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Η Bardahl Manufacturing Corporation για 70 χρόνια παράγει και 
διανέμει παγκοσμίως, κορυφαίας ποιότητας λιπαντικά και πρόσθετα, 
σε διάφορες κατηγορίες: αυτοκινητοβιομηχανία, βιομηχανία, 
μηχανοκίνητο αθλητισμό, ναυτιλία, αεροδιαστημική.
Η Bardahl είναι μια πολυεθνική εταιρεία που διανέμει σε περισσότερες 
από 80 χώρες και λειτουργεί εργοστάσια παραγωγής και συσκευασίας 
σε 8 από αυτές.
Στην ερευνητικό κέντρο της Bardahl στο Σιάτλ (Ουάσινγκτον, ΗΠΑ) 
πραγματοποιούνται συνεχώς ρεαλιστικές δοκιμασίες σε οχήματα και 
μηχανήματα, από το αυστηρό ερευνητικό προσωπικό ώστε τα προϊόντα 
να ανταποκρίνονται πάντα στις δύσκολες απαιτήσεις των σημερινών 
κινητήρων.

Σήμερα η Bardahl απολαμβάνει την καλύτερη φήμη στον κόσμο, καθώς 
η βασική σύνθεση των προϊόντων Bardahl είναι εντελώς μοναδική, και 
έτσι διαφέρουν από τα ανταγωνιστικά προϊόντα, με σαφή τρόπο, για 
την κορυφαία ποιότητα και την απόλυτη αξιοπιστία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Η Polar Plus Formula, ανακαλύφθηκε από τον Ole Bardahl το 1939 και 
τέθηκε αμέσως υπό στρατιωτικό απόρρητο από την κυβέρνηση των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Εκείνη την περίοδο η Αμερική είχε αναμιχθεί στον Δεύτερο Παγκόσμιο.

Ο Ole Bardahl ίδρυσε την εταιρεία Bardahl Manufacturing Corporation 
και επινόησε την σύνθεση Polar Plus η οποία αποτελείται από ηλεκτρικά 
φορτισμένα μόρια ικανά να δρούνε χημικά ανάμεσα στα μέταλλα του 
κινητήρα ως μικρο-μαγνήτες. Αυτά τα μόρια μπορούν να μειώσουν την 
τριβή μεταξύ των δύο μεταλλικών επιφανειών σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
εξασφαλίζεται η σωστή λίπανση, ακόμη και εν απουσία του λιπαντικού!

Ήταν ουσιαστικά ο λόγος αυτός που οδήγησε την Αμερικανική κυβέρνηση 
να θέσει υπό στρατιωτικό απόρρητο αυτόν τον επαναστατικό τύπο 
λιπαντικού. Η χρήση αυτού του λιπαντικού στο στρατό, συνίστατο στον 
εξοπλισμό των μαχητικών ώστε να επιτρέπει στον οδηγό να επιστρέψει 
σε μια βάση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που η δεξαμενή είχε 
πληγεί από ένα καταιγισμό από σφαίρες. Το χτύπημα της δεξαμενής 
από μια τέτοια περίπτωση στην πραγματικότητα έχει ως αποτέλεσμα 
την εκκένωση της, το οποίο οδηγεί σε βλάβη του κινητήρα και την 
επακόλουθη απώλεια του ελέγχου του αεροσκάφους.
Η εξαιρετική αποτελεσματικότητα της Bardahl Polar Plus (η οποία 
κρατά υπό έλεγχο την τριβή στον κινητήρα, ακόμη και εν απουσία 
του λιπαντικού) επέτρεπε στον χειριστή να διατηρεί την κυριότητα του 
αεροσκάφους ώστε να εκτελεί την προσγείωση έκτακτης ανάγκης.
Η σύνθεση ‘’Bardahl Polar Plus’’ εξακολουθεί να είναι η βάση όλων 
των λιπαντικών Bardahl τα οποία κατά τη διάρκεια των ετών έχουν 
τελειοποιηθεί και εξελιχθεί, ώστε να μπορούν να διατηρούν εξαιρετικές 
τις επιδόσεις τους.

Η Bardahl είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή πρόσθετων 
και λιπαντικών για πάνω από 70 χρόνια και επενδύει στην έρευνα και 
την ανάπτυξη για να εξασφαλίσει στους πελάτες της την υψηλότερη 
ποιότητα των προϊόντων, τα οποία είναι σε θέση να προσφέρουν 
εξαιρετική απόδοση πάντα.
Η δύναμή μας έγκειται στην ποιότητα της δουλειάς μας και την 
αποκλειστικότητα των σκευασμάτων που αποτελούν τη βάση των 
προϊόντων μας (Σύνθεση και Σύνθεση Fullerene Polar Plus).

Βαδίσουμε με μία φιλοσοφία: πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την 
ποιότητα του τελικού προϊόντος και τα κανάλια διανομής του προϊόντος 
(εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι έμποροι).
Η Bardahl προτείνεται ως επιλογή εκείνων που θέλουν το καλύτερο όσον 
αφορά την αξιοπιστία και την απόδοση, είτε αφορά επαγγελματίες, είτε 
εκείνους που χρησιμοποιούν προϊόντα BARDAHL για την καθημερινή 
χρήση των οχημάτων τους.

