
PRODUCT CATALOGUE



DIESEL ENGINE OIL
زيت محرك الديزل

AMG Diesel Engine Oil is a finest quality lubricant appropriate for mixed fleets use 
in naturally aspirated, turbo charged diesel engines. Ideal for trucks and off highways 
vehicles, including the modern high-performance diesel engines. These oils are specially 
formulated to provided outstanding service stability, detergency and dispersancy level 
limiting oil thickening due to soot. The oils contain great antioxidant, anti-rust, anti-wear 
and anti-corrosion properties, meeting a wide range of API levels and SAE standards.  

Suitable for all diesel engines, turbo charger or normally aspirated operating on 
highway and off road under most severe conditions, loads and all seasons. Also, suitable 
diesel engines in low and high mileage applications: truck fleets, delivery vans, urban 
transport as well as construction and agricultural applications.

محركات  املستخدمة يف  املختلطة  لألساطيل  مناسبة  تشحيم  زيوت  أفضل  هو   AMG الديزل محرك  زيت 
الديزل ذات السحب الطبيعي واملشحونة بالتوربو. مثايل للشاحنات ومركبات الطرق الرسيعة ، مبا يف ذلك 
محركات الديزل الحديثة عالية األداء. تم تصميم هذه الزيوت خصيًصا لتوفري استقرار خدمة متميز ، ومستوى 
التنظيف والتشتت الذي يحد من سامكة الزيت بسبب السخام. تحتوي الزيوت عىل خصائص مضادة لألكسدة 

.SAE ومعايري API ومضادة للصدأ ومضادة للتآكل ومضادة للتآكل ، تلبي مجموعة واسعة من مستويات

مناسب لجميع محركات الديزل أو الشاحن التوربيني أو الشاحن العادي الذي يعمل عىل الطرق الرسيعة 
والوعرة يف ظل أشد الظروف واألحامل وجميع الفصول. أيًضا ، محركات ديزل مناسبة يف تطبيقات األميال 
البناء  النقل الحرضي باإلضافة إىل تطبيقات   ، التوصيل  املنخفضة واملرتفعة: أساطيل الشاحنات ، شاحنات 

والزراعة.

متنح التكنولوجيا املضافة يف هذه الرتكيبة عمرًا أطول للمحرك مع إضافات مقاومة الصدأ والتآكل التي 	 
تحمي املعادن الحديثة املستخدمة يف املحركات

الرائع ومقاومتها 	  الحراري  نظرًا الستقرارها  للوقود  كبريًا  توفريًا  استثنايئ  املركبة بشكل  اإلضافات  توفر 
لألكسدة.

وتوفر 	  التشحيم  مواد  وبالتايل متنع سامكة   ، السخام  تعليق  تحافظ عىل  التشتت  عالية  مادة مضافة 
حامية جيدة ضد التلميع الخطي.

• The additive technology in this formulation gives engine extended life with the 
anti-rust and anti-wear additives that protect the modern metals used in engines

• Exceptional formulated additives achieve substantial fuel saving due to its 
wonderful thermal stability and oxidation resistance.

• High dispersant additive keeps soot suspension, therefore preventing thickening of 
lubricants and provides good protection against linear polishing.

BENEFITS فوائد

DESCRIPTIONوصف
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SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 <2.5

ASTM-D445 225,3

ASTM-D445 21,29

ASTM-D2270 113

ASTM-D97 -9

ASTM-D92 240

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,885

ASTM-D2896 7

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 <2

ASTM-D445 90,96

ASTM-D445 12,31

ASTM-D2270 130

ASTM-D97 -36

ASTM-D92 220

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,876

ASTM-D2896 10,5

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 <2

ASTM-D445 80,65

ASTM-D445 12,05

ASTM-D2270 145

ASTM-D97 -41

ASTM-D92 218

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,871

ASTM-D2896 11

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2

ASTM-D445 148,2

ASTM-D445 16,23

ASTM-D2270 116

ASTM-D97 -8

ASTM-D92 238

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,883

ASTM-D2896 6

APPEARANCE مظهر خارجي

COLOR اللون

VISCOSITY @ 40 °C, CST CST ، اللزوجة @ 40 درجة مئوية

VISCOSITY @ 100 °C, CST CST ، اللزوجة @ 100 درجة مئوية

VISCOSITY INDEX مؤرش اللزوجة

POUR POINT, °C بور بوينت ، درجة مئوية

FLASH POINT, °C, (COC) )COC( ، نقطة الوميض ، درجة مئوية

WATER IN PETROLEUM 
PRODUCTS

املاء يف املنتجات البرتولية

DENSITY @ 15 °C, KG/L الكثافة @ 15 درجة مئوية ، كجم / لرت

TBN, MG KOH/G

SAE: 40 SAE: 50 SAE: 5W30 SAE: 10W30

AVAILABLE PACKING SIZE

1L 4L 5L 20L 25L 200L 208L Other packing size could be available upon request

Other grades of lubricants can be blended as per customers request. These typical results are of existing production. The future 
production will confirm to our blending specifications hence any variations in these results till not affect the product performance. 
Bottle design and color are for illustration purpose only there may be a slight difference in the actual product.

حجم التعبئة المتاح
4 لرت حجم التعبئة والتغليف األخرى ميكن أن تكون متاحة عند الطلب208 لرت200 لرت25 لرت20 لرت5 لرت1 لرت

ميكن مزج أنواع أخرى من زيوت التشحيم حسب طلب العميل. هذه النتائج النموذجية هي من اإلنتاج الحايل. سيؤكد اإلنتاج املستقبيل عىل مواصفات الخلط لدينا ومن ثم فإن أي اختالفات يف 

هذه النتائج حتى ال تؤثر عىل أداء املنتج. تصميم الزجاجة ولونها لغرض التوضيح فقط قد يكون هناك اختالف بسيط يف املنتج الفعيل.
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SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2,5

