (LOW HTHS) C1

Low friction, low viscosity, low sulphated ash contents (MID 
SAPS) and low shear rate at high temperature (LOW HTHS) C2

Low sulphated ash contents (MID SAPS) 
and very low shear rate at high temperature (HIGH HTHS) C3

Low friction, low viscosity, very low sulphated ash contents (LOW 
SAPS) and very low shear rate at high temperature (HIGH HTHS)

 Слабо триене , нисък вискозитет, много ниско сулфатно-пепелно        
съдържание (LOW SAPS). Нисък коеф.на срязване при висока t° (LOW HTHS).
Слабо триене, нисък вискозитет, ниско сулфатно-пепелно съдържание (MID 
SAPS). Нисък коеф.на срязване при висока t° (LOW HTHS).
Ниско сулфатно-пепелно съдържание (MID SAPS) 
много нисък коефициент на срязване при висока t° (HIGH HTHS).
Слабо триене,нисък вискозитет,много ниско сулфатно-пепелно съдържание 
(LOW SAPS).Много нисък коеф.на срязване при висока t° (HIGH HTHS).C4

E = HEAVY DUTY engines E = ТЕЖКОТОВАРНИ двигатели
Piston cleanliness, anti-wear, soot handling and oil stability.

 Suitable for Euro I, II, III, IV, V engines not equipped with a DPF. Compatible with some EGR 
engines and some engines fitted with SCR NOx reduction systems.

Significantly extended oil drain intervals. Piston cleanliness, anti-wear, soot handling and oil 
stability. Suitable for Euro I, II, III, IV, V and VI engines equipped or not with a DPF. 

Compatible with some EGR engines and some engines fitted with SCR NOx reduction systems.
Significantly extended oil drain intervals. Piston cleanliness, anti-wear, soot handling and oil 

stability. Suitable for Euro I, II, III, IV, V engines NOT equipped with a DPF. Compatible with 
most EGR engines and most engines fitted with SCR NOx reduction systems.

Significantly extended oil drain intervals. Excellent piston cleanliness, anti-wear, soot handling 
and oil stability. Suitable for Euro I, II, III, IV, V and VI engines equipped or not with a DPF. 

Compatible with some EGR engines and some engines fitted with SCR NOx reduction systems.

Чисто бутало, намалено износване, контрол на саждите.
Подходящо за Euro I, II, III, IV, V двигатели без DPF. Съвместимо с някои двигатели с 
EGR система, както и със система  за редукция SCR NОx.
Удължен интервал за смяна на масло. Чисто бутало, намалено износване, контрол на саждите, стабил-
ност на маслото. Подходящо за Euro I, II, III, IV, V и VI двигатели оборудвани с или без DPF. Съвмести-
мо с някои  двигатели с EGR система, както и със система  за редукция SCR на азотни оксиди NОx.
Удължен интервал за смяна на масло. Чисто бутало, намалено износване, контрол на саждите, 
стабилност на маслото.Подходящо за Euro I, II, III, IV и V двигатели без DPF. Съвместимо с 
някои двигатели с EGR система, както и със система  за редукция SCR на азотни оксиди NОx.
Удължен интервал за смяна на масло. Чисто бутало, намалено износване, контрол на саждите, стабил-
ност на маслото. Подходящо за Euro I, II, III, IV, V и VI двигатели оборудвани с или без DPF. Съвмести-
мо с някои  двигатели с EGR система, както и със система  за редукция SCR на азотни оксиди NОxs

E4

E6

E7

E9

 За високопроизводителни двигатели, изискващи масла с нисък  
коефициент на триене, нисък вискозитет при висока температура.

A5
B5

(1st letter) S = PETROL engines  (2nd letter) F➚N* = Performance (1ва буква) S = БЕНЗИНОВ двигател  (2ра буква) F➚N* = Качества

(1st letter) C = DIESEL engines  (2nd letter) F➚J* = Performance

Highest level. Introduced in October 2010.
 Designed to provide improved high temperature deposit protection for pistons, 

more stringent sludge control and seal compatibility.
 API SN with Resource Conserving matches ILSAC GF-5 by combining

 API SN performance with improved fuel economy, turbocharger protection,  
emission control system compatibility, and protection of engines operating

 on ethanol-containing fuels up to E85.

SN

For 2005 and older engines. API SM oils have a better stability against 
oxidation, create less deposits and offer a better protection against wear

 and improved fuel economy properties.
SM

L for 2001 and older engines, J 1997, H 1994, G 1989, F 1980, ... 

Най-високо ниво. В сила от октомври 2010.Осигурява по-добра защита от        
депозити по буталата при висока t°, по-строг контрол на утайките и съв- 
местимост с уплътненията.API SN съчетана с “Икономия на ресурса” 
съответсва на изскванията на ILSAC GF-5 за по-голяма икономия на 
гориво,по-добра защита на турбокомпресора,съвместимост на системата за 
контрол на емисии и защита на двигатели,работещи на гориво с етанол.

Introduced in October 2006.
 For high-speed four-stroke engines designed to meet 2007 exhaust 

emission standards. CJ-4 oils are suitable with engines equipped with a DPF
 and exhaust gases post-treatment systems.

 For diesel fuels having a sulfur content inferior to 0.05% m/m.
 Can be used in engines requiring CF-4, CG-4, CH-4 and CI-4 oils.

CJ-4

Introduced in September 2002. For high-speed four-stroke engines designed  to 
meet 2004 exhaust emission standards implemented in 2002. CI-4 oils are 

formulated to sustain engine durability where exhaust gas recirculation (EGR) is 
used.  For diesel fuels having a sulfur content inferior to 0.05% m/m.

Can be used in engines requiring CD, CE, CF-4, CG-4 and CH-4 oils.

CI-4

Introduced in December 1998. For high-speed four-stroke engines designed to 
meet 1998 exhaust emission standards. For diesel fuels having a sulfur content 

inferior to 0.05% m/m. Can be used in engines requiring CD, CE and CF oils.
CH-4

Introduced in 1995. For severe duty four-stroke engines designed to meet 1994
 exhaust emission standards. For diesel fuels having a sulfur content inferior to 0.05% m/m.

Can be used in engines requiring CD, CE and CF-4 oils.
CG-4

Introduced in 1990. For high-speed, four-stroke, naturally aspirated
 and turbocharged engines. Can be used in engines requiring CD and CE oils.

Въведена в експлоатация през Октомври 2006.За високооборотни 4-тактови 
двигатели, проектирани да отговарят на изискванията за обработка на 
изгорели газове и за  2007г. CJ-4 маслата   са подходящи за двигатели, 
оборудвани със филтър за твърди частици- DPF. За дизелови горива със 
съдържание на саря по-малко от 0,05% m/m.
Може да се използва в машини изискващи  CF-4, CG-4, CH-4 и CI-4 масла. 

Въведена през Септември 2002. За високооборотни 4-тактови двигатели, проектирани да 
отговарят на изискванията за обработка на изгорели газове до 2004г, в употреба от 2002г. 
CI-4 маслата са предназначени и за двигатели оборудвани със система за рециркулация на 
отработените газове - EGR. За дизелови горива със съдържание на саря по-малко от 0,05% 
m/m. Може да се използва в машини изискващи CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4 масла.
В употреба от Декември 1998. За високооборотни  4-тактови двигатели,  проектирани да отговарят 
на изискванията за обработка на изгорели газове за 1998 г. За дизелови горива със съдържание на 
саря по-малко от 0,05% m/m. Може да се използва в машини изискващи CD, CE и CF масла.

Въведена през 1995. За 4-тактови тежконатоварени двигатели, проектирани за да отговорят на 
стандартите за вредни емисии от 1994.За дизелови горива със съдържание на саря по-малко от 
0,05% . Може да се използва в машини изискващи  CD, CE и CF-4 масла.
В употреба от 1990. За 4-тактови, високооборотни, с естествено пълнене или   
турбо двигатели. За двигатели, изискващи  CD и CE масла.CF-4

За двигатели от 2005г. и по-стари. Маслата АPI  с норма SM  са по-
устойчиви на окисление,намаляват образуването на депозити, по-добра 
защита срещу износване, по-голяма икономия на гориво.
L за двигатели от 2001 г. и по-стари, J 1997, H 1994, G 1989, F 1980, ...SL➠A

* Alphabetical order * Азбучен ред
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(1ва буква) C = ДИЗЕЛОВ двигател  (2ра буква) F➚J* = Качества



Gearbox and transmission oils

Differential shaft

ЗАЩО СКОРОСТНИ КУТИИ И 
ТРАНСМИСИИ ИЗИСКВАТ 

РАЗЛИЧНИ  МАСЛА?
Има голямо разнообразие скоростни кутии и 
трансмисии. Смазването им зависи от 
скоростта на предаваното движение, видът 
на ск.кутия/трансмисия и от условията на 
тяхната експлоатация.