Ο ιδρυτής, Ole Bardahl, δημιούργησε αυτήν την εταιρεία με ένα 
όραμα:
“Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τα καλύτερα προϊόντα στο είδος 
τους, δεν θα τα κάνουμε καθόλου”.

Έτσι συνεχίζετε για πολλές δεκαετίες ακόμη.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΕΝΔΟΞΟΥ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ!

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ BARDAHL

Ole Bardahl
Ιδρυτής της Bardahl
(1902 - 1989)
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Η μοναδική σύνθεση Bardahl Polar Plus είναι ένας συνδυασμός 
χημικών ουσιών που περιέχονται στα λιπαντικά Bardahl, ο οποίος 
μειώνει σημαντικά την τριβή μεταξύ όλων των κινουμένων μερών του 
κινητήρα. Είναι ένα μείγμα μοναδικό όσον αφορά την ικανότητα να 
διατηρεί τις επιφάνειες από τη φθορά και τη διάβρωση. Η εξήγηση 
βρίσκεται στην μοριακή δομή των ενώσεων των οποίων τα μόρια Bar-
dahl έχουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο και ως εκ τούτου έλκονται σε 
μεταλλικές επιφάνειες. Πολικά μόρια Bardahl συμπεριφέρονται σαν 
μικρο-μαγνήτες, οι οποίοι επικάθονται στις μεταλλικές επιφάνειες και 
σχηματίζουν ένα εξαιρετικά ανθεκτικό λιπαντικό 
φράγμα.
Η σύνθεση Polar Plus εξασφαλίζει ένα διπλό 
επίπεδο προστασίας το οποίο αποτελείται από 
ένα λιπαντικό φιλμ στην επιφάνεια, στο οποίο 
προστίθεται ένα στρώμα πολικών μορίων τα 
οποία είναι σε θέση να προσκολληθούν σταθερά 
στις μεταλλικές επιφάνειες του κινητήρα, 
δημιουργώντας έτσι ένα φράγμα μόνιμης 
προστασίας.
Η σύνθεση Bardahl Polar Plus αυξάνει την ισχύ 
του κινητήρα, την προστασία του από τη φθορά 
ακόμα και σε κρίσιμες συνθήκες λίπανσης, όπως ‘’κρύες’’ εκκινήσεις, 
υψηλές θερμοκρασίες και ακραία χρήση.

Η σύνθεση Bardahl εξασφαλίζει υψηλότερη απόδοση από τα συμβατικά 
λιπαντικά.

BARDAHL POLAR PLUS

Χωρίς Bardahl 
Polar Plus

Με Bardahl 
Polar Plus
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Το 1996, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον (Τέξας, Η.Π.Α.), 
έλαβαν το βραβείο Νόμπελ Χημείας για την ανακάλυψη μιας νέας 
μορφής του άνθρακα που ονομάζεται φουλλερένιο που αποτελείται 
από 60 άτομα τα οποία συγκεντρώνονται σε μία τρισδιάστατη δομή 
παρόμοια με μια μπάλα ποδοσφαίρου.

Το τεχνικό προσωπικό Bardahl, μετά από αρκετά χρόνια εργαστηριακής 
μελέτης, έχει αναπτύξει έναν τύπο που σας επιτρέπει να επωφεληθείτε 
από τις μοναδικές δυνατότητες του μορίου Fullerene C60.

Τα μόρια που περιέχονται στα
λιπαντικά Bardahl C60, συμπεριφέρονται
ως μικρο-ρουλεμάν που παρεμβάλλονται
μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών του
κινητήρα, δημιουργώντας ένα στρώμα
κατά της τριβής, που σας επιτρέπει να
αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες
του κινητήρα και αποτρέπει την φθορά και
την διάβρωση.

Η Bardahl είναι ο μόνος κατασκευαστής λιπαντικών που έχουν 
αναπτύξει έναν τύπο που χρησιμοποιεί το την χημική σύνθεση Fuller-
ence C60.

ΦΟΥΛΛΕΡΕΝΙΟ

Η ΤΡΙΠΛΗ ΔΡΑΣΗ

ΔΟΚΙΜΕΣ

Δοκιμή με 4 σφαίρες.
Χωρίς Bardahl

ΠΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

Οι 3 μπάλες, βουτηγμένες στο λάδι, υπό 
πίεση και περιστροφική κίνηση της τέταρτης 
σφαίρας. Η ταχύτητα περιστροφής είναι 
συνεχής, 1800 στροφές / λεπτό. Η πίεση 
αυξάνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής, μέχρι και 1000kg.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΦΙΛΜ

ΜΟΡΙΑ 
ΦΟΥΛΛΕΡΕΝΙΟΥ

Με Bardahl

Σε μια σειρά από δοκιμές που 
πραγματοποιήθηκαν στο χημικό εργαστήριο 
της Γαλλικής Κυβερνήσεως, πιστοποιήθηκε ότι 
η φόρμουλα Bardahl, είναι σε θέση να μειώσει 
την φθορά, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
της μηχανής, κατά 47% σε σύγκριση με ένα 
κανονικό λιπαντικό, και ακόμη και 77% κατά 
τη διάρκεια της πιο επίπονης, κίνησης του 
κινητήρα.