ASTM-D445 225,9

ASTM-D445 20,95

ASTM-D2270 110

ASTM-D97 -28

ASTM-D92 230

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,886

ASTM-D2896 11

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2,5

ASTM-D445 142,2

ASTM-D445 15,77

ASTM-D2270 116

ASTM-D97 -25

ASTM-D92 229

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,881

ASTM-D2896 11

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2,5

ASTM-D445 137,7

ASTM-D445 16,17

ASTM-D2270 125

ASTM-D97 -33

ASTM-D92 226

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,879

ASTM-D2896 12

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2

ASTM-D445 133,6

ASTM-D445 15,91

ASTM-D2270 126

ASTM-D97 -37

ASTM-D92 225

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,877

ASTM-D2896 11

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2

ASTM-D445 116,2

ASTM-D445 15,51

ASTM-D2270 141

ASTM-D97 -42

ASTM-D92 222

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,875

ASTM-D2896 11,5

SAE: 5W40 SAE: 10W40 SAE: 15W40 SAE: 20W40 SAE: 20W50
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HEAVY DUTY
HIGH PERFORMANCE

واجب ثقيل
أداء عالي
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MOTOR ENGINE OIL
زيت المحرك

AMG Motor Engine Oil is a quality lubricant that uses the latest additives with 
carefully selected performance and proportion, meeting a wide range of API levels 
and SAE standards. Perfect for use all year round. Guarantees easy cold start and 
fuel economics due to its extreme fluidity at low temperatures and maintains a very 
resistant oil film at high temperatures. Recommended for gasoline, turbo charged and 
multi valved engines.

زيت محرك AMG هو مادة تشحيم عالية الجودة تستخدم أحدث اإلضافات مع أداء ونسبة مختارة بعناية 
، وتفي مبجموعة واسعة من مستويات API ومعايري SAE. مثايل لالستخدام عىل مدار السنة. يضمن بداية 
املنخفضة  الحرارة  درجات  يف  الشديدة  سيولته  بسبب  الوقود  استهالك  يف  واقتصاديات  البارد  عىل  سهلة 
ويحافظ عىل طبقة زيت شديدة املقاومة يف درجات الحرارة العالية. يوىص به للمحركات التي تعمل بالبنزين 

والتريبو واملتعددة الصاممات.

موىص به يف الغالب لجميع محركات البنزين والسيارات والشاحنات الخفيفة. استخدام التصاريح يف 	 
جميع درجات الحرارة وجميع أنواع الخدمات يف املدينة وعىل الطرق الرسيعة.

مستوى عاٍل من التنظيف - يقلل التشتت تكوين الحأمة مام يؤدي إىل محركات أنظف.	 
استقرار حراري جيد ومقاومة لألكسدة متنع أي رضر سابق ألوانه يف درجات الحرارة العالية.	 
تقليل االحتكاك الداخيل مام يؤدي إىل تحسني االقتصاد يف استهالك الوقود.	 
استقرار القص يضمن تزييتًا مرضيًا يف الخدمة ، يف درجات الحرارة الساخنة والباردة.	 

• Predominantly recommended for all gasoline engines, cars and light vans. Permits 
use at all temperature and all types of services in town and on high motorways.

• High level of detergency - dispersancy minimizes sludge formation leading to 
cleaner engines.

• Good thermal stability and oxidation resistance preventing any premature damage 
at high temperatures.

• Reduction in internal friction leading to improved fuel economy.
• Shear Stability ensuring satisfactory lubrication in service, both hot and cold 

temperature.

BENEFITS فوائد

DESCRIPTIONوصف
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SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2.5

ASTM-D445 213,3

ASTM-D445 20,87

ASTM-D2270 116

ASTM-D97 -8

ASTM-D92 238

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,886

ASTM-D2896 6

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 <2

ASTM-D445 88,25

ASTM-D445 12,15

ASTM-D2270 132

ASTM-D97 -37

ASTM-D92 219

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,875

ASTM-D2896 8

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 <2

ASTM-D445 80,81

ASTM-D445 11,91

ASTM-D2270 142

ASTM-D97 -42

ASTM-D92 215

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,870

ASTM-D2896 8

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2

ASTM-D445 146,4

ASTM-D445 16,01

ASTM-D2270 115

ASTM-D97 -9

ASTM-D92 235

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,880

ASTM-D2896 4,5

APPEARANCE مظهر خارجي

COLOR اللون

VISCOSITY @ 40 °C, CST CST ، اللزوجة @ 40 درجة مئوية

VISCOSITY @ 100 °C, CST CST ، اللزوجة @ 100 درجة مئوية

VISCOSITY INDEX مؤرش اللزوجة

POUR POINT, °C بور بوينت ، درجة مئوية

FLASH POINT, °C, (COC) )COC( ، نقطة الوميض ، درجة مئوية

WATER IN PETROLEUM 
PRODUCTS

املاء يف املنتجات البرتولية

DENSITY @ 15 °C, KG/L الكثافة @ 15 درجة مئوية ، كجم / لرت

TBN, MG KOH/G

AVAILABLE PACKING SIZE

1L 4L 5L 20L 25L 200L 208L Other packing size could be available upon request

Other grades of lubricants can be blended as per customers request. These typical results are of existing production. The future 
production will confirm to our blending specifications hence any variations in these results till not affect the product performance. 
Bottle design and color are for illustration purpose only there may be a slight difference in the actual product.

حجم التعبئة المتاح
4 لرت حجم التعبئة والتغليف األخرى ميكن أن تكون متاحة عند الطلب208 لرت200 لرت25 لرت20 لرت5 لرت1 لرت

ميكن مزج أنواع أخرى من زيوت التشحيم حسب طلب العميل. هذه النتائج النموذجية هي من اإلنتاج الحايل. سيؤكد اإلنتاج املستقبيل عىل مواصفات الخلط لدينا ومن ثم فإن أي اختالفات يف 

هذه النتائج حتى ال تؤثر عىل أداء املنتج. تصميم الزجاجة ولونها لغرض التوضيح فقط قد يكون هناك اختالف بسيط يف املنتج الفعيل.

