Селско Стопанство

С повече от 80 години опит, VERKOL S.A. е лидер в света на
смазките и специалните продукти. Високото качество на
всички наши продукти, което е напълно доказано, е в
резултат на поставянето на конкретни стратегически задачи,
като гъвкавост, креативност и нововъведения.
Постигането на тези цели е направено с мисъл за качество и
природосъобразна система за управление, сертифицирана
със споразумение по ISO-9001 и ISO-14001 стандарти, което
ни
позволява
да
представим
и
продължим
да
усъвършенстваме процесът в продуктовото разработване и с
високо технологични ползи, както и контрол за намаляване на
въздействието върху околната среда на нашата дейност и
продукти.
Техническите иновации са създадени в сътрудничество с
експертна група R&D, която има най-модерното, характерно
оборудване и работни тестове за смазки.
Нашата главна цел е да постигнем пълното удовлетворение
на нашите клиенти и по тази причина целия екип на VERKOL
S.A. е много близко до всички тези хора, с които си
сътрудничим за постигането на най-добрите резултати в
смазването на техните машини и оборудване.

STOU - МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ
VERKOAGRU - STOU

SAE 15w40 и 20w40

Супер универсалните масла за трактори от типа (STOU) се препоръчват за
селскостопанска техника:
Атмосферни и турбо дизелови двигатели, хидравлични трансмисии и масло потопяеми
съединители и спирачки. Голямо предимство е че тези продукти са мултифункционални и
намаляват риска от употреба на неправилно масло.
Те се препоръчват за повечето машини от следните марки: FORD, NEW HOLLAND,
LANDINI, RENAULT, MASSEY FERGUSON, INTERNATIONAL HARVESTER, AGRIFULL,
FIAT, LAMBORGHINI, SAME и др.
Превишава следните стандарти за качество и спецификации:
API CE/SF
M.B.- 228.1
ALLISON C-4
MIL-L-2104 D
Z.F. TRANSMISSIONS TE ML-07 CATERPILLAR TO-2
API GL-4
FORD M2C-159 B3/C3
MASSEY FERGUSON M-1144
JONH DEERE JDM J27
Одобрено от AGRIA.

JONH DEERE JDM J20C
M.B.-227.1
CCMC D4/G4
MACK EO-K/2
F.FRONT WHEEL DRIVE

МОТОРНИ МАСЛА
MAXIDIESEL - SHPD

SAE 15w40 / 20w40 / 20w50 / 30 / 40 / 50

Масла за мощни атмосферни и турбо дизелови двигатели, работещи в най-тежки
работни условия.
Съдържа добавки против корозия, ръжда, оксидация, износване и разпенване и неговото
високо ниво на почистване осигурява ниски нива на отлагания, образуване на кора и
утайка, което осигурява по дълъг живот на клапаните и почиства горивните камери.
Превишава следните стандарти за качество и спецификации:
API CG-4 / CF-4
ACEA E2 / B3
MIL-L-2104 E
M.B.-228.1
VOLVO VDS
MACK EO-M
Одобрен от DAIMLER CHRAYSLER AG.

DDC Category-1
MTU Type-1

СКОРОСТНИ КУТИИ И ДЕФЕРЕНЦИАЛИ
ENGRANAJES EP

SAE 80 / 90 / 140 / 80w90

Масло за скоростни кутии, диференциали и крайни устройства в съответствие с API GL-4
и Extreme Pressure oil.
Превишава следните спецификации: MIL-L2105 и API GL-4.
Одобрено от AGRIA.

VERKOL GT-7

SAE 80 / 90 / 140 / 75w / 80w90 / 85w140

Масло за трансмисии, скоростни кутии, диференциали и крайни устройства в
съответствие с Extreme Pressure oil.
Специално се препоръчва за двойно зацепващи скоростни кутии от следните марки:
JOHN DEERE, FENDT, CLAAS, ZETOR, DEUTZ-FAHR, STEYR и др.
Превишава следните спецификации: MIL-L2105 B/C/D и API GL-5.

VERKOL GT-8

SAE 75w90

100% синтетично масло с широк спектър на приложение за всички видове трансмисии,
скоростни кутии и диференциали от последно поколение за тежко натоварени машини и
автомобили, които изискват този тип смазване.
Превишава следните спецификации:
API CL-5/GL4 за 75w90
API MT-1
MIL-PRF-2125E
MAN 3343
SCANIA STO 1.0
MACK-GO-j
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 16F и 17B

ХИДРАВЛИЧНИ СИСТЕМИ И ТРАНСМИСИИ
VESTA JD

SAE 10w30

Мултифункционално масло за селскостопански машини от вида Universal Tractor
Transmission Oil (UTTO). Специално създадено за хидравлични системи, трансмисии,
скоростни кутии и масло-потопяеми съединители и спирачки. Спира вибрациите и
скърцащите звуци при спиране.
Препоръчва се за хидравлични системи, трансмисии и серво управления, които
изискват следните спецификации: JOHN DEERE JDM J-20 C, CATERPILLAR-MTO,
MASSEY FERGUSON M-1127 и M-1143.

VESTA MS

SAE 10w20

Мултифункционално масло за селскостопански машини от вида Universal Tractor
Transmission Oil (UTTO). Създадено за хидравлики, трансмисии и серво управления,
които изискват следните спецификации: J.I.CASE MS-1207 и INTERNATIONAL
HARVESTER HY-TRAN FLUID B-6.

VESTA FKE

SAE 30

Мултифункционално масло за селскостопански машини от вида Universal Tractor
Transmission Oil (UTTO), което отговаря на следните спецификации:
FORD M2C-86 B и MASSEY FERGUSON M-1135.
Препоръчва се за повечето трактори от следните марки: FORD, KUBOTA, EBRO,
AGRIFULL, MASSEY FERGUSON и LANDINI.

VESTA HLP

ISO-VG 22, 32, 46, 68, 100, 150

Хидравлична течност с отлична термална стабилност. Нейните свойства включват,
третиране против износване, корозия, оксидация и ръжда, добри въздушно
разделителни свойства. Тя е също така и безпрахово масло с отлична филтруемост.
Препоръчва се за повечето хидравлични подигащи системи на селскостопански машини
при нормални работни условия.
Вискозитета по ISO 46 и 68 може да бъде може да бъде произведен и е червен цвят за
употреба в маслиново вибратори и като общо в машини, където цвета е от значение да
се разпознават течове.
Превишава следните стандарти за качество и спецификации:
DIN 51524 Part II HLP
AFNOR NFE 48 603-HM
ISO 6743/4 L-HM
DENISON HF
CINCINNATI MILACRON-P
Одобрено от MANNESMANN REXROTH.

VESTA HV

ISO-VG 32, 46, 68

Хидравлична течност с отлична термална стабилност. Нейните свойства включват,
третиране против износване, корозия, оксидация и ръжда, добри въздушно
разделителни свойства, както и много висок вискозитетен индекс
Препоръчва се за употреба в работна среда с резки температурни промени,
хидравлични повдигащи системи и съоръжения тип - CLASS.
Превишава спецификациите:
DIN 51524 Part III HVLP, ISO 6743/4 L-HV и AFNOR NFE 48-603 / HV
Одобренa от MANNESMANN REXROTH.

ГРЕСИ
VERKOFARM

Drop point:200°C

NLGI Grade: 2

Мултифункционална ЕР грес специално създадена за приложения в селското стопанство
в механизми, лагери подложени на високо натоварване и вибрация при враждебни
работни условия. Притежава голямо прилепване, отлична механична стабилност,
водонепропускливост и добро защитно действие.
Поради специалната си формула, тази мултифункционална грес може да се
квалифицира като “Природосъобразна”
Oтговаря на спецификациите:
ISO 6743-9-L-X-BCHB 2
TAMROCK

DIN 51825 KP-2K-20
EUCLID

ATLANTA

KOMATSU

Drop point:300°C

NLGI Grade: 2

Полу-синтетична молибденoвo бисулфата ЕР грес с отличително прилепване, водоотблъскваща, със защитно действие. Подходяща за щифтове и втулки и като общо
всички механизми подложени на много високо натоварване при ниски или вариращи
скорости при екстремно лоши работни условия. Като например хидравлични чукове,
коронни предавки, ролери и др.
ATLANTA удължава интервала за гресиране до четири пъти и по този начин намалява
разходите за поддръжка.
Превишава следните стандарти за качество и спецификации: ISO 6743-9-L-X-AEIB 2, DIN
51825 KPF-2-P-10, CAIERPILLAR MPGM и JOHN DEERE MOLY HIGH TEMP EP GREASE.
Одобрена от LIEBHERR.

ADELBA GT-6

Drop point:150°C

NLGI Grade: 2

Полу-синтетична грес подходяща за механизми в контакт с вода. Притежава
противоизносващи свойства и свойства за екстремно натоварване, невероятна
лепливост, водоотблъскваща и запечатваща. Не е токсична по спецификация на
Scientific Associates Inc. (St. Louis).
Отговаря на спецификациите: ISO 6743-9-L-X-BВIB 2 и DIN 51825 KPHC-2-G-20.
Одобрена от LIEBHERR.

TERMOPLEX 220 EP

Drop point:300°C

NLGI Grade: 2

Литиева грес (комплекс) специално създадена за смазване на лагери работещи при
условия на екстремни натоварвания и вибрации. Показва изключителна издръжливост
при машини с огромни размери, като например лагери на каменни мелници, сита,
ротационни изпичащи пещи, ламинаторни цилиндри и всички видове лагери където има
високи вибрации и/или шокови натоварвания, широки температурни амплитуди и водни
замърсявания.
Отговаря на следните спецификации:
DIN 51825 KPF 2 N-20

ISO 6743-9-L-X-BDHB 2

VERKO-PICKER

Drop point:147°C

NLGI Grade: 00

Смазваща грес на базата на високо рафинирани минерални масла и натурални естери,
които и дават висока прилепналост въпреки променливата полярност на металните
повърхности. Грес за смазване на ротационни памукосъбирачи, която има голяма
стабилност и висока точка на топене, съществено свойство ако консумацията и
разпръскването трябва да бъдат намалени за да се предотврати изцапването на памука.
Отговаря на следните спецификации:
ISO 6743-9-L-X BBEB 00
INTERNATIONAL HARVESTER GRADE 0051 H
DIN 51825 KP 00 E-20
JOHN DEREE COTTON PICKER SPINDEL GREASE

BIOCOTTON

Drop point:175°C

NLGI Grade: 00

Биодеградивна грес за ротационни памукосъбирачи. Нейната прилепналост и стабилност
я правят идеалната грес за клиенти които искат да използват малко продукти и се
безпокоят за околната среда в земите си.
Отговаря на следните спецификации:
ISO 6743-9-L-X BBEB 00
INTERNATIONAL HARVESTER GRADE 0051 H
DIN 51825 KP 00 E-30
JOHN DEREE COTTON PICKER SPINDEL GREASE

VERKOL HCP
Това е продукт разтворим във вода, специфичен за почистване на ротационни
памукосъбирачи. Тя предпазва нишките да се замърсят, улесняват памукосъбирането и
последващото почистване и в това време предпазва от усукване и заплитане.

ДРУГИ КАТАЛОЗИ НА VERKOL
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