Зъбните колела, разположени на задвижващия вал 
трябва да са в отлично състояние за да предадат въртящия 
момент от двигателя към колелата.
Това е функцията на механичната или автоматичната скоростни 
кутии и задвижващите мостове.
В допълнение, при надлъжно разположените двигатели 
посоката на движение трябва да бъде променена с 90°.
Това се постига  чрез диференциална  предавка и пръстен 
конусно зъбно колело.
Също така диференциалните предавки или диференциал 
(интегриран в задвижващата ос), балансира различните 
скоростти на колелата в завои.
За да се гарантира доброто функциониране на  всички тези 
механизми е необходимо да се предложат масла с различни 
свойства (особено тези, съдържащи добавки за екстремен 
натиск и модификатори за триене).

WHY DO GEARBOXES AND 
TRANSMISSION REQUIRE 

DIFFERENT OILS?
There are many types of gearboxes and 

transmissions. Their lubrication performance 
depend on the speed it is submitted to, the 

type of gearbox/transmission and if submitted 
or not to difficult conditions.

The gears located on the drive shaft of vehicles
 must be in perfect state to allow the best adaptation  

between engine torque and wheel speed.

This is the function of manual gearboxes
 or automatic transmissions and drive axles.

 In addition, on longitudinal engines, the strength flow  
must be deviated by 90°C. 

This result is obtained thanks to a differential crown 
wheel  and a ring wheel in the wheel gear. 

Also, differential gears or one differential (integrated in  
the drive axle) balance different wheel speeds in bends.

It is to guarantee the good functioning of all these mechanics 
that it is necessary to formulate lubricants having very different 

properties (particularly those containing extreme 
pressure and friction modifier additives).

ФУНКЦИИ НА МАСЛАТА
BARDAHL XTG, ATF, CVT, DCT

BARDAHL XTG, ATF, CVT, 
DCT FUNCTIONS

A

B

C

D

A

Gearbox B

Drive shaft C

Back axle D

A     Диференциал

B     Скоростна кутия

C    Задвижващ вал

D     Задна ос

Грижа за
околната 

среда

Отлична смяна на предавките
Тиха работа
Безопасно  управление
Висока надеждност

Perfect gear change 
Silent functioning 
No incident drive 

High reliability

Reduced fuel consumption

Reduced oil consumption

Low production of noise

Reduction of wear  
when cold starting

No deposit (high stability  
at different temperatures)

Lubrication safety  
at high temperature

Stable viscosity  
(no shearing loss)

Long lifespan

Комфорт при 
шофиране

Експлоа
 тационен 
живот на

трансмисията

Environment 
care

Driving 
comfort

Transmissio
n lifespan
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Намалено износване при 
студен старт

Без депозити (висока 
стабилност при различни t°)

Безопасно смазване при 
високи температури

Стабилен вискозитет 
(стабилен с/у срязване филм)

Дълъг експлоатационен 
живот

Намалена консумация на гориво

Намалена консумация на масло

Ниско ниво на генериран шум



Масла за скоростни кутии и трансмисии

BARDAHL
XTG FLUIDS MANUAL 

GEARBOXES
• Driving comfort

• Transmission lifespan
• Environment care

API

GL-1

GL-2

GL-3

GL-4

GL-5

MT-1

Operating
conditions AdditivesGearbox

types
Easy ObsoleteGearboxes submitted to 

mild conditions

Medium ObsoleteIndustrial transmissions 
and worm gear axles

Medium ObsoleteGearboxes submitted 
to moderate conditions

Non-synchronized 
manual gearboxes for 

trucks

Medium 
to difficult

Very difficult, 
high 

temperature

Medium 
performance for 
medium to high 

pressure   

Gearboxes submitted to difficult 
conditions. Hypoid gears 

submitted to mild conditions

Difficult Excellent 
performance for 
high to very high 

pressure 

Hypoid gears submitted to very 
difficult conditions. Gearboxes 

where GL-5 fluid is 
recommended

Anti-wear, 
excellent tempe-
rature stability, 

very high pressure

Условия
на работа ДобавкиВид скоростна 

кутия
Лек режим ОстарялСкоростни кутии работещи при 

леки режими

Среден режим ОстарялИндустриални трансмисии
и червячни предавки

Среден режим ОстарялСкоростни кутии работещи 
при среднотежки режими

Среден към 
тежък режим

Много тежък 
режим, Висока 
температура

Средна 
производителност 

за средно до 
високо натоварване

Скоростни кутии работещи при 
тежки условия. Хипоидни 
предавки работещи при 

среднотежки режими

Тежък режим
Отлична 

производителност за
тежко към много 

тежко натоварване

Хипоидни предавки 
работещи при много тежки 
условия. Скоростни кутии 

изискващи GL-5 масла

Противоизносни, 
отлична температур-
на стабилност, много 
тежко натоварване

Несинхронизирани механични 
скоростни кутии на 

тежкотоварна техника

BARDAHL
XTG МАСЛА ЗА МЕХАНИЧНИ 
СКОРОСТНИ КУТИИ
• Комфорт при шофиране
• Експлоатационен живот на трансмисията
• Грижа за околната среда

BARDAHL ATF, CVT, DCT FLUIDS 
Automatic Transmission Fluid 

Continuously Variable Transmission 
Double Clutch Transmission

Each type is conceived differently.
• high stability of friction coefficient

• excellent resistance temperature/viscosity
• low ageing for extended drain intervals

• maximum compatibility with elastomers
ensuring tightness. 

The OEM specifications are  the main 
indicators of performance levels.

МАСЛА BARDAHL ATF, CVT, DCT 
Автоматична Скоростна Кутия ATF 
Безстепенна Скоростна Кутия CVT 
Трансмисия с Двоен Съединител DCT
Всеки тип е проектиран по различен начин.
• висока устойчивост на коефициента на триене
• отлична устойчивост на температура/вискозитет
• бавно стареене-удължени интервали за смяна
• максимална съвместимост с еластомери
осигуряване на херметичност.

Спецификациите на  автомобилопроизводителите (ОEM) 
са основните показатели за нивата на изпълнение.

Nowadays the most common fluids are 75W90 GL4-5 & 80W90 GL5 Днес най-често използваните масла са 75W90 
GL4-5 & 80W90 GL5

Функция
Механична

(MT)
Автоматична

(AT) 
Безстепeнна

(CVT)

Двоен
съединител

(DCT)

Стартиране 
или 
спиране на 
системата

Механичен 
съединител 

(суха 
система) 

Хидротранс-
форматор 

Хидротранс-
форматор с 

мокър 
съединител

Двоен 
съединител
(суха или 

мокра 
система)

Предавател-
но число

1 съединител Планетарна 
предавка

Ролкова 
система с 
ремък или 

верига

2 
съединителя

Система за 
смяна на
предавки

Синхронизатор Подвижни 
съединители
и ремъци

Ролкова 
система с 
ремък или 

верига

Система от
синхрониза-
тор и двоен 
съединител 

Нормално предава-
телно съотношение

Промяна на 
скоростта

Промяна на 
скоростта 

Непрекъснато
променлив 

Промяна на 
скоростта 

Хидравлика Не съединители или помпи

Контрол Водач Eлектроника/Хидравлика

Смазване Без 
впръскване 

Контролирано и чрез 
впръскване

Function
Manual

(MT)
Automatic

(AT)

Continue
Variability

(CVT)

Double
clutch 
(DCT)

Start or 
disconnect 
the system 

Manual 
clutch

(dry system) 

Torque 
converter 

Torque 
converter or 
wet starting 

clutch   

Double clutch 
(dry or wet 

system)  

Gear ratio 1 clutch Planetary 
gear

Pulley system 
with belt or 

chain 

2 clutches

Gear change 
system 

Synchronizer Mobile 
clutches and 

belts  

Pulley system 
with belt or 

chain

Synchronizer 
and double 

clutch system

Typical ratio Speed level 
change 

Speed level 
change 

Variable in 
continuous 

Speed level 
change 

Hydraulic None Pales, clutches or pumps

Control Driver Electronic/Hydraulic

Lubrication Non-injected Controlled and injected
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Oils “TRUCKS” Масла “KАМИОНИ”
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PROPERTY MATRIX
BY SEQUENCE:

The following performance levels aim at guaranteeing  
the total compliance with antipollution norms,

 the engine cleanliness and the control of soot:

E4 & E7 : Euro I+II+III+IV+V
E6 & E9 : Euro I+II+III+IV+V+VI

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПАЗАР Е 
РАЗДЕЛЕН НА 3 ОСНОВНИ ВИДА:
1 – Базови масла:

едносезонни минерални базови и 15w40
• Все още препоръчвани за много двигатели
• API CF, CF-4 до CH-4 / ACEA E2 / MB 228.0 MB 228.1
• Намаляващо търсене 