Η αποτελεσματικότητα του Bardahl

Κατεύθυνση επαφής ολίσθησης
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Το μόριο του φουλλερενίου C60 αποτελείται από άτομα άνθρακα που σχηματίζουν 
μια σφαιρική δομή που αποτελείται από 12 πεντάγωνα και 20 εξάγωνα.
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Είναι ένα ισχυρό πρόσθετο, το οποίο 
προστίθεται στο καύσιμο με την ικανότητα 
να βελτιώνει την απόδοση και να αυξάνει τον 
αριθμό των οκτανίων. 
Το Bardahl Octane Booster χρησιμοποιείται 
στην σύνθεση των προσθέτων καυσίμου, 
με σκοπό να βελτιώσει την απόδοση του 
κινητήρα και να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις 
δυνατότητες του.

Διάφοροι παράγοντες έχουν ωθήσει την Bardahl να ξεκινήσει μια 
έρευνα για να αναπτύξει μια νέα φόρμουλα που θα ανταποκρίνεται 
στις  ανάγκες των σύγχρονων κινητήρων, οι οποίοι υπόκεινται σε 
μεγαλύτερη τριβή και στον κίνδυνο της οξείδωσης.
Το τεχνικό προσωπικό της Bardahl, μετά από αρκετά χρόνια εργασίας, 
έχει αναπτύξει μια βελτιωμένη φόρμουλα όσον αφορά στην «πολική 
έλξη» (τεχνική που διακρίνει τα λιπαντικά Bardahl και έκανε το όνομα 
της γνωστό στον κόσμο) με το μόριο C60 Fullerene.
Τα μόρια των Fullerene C60, λειτουργούν ως μικρά ρουλεμάν που 
παρεμβάλλονται μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών και είναι ικανά 
να μειώνουν δραστικά την τριβή και τα φαινόμενα της οξείδωσης και 
της διάβρωσης του κινητήρα.
Το Fullerene Bardahl Polar Plus προσφέρει ένα τριπλό στρώμα 
προστασίας στον κινητήρα:
-Μια στρώση λιπαντικού φίλμ
-Μια περιοχή πολικών μορίων (Polar Plus)
-Έναν μηχανισμό προστασίας από μόρια Fullerene όπως τα C60 

Η σύνθεση Bardahl εξασφαλίζει υψηλότερη απόδοση από τα συμβατικά 
λιπαντικά.

Octane Booster

Μεγαλύτερη  Αντίσταση κατά 
της φθοράς, της οξείδωσης 
και της διάβρωσης
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Το κύριο καθήκον του λιπαντικού είναι:

• Μείωση της τριβής μεταξύ των κινούμενων μηχανικών μερών τα 
οποία   βρίσκονται σε επαφή το ένα με το άλλο.
• Η προστασία των επιφανειών από τη φθορά.

Τα φαινόμενα της τριβής και της φθοράς συμβαίνουν όταν δύο 
επιφάνειες τρίβονται μεταξύ τους.

ΥΓΡΗ ΤΡΙΒΗ < ΞΗΡΗ ΤΡΙΒΗ

Η τριβή είναι η αντίσταση στην κίνηση και προήλθε από την συνεχή 
επαφή.

• Μειώνει την ενέργεια ενός κινητήρα
• Δημιουργεί θερμότητα

Φθορά είναι η καταστροφή των υλικών επιφάνειας.

• Καταστρέφει τα μηχανικά μέρη, φθείροντας τις επιφάνειες

ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Το λιπαντικό συμβάλλει στην ψύξη του κινητήρα με τη μεταφορά 
θερμότητας από θερμότερες περιοχές σε ψυχρότερες από αυτές, 
λειτουργώντας ως ψυκτικό μέσο

• Διατηρεί τον κινητήρα καθαρό
• Επιτρέπει το σφράγισμα μεταξύ των τσιμουχών του πιστονιού και 
του κυλίνδρου καύσεως.

Ιδιότητες των λιπαντικών

Τα λιπαντικά δημιουργούνται με το συνδυασμό των βασικών 
λιπαντικών και των προσθέτων.
Τα πρόσθετα μπορούν να ενεργούν μόνο στο λιπαντικό, δηλαδή, να 
λύσει τα προβλήματα του ίδιου του λιπαντικού (π.χ., αντιοξειδωτικά, 
αντιαφρώδη) ή μπορεί να ενεργεί άμεσα επί της απόδοσης του 
κινητήρα (π.χ., αντι-τριβής, αντι-φθοράς).

BARDAHL LUBRICANTS

Η σύνθεση των λιπαντικών Bardahl προσφέρει υψηλότερη τεχνολογία 
λίπανσης από τα συμβατικά λιπαντικά. Ο λόγος είναι, ότι εκτός 
του συνδυασμού βασικών λιπαντικών και προσθέτων, η BARDAHL 
χρησιμοποιεί επιπλέον τεχνικές κατά την δημιουργία των προϊόντων 
της όπως:

• Polar Plus formula Bardahl
• Formula Bardahl Fullerence C60

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το προϊόν να παρέχει ανώτερες ιδιότητες 
τριβής, φθοράς και πρόληψης κατά της διάβρωσης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
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Οι εγκαταστάσεις που εγγυώνται την ποιότητα Bardahl βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και ανανεώνονται συνεχώς.