SAE: 40 SAE: 50 SAE: 5W30 SAE: 10W30
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SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2,5

ASTM-D445 201,1

ASTM-D445 20,5

ASTM-D2270 120

ASTM-D97 -26

ASTM-D92 232

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,883

ASTM-D2896 9

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2,5

ASTM-D445 139,8

ASTM-D445 15,50

ASTM-D2270 115

ASTM-D97 -27

ASTM-D92 230

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,880

ASTM-D2896 9

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2,5

ASTM-D445 130,3

ASTM-D445 15,79

ASTM-D2270 128

ASTM-D97 -32

ASTM-D92 225

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,878

ASTM-D2896 9,5

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2

ASTM-D445 133,1

ASTM-D445 16,11

ASTM-D2270 129

ASTM-D97 -36

ASTM-D92 222

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,875

ASTM-D2896 8,5

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2

ASTM-D445 121,8

ASTM-D445 15,81

ASTM-D2270 138

ASTM-D97 -41

ASTM-D92 223

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,876

ASTM-D2896 8,5

SAE: 5W40 SAE: 10W40 SAE: 15W40 SAE: 20W40 SAE: 20W50
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WITH AMG LUBRICANTS
YOU WILL ALWAYS
HAVE A SMOOTH
JOURNEY

AMG مع زيوت التشحيم
كنت سوف أكون دائما

لها على نحو سلس
رحلة
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GEAR OIL
معدات النفط

AMG Gear Oil is a premium quality lubricant specifically manufactured in order to 
adapt to the most stringent requirements of manufacturers demanding high extreme 
pressures and anti-wear levels, high temperatures and cleanness of transmission. 
Particular additives ensure excellent anti-foam, anti-corrosive, anti-rust properties; 
meeting wide range of API levels and SAE grades. 

Suitable for mechanical transmission system working in severe condition, lubricating 
mechanical gear boxes and reduction drives in the following; lorries, trucks, 
agricultural and constructions machinery in severe operating conditions. Developed 
for lubricating one or two-stage rear axles working at high temperature and for 
which the user requires an extended oil change interval. 

زيت الرتوس AMG هو مادة تشحيم عالية الجودة تم تصنيعها خصيًصا للتكيف مع املتطلبات األكرث رصامة 
للمصنعني الذين يطالبون بضغوط عالية للغاية ومستويات مقاومة للتآكل ودرجات حرارة عالية ونظافة ناقل 
الحركة. تضمن اإلضافات الخاصة خصائص ممتازة مضادة للرغوة والتآكل والصدأ ؛ تلبية مجموعة واسعة من 

.SAE ودرجات API مستويات

مناسبة لنظام النقل امليكانييك الذي يعمل يف ظروف قاسية ، وتشحيم علب الرتوس امليكانيكية ومحركات 
تم  القاسية.  التشغيل  واإلنشائية يف ظروف  الزراعية  واآلالت  والشاحنات  الشاحنات  ؛  ييل  ما  التخفيض يف 
تطويره لتزييت املحاور الخلفية ذات املرحلة الواحدة أو املرحلتني التي تعمل يف درجات حرارة عالية والتي 

يحتاج املستخدم من أجلها إىل فرتة تغيري زيت ممتدة.

استخدام متعدد الوظائف يف العديد من املحاور وعلب الرتوس عىل نطاق واسع. زيادة الضغط الشديد 	 
وخصائص مقاومة التآكل للحصول عىل تزييت محّسن للمحاور الهيبويدية وغري الهيبويدية.

يضمن األداء الحراري الجيد جًدا استقرار املنتج تحت األحامل الثقيلة ودرجات الحرارة العالية.	 
خصائص احتكاك مصممة بعناية مع مكونات أساسية مختارة لتقليل استهالك وقود السيارة.	 

• Multi-functional use in many axles and gear boxes of a wide range. Increase 
extreme pressure and anti-wear properties for an optimized lubrication hypoid 
and non-hypoid axles.

• Very good thermal performance guarantees the product stable under heavy loads 
and at high temperatures.

• Carefully designed frictional properties with base components selected to reduce 
vehicle fuel consumption.

BENEFITS فوائد

DESCRIPTIONوصف
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AVAILABLE PACKING SIZE

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 <3,0

ASTM-D445 359

ASTM-D445 26,01

ASTM-D2270 96

ASTM-D97 -15

ASTM-D92 224

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,886

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 <3,5

ASTM-D445 344

ASTM-D445 25,5

ASTM-D2270 97

ASTM-D97 -19

ASTM-D92 222

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,885

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2,5

ASTM-D445 140,1

ASTM-D445 15,01

ASTM-D2270 108

ASTM-D97 -30

ASTM-D92 218

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,881

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 <2,5

ASTM-D445 190

ASTM-D445 17,51

ASTM-D2270 100

ASTM-D97 -21

ASTM-D92 220

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,879

APPEARANCE مظهر خارجي

COLOR اللون

VISCOSITY @ 40 °C, CST CST ، اللزوجة @ 40 درجة مئوية

VISCOSITY @ 100 °C, CST CST ، اللزوجة @ 100 درجة مئوية

VISCOSITY INDEX مؤرش اللزوجة

POUR POINT, °C بور بوينت ، درجة مئوية

FLASH POINT, °C, (COC) )COC( ، نقطة الوميض ، درجة مئوية

WATER IN PETROLEUM 
PRODUCTS

املاء يف املنتجات البرتولية

DENSITY @ 15 °C, KG/L الكثافة @ 15 درجة مئوية ، كجم / لرت

1L 4L 5L 20L 25L 200L 208L Other packing size could be available upon request

SAE: 90 SAE: 140 SAE: 80W90 SAE: 85W140

Other grades of lubricants can be blended as per customers request. These typical results are of existing production. The future 
production will confirm to our blending specifications hence any variations in these results till not affect the product performance. 
Bottle design and color are for illustration purpose only there may be a slight difference in the actual product.

حجم التعبئة المتاح
4 لرت حجم التعبئة والتغليف األخرى ميكن أن تكون متاحة عند الطلب208 لرت200 لرت25 لرت20 لرت5 لرت1 لرت

ميكن مزج أنواع أخرى من زيوت التشحيم حسب طلب العميل. هذه النتائج النموذجية هي من اإلنتاج الحايل. سيؤكد اإلنتاج املستقبيل عىل مواصفات الخلط لدينا ومن ثم فإن أي اختالفات يف 

هذه النتائج حتى ال تؤثر عىل أداء املنتج. تصميم الزجاجة ولونها لغرض التوضيح فقط قد يكون هناك اختالف بسيط يف املنتج الفعيل.
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HYDRAULIC OIL
الزيت الهيدروليكي

AMG Hydraulic Oil is the finest quality lubricant formulated for use in all kinds of 
hydraulic systems under the most difficult conditions. They Include machine tools, 
presses, industrial and mobile equipment’s. The oil has special anti-wear properties 
with excellent shear stability, high viscosity index and thermal stability which makes it 
especially suitable for hydraulic systems.