2 – Масла SHPD (Super High Performance Diesel):
основно 15w40 (и 10w40 и 10w30)
• Основно за употреба при лекотоварен транспорт
• API CI-4, CJ-4 / ACEA E7 E9 / MB 228.3 MB 228.31
• MID SAPS
• Намаляващо търсене

3 – Масла UHPD (Ultra High Performance Diesel):
основно 10w40 (и 5w30)
• Висококачествени  масла за леко/тежкотоварни машини
• Най-високо ниво на производителност
• ACEA E4 E6 E7 E9 / MB 229.5 MB 228.51
• LOW SAPS
• За превозни средства оборудвани с последно поколение

системи за последващо третиране на изгорелите газове
• Рязко увеличаване на търсенето

THE INTERNATIONAL MARKET IS 
DIVIDED INTO 3 MAIN FAMILIES:

1 - The Basic-FIT oils:
monograde mineral base and 15w40 

• Still required for many engines
• API CF, CF-4 to CH-4 / ACEA E2 / MB 228.0 MB 228.1

• Need in decrease
2 - SHPD oils (Super High Performance Diesel): 

mainly 15w40 (and 10w40 and 10w30)
• For « light » heavy duty uses

• API CI-4, CJ-4 / ACEA E7 E9 / MB 228.3 MB 228.31
• MID SAPS

• Need in increase
3 - UHPD oils (Ultra High Performance Diesel): 

mainly 10w40 (and 5w30)
• Premium oils for trucks and utility vehicles
• The highest level of performance ACEA E4

E6 E7 E9 / MB 229.5 MB 228.51
• LOW SAPS

• For vehicles equipped with the latest
generation post-treatment systems

• Need in very high increase

Hi SAPS

UHPD

Високо съдържание 
на Сулфатна Пепел, 

Фосфор и Сяра 

Удължени 
интервали на смяна

Нормални 
интервали на смяна

МАТРИЦА НА РАЗВИТИЕ НА 
КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Следващите нива за качество са насочени към 
гарантиране на пълно съответствие с нормите за 
замърсяване, чистота на двигателя и контрол на сажди:

E4 & E7 : Euro I+II+III+IV+V
E6 & E9 : Euro I+II+III+IV+V+VI

Low/Mid SAPS

SCR/EGR (Euro V) DPF/FAP (Euro V/VI)

E6E6
Двигатели с EGR* и SCR** 
елемент с/без DPF**** за 
low S Diesel*** система

E4E4
Някои двигатели с 

EGR* и/или с SCR** 
елемент

E7E7

Повечето EGR* двигатели
Повечето с SCR** 

елемент без DPF****

E9E9
Повечето EGR* двигатели 

Повечето с SCR**  
елементи с/без  DPF****
за lowS Diesel*** система
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EGR* - рециркулация  на отработените газове
SCR** - селективна каталитична редукция
low S Diesel*** – нискосернист дизел
DPF/FAP**** - филтър за твърди частици
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PREMIUM PERFORMANCE

TRUCKS TRUCKS TRUCKS TRUCKS

МАСЛАТА ВARDAHL ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ: 
• Смазва • Охлажда • Поддържа уплътненията • Защитава
• Предпазва от корозия • Предава налягането
• Намалява износването • Пази двигателя чист
• Поддържа стабилен вискозитет • Разтваря саждите
• Съвместимост с всички метали
• Отговаря на нормите за опазване на околната среда

Bardahl Ви предлага пълна гама масла, сегменти-
рани по наименование и оцветени съгласно 
категориите, за да улесни тяхното разбиране

BARDAHL OILS ALLOW TO: 
• Lubricate • Cool down • Maintain tightness • Protect

• Avoid corrosion • Transfer pressure
• Reduce wear • Keep the engine clean

• Maintain a stable viscosity • Disperse sooth
• Remain compatible with all metals

• Conform to environmental requirements

Bardahl offer you a complete range,
segmented in named and color-coded 

categories  to facilitate their understanding.

100% SYNTHETIC engine oils 100%
СИНТЕТИЧНИ двигателни масла

FUEL ECONOMY & DPF compatible 
engine oils

ГОРИВОСПЕСТЯВАЩИ & 
съвместими с двигатели  с DPF масла

SYNTHETIC base engine oils
Двигателни масла на СИНТЕТИЧНА основа

MINERAL engine oils 
МИНЕРАЛНИ двигателни масла 

MANUAL GEARBOX oils
Масла за МЕХАНИЧНИ СКОРОСТНИ КУТИИ

AUTOMATIC TRANSMISSION oils
Масла за АВТОМАТИЧНИ ТРАНСМИСИИ

Trucks engine oils
Двигателни масла за товарни автомобили       
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PREMIUM PERFORMANCE

Отговаря на изискванията на

APISN/SN-RC, ILSACGF-5,
Chrysler MS6395, GMDEXOS 1,

GM 6094M, Ford WSS-M2C-945A/946A

New generation fully synthe-
tic  engine oil developed to 
ensure a clean engine. 
BARDAHL XTS 0W20 is 
compatible with E85 fuel, 
helps keep pistons clean, 
reduces exhaust emissions 
and protects against wear 
and the formation of sludge.

Ново поколение напълно синте-
тично моторно масло, разрабо-
тено за да гарантира двигателят 
чист. BARDAHL XTS 0W20  под-
държа  буталата чисти, намалява 
емисиите на отработените 
газове, съвместим с гориво E85. 
Предпазва от износване и 
образуване на утайки.

• 1 L : Réf. 36331  • 5 L : Ref. 36333

0w20HYBRID & PETROL/ESSENCE

API

SN
SN/RC

ILSAC

GF-5 Fuel
economy

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Отговаря на изискванията на

ACEA A1/B1 A5/B5,
VW503.00/506.00/506.01

Fully synthetic engine oil 
formulated from latest 
generation additives for 
petrol and diesel vehicles. 
Reduces friction, eliminates 
sludge and decreases fuel 
consumption. Good general 
protection. BARDAHL XTS 
0W30 gives excellent 
performance at low tempe-
rature. 

100% синтетично двигателно 
масло, формулирано от най-новo 
поколение добавки за бензинови 
и дизелови автомобили. 
Намалява триенето и консума-
цията на гориво, премахва 
утайки. Добра обща защита. 
BARDAHL XTS 0W30 има отлична 
производителност при ниска 
температура.

0w30DIESEL & PETROL/ESSENCE

ACEA

A1/B1
A5/B5

Fuel
economy

Always check the manufacturer 
car manual before use. This oil 
cannot be used when a VW 
503.01 norm oil is requested.

Проверявайте инструкциите 
на автомобилопроизводителя. 
Това масло НЕ се използва 
ако се препоръчва VW 503.01

Отговаря на изискванията на 

ACEA A3/B4, APISM/CF, 
BMWLL-01,MB229.3, 

  Porsche A40, RN0700/0710, 
VW 502.00/505.00

Fully synthetic engine oil 
formulated from latest gene-
ration performance additives. 
Reduces friction, eliminates 
sludge  and decreases  fuel  
consumption. Good general 
protection. BARDAHL XTS 
0W40 offers a high resistance 
to shearing. It is suitable for 
petrol and diesel big engines, 
with direct or indirect in-
jection, turbo-charged or not. 

100% синтетично двигателно  
масло, съдържащо най-ново 
поколение високопроизводител-
ни добавки. Намалява триенето, 
разхода на гориво, елиминира 
утайките. Добра обща защита.  
BARDAHL XTS 0W40 предлага 
висока устойчивост срещу 
срязване. Подходящо за мощни 
бензинови и дизелови двигатели 
с или без турбо, с или без 
директно впръскване.

• 400 ml : Réf. 36140
• 1 L : Réf. 36141

• 5 L : Ref. 36143
 • 60 L : Ref. 36144 

• 205 L : Ref. 36147 

• 400 ml : Réf. 36130
• 1 L : Réf. 36131

• 5 L : Ref. 36133
 • 60 L : Ref. 36134 

0w40DIESEL & PETROL/ESSENCE

API

SM/CF
ACEA

A3/B4 Fuel
economy

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

100% Synthetic

100% Synthetic

100% Synthetic

HY
BRID
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BARDAHL XTS oils are formulated with a selection 
of 100% PAO (Poly Alpha Olephine) synthetic base oils.

The BEST synthetic oil QUALITY !



PREMIUM PERFORMANCE

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите 
на автомобилопроизводителя.

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите  на 
автомобилопроизводителя.

Отговаря на изискванията на 

ACEA A1/B1, API SN, 
FORD WSS-M2C948-B

Fully synthetic engine oil form 
fromulated  last generation 
performance additives. 
Reduces friction, eliminates 
sludge and decreases fuel con-
sumption. Good general prote-
ction. BARDAHL XTS 5W20 is 
particularly suitable for the 
lubrication of EcoBoost FORD 
petrol engines.