Η παραγωγή λαμβάνει χώρα σε μία από τις πιο εκσυγχρονισμένες 
μονάδες παραγωγής λιπαντικών χρησιμοποιώντας μόνο τις καλύτερες 
πρώτες ύλες.

Η ανάμιξη (blending) διεξάγεται με μηχανικούς αναδευτήρες σε 
θερμικές δεξαμενές, ικανή να εγγυηθεί την τέλεια και γρήγορη 
ομογενοποίηση των συστατικών του μίγματος.

Η ακριβής και πολύπλοκη σχεδίαση των σωληνώσεων (piping), μαζί με 
ένα εξελιγμένο σύστημα κεντρικού ελέγχου, επιτρέπει να αποφεύγεται 
η διασταύρωση των υγρών, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους 
μέσα στις δεξαμενές εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την υψηλή 
ποιότητα παραγωγής.

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 



BARDAHL C60 Series
LUBRICANTS & FLUIDS
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Εξαιρετικής απόδοσης, 100% συνθετικό, λιπαντικό βενζινοκινητήρων και 
πετρελαιοκινητήρων, εξοπλισμένων με την τελευταία γενιά συστημάτων 
επεξεργασίας των καυσαερίων, που απαιτούν λιπαντικά Low SAPS.

Η μοναδική δράση του Τύπου ‘’Bardahl Polar Plus + Fullerene’’ παρέχει ένα 
τριπλό στρώμα προστασίας από την τριβή και τη φθορά.
Τα μόρια των Fullerene C60 δρουν ως μικρο-ρουλεμάν, τα οποία 
παρεμβάλλονται μεταξύ των μεταλλικών μερών για να μειώσει την περαιτέρω 
τριβή και τη φθορά με την αύξηση της αποδοτικότητας του κινητήρα.

Τα λιπαντικά Bardahl παρέχουν υψηλότερη απόδοση από τα συμβατικά 
λιπαντικά.

Ιδανικό λιπαντικό για βελτιωμένους κινητήρες με αυξημένη ιπποδύναμη, του 
VW Group.

• ACEA C3 
MB 229.51

• VW 504.00-507.00
• BMW Longlife 04
• Porsche C30 

SAE 5W-30

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24Χ1L

Εξαιρετικής απόδοσης, 100% συνθετικό, λιπαντικό βενζινοκινητήρων και 
πετρελαιοκινητήρων, εξοπλισμένων με την τελευταία γενιά συστημάτων 
επεξεργασίας των καυσαερίων, που απαιτούν λιπαντικά Low SAPS.

Η μοναδική δράση του Τύπου ‘’Bardahl Polar Plus + Fullerene’’ παρέχει ένα 
τριπλό στρώμα προστασίας από την τριβή και τη φθορά.

Τα μόρια των Fullerene C60 δρουν ως μικρο-ρουλεμάν, τα οποία 
παρεμβάλλονται μεταξύ των μεταλλικών μερών για να μειώσει την περαιτέρω 
τριβή και τη φθορά με την αύξηση της αποδοτικότητας του κινητήρα.
Τα λιπαντικά Bardahl παρέχουν υψηλότερη απόδοση από τα συμβατικά 
λιπαντικά.

• ACEA C3-A3-B4 / API SN-CF
• MB 229.51
• BMW Longlife 04
• VW 504.00-507.00 
• PORSCHE A40 / Ford WSS-M2C917A
• Renault RN0700-RN0710 / GM dexos 2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24Χ1L

TECHNOS C60 5W30 EXCEED

TECHNOS C60 5W40 EXCEED
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Το XTR C60 20W-60 είναι λάδι υψηλού ιξώδους που προσφέρει εξαιρετική 
προστασία του κινητήρα και απόδοση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και 
ακραία πίεση. 
Ιδανικό για rally, αναβάσεις, drift & dragster.

• API SL
• ACEA A3 - B4
• SAE 20W-60

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
12Χ1L

XTR C60 RACING 20W60

Το XTR C60 39.67 10W-60 είναι λάδι υψηλού ιξώδους που προσφέρει 
εξαιρετική προστασία του κινητήρα και απόδοση σε πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες και ακραία πίεση. 
Ιδανικό για rally, αναβάσεις, drift & dragster.

100% συνθετικό

• API SL 
• ACEA A3-B4 
• SAE 10W-60

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
12Χ1L

XTR C60 39.67 RACING 
10W60
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Υψηλής απόδοσης, συνθετικό λιπαντικό, για κινητήρες βενζίνης και 
πετρελαίου, ατμοσφαιρικούς ή υπερτροφοδοτούμενους, καθώς και κινητήρες 
άμεσου ψεκασμού.