It is recommended for use in all kinds of hydraulic systems operating under high 
pressure and high temperature. It can also be used for circulation systems, compressor, 
pump, bearing and gear lubrication where recommended. 

زيت AMG الهيدرولييك هو أفضل زيوت تشحيم عالية الجودة تم تركيبها لالستخدام يف جميع أنواع األنظمة 
الهيدروليكية يف ظل أصعب الظروف. وهي تشمل األدوات اآللية واملكابس واملعدات الصناعية واملتنقلة. 
يتميز الزيت بخصائص خاصة ضد التآكل مع استقرار قص ممتاز ، ومؤرش لزوجة مرتفع واستقرار حراري مام 

يجعله مناسبًا بشكل خاص لألنظمة الهيدروليكية.

يوىص باستخدامه يف جميع أنواع األنظمة الهيدروليكية التي تعمل تحت ضغط عاٍل ودرجة حرارة عالية. 
ميكن استخدامه أيًضا ألنظمة الدوران والضاغط واملضخة واملحمل وتزييت الرتوس عند التوصية بذلك.

استقرار حراري استثنايئ.	 
ثبات أكسدة حراري عايل املستوى يتجنب تكون الحأمة يف درجات حرارة عالية ويضمن عمر خدمة 	 

طويل للسائل.
حامية فائقة ضد الصدأ والتآكل والتآكل ، مام يضمن أقىص عمر للمعدات.	 
تضمن نقطة االنسكاب املنخفضة سيولة جيدة يف املناخات الباردة.	 

• Exceptional thermal stability.
• High-class thermal oxidation stability avoiding sludge formation at high temperature 

and ensuring long service life of the fluid.
• Outstanding protection against rust, corrosion and wear, insuring maximum 

equipment life.
• Low pour point ensures good fluidity in cold climates.

BENEFITS فوائد

DESCRIPTIONوصف
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SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2,0

ASTM-D445 32

ASTM-D445 5,37

ASTM-D2270 99

ASTM-D97 -10

ASTM-D92 204

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,865

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2,0

ASTM-D445 68,5

ASTM-D445 8,81

ASTM-D2270 100

ASTM-D97 -12

ASTM-D92 208

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,873

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2,0

ASTM-D445 46

ASTM-D445 6,74

ASTM-D2270 98

ASTM-D97 -12

ASTM-D92 208

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,869

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2,0

ASTM-D445 22,5

ASTM-D445 4,35

ASTM-D2270 98

ASTM-D97 -12

ASTM-D92 201

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,864

APPEARANCE مظهر خارجي

COLOR اللون

VISCOSITY @ 40 °C, CST CST ، اللزوجة @ 40 درجة مئوية

VISCOSITY @ 100 °C, CST CST ، اللزوجة @ 100 درجة مئوية

VISCOSITY INDEX مؤرش اللزوجة

POUR POINT, °C بور بوينت ، درجة مئوية

FLASH POINT, °C, (COC) )COC( ، نقطة الوميض ، درجة مئوية

WATER IN PETROLEUM 
PRODUCTS

املاء يف املنتجات البرتولية

DENSITY @ 15 °C, KG/L الكثافة @ 15 درجة مئوية ، كجم / لرت

1L 4L 5L 20L 25L 200L 208L Other packing size could be available upon request

ISO VG: 22 ISO VG: 32 ISO VG: 46 ISO VG: 68

Other grades of lubricants can be blended as per customers request. These typical results are of existing production. The future 
production will confirm to our blending specifications hence any variations in these results till not affect the product performance. 
Bottle design and color are for illustration purpose only there may be a slight difference in the actual product.

AVAILABLE PACKING SIZE حجم التعبئة المتاح
4 لرت حجم التعبئة والتغليف األخرى ميكن أن تكون متاحة عند الطلب208 لرت200 لرت25 لرت20 لرت5 لرت1 لرت

ميكن مزج أنواع أخرى من زيوت التشحيم حسب طلب العميل. هذه النتائج النموذجية هي من اإلنتاج الحايل. سيؤكد اإلنتاج املستقبيل عىل مواصفات الخلط لدينا ومن ثم فإن أي اختالفات يف 

هذه النتائج حتى ال تؤثر عىل أداء املنتج. تصميم الزجاجة ولونها لغرض التوضيح فقط قد يكون هناك اختالف بسيط يف املنتج الفعيل.
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SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 <2.5

ASTM-D445 220

ASTM-D445 20,09

ASTM-D2270 105

ASTM-D97 -12

ASTM-D92 216

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,877

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 <2.5

ASTM-D445 150

ASTM-D445 15,25

ASTM-D2270 102

ASTM-D97 -10

ASTM-D92 212

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,875

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2,0

ASTM-D445 100

ASTM-D445 11,29

ASTM-D2270 98

ASTM-D97 -10

ASTM-D92 210

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,872

ISO VG: 100 ISO VG: 150 ISO VG: 220
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NEW GENERATION
HIGH PERFORMANCE

جيل جديد عالي األداء
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AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
السائل ناقل حركة أوتوماتيكي

AMG Automatic Transmission Fluid is a superior quality fluid specially formulated 
with a high viscosity index, maintaining the performance levels for a longer period 
of use and preventing deposits, gums and varnish formation. Selected additives are 
used to provide higher anti-wear, anti-corrosion and anti-foam ensuring no effects to 
elastomer’s and non-ferrous metals like copper or alloys. These oils ensure precise and 
smooth automatic shifting of gears at very low speeds. 

Formulated for use in all type of automatic gears, torque converters, transmission 
systems, power steering and hydraulic circuits.

سائل ناقل الحركة األوتوماتييك من AMG هو سائل عايل الجودة تم تركيبه خصيًصا مبؤرش لزوجة مرتفع 
، مام يحافظ عىل مستويات األداء لفرتة أطول من االستخدام ومينع تكون الرواسب واللثة والورنيش. يتم 
استخدام مواد مضافة مختارة لتوفري مقاومة عالية للتآكل والتآكل والرغوة مام يضمن عدم وجود تأثريات عىل 
املطاط الصناعي واملعادن غري الحديدية مثل النحاس أو السبائك. تضمن هذه الزيوت النقل التلقايئ الدقيق 

والسلس للرتوس برسعات منخفضة جًدا.