100% синтетично двигателно  
масло, съдържащо най-ново 
поколение високопроизводител-
ни добавки. Намалява триенето, 
разхода на гориво, елиминира 
утайките. Добра обща защита. 
BARDAHL XTS 5W20 е особено 
подходящ за смазване на 
бензиновите двигатели EcoBoost 
на FORD

• 1 L : Réf. 36291
• 205 L : Ref. 36297

5w20PETROL/ESSENCE

ACEA

A1/B1
API

SN Fuel
economy

Отговаря на изискванията на 

API SL/CF, ACEA A1/B1 (12) A5/B5 (12), 
FORD WSS-M2C913-D, RN 0700, 
Jaguar Land Rover STJR.03.5003

Fully synthetic engine oil 
formulated from latest 
generation performance  
additives. Reduces friction, 
eliminates sludge and 
decreases fuel consumption. 
Good general protection. 
BARDAHL XTS 5W30 is 
particularly suitable for the 
lubrication of petrol and 
diesel latest generation FORD 
engines. 

100% синтетично двигателно  
масло, съдържащо най-ново 
поколение високопроизводител-
ни добавки. Намалява триенето, 
разхода на гориво, елиминира 
утайките. Добра обща защита. 
BARDAHL XTS 5W30 е особено 
подходящо за смазване на 
бензиновите и дизелови 
двигатели от ново поколение на 
FORD. 

• 1 L : Réf. 36541  • 5 L : Ref. 36543

5w30DIESEL & PETROL/ESSENCE

API

SL/CF
ACEA

A1/B1(12)
A5/B5(12)

Fuel
economy

Отговаря на изискванията на 

API SL/CF, 
ACEA A3/B4 (12)

High performance 100% 
synthetic lubricant for any 
petrol, LPG and diesel engine, 
turbo-charged or not. 
Extends the oil drain 
intervals.  Excellent protec-
tion at cold start and at any 
speed regime. BARDAHL XTS 
10W60 can be used all year 
long. Adapted viscosity at low 
and high temperature.

Високопроизводително, 100% 
синтетично масло за двигатели 
на бензин, дизел, LPG, с/без 
тирбокомпресор. Удължени ин-
тервали на смяна. Отлична 
защита при студен старт и при 
различни режими на двигателя. 
BARDAHL XTS 10W60 се 
използва целогодишно. Стаби-
лен вискозитет при ниски и 
високи температури. 

• 1 L : Réf. 36251  • 5 L : Ref. 36253

• 20 L : Ref. 36258 
• 60 L : Ref. 36254  • 205 L : Ref. 36257

10w60DIESEL & PETROL/ESSENCE

API

SL/CF A3/B4
(12)

100% Synthetic

100% Synthetic

100% Synthetic

Маслата ВARDAHL XTS са формулирани чрез подбор на 100% 
ПАО (Poly Alpha Olephine) синтетични базови масла.
НАЙ-ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ синтетични масла!
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ACEA



PREMIUM PERFORMANCE

Отговаря на изискванията на 

ACEA C2, PSA B71 2312

High performance LOW SAPS  
synthetic oil developed to 
extend the lifespan and 
maintain the efficiency of fuel 
reduction systems on petrol 
and diesel cars. BARDAHL 
XTEC 0W30 can be used in 
any petrol and diesel engine 
conforming the PSA B71 
2312 specification.

Високопроизводително, ниско-
емисионно - LOW SAPS, синте-
тично масло, създадено с цел 
удължаване живота и увелича-
ване ефективността на системи-
те за последваща обработка на 
отработените   газове на бензи-
нови и дизелови двигатели. 
BARDAHL XTEC 0W30 се препо-
ръчва за двигатели изискващи 
масла със спецификация  PSA  
B71 2312.

0w30DIESEL & PETROL/ESSENCE

ACEA

C2 FAP
DFP

Fuel
economy

ACEA

C3 FAP
DFP

Fuel
economy

ACEA

C2 (12)
SN/CF

FAP
DFP

Fuel
economy

Fuel economy synthetic 
engine oil formulated from 
latest generation additives, 
and specially developed for 
cars equipped with a DPF 
conforming to the EURO IV 
and V norms. BARDAHL XTEC 
5W30 C2 is a high 
performance,  MID SAPS and 
low viscosity engine oil that 
aims at reducing the fuel 
consumption and polluting 
emissions.

Синтетично, двигателно, гориво-
спестяващо масло създадено с 
последно поколение добавки, 
специално за автомобили 
оборудвани с DPF ,съответсващи 
на нормите EURO IV и EURO V. 
BARDAHL XTEC  5W30  C2  е  
високопроизводително, ниско-
емисионно-MID SAPS, с нисък 
вискозитет масло с цел 
намаляване разхода на гориво и 
на замърсяващи емисии.

Отговаря на изискванията на 

ACEA C2 (12), API SN/CF, 
FIAT 9.55535-S1, RN0700

5w30 C2DIESEL & PETROL/ESSENCE

Отговаря на изискванията на 

ACEA C3, 
VW 504.00/507.00, MB 229.51, 

BMW LL-04, Porsche C30

5w30 C3DIESEL & PETROL/ESSENCE

100% Synthetic

100% Synthetic

100% Synthetic

API

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Fuel economy, MID SAPS, 
synthetic engine oil formula-
ted from latest generation 
additives and specially 
developed for cars equipped 
with a particulate filter (DPF) 
conforming to the EURO IV 
and V norms. BARDAHL 
XTEC 5W30 C3 has a high 
HTHS guaranteeing an 
excellent protection. Particu-
larly suitable for latest 
generation BMW, 
MERCEDES, PORSCHE, VW, 
AUDI, SEAT, SKODA diesel or 
petrol engines requiring an 
ACEA C3 lubricant.

Синтетично, двигателно, гориво-
спестяващо, ниско съдържание 
на пепел-MID SAPS, създадено с 
последно поколение добавки, 
специално за автомобили 
оборудвани с  DPF, съответсва-
щи на нормите  EURO IV и  EURO 
V. BARDAHL XTEC  5W30  C3 има
висок HTHS-индекс  гарантиращ
отлична защита. Особено
подходящо за най-новите
поколения BMW, MERCEDES,
PORSCHE, VW, AUDI, SEAT,
SKODA дизелови и бензинови
двигатели, изискващи ACEA C3
масла.

BARDAHL XTEC oils are Hi-Tech last generation synthetic oils. 
They avoid fuel overconsumption and 
limit polluting exhaust emissions to protect the DPF.

• 1 L : Réf. 36521  • 5 L : Ref. 36523

• 1 L : Réf. 36531  • 5 L : Ref. 36533

• 400 ml : Réf. 36300
• 1 L : Réf. 36301

• 5 L : Ref. 36303
• 20 L : Ref. 36308     • 60 L : Ref. 36304

• 205 L : Ref. 36309 14
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PREMIUM PERFORMANCE

ACEA

C4-12 FAP
DFP

Fuel
economy

Отговаря на изискванията на 

ACEA C4-12, 
MB 226.51, RN0720

Synthetic LOW SAPS and 
FUEL ECONOMY oil formula-
ted from last generation 
additives and specially 
developed for EURO IV and V 
vehicles equipped with a 
particle filter (DPF). Contains 
performance additives 
suitable for the last genera-
tion catalytic converters. 
Particularly recommended for 
engines requiring a RENAULT 
RN720 oil performance. This 
engine oil is suitable for 
petrol and diesel engines, 
with or without turbo, of 
passenger cars and vans.

Синтетично, горивоспестяващо, 
с ниско съдържание на    пепел-
LOW SAPS масло, разработено с 
последно поколение  добавки за 
превозни средства оборудвани с 
DPF, съответсващо на нормите  
EURO IV и EURO V. Адаптирано 
към съвременните каталитични 
конвертори. Покрива специфи- 
кацията на  RENAULT за масла 
RN720. Подходящо за бензино- 
ви и дизелови двигатели с/без 
турбокомпресор на леки и 
лекотоварни автомобили.

5w30 C4DIESEL & PETROL/ESSENCE

Отговаря на изискванията на
ACEA C2/C3 (12),

API SN/SM/CF,
MB 226.5/229.31/229.1/229.3, 

 BMW LL-04, 
VW 500.00/502.00/505.00/505.01, 

FORD WSS-M2C-917A, RN0700/0710, 
GM DEXOS 2, Porsche A40

5w40DIESEL & PETROL/ESSENCE

100% Synthetic

100% Synthetic

Always check the manufacturer 
car manual before use. Due to its 
low ash content, this oil can not 
be compatible with some engines.

Проверявайте инструкциите на авто-
мобилопроизводителя. Поради ниско  
съдържание на пепел може да не е 
съвместимо с някои двигатели.