Η χρήση υψηλής ποιότητας βασικών λιπαντικών συνθετικής βάσης και 
ειδικών πολυμερών υψηλής σταθερότητας, πετυχαίνει εξαιρετικές επιδόσεις 
όσον αφορά την αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και την διατήρηση της 
λιπαντικής μεμβράνης του λαδιού ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες 
συνθήκες χρήσης,  επιτρέποντάς σας να αυξήσετε τα διαστήματα  αλλαγής  
λαδιών μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Ιδανικό για σπορ οδήγηση.

To XTC C60 10W-40 πληροί τις περισσότερες προδιαγραφές OEM. 
Ανώτερο από τα ημισυνθετικά λιπαντικά.

• ACEA A3 - B4
• API SL-CF
• MB 229.1
• VW 501.01 - 505.00

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24Χ1L

XTC C60 10W40

Υψηλής απόδοσης, συνθετικό λιπαντικό, για κινητήρες βενζίνης και 
πετρελαίου, ατμοσφαιρικούς ή υπερτροφοδοτούμενους, καθώς και κινητήρες 
άμεσου ψεκασμού.

Η χρήση υψηλής ποιότητας βασικών λιπαντικών συνθετικής βάσης και 
ειδικών πολυμερών υψηλής σταθερότητας, πετυχαίνει εξαιρετικές επιδόσεις 
όσον αφορά την αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και την διατήρηση της 
λιπαντικής μεμβράνης του λαδιού ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες 
συνθήκες χρήσης,  επιτρέποντάς σας να αυξήσετε τα διαστήματα  αλλαγής  
λαδιών μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Ιδανικό για σπορ οδήγηση.

To XTC C60 15W-50 πληροί τις περισσότερες προδιαγραφές OEM.
Ανώτερο από τα ημισυνθετικά λιπαντικά.

• ACEA A3 - B4
• API SL-CF
• MB 229.1
• VW 501.01 - 505.00

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24Χ1L

XTC C60 15W-50
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100% συνθετική βαλβολίνη για παραδοσιακά κιβώτια ταχυτήτων και 
διαφορικά hypoid  όπου απαιτείται λιπαντικό περιορισμένης ολίσθησης.
Ιδιαίτερα κατάλληλο για αγωνιστικά αυτοκίνητα που υποβάλλονται σε ακραίες 
συνθήκες λειτουργίας.
Ενισχυμένη  φόρμουλα Bardahl Polar Plus + Fullerence, και πρόσθετα κατά 
της ακραίας πίεσης και της φθοράς.
Για αγωνιστική χρήση.
·	
·	
·	 Καλύτερη μετάδοση.
·	 Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλή θερμοκρασία.
·	 Υψηλή αντοχή στην διάτμηση και την θερμική οξείδωση.

• API GL-5
• SAE J2360

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
12Χ1L

GEAR OIL 4005LS 75W140

100% συνθετική βαλβολίνη για μέγιστη προστασία κατά της φθοράς και των 
βαρέων φορτίων.
Αυξημένη αποτελεσματικότητα ενάντια στην υποβάθμιση του λιπαντικού και 
την θερμική οξείδωση.
Συμβατό με συγχρονιζέ και ελαστομερή.
Για αγωνιστική χρήση.

• API GL-4 / GL-5 / MT-1
• MB 235.8
• MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
12Χ1L

GEAR OIL 4005 75W90
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100% συνθετικό υγρό φρένων. Προσφέρει τέλεια λειτουργία και την ίδια 
απόδοση σε κάθε κατάσταση λειτουργίας.
Συνιστάται για συστήματα ABS και για αγωνιστική χρήση. 
Εξαιρετική απόδοση ακόμα και σε συνθήκες βροχής.
Πολύ υψηλό σημείο βρασμού (+275 C)

• SAE J 1703
• US FMVSS 571.116

Viscosity at -40 C Max. 800cst
Viscosity at +100 C Min. 2,2 cst
Dry boiling (C) Min. 275
m Min. 185
PH 7,542

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24Χ250ml

BRAKE FLUID DOT 5.1

Viscosity at -40C
Viscosity at +100C
Dry boiling (C)
Wet boiling (C)
PH

Max. 800cst
Min. 2,2 cst
Min. 275
Min. 185
7,542

100% συνθετική βαλβολίνη  για μέγιστη προστασία των μηχανικών μερών 
από φθορά που οφείλεται σε βαριά φορτία.
Προσφέρει αυξημένη απόδοση του συστήματος μετάδοσης.
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καθαριότητα των συστημάτων μετάδοσης.
Αυξημένη αντίσταση στην αλλοίωση και στην θερμική οξείδωση.
Συμβατή με συγχρονιζέ και ελαστομερή.

      

      
• API GL-4 / GL-5 / MT-1

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24Χ1L

T&D SYNTHETIC 75W90
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Ιδανικό για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, VW Group, τελευταίας γενιάς, για μέγιστα 
χρονικά διαστήματα συντήρησης. Εξαιρούνται κάποιοι κινητήρες Audi S και Audi TT. 
Προσφέρει βέλτιστη λίπανση, προστασία του περιβάλλοντος 
και οικονομία καυσίμου.
Διευκολύνει την κρύα εκκίνηση, αντέχει σε υψηλές 
θερμοκρασίες.

• ACEA A1 / B1  
• VW 503.00 / 506.00 / 506.01

XTC 0W30

100% συνθετικό λιπαντικό, ειδικά σχεδιασμένο για τη μακροπρόθεσμη προστασία των 
κινητήρων των σύγχρονων αυτοκινήτων και για να διατηρήσει την αποτελεσματικότητα 
του συστήματος μείωσης των εκπομπών ρύπων για την κάλυψη της προδιαγραφής 
VW504.00 και VW507.00 
Συνίσταται για σύγχρονους κινητήρες βενζίνης, υγραερίου 
και πετρελαίου, με ή χωρίς υπερσυμπιεστή και για 
αυτοκίνητα τελευταίας γενιάς που είναι εξοπλισμένα με 
φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου (DPF). 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12X1L

4X5L
205L

XTS 5W30

Το Bardahl XTS 5W40 είναι ένα πολύ υψηλής ποιότητας 100% συνθετικό λιπαντικό για 
κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου Mid Saps, ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ιδανικό για κινητήρες με αντλία έγχυσης, με ή 
χωρίς φίλτρο σωματιδίων  ή SCR.

• API SM / CF
• ACEA C3, A3 / B4
• VW 505.01 / 502.00 and 505.00
• Ford WSS-M2C917A
• MB 229.51
• BMW LL-04 
• PORSCHE

XTS5W40

Εξαιρετικά ρευστό λιπαντικό Mid Saps, 100% συνθετικό, το οποίο προσφέρει μακρά 
προστασία του κινητήρα και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα μείωσης εκπομπών 
ρύπων. Για κινητήρες τελευταίας γενιάς, βενζίνης, πετρελαίου και υγραερίου.
Υπερτροφοδοτούμενους ή ατμοσφαιρικούς. Ιδιαίτερα για 
οχήματα εξοπλισμένα με φίλτρο σωματιδίων (DPF) ή ακόμη 
και με σύστημα μείωσης ρύπων (SCR).

• API SM/CF
• ACEA C3, A3 / B4
• MB 229.31/229.51
• BMW LL-01/LL-04 200

XTC5W30

• ACEA A3/B3/B4, ACEA C3

• VW 504.00/VW 507.00
• MB 229.51
• BMW LL-04,
• PORSCHE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12X1L

4X5L
205L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12X1L

4X5L
205L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12X1L

4X5L
205L
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Full SAPS λιπαντικό, 100% συνθετικό, για κινητήρες που λειτουργούν κάτω από 
δύσκολες συνθήκες όλο το χρόνο και ειδικά για κινητήρες που λειτουργούν σε ψυχρά 
κλίματα.
Ιδανικό για τελευταίας γενιάς κινητήρες, βενζίνης, πετρελαίου 
και υγραερίου, υπερτροφοδοτούμενους ή ατμοσφαιρικούς.

• API SL/SJ/CF
• ACEA A3/B3/B4
• VW 502.00 / 505.00
• MB 229.3
• BMW LL
• PORSCHE

XTC5W40

Το XTC FE 5W30 Syntronic είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα με χαμηλό 
ιξώδες. Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών 
αυτοκινήτων, που είναι εξοπλισμένοι με συστήματα EGR ή Ad Blue.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στους κινητήρες EP6C 
και EP6B του PSA γκρουπ.

• API SM/CF, SL, SJ 
• ACEA A1/B1, A5/B5, C2 
• Renault RN 0700 
• PSA EP6C & EP6B

XTC-FE5W30

Ημισυνθετικό λιπαντικό για κινητήρες που δουλεύουν υπό δύσκολες συνθήκες όλο τον 
χρόνο.
Ιδανικό για τελευταίας γενιάς βενζινοκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες  και υγραερίου, 
υπερτροφοδοτούμενος ή ατμοσφαιρικούς.

• API SL/CF  ACEA A3/B3/B4
• VW 500.00 / 505.00
• MB 229.1
• BMW
• PORSCHE
• Οικονομία Καυσίμου
(1,5% EFEI - SEQ VI - API SH)

XTC10W40

Υψηλής ποιότητας υγρό αυτόματης μετάδοσης. Συνιστάται για χρήση σε όλα τα αυτόματα 
κιβώτια όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές Dexron II, IIE, III ή Mercon.
Ιδανικό για μέγιστη προστασία κάτω από όλες τις συνθήκες. Αυτό το προϊόν έχει υψηλό 
δείκτη ιξώδους και περιέχει ένα ισορροπημένο πακέτο προσθέτων.
Για υδραυλικά συστήματα ή συμπιεστές που απαιτούν απόδοση σε χαμηλή θερμοκρασία.
Είναι πλήρως εγκεκριμένο για χρήση σε GM, Ford και Allison C-4 μεταδόσεις. Υπερβαίνει 
τις απαιτήσεις πολλών κατασκευαστών.