ُمصمم لالستخدام يف جميع أنواع الرتوس األوتوماتيكية ومحوالت عزم الدوران وأنظمة النقل والتوجيه املعزز 
والدوائر الهيدروليكية.

تتضمن جودة تغيري الرتوس إجراء إمساك سلس دون انزالق مفرط وخاٍل من الرثثرة.	 
الطقس شديد 	  البدء يف  للدوائر عند  الزائد  للتخلص من االهتزازات والحمل  الحرارة  سيولة منخفضة 

الربودة.
خاصية مقاومة التآكل والصدأ باإلضافة إىل خاصية مقاومة الرغوة العالية تعطي عمرًا طويالً وال تؤثر 	 

عىل النحاس وموانع الترسب.
خصائص مقاومة التآكل تحمي أسنان الرتوس ومحامل الدفع واملضخات.	 

• The Quality of gear changing implies a smooth clutching action without excessive 
slide and free from chatter.

• Low temperature fluidity to eliminate jerking and overloading of circuits when 
starting in very cold weather.

• Anti-corrosion and anti-rust property as well as high anti foaming property gives 
extended life and does not effects copper and seals.

• Anti-wear properties protect gear toothing, thrust bearings and pumps.

BENEFITS فوائد

DESCRIPTIONوصف
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SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 RED / أحمر

ASTM-D445 51,35

ASTM-D445 7,501

ASTM-D2270 109

ASTM-D97 -20

ASTM-D92 200

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,851

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 RED / أحمر

ASTM-D445 46,05

ASTM-D445 6,953

ASTM-D2270 108

ASTM-D97 -25

ASTM-D92 206

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,865

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 RED / أحمر

ASTM-D445 46,01

ASTM-D445 7,001

ASTM-D2270 110

ASTM-D97 -23

ASTM-D92 203

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,862

APPEARANCE مظهر خارجي

COLOR اللون

VISCOSITY @ 40 °C, CST CST ، اللزوجة @ 40 درجة مئوية

VISCOSITY @ 100 °C, CST CST ، اللزوجة @ 100 درجة مئوية

VISCOSITY INDEX مؤرش اللزوجة

POUR POINT, °C بور بوينت ، درجة مئوية

FLASH POINT, °C, (COC) )COC( ، نقطة الوميض ، درجة مئوية

WATER IN PETROLEUM PRODUCTS املاء يف املنتجات البرتولية

DENSITY @ 15 °C, KG/L الكثافة @ 15 درجة مئوية ، كجم / لرت

TYPE: A TYPE: DEX II TYPE: DEX III

AVAILABLE PACKING SIZE

1L 4L 5L 20L 25L 200L

Other grades of lubricants can be blended as per customers request. These typical results are of existing production. The future 
production will confirm to our blending specifications hence any variations in these results till not affect the product performance. 
Bottle design and color are for illustration purpose only there may be a slight difference in the actual product.

حجم التعبئة المتاح
4 لرت حجم التعبئة والتغليف األخرى ميكن أن تكون متاحة عند الطلب200 لرت25 لرت20 لرت5 لرت1 لرت

ميكن مزج أنواع أخرى من زيوت التشحيم حسب طلب العميل. هذه النتائج النموذجية هي من اإلنتاج الحايل. سيؤكد اإلنتاج املستقبيل عىل مواصفات الخلط لدينا ومن ثم فإن أي اختالفات يف 

هذه النتائج حتى ال تؤثر عىل أداء املنتج. تصميم الزجاجة ولونها لغرض التوضيح فقط قد يكون هناك اختالف بسيط يف املنتج الفعيل.
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MOTORCYCLE OIL 2T & 4T
2T & 4T زيت دراجة بخارية

AMG 2 Stroke Engine Oil is the finest quality lubricant formulated for two-stroke 
gasoline engines such as motorcycle, scooters, lawn mowers, chain saws, domestic 
and horticultural machines. The oil is also formulated for use in all type of two stroke 
engines and two & three wheelers where API TC and JASO FC are required.

AMG 4 Stroke Engine Oil is the top of the range quality lubricant specially formulated 
for modern 4-stroke motorcycle engines. The friction modifier-free formulation is 
designed to prevent clutch slippage, delivering maximum torque and power to the 
wheels. The oil is also formulated for use in passenger car, light duty diesel & four 
stroke engines. 

زيت املحرك ثنايئ األشواط AMG هو أفضل زيوت تشحيم عالية الجودة تم تركيبها ملحركات البنزين ثنائية 
األشواط مثل الدراجات النارية ، والدراجات البخارية ، وجزازات العشب ، ومناشري السلسلة ، واآلالت املنزلية 
والبستنة. متت صياغة الزيت أيًضا لالستخدام يف جميع أنواع املحركات ثنائية األشواط وعجلتني وثالث عجالت 

.JASO FC و API TC حيث يلزم استخدام

املصممة خصيًصا ملحركات  الجودة  عالية  التشحيم  زيوت  أفضل  األشواط AMG هو  رباعي  املحرك  زيت 
الدراجات النارية الحديثة رباعية األشواط. تم تصميم الرتكيبة الخالية من معدل االحتكاك ملنع انزالق القابض 
، مام يوفر أقىص عزم دوران وقوة للعجالت. تم تصنيع الزيت أيًضا لالستخدام يف سيارات الركاب ، والديزل 

الخفيف ، ومحركات أربعة أشواط.

يعطي حامية أكرب من الحرارة.	 
محصن ضد الصدأ ملنع الصدأ بشكل كبري.	 
يقلل من سامكة الزيت.	 
يحافظ عىل مكونات املحرك نظيفة.	 
يقلل من تلوث شمعة اإلشعال ورواسب املكبس.	 
انخفاض الدخان وانخفاض تكوين الرماد.	 

• Gives greater protection from heat.
• Anti-rust fortified for superior rust prevention.
• Reduces oil thickening.
• Keeps engine components clean.
• Reduces spark plug fouling and piston deposit.
• Low Smoke and low ash formation.