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Fuel economy, mid SAPS, 
synthetic engine oil formula-
ted from latest generation 
additives and specially 
developed for cars equipped 
with a particulate filter (DPF) 
conforming to the EURO IV 
and V norms. BARDAHL XTEC  
5W40 has a high HTHS 
guaranteeing an excellent 
protection. Can be used in 
petrol and diesel engines, 
turbo-charged or not, of 
passenger cars and light duty 
vehicles.

Синтетично, горивоспестяващо, 
с намалено съдържание на 
пепел-MID SAPS масло, разра-
ботено с последно поколение  
добавки за превозни средства 
оборудвани с DPF, съот-
ветсващо на нормите  EURO IV и 
EURO V. BARDAHL XTEC  5W40 
има висок HTHS-индекс гаранти-
ращ отлична защита. Може да се 
използва в бензинови и 
дизелови двигатели, с или без 
турбокомпресор за леки и 
лекотоварни превозни средства.API

SN/SM
CF

ACEA

C2/C3
(12)

FAP
DFP

BARDAHL XTEC са високотехнологични, последно поколение 
синтетични масла.
Те намаляват свръхконсумацията на гориво и ограничават 
замърсяващите емисии в отработените газове за защита на 
DPF/FAP (филтър твърди частици).

• 400 ml : Réf. 36150
• 1 L : Réf. 36151

• 5 L : Ref. 36153
• 20 L : Ref. 36158     • 60 L : Ref. 36154

• 205 L : Ref. 36157 

• 400 ml : Réf. 36340
• 1 L : Réf. 36341

 • 5 L : Ref. 36343
• 20 L : Ref. 36348     • 60 L : Ref. 36344

• 205 L : Ref. 36347 
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PREMIUM PERFORMANCE

Отговаря на изискванията на 

ACEA C3 (12), API SN,
MB 229.51/229.52, 

VW 502.00/505.00/505.01, 
DEXOS 2, BMW LL-04

High performance synthetic 
engine oil for petrol and 
diesel cars. Suitable for any 
type of engines (turbo-char-
ged or not, with a DPF or 
not). For extended oil drain 
intervals. Excellent protec-
tion at cold start and at any 
engine temperature. 
BARDAHL XTC 5W30 is a mid 
SAPS oil for a clean engine.

Синтетично, високопроизводи-
телно двигателно масло за бен-
зинови и дизелови автомобили 
с/без турбокомпресор  обо-
рудвани или не с DPF. За 
удължени интервали на смяна. 
Отлична защита при студен 
старт и при различни темпера-
турни режими. BARDAHL  XTC  
5W30  е с намалено съдържание 
на пепел - mid  SAPS за чист 
двигател. 

5w30DIESEL & PETROL/ESSENCE

API

SN
ACEA

Fuel
economy

High performance synthetic 
oil for petrol and diesel 
engines (from 2000 or 
later). Suitable for turbo-
charged, multivalve and 
direct engines. BARDAHL 
XTC 5W40 can be used all 
year long and in the most 
difficult conditions. Suitable 
for cars equipped with a 
catalytic converter.

Синтетично,високопроизводител
но двигателно масло за 
бензинови и дизелови автомо-
били (след 2000г). Подходящо 
за двигатели с турбокомпресор, 
многоклапанни и с директно 
впръскване. BARDAHL XTC 5W40 
може да се използва целого-
дишно и при най-тежки условия. 
Подходящо за автомобили  
оборудвани с каталитичен 
конвертор.

Отговаря на изискванията на 

ACEA A3/B4(12), API SN/CF,
VW 502.00/505.00, MB 229.3/226.5, 

BMW LL-01, GM LL-B-025, 
Porsche A40, FIAT 9.55535-M2, 

PSA B71 2296, RN0700/RN0710

DIESEL & PETROL/ESSENCE

Synthetic

Synthetic

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

C3 (12)

API

SN/CF
ACEA

A3/B4
(12)

API

SL/CF
ACEA

A3/B4
(12)

5w40

High performance synthetic 
oil for petrol and diesel 
engines, turbocharged or not. 
Extends the oil drain 
intervals. Excellent protec-
tion at cold start and at any 
speed regime. BARDAHL XTC 
10W40 can be used all year 
long. Very good fluidity at low 
temperature.

Синтетично, високопроизводи-
телно  двигателно масло за 
бензинови и дизелови автомо-
били с/без турбокомпресор. 
Удължени интервали за смяна. 
Отлична защита при студен 
старт и различните режими на 
мотора. BARDAHL XTC 10W40 се 
използва целогодишно. Много 
добра течливост при ниски 
температури.

Отговаря на изискванията на

ACEA A3/B4(12), API SL/CF, 
MB 229.1, VW 502.00/505.00

DIESEL & PETROL/ESSENCE

Synthetic

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

10w40

BARDAHL XTC oils are all the « core » formulations for multifleet applications made 
from optimum synthetic quality base oils.

Гамата масла BARDAHL XTC са основно насочени към широк спектър на 
приложение и произведени от оптимално качествени синтетични базови масла.

• 400 ml : Réf. 36160
• 1 L : Réf. 36161

• 5 L : Ref. 36163
• 20 L : Ref. 36168     • 60 L : Ref. 36164

• 205 L : Ref. 36167 

• 400 ml : Réf. 36240
• 1 L : Réf. 36241

• 5 L : Ref. 36243
• 20 L : Ref. 36248     • 60 L : Ref. 36244

• 205 L : Ref. 36247 

• 1 L : Réf. 36311  • 5 L : Ref. 36313

• 20 L : Ref. 36318 
• 60 L : Ref. 36314  • 205 L : Ref. 36317
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Отговаря на изискванията на 

ACEA A2/A3/B3/E2, 
SJ/CG-4/CF-4/CF, 

MB 229.1/228.1, VW 501.00/505.00, 
VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO/-L

Mineral oil for passenger 
cars and light commercial 
vehicles. Ideal for mixed 
fleet. Suitable for petrol, 
LPG and diesel engines, 
turbo-charged or not and 
equipped or not with a 
catalytic converter. 
BARDAHL XTM 15W40 
offers excellent cleaning 
properties and a very good 
protection against wear.

Минерално масло за леки и 
лекотоварни превозни средства. 
Идеален за смесен автопарк. 
Подходящ за бензинови,LPG и 
дизелови двигатели, с/без 
турбокомпресор и оборудвани 
или не с каталитичен конвертор. 
BARDAHL XTM 15W40 предлага 
отлични почистващи свойства и 
много добра защита срещу 
износване

15w40DIESEL & PETROL/ESSENCE

API

SJ/CG-4
CF-4

ACEA

MULTI-
FLEET

Mineral oil for passenger 
cars and light commercial 
vehicles. Ideal for mixed 
fleet. Suitable for petrol, LPG 
and diesel engines, turbo-
charged or not and equipped 
or not with a catalytic conver-
ter. BARDAHL XTM 15W50 
offers a very good protection 
against wear thanks to the 
stable viscosity improvers. 
Excellent cleaning, antirust 
and anticorrosion properties.

Минерално масло за леки и 
лекотоварни превозни средства. 
Идеален за смесен автопарк. 
Подходящ за бензинови,LPG и 
дизелови двигатели, с/без 
турбокомпресор и оборудвани 
или не с каталитичен конвертор.  
BARDAHL XTM 15W50 предлага 
много добра защита срещу 
износване,благодарение на 
стабилни вископодобрители, 
отлични почистващи и антико-
розионни свойства.

Отговаря на изискванията на 

API SG/SH/SJ/CF-4, 
CCMC G4/D4/PD-2, 

VW 501.00/505.00 (< 2005),
MB 228.1, GM 6085-M, 

FORD M2C-153C, MIL-L-2104D/46152 EC

DIESEL & PETROL/ESSENCE

Mineral

Mineral

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

A2/A3 (12)
B3/E2

API
SG

SH/SJ
CF-4

CCMC

MULTI-
FLEET

G4/D4
PD-2

15w50

Bardahl XTM oils are formulated from highly refined mineral base oils, 
selected for viscosities adapted to vehicle or equipment requirements.

Серията масла Bardahl XTM е произведена от високо рафинирани 
минерални базови масла с подбрани вискозитети, съгласно 
изискванията на превозните средства и оборудване.

• 1 L : Réf. 36261  • 5 L : Ref. 36263

• 20 L : Ref. 36268 
• 60 L : Ref. 36264  • 205 L : Ref. 36267

• 1 L : Réf. 36351  • 5 L : Ref. 36353

• 20 L : Ref. 36358 
• 60 L : Ref. 36354  • 205 L : Ref. 36357
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TRUCKS

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Отговаря на изискванията на 

ACEA E6/E7, API CI-4, MB 228.51/226.9, 
DAF LONG DRAIN, DEUTZ DQC III-10 LA, 

VOLVO VDS-3, MACK EO-N, 
MAN M3477/M3271-1, MTU TYPE 3.1, 

CUMMINS CES 20076/20077, JASO DH-2, 
RENAULT VI RXD/RLD-2

Synthetic oil formulated 
from last generation perfor-
mance additives for heavy 
diesel engines (trucks, 
busses,heavy duty vehicles). 
Reduces friction, eliminates 
sludge and optimizes fuel 
consumption. LOW SAPS 
technology for an extended 
lifespan of the engine and a 
good functioning of 
post-treatment exhaust 
systems (DPF). BARDAHL 
XTEC TRUCKS 10W40 
offers an excellent stability 
and a high resistance to 
temperatures to prevent 
deposits in the engine, and 
makes cold start easier.

Синтетично масло, разработено 
с последно поколение високо-
ефективни добавки за тежко-
натоварени дизелови двигатели 
на камиони, автобуси, тежкото-
варни превозни средства и др. 
Намалява триенето и  консума-
цията на гориво, премахва 
утайките. Нискоемисионна - 
LOW SAPS технология за по-
дълъг живот на двигателя и 
добра работа на системите за 
последваща обработка на 
изгорели газове (DPF).   
BARDAHL XTEC TRUCKS      
10W40 предлага отлична 
стабилност и висока термична 
устойчивост за предотвратяване 
образуването на депозити и 
лесен старт при студен двигател. 

10w40DIESEL Synthetic

ACEA

E6/E7
CI-4

FAP
DFP

Fuel
economy

API

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Отговаря на изискванията на
ACEA E6-12/E7-12/E9-12 , API CJ-4/SN,

MB 228.31/228.51, 
MAN M 3677/M 3477/M 3271-1, 

Volvo VDS-4/VDS-3,
Mack EO-O Premium Plus/EO-N, 

Renault VI RLD-3/RLD-2/RXD/RGD,
MTU Type 3.1, Mack EO-M Plus,  Cummins 

CES 20081, Cat ECF-3, 
Detroit Diesel 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, 

JASO DH-2, Scania Low Ash

Very high quality synthetic 
oil formulated with latest 
technology performance 
additives for truck, bus and 
utility vehicle diesel engines. 
Reduces friction and the 
formation of sludge, and 
decreases fuel consump-
tion. Very good detergency 
and dispersion properties. 
High viscosity index. LOW 
SAPS technology for an 
extended lifespan of the 
engine and a good functio-
ning of post-treatment 
exhaust systems (DPF). 
BARDAHL XTEC TRUCKS 
5W30 is particularly 
suitable for Euro IV, V and VI 
engines.

Синтетично висококачествено 
масло за камиони, автобуси, 
тежкотоварни превозни сред-
ства, оборудвани с дизелови 
двигатели, създадено с помощта 
на нови високотехнологични 
добавки. Намалява триенето и 
образуването на утайки, 
намалява консумацията на 
гориво. Много добри почистващи 
и дисперсионни свойства. Висок 
вискозитетен индекс. Нискоеми-
сионна - LOW SAPS технология 
за по-дълъг живот на двигателя 
и добра работа на системите за 
последваща обработка на 
изгорелите газове (DPF). 
BARDAHL XTEC TRUCKS 5W30  е 
особено подходящо за Euro IV, V 
и VI двигатели.

5w30DIESEL Synthetic

ACEA

E6/E7/E9(12)

CJ-4/SN
FAP
DFP

Fuel
economy

API

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Отговаря на изискванията на 

ACEA E4/E7, API CI-4, MB 228.5, 
RENAULT VI RXD/RLD-2, 

DAF HP1/HP2, MAN M3377/M3277, 
VOLVO VDS-3, CAT ECF-2, 

CUMMINS 20076/20078, DEUTZ DQC IV-10, 
MACK EO-N/EO-M PLUS, MTU Type 3, 

GLOBAL DHD-1, JASO DH-1

Low viscosity fully synthetic 
engine oil formulated from 
last generation perfor-
mance additives for heavy 
duty engines, turbo-charged 
or not. Reduces friction, 
eliminates sludge and 
decreases fuel consump-
tion. Good general protec-
tion. BARDAHL XTS 5W30 
Trucks offers an excellent 
fluidity at low temperature. 
High dispersion and deter-
gency properties.

100% синтетично, нисковискози-
тетно двигателно масло, 
създадено с последно поколение 
високоефективни добавки за 
тежконатоварени двигатели с 
или без турбокомпресор. Нама-
лява триенето, образуването на 
утайки и разхода на гориво. 
Добра обща защита. BARDAHL 
XTS 5W30 има отлична 
течливост при ниски темпера-
тури, силни миещи и диспер-
сионни свойства.

5w30DIESEL

ACEA

E4/E7
API

CI-4 Fuel
economy

100% Synthetic

• 20 L : Réf. 36208  • 60 L : Ref. 36204
• 205 L : Ref. 36207

• 20 L : Réf. 36578  • 60 L : Ref. 36574
• 205 L : Ref. 36577

BARDAHL TRUCKS oils allow to lubricate a large fleet of truck and utility vehicle engines. 
These oils are formulated with last technology additives to ensure a good compatibility with 
post-treatment systems, extend their lifespan and reduce the oil over-consumptions.

• 20 L : Réf. 36218  • 60 L : Ref. 36214
• 205 L : Ref. 3621718
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Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Отговаря на изискваниятана 
ACEA E7(08)/A3/B4, API SL/CI-4+, 

CI-4 CH-4, CG-4, CF-4, CF, 
MB 228.3/228.1/229.1, VW 500.00/505.00, 

RENAULT VI RD, RLD, RLD-2, MAN M3275/M3271, 
ALLISON C4, GLOBAL DHD-1/DLD-1/DLD-3, 

IVECO LONG DRAIN, MTU TYPE 2, JASO DH-1, 
DDC oil Cat2, Skoda Liaz 258-3,

ZF TE-ML02C/03A/04B/04C/07C, 
VOLVOVDS-2/VDS-3,

CUMMINS 20071/2/6/7/8, CAT ECF-1/ECF-2, 
DEUTZ DQC III-05, MACK EO/M PLUS

Synthetic oil formulated for 
heavy diesel engines 
(trucks, buses and heavy 
duty vehicles). Compatible 
with EURO I to V engines. 
High detergent, anti-wear 
and anti-friction properties. 
BARDAHL XTC TRUCKS 
10W40 Trucks offers an 
excellent stability and a high 
resistance to temperatures to 
avoid sludge in the engine 
and make cold start easier.

Синтетично масло, разработено 
за тежконатоварени дизелови 
двигатели на камиони, автобуси, 
тежкотоварна техника. Съвмес-
тимо с EURO I до EURO V 
двигатели. Отлични почистващи, 
противоизносни и антифрик-
ционни свойства. BARDAHL  XTC 
TRUCKS 10W40 предлага 
отлична стабилност и висока 
термична устойчивост за 
предотвратяване  образуването 
на депозити  и лесен  старт при 
студен  двигател. 

10w40DIESEL & PETROL/ESSENCE

ACEA

E7(08)
A3/B4

API

Synthetic

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Отговаря на изискванията на 

ACEA E7(08)/A3/B3, API SL/CI-4, 
MB 228.3, RENAULT RLD-2, 

VOLVO VDS-3, MACK EO-M PLUS, 
MAN M3275, MTU type 2, 

CUMMINS 20076/20077/20078, 
GLOBAL DHD-1, CATERPILLAR ECF-1a, 

ALLISON C4 Level, DEUTZ DQC-III, 
JASO DH-1

Mineral engine oil for 
passenger cars, light 
commercial vehicles, trucks, 
buses and heavy duty 
equipment. Strongly limits 
the formation of deposits and 
contains powerful anti wear 
and cleaning agents. 
BARDAHL XTM TRUCKS 
15W40 extends the oil drain 
interval. Comptabile with EGR 
and SCR systems.

Минерално двигателно масло за 
леки, лекотоварни, камиони, 
автобуси и тежкотоварна  
техника. Силно ограничава 
образуването на депозити и 
съдържа мощни противоизносни 
и почистващи агенти. BARDAHL  
XTM TRUCKS 15W40 допуска 
удължаване интервалите за 
смяна на маслото. Съвместим с 
EGR и SCR системи.

15w40DIESEL & PETROL/ESSENCE

ACEA

E7(08)
A3/B3

API

SL/CI-4

Mineral

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Отговаря на изискванията на 

ACEA E7/E9, API SM/CJ-4, MB 228.31, 
RENAULT VI RLD-3, VOLVO VDS-4, MACK 

EO-O Premium Plus, MAN M3575, MTU 
TYPE 2.1, CUMMINS CES 20081, 

DETROIT DIESEL 93K218, 
JASO DH-2, GLOBAL DHD-1,

DEUTZ DQC III-10 LA, CAT ECF-2/ECF-3

Synthetic oil formulated for 
Euro V and VI heavy diesel 
engines (trucks, busses, 
heavy duty vehicles). 
Reduces exhaust emissions 
and oil consumption. LOW 
SAPS technology for an 
extended lifespan of the 
engine and a good functio-
ning of post-treatment 
exhaust systems. 
BARDAHL XTEC TRUCKS 
15W40 offers an excellent 
stability and a high 
resistance to temperatures to 
prevent deposits in the 
engine, and makes cold 
start easier. Compatible 
with EGR, SCR, DPF and 
Low S diesel.

Синтетично масло, създадено за 
EURO V  and  EURO VI тежко-
натоварени дизелови двигатели 
на камиони, автобуси, тежкото-
варни превозни средства. 
Намалява разхода на гориво и 
емисиите от отработени газове. 
Нискоемисионна - LOW SAPS 
технология за по-дълъг живот на 
двигателя и добра работа на 
системите за последваща обра-
ботка на изгорелите газове. 
BARDAHL XTEC TRUCKS 15W40 
предлага отлична стабилност и 
висока термична устойчивост за 
предотвратяване на образува-
нето на депозити и лесен старт 
при студен двигател. Съвместим 
със системите EGR, SCR, DPF и 
Low S diesel.

15w40DIESEL & PETROL/ESSENCE

Synthetic

API

SM
CJ-4

ACEA

E7/E9 FAP
DFP

SL/CI-4(+)
CH-4, CG-4

CF-4, CF
MULTI-
FLEET

MULTI-
FLEET

Двигателни масла BARDAHL TRUCKS позволяват обслужването на големи автопаркове от товарни и  лекотоварни 
превозни средства.Тези масла са формулирани с последно поколение добавки, за да се осигури по-добра 

съвместимост със системите за последваща обработка, да се удължи техният живот и да се намали 
свръхконсумацията на масло.

• 20 L : Réf. 36104  • 60 L : Ref. 36105
• 205 L : Ref. 36109

• 20 L : Réf. 36062  • 60 L : Ref. 36079
• 205 L : Ref. 36077

• 20 L : Réf. 36368  • 60 L : Ref. 36364
• 205 L : Ref. 36367
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PREMIUM PERFORMANCE

Отговаря на изискванията на 

API GL-5

Mineral extreme pressure 
gear oil formulated for the 
lubrication of heavy loaded 
mechanical transmissions: 
gearboxes, transaxles and 
differentials. BARDAHL XTG 
80W90 is particularly suitable 
for heavy loaded hypoid 
differentials.

Минерално масло със силни ЕР 
характеристики, създадено за 
смазване на тежконатоварени 
механични трансмисии: скорост-
ни кутии, трансаксиални 
блокове и диференциали. 
BARDAHL XTG 80W90 е особено 
подходящ за тежко натоварени 
хипоидни диференциали. 

80w90

API

GL-5

Synthetic extreme pressure 
and Total Drive Line trans-
mission oil. Formulated for 
the lubrication of mechani-
cal transmissions, differen-
tials and gearboxes submit-
ted to difficult operating 
conditions (load, high speed 
and temperatures). 
BARDAHL XTG 75W80 is 
particularly suitable for 
heavy loaded hypoid gears.

Синтетично трансмисионно 
масло разработено по техно- 
логията TDL (Total DriveLine)  и 
ЕР добавки за смазване на 
изключително натоварени меха-
нични скоростни кутии  и 
диференциали, работещи при 
много тежки условия (товари, 
високи скорости и температури). 
BARDAHL  XTG  75W80  е 
особено подходящ за силно 
натоварени хипоидни предавки.

Отговаря на изискванията на 

API GL-4/GL-5/MT-1,
MIL-L-2105A/B/C/D, MIL-PRF-2105E, 

SAEJ2360, ZF TE-ML 02B/17B

Mineral

100% Synthetic

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

API

GL-4
GL-5
MT-1

Total
Drive
Line

API

GL-5
Total
Drive
Line

75w80

Synthetic extreme pressure 
and Total Drive Line trans-
mission oil. Formulated for 
the lubrication of mechani-
cal transmissions, differen-
tials and gearboxes submit-
ted to difficult operating 
conditions (load, high speed 
and temperatures). 
BARDAHL XTG 75W90 is 
particularly suitable for 
heavy-loaded hypoid gears. 
Excellent thermal stability.

Синтетично трансмисионно 
масло разработено по техно- 
логията TDL(Total DriveLine)  и 
ЕР добавки за смазване на  
изключително натоварени  меха-
нични скоростни кутии  и 
диференциали, работещи при 
много тежки условия (товари, 
високи скорости и температури).
BARDAHL XTG 75W90 е особено 
подходящ  за силно натоварени 
хипоидни предавки. Отлична  
термоустойчивост. 

Отговаря на изискванията на 

API GL-5, MIL L-2105D, 
MACK GO-G, MAN 342N/342 Type M1, 

ZF TE-ML 05A/12A

Synthetic

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

75w90

BARDAHL XTG oils are last generation 
and heavy duty fluids for manual 
gearboxes and transmissions. 

• 1 L : Réf. 36271  • 5 L : Ref. 36273

• 20 L : Ref. 36278 
• 60 L : Ref. 36274  • 205 L : Ref. 36277

• 1 L : Réf. 36371  • 5 L : Ref. 36373

• 20 L : Ref. 36378 
• 60 L : Ref. 36374  • 205 L : Ref. 36377

• 1 L : Réf. 36381  • 5 L : Ref. 36383

• 60 L : Ref. 36384
• 205 L : Ref. 3638720
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PREMIUM PERFORMANCE

Отговаря на изискванията на 

VW ATF DSG G-052-529 / G-052-182, 
FORD WSS-M2C936-A, PSA,  

MITSUBISHI Dia-Queen SSTF-1, MB 236.21, 
PORSCHE, VOLVO 1161838/1161839

Mineral extreme pressure 
gear oil formulated for the 
lubrication of heavy loaded 
mechanical transmissions: 
gearboxes, transaxles and 
differentials. BARDAHL XTG 
85W140 is particularly 
suitable for heavy loaded 
hypoid differentials of cars, 
heavy duty and agriculture 
equipment.

Минерално трансмисионно 
масло, съдържащо ЕР добавки, 
създадено за смазване на тежко 
натоварени механични скорост-
ни кутии, трансаксиални 
блокове и диференциали. 
BARDAHL XTG 85W140 е особено 
подходящ за силно натоварени 
хипоидни диференциали на леки 
автомобили, тежкотоварна и 
селскостопанска техника.

85w140

API

GL-5

Very high performance 
synthetic fluid formulated for 
modern coutinuously variable 
transmissions (CVT's). 
Suitable for CVT chain and 
CVT belt. BARDAHL CVT fluid 
allows to reduce the fuel 
consump-tion of vehicles 
equipped with a CVT 
transmission. Anti-foam, anti-
wear and anti-shudder 
properties.

Високопроизводително, синте-
тично масло, създадено за 
модерни скоростни кутии от типа  
CVT (непрекъснато променлива 
трансмисия /варио кутия/ без-
степенна кутия) с ремък или 
верига. Маслото BARDAHL  CVT 
намалява разхода на гориво на 
автомобили оборудвани с CVT 
кутии. Притежава противоизнос-
ни, противопенни, антикоро-
зионни и антивибрационни 
свойства.

Отговаря на изискванията на 
BMW Mini 83220136376/83220429159, 

MB 236.20, VW G 052 180/ G 052 516, 
NISSAN NS-1/NS-2/NS-3, HONDA HMMF/HCF2, 
MITSUBISHI SP-III/CVTF-J1, SUBARU ECVT/iCVT, 

DAIHATSU AMMIX CVT, SUZUKI CVTF TC/NS-2/CVT Green1, 
HUYNDAI SP-III, CHRYSLER JEEP NS-2, TOYOTA CVTF TC/FE, 

FORD WSS-M2C928-A, JASO M358, MOPAR CVTF+4

Отговаря на изискванията на 

API GL-5,
MIL-L-2105D,

ZF TE-ML 07A/21A

Mineral

Synthetic

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инстукциите на 
автомобилопроизводителя.

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инстукциите на 
автомобилопроизводителя.

Fuel
economy

Extreme
pressure

CVT

Very high performance 
synthetic fluid formulated 
for the lubrication of dual 
clutch  transmissions:   
DSG, DCT, DKG, PDK, DCS, 
EDC, DC4, GR6, 
Powershift, S-tronic,... 
BARDAHL DCT fluid is 
particularly suitable for 
"wet" or "dry" DCT. It 
reduces the fuel consump-
tion. Anti-corrosion, 
anti-foam, anti-wear and 
anti-shudder properties.

Високопроизводително, синте-
тично масло, създадено за 
модерни скоростни кутии с 
двоен съединител от типа: DSG, 
DCT, DKG, PDK, DCS, EDC, DC4, 
GR6, Powershift, S-tronic,... 
BARDAHL DCT е подходящ за  
“мокър” или “сух” съединител. 
Намалява разхода на гориво. 
Притежава противоизносни, 
противопенни, антикорозионни 
и антивибрационни свойства.