• DEXRON III G-34014
• MB 236.9
• ALLISON C-4 20952194
• VOITH
• FORD MERCON M940209

ATF

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12X1L

205L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12X1L

4X5L
205L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12X1L
4X5L
205L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12X1L

4X5L
205L



19

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων το οποίο έχει αναπτυχθεί 
για τη χρήση στα νέας γενιάς αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, όπου είναι απαραίτητο το 
Dexron IV. Έχει αναπτυχθεί ειδικά για τις ηλεκτρονικές μεταδόσεις που δουλεύουν 
σε υψηλές θερμοκρασίες. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση, υψηλό και 
σταθερό δείκτη ιξώδους, καλή προστασία κατά της διάβρωσης και της φθοράς καθώς 
και τον σχηματισμό αφρού. Δημιουργεί προϋποθέσεις μέσω του ‘’σφραγίσματος’’ της 
μετάδοσης για την αποφυγή διαρροών, βελτιώνει και διατηρεί ομαλές τις αλλαγές 
ταχυτήτων, παρέχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά ροής σε χαμηλές θερμοκρασίες και 
μεγαλύτερη προστασία σε υψηλές θερμοκρασίες.

XTG ATF DIV

Συνθετικό λιπαντικό σχεδιασμένο για να πληροί τις αυστηρότερες απαιτήσεις των 
σύγχρονων κιβωτίων ταχυτήτων και μεταδόσεων. Εξαιρετικές ιδιότητες καθιστούν 
ευκολότερη την αλλαγή ταχυτήτων δίνοντας την καλύτερη και ταχύτερη λίπανση τόσο σε 
υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

• API Service GL-5 
• MIL-L-2105D
• Mack Go-G, GO-H
• CS 3000 B
• Eaton/Fuller/ZF
• Ford: final drives etc.,M2C-108C/SQM-2C-9003AA
• Int. Harvester 135-H-EP
• Clarck MS-8

XTG SYNTHETIC GEAR 
OIL 75W90

EP (υψηλής πίεσης) βαλβολίνη, σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις πιο αυξημένες 
απαιτήσεις. Είναι κατάλληλο για τα αυτοκίνητα του γκρουπ PSA (Peugeot, Citroen) και 
διάφορα Renault / Nissan μοντέλα.

• API Service GL 5
• MIL MIL-L-2105 C & D
• PSA (Peugeot-Citroën)
• FIAT DUCATO (for the transmission box)
• ROVER (Type 100/200/400 for differential

XTG 75W80 GL5 PSA

Μία υψηλής ποιότητας βαλβολίνη για τις μηχανικές μεταδόσεις. Έχει άριστες ιδιότητες 
κατά της φθοράς και εγγυάται πολύ καλή προστασία κατά της διάβρωσης.

• API services GL5
• MIL-L-2105 D
• ZF:TE ML 01/05
• FORD M2C-108-C/SQM-2C-9003 AA
• Mack GO-G
• Eaton
• Mercedes-Benz: 235
• Fuller
• IHC 135 H-EP
• Clark MS 8
• CS 3000 B
MAN 342

XTG 85W140 GL5

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12X1L

205L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12X1L

205L

• GM Dexron III, Dexron II
• ToyotaT, T-111, T-IV
• Chrysler ATF+3, ATF+4
• Mitsubishi Diamond SP-1111 Diamond SP-III

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12X1L

205L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12X1L

205L
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Συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό, κατάλληλο για όλους τους κινητήρες βενζίνης και 
πετρελαίου.
Χάρη στην οργανική του τεχνολογία μειώνει την θερμοκρασία 
λειτουργίας και προστατεύει από την διάβρωση και την 
σκουριά.
Μπορεί να διαρκέσει για περισσότερα από 100,000 χλμ.
-37 C / + 160 C

G12+ Organic

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12X1L
3X5L
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Υψηλής απόδοσης συνθετικό λιπαντικό κινητήρα εξοικονόμησης καυσίμου. 
Αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει τις μεγαλύτερες απαιτήσεις λίπανσης των βαρέων 
κινητήρων πετρελαίου, και ιδίως τους τελευταίας γενιάς κινητήρες χαμηλών εκπομπών 
ρύπων. Εξαιρετικό λιπαντικό που περιέχει αντιδιαβρωτικά πρόσθετα, πολυμερή και 
καθαριστικά για τον κινητήρα. Υψηλός και σταθερός δείκτης ιξώδους.
Χαμηλή περιεκτικότητα θειικής τέφρας. Ιδιαίτερα εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής 
λαδιών

• ACEA E4/E7
• API CI-4
• MAN M3277
• MB 228.5
• CUMMINS CES 20077 / 78
• MTU DDC Type 3

XTC HD EXTRA 
SYNTHETIC 10w40

Ορυκτό λιπαντικό κινητήρα, που εξελίχθηκε σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς 
όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση λαδιού.
Εμπλουτισμένο με πρόσθετα που εμποδίζουν το σχηματισμό καταλοίπων  και 
επιτρέπουν στον κινητήρα να παραμένει εξαιρετικά καθαρός.
Εξαιρετική σταθερότητα σε υψηλή θερμοκρασία. Καλή αντοχή στη φθορά, ακόμη και σε 
δύσκολες συνθήκες εργασίας. Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών.

• API SL/CF/CI-4
• ACEA A3/B3/E7
• MB 228.3/229.1
• MAN 3275
• VOLVO VDS-2
• MTU cat 2
• MACK EO/M plus
•Renault RD-2

XTC HD HEAVY DUTY 
15W40 & 20W50

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20L
60L

205L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20L
60L

205L

100 % συνθετικό λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο  για επαγγελματική χρήση κάτω από τις 
πιο δύσκολες συνθήκες.
Επιτρέπει μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιών.
Εξοικονομεί καύσιμο.
Κάνει τις κρύες εκκινήσεις πιο εύκολες.

• ACEA E7 / E4 
• API CF
• DAF HP1 / HP2
• MAN M3277
• MB 228.5
• VOLVO VDS -3
• SCANIA LDF
• RVI RXD
• Mack EO-M Plus

XTC 5W30 HD

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20L
60L

205L

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEAVY DUTY

 



22

Η Bardahl Gear Oil EP 90 είναι ένα ειδικό λιπαντικό για το συστήμα μετάδοσης 
της πρύμνης, εξωλέμβιων κινητήρων και για μεταδόσεις θαλάσσιων κινητήρων 
που απαιτούν EP SAE 80W90. Η αποκλειστική σύνθεση της, Bardahl POLAR 
PLUS - FULLERENE C60, σχηματίζει:

1.	 Ένα στρώμα τριπλής προστασίας. 
2.	 Ένα λιπαντικό φιλμ στην επιφάνεια που λιπαίνει.
3.	 Και ένα στρώμα Πολικών Μορίων εκτός από τα μόρια FULLERENE 

C60, ως μέσο τελικής προστασίας. 

• API Service GL 4/5
• SAE / MIL-2105D

Προηγμένο λάδι κινητήρα, κατάλληλο για εσωλέμβιους 4-χρονους κινητήρες 
βενζίνης και diesel με ή χωρίς turbo. Επίσης είναι κατάλληλο για Common 
Rail Diesel κινητήρες και για καύσιμο diesel χαμηλό σε θείο (EN 590). Το 
πακέτο πρόσθετων που περιέχει, προστατεύει από την τριβή και τη φθορά και 
αποτρέπει το σχηματισμό της μαύρης λάσπης.

• API Service SL/CG-4
• ACEA A3, B4, E2
• Suitable for engines Deutz, Iveco, Perkins, Yanmar, Lombardini

Λάδι κινητήρα υψηλών επιδόσεων για 4-χρονους εξωλέμβιους κινητήρες που απαιτούν 
10W30. Η εκτεταμένη χρήση ενός πακέτου προσθέτων, σε συνδυασμό με τα 
τελευταίων προδιαγραφών βασικά λιπαντικά, παρέχει μέγιστη προστασία από 
την τριβή και τη φθορά κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Οι ιδιότητες 
που έχει ενάντια της σκουριάς και της διάβρωσης προστατεύουν όλα τα 
εξαρτήματα του κινητήρα από πιθανή ζημιά λόγω της υγρασίας. Τέλος, αυτό 
το λάδι συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και ελαχιστοποιεί τις 
εκπομπές ρύπων.

Nautic 10W-30 Outboard 
4-stroke

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MARINE

Nautic 15W-40 Inboard

Nautic Gear Oil EP 90

Ειδικό γράσο θαλάσσης σχεδιασμένο να παρέχει υψηλή προστασία σε τριβές 
και διάβρωση από το αλάτι. Κατάλληλο για τη λίπανση και προστασία των 
μηχανικών μερών των θαλάσσιων κινητήρων και οτιδήποτε εκτίθεται σε νερό. 
- Προστατεύει τις επιφάνειες από την επιθετική δράση της υγρασίας και του 
νερού με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι.
- Υψηλή αντίσταση στο ξέπλυμα με νερό.
- Διατηρεί τις επιφάνειες από τη σκουριά, τη διάβρωση και τη φθορά.

Outboard Grease

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
24X250ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12X1L

• NMMA FC-W (level)
• According demands of: Bombardier, Sea-Doo,      
Evinrude, Johnson, Yamaha, Suzuki, Mercury

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4X5L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
24X250ml
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• Τα προϊόντα με το σήμα “Κ.Π.” διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.
• Ελάχιστη ποσότητα ορίζονται 200L και ο χρόνος παράδοσης ανέρχεται στις 

15 ημέρες.
• 
• Η εταιρεία μας διαθέτει κι άλλα προϊόντα της BARDAHL εκτός αυτών που 

αναγράφονται στον προιοντικό κατάλογο.

Μπορείτε να δείτε όλη την γκάμα των προϊόντων στα παρακάτω website.
• www.bardahl.com 
• www.bardahl.nl 
• www.bardahlfrance.fr 
• www.bardahl.it 

• Όλα τα προϊόντα έρχονται συσκευασμένα από τα εργοστάσια της BARDAHL.

 



VICTOR OIL Ε.Π.Ε.
Παραγωγή & Εμπορία Λιπαντικών
Κανάρη 119 / Πετρούπολη / Αθήνα

Τηλ.: 210 621 54 90 - 3/ Fax: 210 621 54 92
E-mail: info@victoroil.gr

www.bardahl-auto.gr 