BENEFITS فوائد

DESCRIPTIONوصف
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SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 GREEN/BLUE / أخرض / أزرق

ASTM-D445 107,2

ASTM-D445 11,97

ASTM-D2270 101

ASTM-D97 -15

ASTM-D92 212

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,879

5,5

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2,5

ASTM-D445 229,2

ASTM-D445 20,65

ASTM-D2270 106

ASTM-D97 -27

ASTM-D92 235

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,881

7

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 2,5

ASTM-D445 150,3

ASTM-D445 15,86

ASTM-D2270 110

ASTM-D97 -25

ASTM-D92 229

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,875

6

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 GREEN/BLUE / أخرض / أزرق

ASTM-D445 71,87

ASTM-D445 9,125

ASTM-D2270 102

ASTM-D97 -13

ASTM-D92 210

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,875

5,5

APPEARANCE مظهر خارجي

COLOR اللون

VISCOSITY @ 40 °C, CST CST ، اللزوجة @ 40 درجة مئوية

VISCOSITY @ 100 °C, CST CST ، اللزوجة @ 100 درجة مئوية

VISCOSITY INDEX مؤرش اللزوجة

POUR POINT, °C بور بوينت ، درجة مئوية

FLASH POINT, °C, (COC) )COC( ، نقطة الوميض ، درجة مئوية

WATER IN PETROLEUM 
PRODUCTS

املاء يف املنتجات البرتولية

DENSITY @ 15 °C, KG/L الكثافة @ 15 درجة مئوية ، كجم / لرت

TBN, MG KOH/G

2T SAE: 20 2T SAE: 30 4T SAE: 20W40 4T SAE: 20W50

AVAILABLE PACKING SIZE

500ML 20L1L 25L 200L 208L Other packing size could be available upon request

Other grades of lubricants can be blended as per customers request. These typical results are of existing production. The future 
production will confirm to our blending specifications hence any variations in these results till not affect the product performance. 
Bottle design and color are for illustration purpose only there may be a slight difference in the actual product.

حجم التعبئة المتاح
1 لرت حجم التعبئة والتغليف األخرى ميكن أن تكون متاحة عند الطلب208 لرت200 لرت25 لرت20 لرت500 مل

ميكن مزج أنواع أخرى من زيوت التشحيم حسب طلب العميل. هذه النتائج النموذجية هي من اإلنتاج الحايل. سيؤكد اإلنتاج املستقبيل عىل مواصفات الخلط لدينا ومن ثم فإن أي اختالفات يف 

هذه النتائج حتى ال تؤثر عىل أداء املنتج. تصميم الزجاجة ولونها لغرض التوضيح فقط قد يكون هناك اختالف بسيط يف املنتج الفعيل.

18

2T & 4T زيت دراجة بخارية - AMG LUBRICANTSAMG LUBRICANTS - 2T & 4T MOTORCYCLE OIL



OUTBOARD MOTOR OIL
زيت محرك خارجي

AMG Outboard Motor Oil is a premium quality ash less two-stroke outboard lubricant 
formulated from high quality mineral base oils with ash less additive package. It is 
developed for high powered water-cooled outboard engines fitted with oil-injection or 
premix systems and provides very good level of cleanliness and protection. Formulated 
for use in all water cooled two-stroke outboard engines where TC-WJ or earlier is 
required. 

زيت املحرك الخارجي من AMG هو زيت تشحيم خارجي عايل الجودة بدون رماد ثنايئ األشواط مصنوع 
من زيوت أساسية معدنية عالية الجودة مع حزمة مضافة أقل من الرماد. تم تطويره للمحركات الخارجية 
ذات الطاقة العالية واملربدة باملياه واملزودة بأنظمة حقن الزيت أو الخلط املسبق ويوفر مستوى جيد جًدا 
من النظافة والحامية. متت صياغته لالستخدام يف جميع املحركات الخارجية ثنائية األشواط املربدة باملاء والتي 

تتطلب TC-WJ أو ما قبله.

يحمي األسطح املعدنية بشكل فعال من التآكل.	 
قدرة ممتازة عىل املضخة ذات درجة الحرارة املنخفضة لجميع التطبيقات.	 
يوفر أقىص حامية للمحرك ضد الصدأ والتآكل ورواسب الحأمة.	 
وقاذورات 	  املحمل  فشل   ، املنفذ  رواسب   ، الحلقي  االلتصاق   ، االحتكاك  بسبب  األعطال  من  يحمي 

السدادة.

• Effectively guards metal surfaces from corrosion.
• Outstanding low temperature pump ability for all applications.
• Provides maximum engine protection against rust, corrosion and sludge deposits.
• Protects against failures due to scuffing, ring sticking, port deposits, bearing failures 

and plug fouling.

BENEFITS فوائد

DESCRIPTIONوصف
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SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL C & B

ASTM-D1500 BLUE / GREEN / أزرق أخرض

ASTM-D445 62,47

ASTM-D445 8,521

ASTM-D2270 108

ASTM-D97 -18

ASTM-D92 102

ASTM-D95 NIL

ASTM-D1298 0,879

ASTM-D2869 5,2

APPEARANCE مظهر خارجي

COLOR اللون

VISCOSITY @ 40 °C, CST CST ، اللزوجة @ 40 درجة مئوية

VISCOSITY @ 100 °C, CST CST ، اللزوجة @ 100 درجة مئوية

VISCOSITY INDEX مؤرش اللزوجة

POUR POINT, °C بور بوينت ، درجة مئوية

FLASH POINT, °C, (COC) )COC( ، نقطة الوميض ، درجة مئوية

WATER IN PETROLEUM PRODUCTS املاء يف املنتجات البرتولية

DENSITY @ 15 °C, KG/L الكثافة @ 15 درجة مئوية ، كجم / لرت

TBN, MG KOH/G

TC-W3

AVAILABLE PACKING SIZE

20L1L 25L 200L 208L Other packing size could be available upon request

Other grades of lubricants can be blended as per customers request. These typical results are of existing production. The future 
production will confirm to our blending specifications hence any variations in these results till not affect the product performance. 
Bottle design and color are for illustration purpose only there may be a slight difference in the actual product.