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инстукциите на 
автомобилопроизводителя.

MULTI-
FLEET

 Continuously
Variable

Transmission

Synthetic

Fuel
economy

DCT

MULTI-
FLEET

Double
Clutch

Маслата BARDAHL XTG включват последно поколение течности 
и масла за механични скоростни кутии и трансмисии, адаптирани 
за работа при все по-тежки експлоатационни режими.

• 1 L : Réf. 36501
• 20 L : Ref. 36508 

• 1 L : Réf. 36511
• 20 L : Ref. 36518 

• 5 L : Réf. 36393
• 60 L : Ref. 36394

• 205 L : Ref. 36397
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PREMIUM PERFORMANCE

BARDAHL ATF oils are automatic transmission fluids, particularly developed to 
resist intensive use and high pressure.
BARDAHL ATF  са масла за автоматични трансмисии, специално проектирани 
да издържат на тежки експлоатационни режими и високо наляганe.

Mineral fluid for automatic 
transmissions, power 
steering systems, torque 
converters and other 
applications requiring an 
ATF DII fluid. BARDAHL 
ATF DII offers a high and 
stable viscosity index. Anti-
oxidation, anti-wear and 
anti-foam properties.

Минерално  масло за 
автоматични  скоростни кутии, 
сервоуправление, хидротранс-
форматори  и други приложения 
изискващи ATF DII течност. 
BARDAHL ATF DII предлага висок 
и стабилен вискозитетен индекс, 
противопенни, противоизносни 
свойства. Устойчив на 
окисление. 

D II

Synthetic fluid for automatic 
transmissions, power steering 
systems, torque converters 
and other applications 
requiring an ATF DIII fluid. 
BARDAHL ATF DIII offers a 
high and stable viscosity 
index. Anti-oxidation, anti-
wear and anti-foam 
properties.

Синтетично  масло за 
автоматични  скоростни кутии, 
сервоуправления, хидротранс-
форматори  и други приложения 
изискващи ATF DIII течност. 
BARDAHL ATF DIII предлага 
висок и стабилен вискозитетен 
индекс, противопенни, противо-
износни свойства. Устойчив на 
окисление.

Отговаря на изискванията на 

GM DEXRON II D, MB 236.1/5/7/9, 
MAN 339D/339V1/339Z1,

FORD Mercon M2C-138CJ/M2C-166H, 
CAT TO-2, ALLISON C4, 

ZF TE-ML 09/11/14, DENISON HF-0, 
VOITH  G607/H55.6335.34, 

RENK

Отговаря на изискванията на 
      GM DEXRON III F/G (II-E, II-D, B, AQ-ATF type 

A), FORD Mercon M2C-138CJ, M2C-166H, 
VOLVO 97335-12, MAN 339F / 339 V1 / 339Z1, 

CAT TO-2, ALLISON C-4, 
ZF TE-ML 03D/04D/09B/11A/14B/17C, VOITH 

G607/H55.6335.34,
DAIMLER CHRYSLER 236.1/5/9,

RENK DOROMAT 

Mineral

Synthetic

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

D III

Synthetic automatic trans-
mission fluid formulated 
with friction modifiers and 
recommended for the 
automatic transmissions of 
Japanese cars, Chrysler, 
Jeep and many others (see 
specifications) requiring 
special friction properties. 
This fluid can be used in 
steering wheels and hydrau-
lic systems. The ATF+4 
BARDAHL offers an 
excellent stability and 
fluidity at low temperature. 
Ideal for cold start. 

Синтетично масло за автома-
тични скоростни кутии, съдър-
жащо фрикционни модификато-
ри и препоръчано за 
автоматични трансмисии на 
японски автомобили, Chrysler, 
Jeep и много други (виж 
спецификациите) изискващи 
специални фрикционни 
свойства. Може да се използва в 
сервоуправление и хидравлични 
системи. BARDAHL  ATF+4 пред-
лага  отлична  стабилност и 
течливост при ниска темпера-
тура. Идеален при студен старт.

Отговаря на изискванията на 
ATF+3, ATF+4, Daimler Chrysler MS-9602, 

JEEP ATF+3 ATF+4, BMW 7045E/8072B, 
MB 236.1/6/7/8/9/10, GM DEXRON IID/IIE/IIIG/IIIH, TASA, 

VW G-055-025, FORD MERCON M2C-138CJ/166H/922A1/924A, 
NISSAN MATIC FLUID C/D/J/K, HONDA ATF-Z1(except CVT), 

MAZDA ATF M-V, HYUNDAI/KIA SP-II/SP-III, SUZUKI ATF 3314, 
SUBARU ATF/ATF 5AT/ ATF HP/DEXRON II, 

AISIN WARNER JWS 3309/3324, TOYOTA ATF T-III/T-IV/D-II/WS, 
ISUZU BESCO ATF II/III, ALLISON C4/TES-228, 

JASO M 315-2013 Type 1A, 
VOLVO 1161540, ZF TE-ML 09/11A/11B

Synthetic

Always check the manufactu-
rer car manual before use.

Проверявайте инструкциите на 
автомобилопроизводителя.

+ 4

MULTI-
FLEET

MULTI-
FLEET

High
Viscosity

Index
MULTI-
FLEET

Friction
modifiers

• 1 L : Réf. 36281
• 20 L : Ref. 36288 

• 60 L : Ref. 36284  • 205 L : Ref. 36287

• 1 L : Réf. 36551
• 60 L : Ref. 36554 

• 1 L : Réf. 36231
• 60 L : Ref. 36234

• 205 L : Ref. 36237
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Обобщаваща таблица
 Tableau récapitulatif

Cars & light-duty vehicles  -  Леки и лекотоварни автомобили 
XTS 0w20 100% synthetic • • 36331 36333 12
XTS 0w30 100% synthetic • • • 36130 36131 36133 36134 12 
XTS 0w40 100% synthetic • • 36140 36141 36143 36144 36147 12 
XTS 5w20 100% synthetic • 36291 36297 13
XTS 5w30 100% synthetic • • 36541 36543 13
XTS 10w60 100% synthetic • • 36251 36253 36258 36254 36257 13
XTEC 0w30 100% synthetic • • 36521 36523 14
XTEC 5w30C2 100% synthetic • • 36531 36533 14
XTEC 5w30C3 100% synthetic • • 36300 36301 36303 36308 36304 36309 14
XTEC 5w30C4 100% synthetic • • 36150 36151 36153 36158 36154 36157 15
XTEC 5w40 100% synthetic • • 36340 36341 36343 36348 36344 36347 15
XTC 5w30 Synthetic • • 36311 36313 36318 36314 36317 16
XTC 5w40 Synthetic • • 36160 36161 36163 36168 36164 36167 16
XTC 10w40 Synthetic • • 36240 36241 36243 36248 36244 36247 16
XTM 15w40 Mineral • • 36261 36263 36268 36264 36267 17
XTM 15w50 Mineral • • 36351 36353 36358 36354 36357 17
Trucks  -  Камиони
XTS 5w30 100% synthetic • 36208 36204 36207 18 
XTEC 5w30 Synthetic • 36578 36574 36577 18 
XTEC 10w40 Synthetic • 36218 36214 36217 18 
XTEC 15w40 Synthetic • • 36368 36364 36367 18 
XTC 10w40 Synthetic • • 36104 36105 36109 19
XTM 15w40 Mineral • • 36062 36079 36077 19
Manual gearboxes  -  Механични скоростни кутии
XTG 80w90 Mineral 36271 36273 36278 36274 36277 20
XTG 75w80 100% synthetic 36371 36373 36378 36374 36377 20
XTG 75w90 Synthetic 36381 36383 36384 36387 20
XTG 85w140 Mineral 36393 36394 36397 21
XTG CVT Synthetic 36501 36508 21
XTG DCT Synthetic 36511 36518 21
Automatic transmissions  -  Автоматични трансмисии
ATF D II Mineral 36231 36234 36237 22
ATF D III Synthetic 36281 36288 36284 36287 22
ATF + 4 Synthetic 36551 36554 22

Бензин 400 мл 1 лтр 5 лтр 20 лтр 60 лтр 205 лтр стр.Масло ВИД Дизел Хибрид 

This range being in continuous development, do not hesitate to contact us for any specific need.
Гамата е в непрекъснато развитие, не се колебайте да се свържете с нас за каквато и да е конкретна нужда: office@prospeed.bg 23
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ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ 
ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

"ДНВ ПРОСПИЙД" ЕООД
гр. София, ул. "Стоян Едрев" №1

тел.: 02/ 868 90 05
моб.: 0887 444 121

www.prospeed.bg
e-mail: office@prospeed.bg

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

24.pdf   1   23/09/2015   10:30