حجم التعبئة المتاح
حجم التعبئة والتغليف األخرى ميكن أن تكون متاحة عند الطلب208 لرت200 لرت25 لرت20 لرت1 لرت

ميكن مزج أنواع أخرى من زيوت التشحيم حسب طلب العميل. هذه النتائج النموذجية هي من اإلنتاج الحايل. سيؤكد اإلنتاج املستقبيل عىل مواصفات الخلط لدينا ومن ثم فإن أي اختالفات يف 

هذه النتائج حتى ال تؤثر عىل أداء املنتج. تصميم الزجاجة ولونها لغرض التوضيح فقط قد يكون هناك اختالف بسيط يف املنتج الفعيل.
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BRAKE FLUID
زيت الفرامل

AMG Brake Fluid is a premium quality fluid formulated from specially with high dry 
and wet boiling points adjusted to high temperatures encountered in breaking systems 
preventing vapor lock. It provides protection for metals and used in the braking systems 
and is compatible with rubber seals and hoses. Particularly suitable for brake circuits in 
severe conditions. Recommended for use in all passenger cars, trucks, buses and heavy 
duty vehicles where the manufacturer recommends the use of DOT 3 or DOT 4 fluids. 

سائل الفرامل AMG هو سائل عايل الجودة مصنوع خصيًصا مع درجات غليان رطبة وجافة عالية يتم ضبطها 
للمعادن  الحامية  يوفر  البخار.  قفل  متنع  التي  التكسري  أنظمة  تصادفها  التي  العالية  الحرارة  درجات  عىل 
لدوائر  املطاطية والخراطيم. مناسب بشكل خاص  الترسب  الكبح ويتوافق مع موانع  أنظمة  ويستخدم يف 
الفرامل يف الظروف القاسية. يوىص باستخدامه يف جميع سيارات الركاب والشاحنات والحافالت واملركبات 

.4 DOT 3 أو DOT الثقيلة حيث تويص الرشكة املصنعة باستخدام سوائل

خصائص تشحيم ممتازة.	 
استجابة الكبح عىل نحو سلس وآمن.	 
توافق جيد للغاية مع الختم.	 
تحكم فعال للغاية يف التآكل والصدأ.	 

• Excellent lubricity properties.
• Smooth and safe braking response.
• Very good seal compatibility.
• Highly effective control over corrosion and rust.

BENEFITS فوائد

DESCRIPTIONوصف
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SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL LIGHT AMBER / ضوء العنرب

ASTM-D2983 < 1800

ASTM-D445 > 1.5

ASTM-D1121 7 - 11.5

SAE J1703 265

SAE J1703 163

SPECIFICATION / تخصيص

VISUAL LIGHT AMBER / ضوء العنرب

ASTM-D2983 < 1500

ASTM-D445 > 1.5

ASTM-D1121 7 - 11.5

SAE J1703 240

SAE J1703 148

 

APPEARANCE  مظهر خارجي

VISCOSITY @ 40 °C, MM2/SEC اللزوجة عند 40 درجة مئوية ، مم 2 / يس يس

VISCOSITY @ 100 °C, CST cst ، اللزوجة @ 100 درجة مئوية

pH فتاه

ERBP, °C ERBP ، درجة مئوية

WET ERBP,  °C WET ERBP ، درجة مئوية

DOT - 4DOT - 3

AVAILABLE PACKING SIZE حجم التعبئة المتاح
200ML 200250ML مل 250500ML مل 500Other packing size could be available upon request مل حجم التعبئة والتغليف األخرى ميكن أن تكون متاحة عند الطلب

Other grades of lubricants can be blended as per customers request. These typical results are of existing production. The future 
production will confirm to our blending specifications hence any variations in these results till not affect the product performance. 
Bottle design and color are for illustration purpose only there may be a slight difference in the actual product.

ميكن مزج أنواع أخرى من زيوت التشحيم حسب طلب العميل. هذه النتائج النموذجية هي من اإلنتاج الحايل. سيؤكد اإلنتاج املستقبيل عىل مواصفات الخلط لدينا ومن ثم فإن أي اختالفات يف 

هذه النتائج حتى ال تؤثر عىل أداء املنتج. تصميم الزجاجة ولونها لغرض التوضيح فقط قد يكون هناك اختالف بسيط يف املنتج الفعيل.
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COOLANT
المبرد / التجمد

AMG Coolant / Antifreeze is a premium long-life glycol based liquid coolant, with special 
rust and corrosion inhibitors which free amines, nitrates and phosphates. This coolant 
is available in various concentration as required for its application. Recommended 
for use in all internal combustion engines, cars, trucks, agricultural and constructional 
machinery equipment’s. It can be used in 30 % - 70 % concentrated ethylene glycol as 
per freezing and boiling point requirements. 

سائل التربيد أو مضاد التجمد AMG عبارة عن سائل تربيد سائل ممتاز طويل العمر يعتمد عىل الجليكول 
، مع مثبطات الصدأ والتآكل التي تحرر األمينات والنرتات والفوسفات. يتوفر املربد هذا برتكيزات مختلفة 
والشاحنات  والسيارات  الداخيل  االحرتاق  محركات  جميع  يف  باستخدامه  يوىص  لتطبيقه.  الحاجة  حسب 
واآلالت الزراعية واإلنشائية. ميكن استخدامه بنسبة 30٪ - 70٪ جاليكول اإليثيلني املركز حسب متطلبات 

نقطة التجميد والغليان.

يوفر حامية طويلة األمد ضد التجمد والتآكل يف دوائر التربيد.	 
تعمل املثبطات الكيميائية عىل تقليل تآكل النحاس ، واللحام ، والنحاس األصفر ، والفوالذ ، والحديد 	 

الزهر ، ومعادن األلومنيوم التي يشيع استخدامها يف أنظمة التربيد.
يوفر التربيد املمتاز موثوقية محسنة وتقليل الصيانة.	 

• Provide long lasting protection against freezing and corrosion in cooling circuits.
• Chemical inhibitors minimize corrosion of copper, solder, brass, steel, cast iron 

and aluminum metals which are commonly used in coolant systems.
• Excellent cooling provides improved reliability and reduced maintenance.

BENEFITS فوائد

DESCRIPTIONوصف

23



SPECIFICATION / تخصيص

GREEN / لون أخرض

1,109

160

3,12

8,5

-55

SPECIFICATION / تخصيص

GREEN / لون أخرض

1,056

120

50

8,2

-37

SPECIFICATION / تخصيص

GREEN / لون أخرض

1,041

115

70

8,1

-24

APPEARANCE مظهر خارجي

DENSITY @ 20 °C, KG/L الكثافة @ 20 درجة مئوية ، كجم / لرت

BOILING POINT   °C نقطة الغليان درجة مئوية

WATER CONTENT   WT% محتوى املاء بالوزن٪

pH  50%  SOLUTION IN WATER درجة الحموضة 50٪ محلول يف املاء

FREEZING POINT °C  C ° نقطة التجميد

100% CONCENTRATION /50% CONCENTRATION /30% CONCENTRATION / 30 تركيز٪ ٪50 تركيز ٪100 تركيز

AVAILABLE PACKING SIZE

20L5L 25L 200L 208L Other packing size could be available upon request

Other grades of lubricants can be blended as per customers request. These typical results are of existing production. The future 
production will confirm to our blending specifications hence any variations in these results till not affect the product performance. 
Bottle design and color are for illustration purpose only there may be a slight difference in the actual product.

حجم التعبئة المتاح
حجم التعبئة والتغليف األخرى ميكن أن تكون متاحة عند الطلب208 لرت200 لرت25 لرت20 لرت5 لرت

ميكن مزج أنواع أخرى من زيوت التشحيم حسب طلب العميل. هذه النتائج النموذجية هي من اإلنتاج الحايل. سيؤكد اإلنتاج املستقبيل عىل مواصفات الخلط لدينا ومن ثم فإن أي اختالفات يف 

هذه النتائج حتى ال تؤثر عىل أداء املنتج. تصميم الزجاجة ولونها لغرض التوضيح فقط قد يكون هناك اختالف بسيط يف املنتج الفعيل.
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GREASE
شحم

AMG Grease is the finest quality multipurpose grease formulated with high quality base 
oils and a set of additives. These include oxidation and rust inhibitors. Recommended 
for automotive and industrial applications operating in moderate temperatures and 
load. Intended to lubricate chassis components, wheel bearings, clutch bearings, 
universal joints and ball joints. For extreme pressure usage, Lithium based grease is 
recommended as bearing is subjected to shock loading. 

شحم AMG هو أفضل أنواع الشحوم متعددة األغراض ذات الجودة العالية والتي تتكون من زيوت أساسية 
عالية الجودة ومجموعة من اإلضافات. وهي تشمل مثبطات األكسدة والصدأ. يوىص به لتطبيقات السيارات 
والتطبيقات الصناعية التي تعمل يف درجات حرارة وحمل معتدلني. الغرض منه هو تشحيم مكونات الهيكل 
ومحامل العجالت ومحامل القابض والوصالت العامة واملفاصل الكروية. الستخدام الضغط الشديد ، يوىص 

باستخدام شحم أساسه الليثيوم ألن املحمل يتعرض لتحميل الصدمات.

استقرار القص واألكسدة املتميزين مام يضمن األداء املريض.	 
تزييت فعال تحت رشط الحدود.	 
تحكم عايل يف املكونات ضد الصدأ.	 
يشكل طبقة سميكة متينة عىل األسطح املعدنية.	 
حامية جيدة لألسطح املعدنية من التآكل ومقاومة عالية لالهتزاز.	 

• Outstanding shear and oxidation stability which ensures satisfactory performance.
• Effective lubrication under boundary condition.
• High control overbearing components against rust.
• Forms a thick tenacious coating on metal surfaces.
• Good protection to metal surfaces from corrosion and high resistance to vibration.

BENEFITS فوائد

DESCRIPTIONوصف
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SPECIFICATION / تخصيص

LITHIUM / الليثيوم

VISUAL YELLOW / أصفر

ASTM-D217 265 - 295

ASTM-D566 205

SPECIFICATION / تخصيص

LITHIUM / الليثيوم

VISUAL YELLOW / أصفر

ASTM-D217 220 - 250

ASTM-D566 211

SPECIFICATION / تخصيص

CALCIUM / الكالسيوم

VISUAL YELLOW / أصفر

ASTM-D217 220 - 250

ASTM-D566 95

 

SOAP TYPE نوع الصابون

APPEARANCE مظهر خارجي

PENETRATION WORKED @ 25 °C عملت االخرتاق عند 25 درجة مئوية

DROPPING POINT نقطة اسقاط

CALCIUM NLGI 3LITHIUM NLGI 3LITHIUM NLGI 2

AVAILABLE PACKING SIZE

200G 500G 1KG 15KG 180KG Other packing size could be available upon request

Other grades of lubricants can be blended as per customers request. These typical results are of existing production. The future 
production will confirm to our blending specifications hence any variations in these results till not affect the product performance. 
Bottle design and color are for illustration purpose only there may be a slight difference in the actual product.

حجم التعبئة المتاح
حجم التعبئة والتغليف األخرى ميكن أن تكون متاحة عند الطلب180 كجم15 كجم1 كجم500 جرام200 جرام

ميكن مزج أنواع أخرى من زيوت التشحيم حسب طلب العميل. هذه النتائج النموذجية هي من اإلنتاج الحايل. سيؤكد اإلنتاج املستقبيل عىل مواصفات الخلط لدينا ومن ثم فإن أي اختالفات يف 

هذه النتائج حتى ال تؤثر عىل أداء املنتج. تصميم الزجاجة ولونها لغرض التوضيح فقط قد يكون هناك اختالف بسيط يف املنتج الفعيل.
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WWW.AMGLUBRICANTS.COM

East Tower General Trading LLC
P.O. Box 4170, Emirates NBD Gold Building, 
Office No. 302, Opp. Baniyas Abra Station
Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971-4-2384904
Fax: +971-4-2384905
Email: info@amglubricants.com

Trade Partner : Insiya Enterprises
Suite No. 405, 4th Floor, Industrial Town Plaza 
Opp. Sindh Madressa, Shahra-e-Liaquat
Karachi, Pakistan

Tel: +922132465313
Fax: +922132465321
Email: mujtaba@insiyaentp.com

CONTACT DETAILS:


