
Birlikte daha ileriye
80 senedir aynı vizyonu dile getiriyoruz:

“sürtünmesiz” bir dünya.

Ole Bardahl’ın 1939’da geliştirdiği devrim niteliğindeki yağlama ilkesiyle aynı vizyon.

Zamana meydan okuyan; otomotiv, tarım, endüstri sektörlerinde bizi lider yapan bir vizyon.

Bunun yanında, biz yalnızca performansı artırmak ve mekanik ömrü uzatmak için en iyi katkı madde-

leri ve yağlayıcıları geliştirmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda taahhütlerimizi karşılayan hizmetler ve 

yardımlar sunarak ortaklarımızı ve müşterilerimizi destekliyoruz.

Rekabet ve takım ruhunu birleştirerek daha ileri gitmek; mekanikler kadar gezegenimize de önem 

veren ürünler geliştirmek istiyoruz.

Enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu teknolojiler geliştiriyor olmamızın sebebi budur. Çünkü, 

geçtiğimiz 80 yılda gerçek performansın zamana ragmen korunduğuna ikna olduk.

Ve Her Zaman Daha Fazlasını İsteyeceğiz.

BARDAHL TÜRKİYE
Kemalpaşa Cad. 7401/4 Sk. No:5
Pınarbaşı, Bornova, İZMİR
Tel. : +90 (232) 480 0 100

HER ZAMAN DAHA FAZLASINI İSTE!

Bizi Takip Edin
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Değerli müşterimiz, 

BARDAHL’ın dünya çapındaki başarısına katıldığınız için teşekkür ederiz.Dear customer,
thank you for taking part to BARDAHL success worldwide. 

“SÜRTÜNMESİZ BİR DÜNYA”

“KİLOMETRELER VE KİLOMETRELER”

“YÜKSEK MEKANİK PERFORMANSI”

GEÇMİŞİMİZİN FARKLI AŞAMALARINI YANSITAN BİR ÇOK 
İMZA.

ÖZELLİKLE  ONLINE VE DÜNYA GENELİNDE TÜM PAZAR-
LARDAKİ GELİŞİMİMİZ SIRASINDA; HİKAYEMİZİ ANLATA-

BİLMEK İÇİN “BİZ KİMİZ”, “DAHASI?”  VE  “YAP GİTSİN” LERİ-
MİZİ DÜŞÜNMEMİZİN VAKTİ GELDİ.

BARDAHL İLE HAR ZAMAN DAHA FAZLASINI İSTE. 

Bu  mesajı daha ileriye taşıyacağınızı ve mesajın size ilham vere-
ceğini umut ediyorum.

“A WORLD WITHOUT FRICTION”, 
“KILOMETERS AND KILOMETERS”, 

“HIGH MECHANICAL PERFORMANCE”… 
SO MANY SIGNATURES THAT REFLECT  

THE DIFFERENT STAGES OF OUR HISTORY.

AT THE TIME OF OUR DEVELOPMENT 
ON ALL MARKETS, AND ESPECIALLY  

ONLINE AND WORLDWIDE, 
IT WAS TIME TO THINK ABOUT 

“WHO WE ARE” TO BE ABLE TO TELL OUR STORY 
AND FIND OUR “WHAT ELSE” OR OUR “JUST DO IT”.

BARDAHL, NOTHING WILL STOP YOU. 

I HOPE THAT YOU WILL CARRY THIS MESSAGE  
AND THAT IT WILL INSPIRE YOU AS WELL.

Birlikte Daha İleriye!Let’s go further together!

“IT IS ABOUT KNOWING WHERE WE ARE GOING 
TO DO BETTER AND BRING TOGETHER 

THOSE WHO MAKE AND CREATE 
THE BRAND EVERYDAY”

Sonia Callens-Leplat
President of Sadaps BARDAHL

“BUNLAR  TAMAMEN MARKAYI YARATAN VE KENDİ  YAPAN İNSANLARI BİRARAYA GETİRMEK VE 

DAHA İYİ 

OLMAK İÇİN NEREYE YÖNELECEĞİMİZİ  BİLMEKLE İLGİLİ.” 

Sonia Callens-Leplat
Sadaps Bardahl Yöneticisi
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NORVEÇLİ BİR MÜHENDİS OLAN 
OLE BARDAHL, 1930’LARDA POLAR 
FORMÜLÜNE DAYALI DEVRİM 
NİTELİĞİNDE BİR YAĞLAMA İLKESİ 
GELİŞTİRDİ. BU YENİLİK O KADAR 
OLAĞANÜSTÜYDÜ Kİ; İKİNCİ DÜNYA 
SAVAŞI’NIN SONUNA KADAR ABD 
ORDUSU TARAFINDAN “SAVAŞ 
SIRRI” OLARAK SINIFLANDIRILDI. 
ARDINDAN TİCARİ AMAÇLAR İÇİN  
KULLANILMASINA KARAR VERİLDİ. 
BÖYLECE SAVAŞ SONRASINDA EN BÜYÜK 
ENDÜSTRİYEL MARKALARDAN BİRİNİN 
HİKAYESİ 1939’DA SEATTLE’DA BAŞLADI. 

OLE BARDAHL, A NORWEGIAN 
ENGINEER, DEVELOPED IN THE 1930S 
A REVOLUTIONARY LUBRICATION 
PRINCIPLE BASED ON POLAR 
ATTRACTION. 
THIS INNOVATION WAS SO 
EXCEPTIONAL THAT IT WAS CLASSIFIED 
«DEFENSE SECRET» BY THE U.S. ARMY 
UNTIL THE END OF THE SECOND WORLD 
WAR. IT WAS THEN RELEASED FOR 
COMMERCIAL PURPOSES. THE GREAT 
STORY OF ONE OF THE BIGGEST POST-
WAR INDUSTRIAL BRANDS STARTED  
IN 1939 IN SEATTLE (USA).

Tutku, yenilikle 
buluştuğunda

When passion 
meets innovation A family success story...

It started in 1954 when Jean Leplat, a young visionary 
entrepreneur, proposes to the American brand to become 
its exclusive distributor for France. It was the start of an 
exciting adventure where everything still needed to be built! 
BARDAHL vans started to crisscross the roads of France and, 
very quickly, the brand sponsored major motorsport events... 
Dominique Leplat (Jean Leplat’s son) took over the company 
in 1970. In 1991, with Evelyne BARDAHL (Ole BARDAHL’s 
daughter) as partner, the company gained an international 
dimension.

... born from youth and racing
Passionate about cars and racing, he built the brand visibility 
on circuits and paddocks: Formula France, Formula 2, 3 
and Formula 1 with Christian Fi!ipaldi; the history of the 
brand is tightly linked to motorsports. From generation to 
generation, several decades of presence in competition have 
allowed BARDAHL to create brand awareness and to build its 
expertise in direct contact with users: pilots and mechanics. 
Indianapolis, 24 Hours of Le Mans, Paul Ricard Circuit, 
Castellet Circuit, Paris-Dakar, Ferrari, AC Cobra... Many 
prestigious names that have been contributing to building 
the brand reputation for more than 80 years.

The story continues in France 
Partner of major car manufacturers…
Thanks to this expertise, BARDAHL continues to grow. It multiplies 
the number of partnerships with major car manufacturers and uses 
its know-how to diversify in other fields of business such as: marine, 
agriculture, industry, DIY, etc.

…and sponsor of champions
Since 2016, BARDAHL has been sponsoring the Sébastien Loeb Racing 
team and bringing the brand back on the circuits around the world. The 
story continues!

Strong values to build the future
BARDAHL was built on innovation. New products have always pu-
shed back the limits of constraints imposed on different mechanics, 
whether in industry, on racing tracks or in everyday life. 

The product quality and diversity match the brand’s adaptability. 

An entrepreneurial spirit 
This spirit has never le# BARDAHL, which never stops taking up 
new technological challenges. BARDAHL additives and lubricants 
are developed and formulated to provide a practical solution to users’ 
problems. Any problem requires a solution. This is a fundamental 
principle.
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Bir ailenin başarı hikayesi...
Hiakye, 1954’te genç bir vizyoner girişimci olan Jean Leplat’ın 
bir Amerikan markasına Fransa’nın özel distribütörü olmayı 
teklif etmesiyle başladı. Her şeyin hala inşa edilmesi gereken, 
heyecan verici bir maceranın başlangıcıydı! BARDAHL 
minibüsleri Fransa’nın yollarını arşınlamaya başladı ve çok 
hızlı bir şekilde marka büyük motor sporları etkinliklerine 
sponsor oldu... Dominique Leplat (Jean Leplat’ın oğlu) 1970 
yılında şirketi devraldı. 1991’de Evelyne BARDAHL (Ole 
BARDAHL’ın kızı) ile ortak oldu ve şirket uluslararası bir 
boyut kazandı.

... gençlikten ve yarıştan doğan
Arabalar ve yarışlar konusunda tutkulu, marka 
görünürlüğünü pistlerde ve padoklarda oluşturdu: Christian 
Fi!ipaldi ile Formula France, Formula 2, 3 ve Formula 1; 
markanın tarihi motor sporları ile sıkı bir şekilde bağlantılıdır. 
Nesilden nesile, rekabe!e onlarca yıllık mevcudiyet, 
BARDAHL’ın marka bilinirliğini yaratmasına ve uzmanlığını 
kullanıcılarla, yani pilotlar ve mekaniklerle doğrudan temas 
halinde oluşturmasına olanak sağlamıştır. Indianapolis, 24 
Hours of Le Mans, Paul Ricard Circuit, Castellet Circuit, Paris-
Dakar, Ferrari, AC Cobra... 80 yılı aşkın süredir markanın 
itibarını oluşturmaya katkıda bulunan birçok prestijli isim.

Hikaye Fransa’da Devam Ediyor
Büyük otomobil üreticilerinin ortağı...
Bu uzmanlık sayesinde BARDAHL büyümeye devam ediyor. 
Büyük otomobil üreticileriyle ortaklıkların sayısını çoğaltır ve 
teknik bilgisini denizcilik, tarım, endüstri, DIY vb. gibi diğer iş alan-
larında çeşitlendirmek için kullanır.

…ve şampiyonların sponsoru
BARDAHL, 2016’dan beri Sébastien Loeb Racing takımına sponsorluk 
yapıyor ve markayı dünya çapındaki pistlere geri getiriyor. 

Geleceği inşa etmek için güçlü değerler...
BARDAHL yenilik üzerine kurulmuştur. Yeni ürünler, endüstride, yarış 
pistlerinde veya günlük yaşamda farklı mekaniklere dayatılan kısıtla-
maların sınırlarını her zaman geri itmiştir.

Ürün kalitesi ve çeşitliliği, markanın uyarlanabilirliği ile eşleşir.

Girişimci bir ruh
Bu ruh, yeni teknolojik zorlukların üstesinden gelmekten asla 
vazgeçmeyen BARDAHL’ dan asla ayrılmadı. BARDAHL katkı maddeleri 
ve yağlayıcıları, kullanıcıların sorunlarına pratik bir çözüm sağlamak 
için geliştirilmiş ve formüle edilmiştir. Herhangi bir sorun çözüm 
gerektirir. Bu temel bir ilkedir.



8 9

BARDAHL, a global brand present on  
the 5 continents in more than 100 countries.

More than 80 years of

research and  
development

In Sadaps BARDAHL,  
300 people work everyday  

to develop, produce and  
dispatch BARDAHL products…

• 2 production sites.

A production capacity 
of 75 million liters per year

• 10 production and filling lines  
conceived to work 24 hours a day  

and 7 days a week.

A state-of-the-art  
R&D laboratory and a  

dedicated team of engineers. 

BARDAHL, 5 kıtada ve 100’den fazla ülkede 

bulunan global bir marka. 

80 yılı aşkın süredir

araştırma ve 
gelişirme
Sadaps BARDAHL’da, geliştirmek,
üretmek ve ulaştırmak için günde
300 kişi çalışıyor...

• 2 üretim sahası.

Üretim kapasitesi yılda 75 milyon-
litre olan bir üretim tesisi.

•  7/24 çalışmak üzere tasarlanan 10 üretim 
ve dolum ha*ı.

Ar-Ge laboratuvarı ve özel 
mühendis ekibi.
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An oil, but  
what is it used for?

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,...

Why are  
synthetic bases better?

Why is it necessary to add  
additives to base oils?

Synthetic bases properties

What is an engine oil?

Lubrication system

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

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.

Stabilizers

Antioxidants

Additives
Corrosion 
inhibitors

Thickener

Mineral or 
synthetic oil

Oil pressure meter
Yağ Basınç Ölçer

Valves
Valfler

Oil pan
Yağ Haznesi

Oil return
Yağ Döngüsü

Pump (circulates oil)    Pompa

Main oil line
Ana Yağ Hattı

Camshaft 
Eksantirik Mili

Mineral   Mineral

Synthetic   Sentetik

Crankshaft
Krank Mili

Ducks (supply oil  
through crankshaft  

and connecting rods)
Ördekler (krank mili ve 

bağlantı çubuklarına 
yağ sağlar)

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

Be*er protection against  
wear (bearings, piston segments, 
valve gear)

Do not contain unstable 
components

Be*er stability against oxidation 
and temperature

Require less viscosity index 
improver additives Be*er stability against shearing

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

Very good performance  
at low temperature

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

Low viscosity oils  
(particularly 0w and 5w)  

imply a much reduced  
friction in the engine

Reduction of fuel consumption 
without increasing oil consumption

Be#er resistance against 
temperature and therefore, 

reduction of dust deposits

Be*er engine cleanliness and 
extended oil drain intervals.

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 », BARDAHL’s 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.

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

breakable microfilm made of electrically loaded molecules.

Yağ  ancak ne için kul-
lanılıyor?
Hangi amaçla kullanılıyor?
• Metal ve Metal içerikleriden kaçınmak için

• Mekanizmaları soğutmak için

• Tortu oluşumunu engellemek ve zarar verici etkileri en aza 
indirmek için

• To allow a good functioning at any temperature

• Oksidasyon ve korozyonu sınırlamak için

 •Su, gaz, toz, kum … vb. gibi dış kirlilik durumunda

Motor yağı nedir?

Stabilizatörler

Antioksidanlar

Katkı Madde-
Korozyon 
Önleyiciler

Yoğunlaştırıcı

Mineral ya da 
sentetik yağ

    Motorun farklı mekanik parçalarını 
korumak, temizlemek, çalışmasını sağlamak; 
aşırı sürtünmeyi ve ısınmayı önlemek için 
geliştirilmiş kimyasal bir formüldür.

Motor yağını oluşturan içerikler:
• Mineral ve/veya sentetik bazlar
•Viskozite geliştiriciler
•Performans katkı maddelerinden 
oluşur.

Yağlama Sistemi

Sentetik bazlar 
neden daha iyi?

Sentetik baz molekülleri:
•Düzenli ve tekdüzedir.
•Daha sıkı ve dayanıklı bir film 
oluşturur.
•Daha kolay hareket etmelerini 
sağlayan ve verimlerini artıran 
küçük boyutlara sahiplerdir.

Sentetik Bazların özellikleri:

 Üstün yağlama filmi 
kalınlığı (yüksek T ° viskozite) 

Aşınmaya karşı daha iyi koruma 
(yataklar, piston segmanları, 
valf dişlisi)

Stabil olmayan bileşenler 
içermez 

Oksidasyona  ve sıcaklığa karşı 
daha iyi stabilite sağlar

Kesilmeye  karşı daha iyi stabilite 
sağlar

Daha az yağ tüketimi

Optimize edilmiş soğuk çalıştırma 
ve hızlı motor yağlama = daha az 
aşınma

Yağ tüketimini artırmadan yakıt 
tüketimini azaltır

Daha iyi motor temizliği ve daha 
uzun yağ değişim aralıkları sağlar

Düşük viskoziteli yağlar 
(özellikle 0W ve 5W) motordaki 

sürtünmeyi gözle görülür 
şekilde düşürür

Sıcaklığa karşı daha iyi direnç 
sağlar ve toz birikintilerini 

azaltır 

Daha az viskozite indeksi 
geliştirici katkı maddesi 

gerektirir

Düşük uçuculuk (PAO) ve 
düşük buharlaşma eğilimi

Düşük sıcaklıkta daha iyi 
performans 

    Motorlardaki OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) teknik 
özellik çizelg leri; performans, enerji tasarrufu, metal 
koruma ve güvenilirlik açısından her yıl daha fazla talep 
görmektedir. 

    „KATKI KOKTEYLİ“, BARDAHL’ın 1939’dan beri baz 
yağlarla gelişmiş bilgi birikimi; mekanik parçaların iyi 
çalışmasını ve OEM spesifikasyonlarına uymasını sağlar.

    Bu katkı maddeleri şunlardır:

•   Viskozite katkı maddeleri: IV (İndeks Viskozite) geliştiri-
ciler; akma noktasını yükseltmeyi ve baz yağların özellik-
lerini önemli ölçüde iyileştirmeyi sağlar. 

•   Köpük ve yaşlanma önleyici performans katkı maddeleri 
yağı korur.

•   Mekanik parçaları koruyan deterjan ve dispersan perfor-
mans katkı maddeleri.

•   Yağlama mikrofilmini güçlendiren aşırı basınç (EP) ve 
aşınma önleyici (AW) performans katkı maddeleri.

•   Asitleri nötralize eden korozyon önleyici polar katkı 
maddeleri.

•   «Yakıt ekonomisi» yağlarında bulunabilen sürtünme 
düzenleyici katkı maddeleri. Elektrik yüklü moleküller-
den yapılmış, ancak daha kırılabilir başka bir mikrofilm 
oluştururlar.

Baz yağlara neden katkı 
eklemek gerekir?
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The XTS segment includes synthetic oils,  
formulated from PAO and ester bases.

The oils entering the XTEC segment are synthetic 
and have been developed from a combination  

of high tech, PAO and ester base oils to answer the  
requirements of the latest generation of vehicles  

and reduce their impact on the environment. 

The XTM segment is made of oils formulated from 
highly refined mineral bases, selected for viscosities 

adapted to vehicle or equipment requirements.

The XTC segment consists of several oils formulated 
for a wide range of applications from synthetic  

bases and last generation performance additives. 

The XTRA segment includes economical oils  
formulated from hydrotreated bases  

and offering high quality performance. 

The XTG segment includes our  
transmission and manual gearbox oils,  

suitable for single or double clutch,  
or continuously variable transmissions.

The ATF segment includes all  
automatic transmission fluids.

XTS segmenti, PAO ve ester bazlarından formüle edil-
miş sentetik yağları içerir.

XTEC segmentindeki yağlar sentetiktir ve en yeni 
nesil araçların gereksinimlerini karşılamak,  çevre 
üzerindeki etkilerini azaltmak için yüksek teknoloji, 
PAO ve ester baz yağlarının bir kombinasyonundan 
geliştirilmiştir.

XTM segmenti, araç veya ekipman gereksinimlerine 
uyarlanmış viskoziteler için seçilen, yüksek oranda 
rafine edilmiş mineral bazlardan formüle edilmiş 
yağlardan yapılmıştır

XTC segmenti, sentetik bazlardan ve son nesil perfor-
mans katkı maddelerinden oluşan çok çeşitli uygula-
malar için formüle edilmiş birçok yağ içerir.

XTRA segmenti, su ile işlem görmüş bazlardan for-
müle edilmiş ve yüksek kaliteli performans sunan 
ekonomik yağlar içerir.

XTG segmenti, tek veya çift kavramalı veya sürekli 
değişken şanzımanlar için uygun şanzıman ve manuel 
şanzıman yağları içerir.

ATF segmenti tüm otomatik şanzıman sıvılarını 
içerir.

An oil, but  
what  is it used for?

The viscosity:
5w30

5w = viscosity at low temperature 
30 = viscosity at high temperature

Aracınız için uygun yağı bulun:
Find the right oil for your vehicle:

www.bardahloils.com

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 visco-

sity measured at High Temperature 
(150°C) and in High Shear conditions 

(distortion of lubricant submitted 
to heavy load and high speed).

Original equipment
manufacturers (OEMs)

requirements
BARDAHL XT oils  

meet the OEM requirements  
indicated here.

Yağ  ne için 
kullanılıyor?

5W30 
Yağın Viskozitesi:
5w = düşük sıcaklıkta viskozite
30 = yüksek sıcaklıkta viskozite

Özellikler ve 
temel faydaları:
DPF:
Dizel partikül filtresi
Yakıt Ekonomisi: 
Yakıt tüketiminin azalmasını sağlar
Çoklu Filo: 
Her türlü araç için uygundur
SAPS: 
Sülfatlanmış Kül, Fosfor, Sülfür
HTHS: 
Yüksek Sıcaklık / Yüksek Kesme. 

HTHS oranı, Yüksek Sıcaklıkta (150 
° C) ve Yüksek Kesme koşullarında 
(ağır yük ve yüksek hıza maruz 
kalan yağın bozulması) ölçülen 
viskoziteyi gösterir.

Uluslararası 
özellikler:
API: Amerikan Petrol Ens-
titüsü
ACEA: Avrupa Otomobil Üreti-
cileri Derneği
JASO: Japonya Otomobil Stan-
dartları Organizasyonu

 Orijinal ekipman 
üreticileri (OEM) 

   gereksinimleri
     BARDAHL XT yağları, burada 

belirtilen OEM gereksinimlerini 
karşılar.



X T S  0 w 2 0

X T S  0 w 3 0

X T S  0 w 4 0

X T S  5 w 2 0

100% synthetic - 100% sentetik

100% synthetic - 100% sentetik

100% synthetic - 100% sentetik

100% synthetic - 100% sentetik

API SP Resource Conserving, ILSAC GF-6A, GM dexos 1 TM Gen 2, Chrysler MS 6395,  
Ford WSS-M2C947-A/B1/ M2C962-A1

ACEA A3/B4, API SN/CF, BMW LL-01, MERCEDES MB 229.3, VW 503.00, 506.00, 506.01

ACEA A3/B4, API SN/CF, BMW LL-01, MB 229.3/226.5, Porsche A40, VW 502.00/505.00, RN0700/0710

API SP/RC, ILSAC GF-6A, GM Dexos 1TM Gen2, CHRYSLER MS6395, FORD WSS-M2C948B

Ref. 36331
12 x 1 L

Ref. 36131
12 x 1 L

Ref. 36141
12 x 1 L

Ref. 36291
12 x 1 L

Ref. 36333
3 x 5 L

Ref. 36133
3 x 5 L

Ref. 36142
4 x 4 L

Ref. 36143
3 x 5 L

Ref. 36293
3 x 5 L

Ref. 36338
20 L

Ref. 36298
20 L

Ref. 36334
60 L

Ref. 36134
60 L

Ref. 36144
60 L

Ref. 36294
60 L

Ref. 36337
205 L

Ref. 36137
205 L

Ref. 36147
205 L

Ref. 36297
205 L

Petrol/Benzin& 
Hybrid/Hiybrit

Diesel  
& Petrol/Benzin & 

Dizel

Petrol/Benzin

New generation fully synthetic 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.
Always check the manufacturer car manual before use.

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

Fully synthetic engine oil formulated from latest 
generation 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 injection, turbo-charged or not.
Always check the manufacturer car manual before use.

Fully synthetic engine oil formulated from last 
generation performance additives. Reduces 
friction, eliminates sludge and decreases fuel 
consumption. Good general protection. BARDAHL 
XTS 5w20 is particularly suitable for the lubrication 
of EcoBoost FORD petrol engines.
Always check the manufacturer car manual before use.

Benzinli ve dizel araçlar için en yeni nesil katıklardan 
formüle edilmiş tam sentetik motor yağı. Sürtünmeyi 
azaltır, çamuru ortadan kaldırır ve yakıt tüketimini 
azaltır. Gelişmiş genel koruma sağlar. BARDAHL XTS 
0w30, düşük sıcaklıkta mükemmel performans sağlar.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin. VW 
503.01normunda yağ talep edildiğinde bu yağ kullanılamaz.

En yeni nesil performans katkı maddelerinden formüle 
edilmiş tam sentetik motor yağı. Sürtünmeyi azaltır, 
çamuru ortadan kaldırır ve yakıt tüketimini azaltır. 
Gelişmiş genel koruma sağlar. BARDAHL XTS 0w40, 
kesilmeye karşı yüksek bir direnç sunar. Direkt veya 
endirekt enjeksiyonlu, turbo şarjlı veya olmayan 
benzinli ve dizel büyük motorlar için uygundur.
Kullanmadan önce daima üretici araç kılavuzunu kontrol edin.

What do the ACEA  
performance levels mean?

With the EELQMS label, BARDAHL undertakes  
to comply with the last ACEA requirements.

A/B

C

A1/B1

A3/B3

A3/B4

A5/B5

C1

C2

C3

C4

C5

Gasoline and diesel engine oils – “High SAPS” Benzinli ve dizel motor yağları – “Yüksek SAPS”

Category is removed with these oil sequences (ACEA DEC 2016 rev.2) Bu yağ dizileriyle kategori kaldırılır (ACEA Aralık 2016 rev.2)

Stable, stay-in-grade engine oil intended for use in passenger car & light duty van 
gasoline & diesel engines with extended drain intervals where specified by the engine 
manufacturer, and for severe operating conditions as defined by the engine manufacturer

Motor  üreticisi tarafından belirtilen yerlerde; uzun yağ değişim aralıklarına sahip binek 
otomobil ve hafif hizmet tipi van, benzinli ve dizel motorlarda ve motor üreticisi tarafından 
tanımlanan ağır çalışma koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmış stabil, kalıcı sınıf motor 
yağı.

Stable, stay-in-grade engine oil intended for use at extended drain intervals in 
passenger car & light duty van gasoline & di diesel engines, but also suitable for 

applications described under A3/B3

Binek  araç ve hafif hizmet tipi araçlarda, benzinli ve dizel motorlarda uzun yağ değişim 
aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış, aynı zamanda A3 / B3 altında açıklanan 
uygulamalar için de uygun, dengeli, sını-a kalıcı motor yağı.

Stable, stay-in-grade engine oil intended for use at extended drain intervals in passenger 
car & light duty van gasoline & diesel engines designed to be capable of using low 
viscosity oils with hths viscosity of 2.9 to 3.5 mPa/s. These oils are unsuitable for use 

in certain engines - consult vehicle-oem’s owner’s manual/handbook in case of doubt

2,9 ila 3,5 mPa / s HTHS viskoziteli  düşük viskoziteli yağları kullanabilecek şekilde 
tasarlanmış, binek otomobili ve hafif hizmet tipi van araçlarda benzinli ve dizel motorlarda 
uzun yağ değişim aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış stabil, kalıcı motor yağı. Bu 
yağlar belirli motorlarda kullanım için uygun değildir - şüphe durumunda OEM’in kullanıcı 
el kitabına başvurun.

Catalyst and GPF/DPF compatible engine oils  
for gasoline and diesel engines – “Low SAPS” 

Note: these oils will increase the DPF/GPF and TWC life and maintain the vehicle’s fuel economy 
Warning: some of these categories may be unsuitable for use in certain engine types 

- Consult the vehicle- oem’s owner’s manual/handbook in case of doubt

Benzinli ve dizel motorlar için Katalizör ve GPF / 
DPF uyumlu motor yağları - «Düşük SAPS» 
Not: bu yağlar DPF / GPF ve TWC ömrünü uzatacak ve aracın yakıt ekonomisini koruyacaktır.
Uyarı: bu kategorilerden bazıları, belirli motor türlerinde kullanım için uygun olmayabilir.
Şüphe durumunda OEM’in kullanıcı el kitabına başvurun.

Stable, stay-in-grade engine oil with lowest saps-level, intended for use as catalyst 
compatible oil at extended drain intervals in vehicles with all types of modern 
a-ertreatment systems and high performance passenger car & light duty van gasoline 
& di diesel engines that are designed to be capable of using low viscosity oils with a 

minimum hths viscosity of 2.9 mpPa/s

Her  tür modern son işlem sistemleri ve yüksek performanslı binek otomobili ve hafif 
hizmet tipi araçlarda benzinli ve dizel motorlarda daha uzun yağ değişim aralıklarında 
katalizör uyumlu yağ olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, en düşük SAPS seviyeli, 
stabil, sını-a kalıcı motor yağıdır ve minimum HTHS viskozitesi 2,9 mpPa / s olan düşük 
viskoziteli yağları kullanabilecek şekilde tasarlanmış yağlar.

Stable, stay-in-grade engine oil with mid saps-level, intended for use as catalyst 
compatible oil at extended drain intervals in vehicles with all types of modern 
a-ertreatment systems and high performance passenger car & light duty van gasoline 
& di diesel engines that are designed to be capable of using low viscosity oils with a 

minimum hths viscosity of 2.9 mPa/s

Her  tür modern son işlem sistemlerine ve yüksek performanslı binek otomobili ve hafif 
hizmet tipi benzinli ve dizel motorlara sahip araçlarda uzun yağ değişim aralıklarında 
katalizör uyumlu yağ olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, orta SAPS seviyeli, dengeli, 
kalış dereceli motor yağı minimum HTHS viskozitesi 2,9 mPa / s olan düşük viskoziteli 
yağları kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Stable, stay-in-grade engine oil with mid saps-level, intended for use as catalyst 
compatible oil at extended drain intervals in vehicles with all types of modern 
a-ertreatment systems and high performance passenger car & light duty van gasoline 
& di diesel engines that are designed to be capable of using oils with a minimum hths 

viscosity of 3.5 mPa/s

Her  tür modern son işlem sistemlerine ve yüksek performanslı binek otomobili ve hafif 
hizmet tipi benzinli ve dizel motorlara sahip araçlarda uzun yağ değişim aralıklarında 
katalizör uyumlu yağ olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, orta SAPS seviyeli, dengeli, 
kalış dereceli motor yağı minimum HTHS viskozitesi 2,9 mPa / s olan düşük viskoziteli 
yağları kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Stable, stay-in-grade engine oil with low saps-level, intended for use as catalyst 
compatible oil at extended drain intervals in vehicles with all types of modern 
a-ertreatment systems and high performance passenger car & light duty van gasoline 
& di diesel engines that are designed to be capable of using oils with a minimum hths 

viscosity of 3.5 mPa/s

Her  tür modern son işlem sistemlerine ve yüksek performanslı binek otomobili ve hafif 
hizmet tipi araçlarda benzinli ve dizel motorlarda daha uzun yağ değişim aralıklarında 
katalizör uyumlu yağ olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, düşük SAPS seviyeli stabil, 
sını-a kalıcı motor yağı minimum HTHS viskozitesi 3,5 mPa / s olan yağları kullanabilecek 
şekilde tasarlanmıştır.

Engine oils  
for light vehicles

1 51 4

Binek Araçlar İçin
Motor Yağları

ACEA performans 
seviyeleri ne anlama
geliyor?
BARDAHL, EELQMS etiketi ile en güncel ACEA 
gerekliliklerine uymayı taahhüt eder.

Temiz bir motor sağlamak için geliştirilmiş yeni 
nesil tam sentetik motor yağı. BARDAHL XTS 
0w20, E85 yakıtı ile uyumludur, pistonların temiz 
kalmasına yardımcı olur, egzoz emisyonlarını 
azaltır ve aşınmaya ve çamur oluşumuna karşı 
korur.
Kullanmadan önce daima üretici araç kılavuzunu kontrol edin.

Diesel  
& Petrol/Benzin & 

Dizel

Son nesil performans katkı maddelerinden formüle 
edilmiş tam sentetik motor yağı. Sürtünmeyi 
azaltır, çamuru ortadan kaldırır ve yakıt tüketimini 
azaltır. Gelişmiş genel koruma sağlar. BARDAHL 
XTS 5w20, EcoBoost FORD benzinli motorların 
yağlanması için özellikle uygundur.
Kullanmadan önce daima üretici araç kılavuzunu kontrol edin.
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X T S  5 w 3 0100% synthetic - 100% sentetik

ACEA A5/B5, API SL/CF, Ford WSS-M2C913-D, Renault RN0700, Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

Ref. 36991
12 x 1 L

Ref. 36541
12 x 1 L

Ref. 36993
3 x 5 L

Ref. 36543
3 x 5 L

Ref. 36542
4 x 4 L

Ref. 36998
20 L

Ref. 36548
20 L

Ref. 36994
60 L

Ref. 36544
60 L

Ref. 36997
205 L

Ref. 36547
205 L

Diesel
& Petrol/Benzin & 
Dizel

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.
Always check the manufacturer car manual before use.

En yeni nesil performans katkı maddelerinden formüle 
edilmiş tam sentetik motor yağı. Sürtünmeyi azaltır, 
çamuru ortadan kaldırır ve yakıt tüketimini azaltır. 
Gelişmiş genel koruma sağlar. BARDAHL XTS 5w30, 
özellikle benzinli ve dizel son nesil FORD motorlarının 
yağlanması için uygundur. 
Kullanmadan önce daima üretici araç kılavuzunu kontrol edin.

X T S  5 w 4 0100% synthetic - 100% sentetik

ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3/229.5, BMW Longlife-01, VW 502.00/505.00/501.01,
Porsche A40, Renault RN0700/RN0710, Opel GM-LL-B-025, PSA B71 2296

Ref. 36891
12 x 1 L

Ref. 36893
3 x 5 L

Ref. 36892
4 x 4 L

Ref. 36898
20 L

Ref. 36894
60 L

Ref. 36897
205 L

Diesel
& Petrol/Benzin & 
Dizel Fully synthetic engine oil formulated from latest 

generation performance additives. Reduces 
friction, eliminates sludge and decreases fuel 
consumption. Good general protection. BARDAHL 
XTS 5w40 can be used all year long and in the most 
difficult conditions. Suitable for cars equipped 
with a catalytic converter.
Always check the manufacturer car manual before use.

En yeni nesil performans katkı maddelerinden formüle 
edilmiş tam sentetik motor yağı. Sürtünmeyi azaltır, 
çamuru ortadan kaldırır ve yakıt tüketimini azaltır. 
Gelişmiş genel koruma sağlar. BARDAHL XTS 5w40 
tüm yıl boyunca ve en zor koşullarda kullanılabilir. 
Katalitik konvertörlü araçlar için uygundur.
Kullanmadan önce daima üretici araç kılavuzunu kontrol edin.

X T S  1 0 w 6 0100% synthetic - 100% sentetik

API SN/CF, ACEA A3/B4

Ref. 36251
12 x 1 L

Ref. 36253
3 x 5 L

Ref. 36252
4 x 4 L

Ref. 36258
20 L

Ref. 36254
60 L

Ref. 36257
205 L

Diesel
& Petrol/Benzin & 
Dizel

High performance 100% synthetic lubricant for 
any petrol, LPG and diesel engine, turbo-charged 
or not. Extends the oil drain intervals. Excellent 
protection at cold start and at any speed regime. 
BARDAHL XTS 10w60 can be used all year long. 
Adapted viscosity at low and high temperature.
Always check the manufacturer car manual before use.

Turbo şarjlı olsun veya olmasın; benzinli, LPG’li 
ve dizel motorlar için yüksek performanslı %100 
sentetik yağlayıcı. Yağ değişim aralıklarını uzatır. 
Soğuk çalıştırmada ve her hız rejiminde mükemmel 
koruma sağlar. BARDAHL XTS 10w60 tüm yıl boyunca 
kullanılabilir. Düşük ve yüksek sıcaklıkta uyarlanmış 
viskoziteye sahiptir.
Kullanmadan önce daima üretici araç kılavuzunu kontrol edin.

X T E C  0 w 2 0  R C 100% synthetic - 100% sentetik

ACEA C5, API SN, API SN Plus, API SN Plus Resource Conserving, ILSAC GF-5, BMW Longlife-17 FE+, MB 229.71, 
FORD WSS-M2C-952-A1, FORD WSS-M2C947-B1, Opel/Vauxhall OV0401547,  
Volvo VCC RBS0-2AE, Jaguar LAND-ROVER STJLR.03.5006, Chrysler MS-12145, FIAT 9.55535-GSX

Ref. 33011
12 x 1 L

Ref. 33013
3 x 5 L

Ref. 33018
20 L

Ref. 33014
60 L

Ref. 33017
205 L

Diesel
& Petrol/Benzin & 

DizelFully synthetic, high technology Resourcing 
Conserving oil, developped for an optimum 
cleaning of the engine and for an extended DPF 
lifespan. It is ANTI-LSPI for last generation petrol 
engine. BARDAHL XTEC 0w20 RC helps improve 
the fuel consumption, clean the pistons and helps 
limit CO2 emissions. Protects against wear and 
mud.
Always check the manufacturer car manual before use.

Tam sentetik, yüksek teknolojili Kaynak Kullanımı 
Optimum motor temizliği ve daha uzun bir DPF 
ömrü için geliştirilmiş, koruyucu yağ. Son nesil 
benzinli motor için ANTI-LSPI’dir. BARDAHL XTEC 
0w20 RC, yakıt tüketiminin iyileştirilmesine, 
pistonların temizlenmesine ve CO2 emisyonlarının 
sınırlandırılmasına yardımcı olur. Aşınmaya ve çamura 
karşı korur.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

New generation fully synthetic engine oil 
developed to ensure a clean engine. BARDAHL 
XTEC 0w16 HY limits fuel overconsumption, keeps 
pistons clean and helps limit CO2 emissions. 
Protects against wear and mud. Compatible with 
E85 fuel. Espacially suitable for electrical hybrid 
vehicles.
Always check the manufacturer car manual before use.

Temiz bir motor sağlamak için geliştirilmiş yeni nesil 
tam sentetik motor yağı. BARDAHL XTEC 0w16 HY, 
aşırı yakıt tüketimini sınırlar, pistonları temiz tutar 
ve CO2 emisyonlarının sınırlandırılmasına yardımcı 
olur. Aşınmaya ve çamura karşı korur. E85 yakıtı 
ile uyumludur. Elektrikli hibrit araçlar için özellikle 
uygundur.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

X T E C  0 w 1 6  H Y 100% synthetic - 100% sentetik

API SP Resource Conserving, ILSAC GF-6B
Petrol/Benzin& 

Hybrid/Hibrit

Ref. 35971
12 x 1 L

Ref. 35973
3 x 5 L

Ref. 35978
20 L

Ref. 35974
60 L

Ref. 35977
205 L

Fully synthetic, high technology oil, developped 
for an optimum cleaning of the engine and for 
an extended DPF lifespan. Especially suitable for 
recent engines equipped with a 3-way catalytic 
converter and a DPF. BARDAHL XTEC 0w20 R helps 
improve the fuel consumption, keeps pistons clean 
and helps limit CO2 emissions. Protects against 
wear and mud.
Always check the manufacturer car manual before use.

Motorun optimum temizliği ve daha uzun DPF ömrü 
için geliştirilmiş tam sentetik, yüksek teknoloji motor 
yağı. Özellikle 3 yollu katalitik konvertör ve DPF ile 
donatılmış yeni motorlar için uygundur. BARDAHL 
XTEC 0w20 R, yakıt tüketimini iyileştirmeye yardımcı 
olur, pistonları temiz tutar ve CO2 emisyonlarının 
sınırlandırılmasına yardımcı olur. Aşınmaya ve çamura 
karşı korur.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

X T E C  0 w 2 0  R 100% synthetic - 100% sentetik

ACEA C5, RENAULT RN17 FE Diesel
& Petrol/Benzin & 

Dizel

Ref. 36801
12 x 1 L

Ref. 36803
3 x 5 L

Ref. 36808
20 L

Ref. 36804
60 L

Ref. 36807
205 L

FUEL ECONOMY, new technology, 100% synthetic 
lubricant developed to ensure the best engine 
cleanliness and extend the DPF lifespan. BARDAHL 
XTEC 0w20 FE improves fuel consumption and 
piston cleanliness, limits emissions, protects 
against wear and the formation of deposits.  
Dark-green coloured, this oil is specially 
recommended for engines requiring the VW 
508.00/509.00 performance level.
Always check the manufacturer car manual before use.

Yakıt ekonomisi, yeni teknoloji, en iyi motor temizliği 
sağlamak ve DPF ömrünü uzatmak için geliştirilmiş 
% 100 sentetik yağ. BARDAHL XTEC 0w20 FE, yakıt 
tüketimini ve piston temizliğini iyileştirir, emisyonları 
sınırlar, aşınmaya ve tortu oluşumuna karşı korur. 
Koyu yeşil renkli bu yağ özellikle VW 508.00 / 509.00 
performans seviyesi gerektiren motorlar için tavsiye 
edilir. 
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

X T E C  0 w 2 0  F E 100% synthetic - 100% sentetik

ACEA C5, API SN-SN+, Porsche C20, Approval under VW 508.00/ 509.00 Diesel
& Petrol/Benzin & 

Dizel
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X T E C  0 w 2 0  V100% synthetic - 100% sentetik

ACEA C5, API SN, FIAT 9.55535-DSX (C2 synth), Approval VOLVO VCC RBS0-2AE Diesel
& Petrol/Dizel & 
Benzin

Fuel economy 100%  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 CO2 emissions.
Always check the manufacturer car manual before use.

Yakıt ekonomisi için en yeni nesil katıklardan formüle 
edilmiş ve EURO IV ve V normlarına uygun DPF ile 
donatılmış araçlar için özel olarak geliştirilmiş %100 
sentetik motor yağı. BARDAHL XTEC 5w30 C2, yakıt 
tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmayı amaçlayan 
yüksek performanslı, MID SAPS ve düşük viskoziteli bir 
motor yağıdır. 
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 36531
12 x 1 L

Ref. 33071
12 x 1 L

Ref. 36533
3 x 5 L

Ref. 33073
3 x 5 L

Ref. 36532
4 x 4 L

Ref. 33072
4 x 4 L

Ref. 36538
20 L

Ref. 33078
20 L

Ref. 36534
60 L

Ref. 33074
60 L

Ref. 36537
205 L

Ref. 33077
205 L

X T E C  5 w 3 0  C 2 / C 3 100% synthetic - 100% sentetik

ACEA C2/C3, API SN, BMW LL-04, FIAT 9.55535-S1, GM Opel dexos 2, MB 229.31, 229.51, 229.52, 
VW 505.00/505.01, RN17
Fuel economy 100% synthetic engine oil 
formulated from latest generation additives and 
specially developed for cars equipped with a 
particulate filter (DPF) conforming to the EURO IV, 
V and VI depollution norms. BARDAHL XTEC 5w30 
C2/C3 is a high performance, LOW SAPS and low 
viscosity engine oil that aims at reducing the fuel 
consumption and CO2 emissions.
Always check the manufacturer car manual before use.

Yakıt ekonomisi sağlamak için en yeni nesil katıklardan 
formüle edilmiş ve EURO IV, V ve VI kirlilik normlarına 
uygun partikül filtresi (DPF) ile donatılmış araçlar 
için özel olarak geliştirilmiş% 100 sentetik motor 
yağı. BARDAHL XTEC 5w30 C2 / C3, yakıt tüketimini 
ve CO2 emisyonlarını azaltmayı amaçlayan yüksek 
performanslı, DÜŞÜK SAPS ve düşük viskoziteli bir 
motor yağıdır. 
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

X T E C  5 w 3 0  C 2 100% synthetic - 100% sentetik

ACEA C2, API SN/CF, FIAT 9.55535-S1, RN 0700, PSA B712290

X T E C  0 w 3 0  V 100% synthetic - 100% sentetik

ACEA A5/B5, API SL, VOLVO VCC 95200377

Ref. 36841
12 x 1 L

Ref. 36843
3 x 5 L

Ref. 36848
20 L

Ref. 36844
60 L

Ref. 36847
205 L

New technology 100% synthetic oil, developed 
with strong detergency additives to extend the 
lifespan of the particle filter (DPF). BARDAHL 
XTEC 0w30 B12 improves fuel consumption and 
piston cleanliness, reduces exhaust emissions, 
protects against wear and the formation of sludge. 
Specially developed for engines requiring the 
BMW Longlife-12 FE specification.
Always check the manufacturer car manual before use.

Yeni teknoloji% 100 sentetik yağ, partikül filtresinin 
(DPF) ömrünü uzatmak için güçlü deterjan katkı 
maddeleri ile geliştirilmiştir. BARDAHL XTEC 0w30 B12, 
yakıt tüketimini ve piston temizliğini iyileştirir, egzoz 
emisyonlarını azaltır, aşınmaya ve çamur oluşumuna 
karşı korur. BMW Longlife-12 FE spesifikasyonunu 
gerektiren motorlar için özel olarak geliştirilmiştir.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

X T E C  0 w 3 0  B 1 2100% synthetic - 100% sentetik

ACEA C2, BMW Longlife-12 FE

100% synthetic new technology oil, developed with 
strong detergency additives to extend the lifespan 
of the particle filter (DPF). BARDAHL XTEC 0w30 F 
improves fuel consumption and piston cleanliness, 
reduces exhaust emissions, protects against wear 
and the formation of sludge. Specially developed 
for engines requiring the Ford WSS-M2C950  
specification.
Always check the manufacturer car manual before use.

Partikül filtresinin (DPF) ömrünü uzatmak için güçlü 
deterjan katkı maddeleri ile geliştirilmiş% 100 
sentetik yeni teknoloji yağ. BARDAHL XTEC 0w30 F, 
yakıt tüketimini ve piston temizliğini iyileştirir, egzoz 
emisyonlarını azaltır, aşınmaya ve çamur oluşumuna 
karşı korur. Ford WSS-M2C950 spesifikasyonunu 
gerektiren motorlar için özel olarak geliştirilmiştir.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 36851
12 x 1 L

Ref. 36853
3 x 5 L

Ref. 36858
20 L

Ref. 36854
60 L

Ref. 36857
205 L

X T E C  0 w 3 0  F100% synthetic - 100% sentetik

ACEA C2, Ford WSS-M2C950-A, Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

High performance 100% synthetic oil developed 
to limit oil overconsumption. BARDAHL XTEC 0w30 
V can be used in any petrol and diesel engine.
Always check the manufacturer car manual before use.

Aşırı yağ tüketimini sınırlamak için geliştirilmiş yüksek 
performanslı %100 sentetik yağ. BARDAHL XTEC 0w30 
V, herhangi bir benzinli ve dizel motorda kullanılabilir.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 36971
12 x 1 L

Ref. 36973
3 x 5 L

Ref. 36978
20 L

Ref. 36974
60 L

Ref. 36977
205 L

Ref. 36861
12 x 1 L

Ref. 36863
3 x 5 L

Ref. 36868
20 L

Ref. 36864
60 L

Ref. 36867
205 L

Fuel economy 100%  synthetic engine oil 
formulated from latest generation additives, and 
specially developed for cars equipped with a DPF 
conforming to the EURO IV and V depollution 
norms. BARDAHL XTEC 5w30 C1 is a high 
performance, LOW SAPS and low viscosity engine 
oil that aims at avoiding fuel overconsumption and 
reducing polluting emissions.
Always check the manufacturer car manual before use.

En yeni nesil katıklardan formüle edilmiş ve EURO 
IV ve V kirlilikten arındırma normlarına uygun DPF 
ile donatılmış araçlar için özel olarak geliştirilmiş 
yakıt ekonomisi sağlayan %100 sentetik motor 
yağı. BARDAHL XTEC 5w30 C1, aşırı yakıt tüketimini 
önlemeyi ve kirletici emisyonları azaltmayı amaçlayan 
yüksek performanslı, DÜŞÜK SAPS ve düşük viskoziteli 
bir motor yağıdır.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

X T E C  5 w 3 0  C 1 100% synthetic - 100% sentetik

ACEA C1, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005 

X T E C  0 w 3 0100% synthetic - 100% sentetik

ACEA C2, PSA B71-2312, FIAT 9.55535-GS1/DS1 (C2)

Ref. 36521
12 x 1 L

Ref. 36523
3 x 5 L

Ref. 36528
20 L

Ref. 36524
60 L

Ref. 36527
205 L

High performance MID SAPS fully 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.
Always check the manufacturer car manual before use.

Benzinli ve dizel araçlarda yakıt azaltma sistemlerinin 
ömrünü uzatmak ve verimliliğini korumak için 
geliştirilmiş yüksek performanslı MID SAPS tam 
sentetik yağ. BARDAHL XTEC 0w30, PSA B71 2312 
spesifikasyonuna uyan herhangi bir benzinli ve dizel 
motorda kullanılabilir.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 36811
12 x 1 L

Ref. 36813
3 x 5 L

Ref. 36818
20 L

Ref. 36814
60 L

Ref. 36817
205 L

100% synthetic new technology oil, developed to 
ensure the best engine cleanliness. BARDAHL XTEC 
0w20 V improves fuel consumption and piston 
cleanliness, reduces emissions, protects against 
wear and prevents the formation of deposits. 
Particularly recommended for VOLVO engines 
requiring a VCC RBS0-2AE performance level 
lubricant.
Always check the manufacturer car manual before use.

100 sentetik yeni teknoloji motor yağı. BARDAHL 
XTEC 0w20 V, yakıt tüketimini ve piston temizliğini 
iyileştirir, emisyonları azaltır, aşınmaya karşı korur ve 
tortu oluşumunu önler. VCC RBS0-2AE performans 
seviyesinde yağlayıcı gerektiren VOLVO motorları için 
özellikle önerilir.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.
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2 0 2 1

X T E C  5 w 3 0  C 3100% synthetic - 100% sentetik

ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, Porsche C30, MB229.31/229.52
Approved under VW Standard 504.00 and 507.00, MB-Approval 229.51Diesel

& Petrol/Dizel & 
Benzin

Ref. 33021
12 x 1 L

Ref. 33023
3 x 5 L

Ref. 33028
20 L

Ref. 33024
60 L

Ref. 33027
205 L

Fuel economy, high viscosity synthetic oil, 
formulated from last generation additives. 
BARDAHL XTEC 5w30 RC is a Fuel Economy 
Resource Conserving engine oil, high performance 
and low viscosity, especially developed to limit fuel 
overconsumption and CO2 emissions.
Always check the manufacturer car manual before use.

Yakıt ekonomisi sağlayan, yüksek viskoziteli sentetik 
yağ, son nesil katıklardan formüle edilmiştir. BARDAHL 
XTEC 5w30 RC, özellikle aşırı yakıt tüketimini ve 
CO2 emisyonlarını sınırlandırmak için geliştirilmiş, 
motor yağını koruyan, yüksek performanslı ve düşük 
viskoziteli bir Yakıt Ekonomisi Kaynağıdır. 
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Fuel economy, mid SAPS, synthetic engine oil 
formulated 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.
Always check the manufacturer car manual before use. Due to its 
low ash content, this oil can not be compatible with some engines.

Yakıt ekonomisi sağlayan, orta SAPS, son nesil 
katıklardan formüle edilmiş ve EURO IV ve V normlarına 
uygun partikül filtresi (DPF) ile donatılmış araçlar için 
özel olarak geliştirilmiş sentetik motor yağı. BARDAHL 
XTEC 5w40, mükemmel korumayı garanti eden yüksek 
HTHS’ye sahiptir. Binek araçların ve hafif hizmet 
araçlarının benzinli ve dizel motorlarında, turbo şarjlı 
olsun olmasın kullanılabilir.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin. Düşük kül 
içeriği nedeniyle bu yağ bazı motorlar ile uyumlu olmayabilir.

Ref. 36341
12 x 1 L

Ref. 36343
3 x 5 L

Ref. 36342
4 x 4 L

Ref. 36348
20 L

Ref. 36344
60 L

Ref. 36347
205 L

X T E C  5 w 3 0  R CSynthetic - Sentetik

API SP Resource Conserving, ILSAC GF-6A, GM dexos 1TM Gen 2, CHRYSLER MS 6395, 
FORD M2C946-A, FIAT 9.55535-CR1 

X T E C  5 w 4 0100% synthetic - 100% sentetik

ACEA C3, API SN/SN+, VW 505.00/505.01, MB 229.51/MB 229.31/226.5, BMW Longlife-04, 
Ford M2C917-A, Porsche A40, Renault RN0700/RN0710, Dexos 2, Fiat 9.55535-S2 / GH2

X TC  5 w 3 0 Synthetic - Sentetik

ACEA C3, API SN, BMW LONGLIFE-04, GM/OPEL DEXOS 2, OPEL OV0401547,  
FIAT 9.55535-S3, VW 505.00, 505.01, MB 229.31 MB 229.51, MB Approval 229.52

X T E C  5 w 3 0  C 4100% synthetic - 100% sentetik

ACEA C3/C4, MERCEDES MB 229.51/226.51, RENAULT-NISSAN RN0720, Fiat 9.55535-S4

100% synthetic LOW SAPS and FUEL ECONOMY 
oil formulated 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 generation catalytic converters. Particularly 
recommended for engines requiring a RENAULT 
RN0720 oil performance. This engine oil is suitable 
for petrol and diesel engines, with or without 
turbo, of passenger cars and vans.
Always check the manufacturer car manual before use.

%100 sentetik, düşük SAPS ve yakıt ekonomisi 
sağlayan motor yağı, son nesil katkı maddelerinden 
formüle edilmiş ve partikül filtresi (DPF) ile donatılmış 
EURO IV ve V araçlar için özel olarak geliştirilmiştir. 
Son nesil katalitik konvertörlere uygun performans 
katkı maddeleri içerir. Özellikle RENAULT RN0720 yağ 
performansı gerektiren motorlar için önerilir. Bu motor 
yağı, binek otomobiller ve minibüslerin turbolu veya 
turbosuz benzinli ve dizel motorları için uygundur.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 36151
12 x 1 L

Ref. 36153
3 x 5 L

Ref. 36152
4 x 4 L

Ref. 36158
20 L

Ref. 36154
60 L

Ref. 36157
205 L

Ref. 36301
12 x 1 L

Ref. 36303
3 x 5 L

Ref. 36302
4 x 4 L

Ref. 36308
20 L

Ref. 36304
60 L

Ref. 36309
205 L

Fuel economy, MID SAPS, 100% synthetic engine 
oil formulated 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. 
Particularly suitable for latest generation BMW, 
MERCEDES, PORSCHE, VW, AUDI, SEAT, SKODA 
diesel or petrol engines requiring an ACEA C3 
lubricant.
Always check the manufacturer car manual before use.

Yakıt ekonomisi sağlamak için en yeni nesil katıklardan 
formüle edilmiş ve EURO IV ve V normlarına uygun 
partikül filtresi (DPF) ile donatılmış araçlar için özel 
olarak geliştirilmiş, MID SAPS,  % 100 sentetik motor 
yağı. BARDAHL XTEC 5W30 C3, mükemmel korumayı 
garanti eden yüksek HTHS’ye sahiptir. Özellikle ACEA 
C3 yağlayıcı gerektiren en yeni nesil BMW, MERCEDES, 
PORSCHE, VW, AUDI, SEAT, SKODA dizel veya benzinli 
motorlar için uygundur.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 36161
12 x 1 L

Ref. 36163
3 x 5 L

Ref. 36162
4 x 4 L

Ref. 36168
20 L

Ref. 36164
60 L

Ref. 36167
205 L

High performance synthetic oil for petrol and 
diesel engines (from 2000 or later). Suitable for 
turbo-charged, multivalve and direct injection 
engines. BARDAHL XTC 5w40 can be used all year 
long and in the most difficult conditions. Suitable 
for cars equipped with a catalytic converter.
Always check the manufacturer car manual before use.

Benzinli ve dizel motorlar için yüksek performanslı 
sentetik yağ (2000 veya sonrası). Turboşarjlı, çok 
valfli ve direkt enjeksiyonlu motorlar için uygundur. 
BARDAHL XTC 5w40 tüm yıl boyunca ve en zor 
koşullarda kullanılabilir. Katalitik konvertörlü araçlar 
için uygundur.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 36311
12 x 1 L

Ref. 36313
3 x 5 L

Ref. 36312
4 x 4 L

Ref. 36318
20 L

Ref. 36314
60 L

Ref. 36317
205 L

High performance synthetic  engine oil for petrol 
and diesel cars. Suitable for any type of engines 
(turbo-charged or not, with a DPF or not). For 
extended oil drain intervals. Excellent protection 
at cold start and at any engine temperature. 
BARDAHL XTC 5w30 is a mid SAPS oil for a clean 
engine.
Always check the manufacturer car manual before use.

Benzinli ve dizel araçlar için yüksek performanslı 
sentetik motor yağı. Her tür motor için uygundur 
(turboşarjlı veya değil, DPF’li veya değil). Daha 
uzun yağ değişim aralıkları için uygundur. Soğuk 
çalıştırmada ve her motor sıcaklığında mükemmel 
koruma sağlar. BARDAHL XTC 5w30, temiz bir motor 
için orta SAPS yağdır. 
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

X TC  5 w 4 0 Synthetic - Sentetik

ACEA A3/B4, API SN/CF, PSA B71 2296, MB 229.3/226.5, BMW Longlife-01, Renault RN0700/RN0710, 
Porsche A40, GM LL-B-025, Approved under VW Standard 502.00 and 505.00, MB Approval 229.5

BARDAHL XTC 10w30 is a high performance 
synthetic oil for petrol and diesel engines, turbo- 
charged or not. Excellent protection at cold start 
and at any speed regime. Can be used all year long 
and in any climate.
Always check the manufacturer car manual before use.

BARDAHL XTC 10w30, turboşarjlı olsun olmasın 
benzinli ve dizel motorlar için yüksek performanslı 
sentetik bir yağdır. Soğuk çalıştırmada ve her hız 
rejiminde mükemmel koruma sağlar. Tüm yıl boyunca 
ve her iklimde kullanılabilir.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 33081
12 x 1 L

Ref. 33083
3 x 5 L

Ref. 33082
4 x 4 L

Ref. 33087
205 L

High performance semi-synthetic oil for petrol and 
diesel engines, turbocharged or not. Extends the 
oil drain intervals. Excellent protection at cold start 
and at any speed regime. BARDAHL XTC 10w40 
can be used all year long. Very good fluidity at low 
temperature.
Always check the manufacturer car manual before use.

Turboşarjlı olsun olmasın, benzinli ve dizel motorlar 
için yüksek performanslı yarı sentetik yağ. Yağ değişim 
aralıklarını uzatır. Soğuk çalıştırmada ve her hız 
rejiminde mükemmel koruma sağlar. BARDAHL XTC 
10w40 tüm yıl boyunca kullanılabilir. Düşük sıcaklıkta 
yüksek akışkanlık.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 36241
12 x 1 L

Ref. 36243
3 x 5 L

Ref. 36242
4 x 4 L

Ref. 36248
20 L

Ref. 36244
60 L

Ref. 36247
205 L

X TC  1 0 w 3 0 Synthetic - Sentetik

ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.1, VW501.01/505.00, RN700

X TC  1 0 w 4 0 Semi-synthetic - Yarı Sentetik

ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00, RN700
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2 3Mineral oil for passenger cars, light commercial 
and heavy duty 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 MULTIFLEET 
offers excellent cleaning properties and a very 
good protection against wear.
Always check the manufacturer car manual before use.

Binek otomobiller, hafif ticari ve ağır hizmet taşıtları 
için madeni yağ. Karma filo için idealdir. Turboşarjlı 
olsun veya olmasın ve katalitik konvertörlü olsun 
veya olmasın; benzinli, LPG’li ve dizel motorlar 
için uygundur. BARDAHL XTM 15w40 MULTIFLEET, 
mükemmel temizleme özellikleri ve aşınmaya karşı 
çok iyi koruma sağlar.
Kullanmadan önce daima araç üretici klavuzunu kontrol edin.

Ref. 36881
12 x 1 L

Ref. 36883
3 x 5 L

Ref. 36888
20 L

Ref. 36884
60 L

Ref. 36887
205 L

X T M  1 5 w 4 0  M U LT I F L E E T Mineral - Mineral

ACEA E7, API CH-4/SJ, MAN M 3275-1, MB 228.1, Cat ECF-1-a, Cummins CES 20076/20077, 
Deutz DQC III-10, MTU Type 2, VOLVO VDS2

Ref. 36701
12 x 1 L

Ref. 36703
3 x 5 L

Ref. 36708
20 L

Ref. 36704
60 L

Ref. 36707
205 L

Mineral oil for passenger cars and light commercial 
vehicles. Ideal for mixed fleet. Suitable for petrol, 
LPG and diesel non turbo-charged engines. 
BARDAHL XTM 20w50 offers very good cleaning 
properties and a good protection against wear.
Always check the manufacturer car manual before use.

Binek otomobiller ve hafif ticari araçlar için madeni 
yağ. Karma filo için idealdir. Benzinli, LPG’li ve dizel 
turboşarjsız motorlar için uygundur. BARDAHL XTM 
20w50, çok iyi temizleme özellikleri ve aşınmaya karşı 
iyi bir koruma sunar. 
Kullanmadan önce daima araç üretici klavuzunu kontrol edin.

X T M  2 0 w 5 0 Mineral - Mineral

API SF/CD

Ref. 36351
12 x 1 L

Ref. 36353
3 x 5 L

Ref. 36358
20 L

Ref. 36354
60 L

Ref. 36357
205 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 15w50 offers a very good 
protection against wear thanks to the stable 
viscosity improvers. Excellent cleaning, antirust 
and anticorrosion properties.
Always check the manufacturer car manual before use.

Binek otomobiller ve hafif ticari araçlar için madeni 
yağ. Karma filo için idealdir. Turboşarjlı veya değil ve 
katalitik konvertörlü olsun veya olmasın; benzinli, 
LPG’li ve dizel motorlar için uygundur. BARDAHL 
XTM 15w50, kararlı viskozite geliştiriciler sayesinde 
aşınmaya karşı çok iyi bir koruma sunar. Mükemmel 
temizlik, paslanma ve korozyon önleyici özelliklere 
sahiptir.
Kullanmadan önce daima araç üretici klavuzunu kontrol edin.

X T M  1 5 w 5 0 Mineral - Mineral

ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00

X T R A  5 w 3 0Synthetic - Sentetik

ACEA C2/C3, API SN, BMW Longlife-04, VW 505.01, 
MB 229.51/229.52, DEXOS 2

2 2 Mid SAPS synthetic engine oil formulated from the 
latest generation additives. BARDAHL XTRA 5w30 
is a «universal» oil for passenger cars and duty 
vehicles equipped or not with a 3-way catalytic 
converter and a DPF. Turbo-charged or not.
Always check the manufacturer car manual before use.

En yeni nesil katkı maddelerinden formüle edilmiş 
orta SAPS sentetik motor yağı. BARDAHL XTRA 5w30, 
3 yollu katalitik konvertör ve DPF ile donatılmış veya 
donatılmamış; turbo şarjlı ya da olmayan binek araçlar 
ve hizmet araçları için «evrensel» bir yağdır.
Kullanmdan önce daima araç üretici klavuzunu kontrol edin.

Ref. 34111
12 x 1 L

Ref. 34113
3 x 5 L

Ref. 34118
20 L

Ref. 34114
60 L

Ref. 34117
205 L

X T R A  5 w 3 0  C 3Synthetic - Sentetik

ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, Porsche C30, VW 504.00/507.00, MB 229.31/229.51

Fuel economy, Mid SAPS, synthetic engine oil 
formulated from the latest generation additives. 
BARDAHL XTRA 5w30 C3 is a «universal» oil for 
passenger cars and duty vehicles equipped or not 
with a 3-way catalytic converter and a DPF. Suitable 
for the Longlife III (VW) program.
Always check the manufacturer car manual before use.

Yakıt ekonomisi sağlayan, Orta SAPS, en yeni nesil katkı 
maddelerinden formüle edilmiş sentetik bir motor 
yağıdır. BARDAHL XTRA 5w30 C3, 3 yollu katalitik 
konvertör ve DPF ile donatılmış veya donatılmamış 
binek araçlar ve hizmet araçları için «evrensel» bir 
yağdır. Longlife III (VW) programı için uygundur.
Kullanmdan önce daima araç üretici klavuzunu kontrol edin.

Ref. 34101
12 x 1 L

Ref. 34103
3 x 5 L

Ref. 34108
20 L

Ref. 34104
60 L

Ref. 34107
205 L

X T R A  5 w 4 0Synthetic - Sentetik

ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, VW 505.01, MB 229.51

Ref. 34121
12 x 1 L

Ref. 34123
3 x 5 L

Ref. 34128
20 L

Ref. 34124
60 L

Ref. 34127
205 L

Mid SAPS synthetic engine oil formulated from the 
latest generation additives. BARDAHL XTRA 5w40 
is a «universal» oil for passenger cars and duty 
vehicles equipped or not with a 3-way catalytic 
converter and a DPF. Turbo-charged or not.
Always check the manufacturer car manual before use.

En yeni nesil katkı maddelerinden formüle edilmiş 
orta SAPS sentetik motor yağı. BARDAHL XTRA 5w40, 
3 yollu katalitik konvertör ve DPF ile donatılmış 
veya donatılmamış; turbo şarjlı ya da olmayan binek 
otomobiller ve hizmet araçları için «evrensel» bir 
yağdır.
Kullanmdan önce daima araç üretici klavuzunu kontrol edin.

X T R A  1 0 w 4 0Semi-synthetic - Yarı Sentetik

ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 501.01/505.00, MB 229.1
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Yarı sentetik çok dereceli motor yağı. BARDAHL XTRA 
10w40, turbo şarjlı olsun olmasın binek araçlar ve 
hizmet araçları için «evrensel» bir yağdır. 
Kullanmdan önce daima araç üretici klavuzunu kontrol edin.

Ref. 34131
12 x 1 L

Ref. 34133
3 x 5 L

Ref. 34138
20 L

Ref. 34134
60 L

Ref. 34137
205 L



E

E4

E6

E7

E9

Heavy duty diesel engine oils Ağır hizmet dizel motor yağları
Stable, stay-in-grade oil providing excellent control of piston cleanliness, wear, soot 
handling and lubricant stability. It is recommended for highly rated diesel engines 
meeting Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV and Euro V emission requirements and running 
under very severe conditions, e.g., Significantly extended oil drain intervals according 
to the manufacturer’s recommendations. It is suitable for engines without particulate 
filters, and for some EGR engines and some engines fi*ed with SCR nox reduction 
systems. However, recommendations may differ between engine manufacturers so 

driver manuals and/or dealers shall be consulted if in doubt

Piston  temizliği, aşınması, kurum tutuşu ve yağlayıcı stabilitesinin mükemmel kontrolünü 
sağlayan dengeli yağ. Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV ve Euro V emisyon gereksinimlerini 
karşılayan ve çok ağır koşullar altında çalışan yüksek dereceli dizel motorlar için önerilir, 
örn. üreticinin tavsiyelerine göre önemli ölçüde uzatılmış yağ değişim aralıkları. Partikül 
filtresi olmayan motorlar ve bazı EGR motorları ve SCR nox azaltma sistemlerine sahip 
bazı motorlar için uygundur. Bununla birlikte, öneriler motor üreticileri arasında farklılık 
gösterebilir, bu nedenle şüphe durumunda sürücü kılavuzlarına ve / veya bayilere 
danışılmalıdır.

Stable, stay-in-grade oil providing excellent control of piston cleanliness, wear, soot 
handling and lubricant stability. It is recommended for highly rated diesel engines 
meeting euro I, euro II, euro III, euro IV, euro V and euro VI emission requirements and 
running under very severe conditions, e.g., Significantly extended oil drain intervals 
according to the manufacturer’s recommendations. It is suitable for EGR engines, 
with or without particulate filters, and for engines fi*ed with SCR nox reduction 
systems. E6 quality is strongly recommended for engines fi*ed with particulate 
filters and is designed for use in combination with low sulphur diesel fuel. However, 
recommendations may differ between engine manufacturers so driver manuals and/or 

dealers shall be consulted if in doubt 

Piston  temizliği, aşınması, kurum tutuşu ve yağlama stabilitesi üzerinde mükemmel 
kontrol sağlayan dengeli, kalabilen yağ. Euro I, euro II, euro III, euro IV, euro V ve euro VI 
emisyon gereksinimlerini karşılayan ve çok ağır koşullar altında çalışan yüksek dereceli 
dizel motorlar için tavsiye edilir, örn. üreticinin tavsiyelerine göre önemli ölçüde uzatılmış 
yağ değişim aralıkları. Partikül filtreli veya filtresiz EGR motorları ve SCR nox azaltma 
sistemlerine sahip motorlar için uygundur. E6 kalitesi, partikül filtreli motorlar için şiddetle 
tavsiye edilir ve düşük kükürtlü dizel yakıtla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Bununla birlikte, öneriler motor üreticileri arasında farklılık gösterebilir, bu nedenle şüphe 
durumunda sürücü kılavuzlarına ve / veya bayilere danışılmalıdır.

Stable, stay-in-grade oil providing effective control with respect to piston cleanliness 
and bore polishing. It further provides excellent wear control, soot handling and 
lubricant stability. It is recommended for highly rated diesel engines meeting euro 
I, euro II, euro III, euro IV and euro V emission requirements and running under 
severe conditions, e.g., Extended oil drain intervals according to the manufacturer’s 
recommendations. It is suitable for engines without particulate filters, and for most 
EGR engines and most engines fi*ed with SCR nox reduction systems. However, 
recommendations may differ between engine manufacturers so driver manuals and/

or dealers shall be consulted if in doubt 

Piston  temizliği ve delik parlatma açısından etkili kontrol sağlayan dengeli, kalıcı sınıf 
yağı. Ayrıca mükemmel aşınma kontrolü, kurum işleme ve yağlama stabilitesi sağlar. Euro 
I, euro II, euro III, euro IV ve euro V emisyon gereksinimlerini karşılayan ve zorlu koşullar 
altında çalışan yüksek dereceli dizel motorlar için önerilir, örn. Üreticinin önerilerine göre 
uzatılmış yağ değişim aralıkları. Partikül filtresi olmayan motorlar için ve çoğu EGR motoru 
ve SCR nox azaltma sistemleriyle donatılmış çoğu motor için uygundur. Bununla birlikte, 
öneriler motor üreticileri arasında farklılık gösterebilir, bu nedenle şüphe durumunda 
sürücü kılavuzlarına ve / veya bayilere danışılmalıdır.

Stable, stay-in-grade oil providing effective control with respect to piston cleanliness and 
bore polishing. It further provides excellent wear control, soot handling and lubricant 
stability. It is recommended for highly rated diesel engines meeting euro I, euro II, euro III, 
euro IV, euro V and euro VI emission requirements and running under severe conditions, 
e.g., Extended oil drain intervals according to the manufacturer’s recommendations. It is 
suitable for engines with or without particulate filters, and for most EGR engines and 
for most engines fi*ed with SCR nox reduction systems. E9 is strongly recommended 
for engines fi*ed with particulate filters and is designed for use in combination with low 
sulphur diesel fuel. However, recommendations may differ between engine manufacturers 

so driver manuals and/or dealers should be consulted if in doubt  

Piston  temizliği ve delik parlatma açısından etkili kontrol sağlayan dengeli, kalıcı sınıf yağ. 
Ayrıca mükemmel aşınma kontrolü, kurum işleme ve yağlama stabilitesi sağlar. Euro I, euro 
II, euro III, euro IV, euro V ve euro VI emisyon gereksinimlerini karşılayan ve zorlu koşullar 
altında çalışan yüksek dereceli dizel motorlar için önerilir, örn. üreticinin tavsiyelerine göre 
uzatılmış yağ değişim aralıkları. Partikül filtreli veya filtresiz motorlar ve çoğu EGR motoru 
ve SCR nox azaltma sistemleriyle donatılmış çoğu motor için uygundur. E9, partikül filtreli 
motorlar için şiddetle tavsiye edilir ve düşük kükürtlü dizel yakıtla birlikte kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Bununla birlikte, öneriler motor üreticileri arasında farklılık gösterebilir, bu 
nedenle şüphe durumunda sürücü kılavuzlarına ve / veya bayilere danışılmalıdır.

What do the ACEA  
performance levels mean?

With the EELQMS label, BARDAHL undertakes  
to comply with the last ACEA requirements.

Engine oils for 
tractors and trucks

The BARDAHL XTractor STOU is a multi-functional 
oil for agricultural and earthwork equipment 
(building and public works). Formulated with highly 
refined base oils and a package of performance 
additives ensuring a powerful dispersion and 
detergency and a very strong resistance to 
oxidation. This oil offers anti-wear, anti-corrosion 
and extreme pressure properties. BARDAHL 15w40 
XTractor STOU is suitable for petrol and diesel 
engines, transmissions, “wet” brakes and hydraulic 
systems. It is a Super Universal Tractor Oil.
Always check the manufacturer car manual before use.

The BARDAHL XTractor STOU is a multi-functional 
oil for agricultural and earthwork equipment 
(building and public works). Formulated with highly 
refined base oils and a package of performance 
additives ensuring a powerful dispersion and 
detergency and a very strong resistance to 
oxidation. This oil offers anti-wear, anti-corrosion 
and extreme pressure properties. BARDAHL 10w40 
XTractor STOU is suitable for petrol and diesel 
engines, transmissions, “wet” brakes and hydraulic 
systems. It is a Super Universal Tractor Oil.
Always check the manufacturer car manual before use.

BARDAHL XTractor UTTO is both a hydraulic and 
universal transmission oil. Formulated with highly 
refined base oils and selected additives to ensure 
the following properties: resistance to extreme 
pressure, anti-wear, anti-oxidation, anti-corrosion, 
optimal friction coefficient. Compatible with «wet» 
brake systems. BARDAHL XTractor UTTO is suitable 
for the protection and lubrication of hydraulic 
systems and transmissions of public work and 
agricultural equipment. It is a Universal Tractor 
Transmission Oil.
Always check the manufacturer car manual before use.

BARDAHL XTractor STOU, tarım ve hafriyat ekipmanları 
(inşaat ve bayındırlık işleri) için çok işlevli bir yağdır. 
Yüksek oranda rafine edilmiş baz yağlar ve güçlü bir 
dispersiyon ve temizleme gücü ve oksidasyona karşı 
çok güçlü bir direnç sağlayan bir performans katkı 
maddeleri paketi ile formüle edilmiştir. Bu yağ, aşınma 
önleyici, korozyon önleyici ve aşırı basınç özellikleri 
sunar. BARDAHL 15w40 XTractor STOU, benzinli ve 
dizel motorlar, şanzımanlar, «ıslak» frenler ve hidrolik 
sistemler için uygundur. Evrensel bir Traktör Yağıdır.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

BARDAHL XTractor STOU, tarım ve hafriyat ekipmanları 
(inşaat ve bayındırlık işleri) için çok işlevli bir yağdır. 
Yüksek oranda rafine edilmiş baz yağlar ve güçlü bir 
dispersiyon ve temizleme gücü ve oksidasyona karşı 
çok güçlü bir direnç sağlayan bir performans katkı 
maddeleri paketi ile formüle edilmiştir. Bu yağ, aşınma 
önleyici, korozyon önleyici ve aşırı basınç özellikleri 
sunar. BARDAHL 10W40 XTractor STOU, benzinli ve 
dizel motorlar, şanzımanlar, «ıslak» frenler ve hidrolik 
sistemler için uygundur. Evrensel bir Traktör Yağıdır.

Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

BARDAHL XTractor UTTO hem hidrolik hem de 
evrensel bir şanzıman yağıdır. Aşağıdaki özellikleri 
sağlamak için yüksek oranda rafine edilmiş baz yağlar 
ve seçilmiş katkı maddeleriyle formüle edilmiştir: 
aşırı basınca dayanıklılık, aşınma önleme, oksidasyon 
önleme, korozyon önleme, optimum sürtünme 
katsayısı. «Islak» fren sistemleriyle uyumludur. 
BARDAHL XTractor UTTO, hidrolik sistemlerin ve 
kamu işleri ve tarım ekipmanlarının şanzımanlarının 
korunması ve yağlanması için uygundur. Evrensel bir 
Traktör Transmisyon Yağıdır.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

X Tr a c t o r  1 5 w 4 0  S TO U

X Tr a c t o r  1 0 w 4 0  S TO U

X Tr a c t o r  1 0 w 3 0  U T TO

Mineral - Mineral

Synthetic - Sentetik

Synthetic - Sentetik

API SF/CG-4/GL-4, ACEA E3, Mil-L-2104D, Massey Ferguson CMS M1143/M1144/M1145, 
John Deere J20C, MB 227.1, ZF TE-ML 06B/07B, Cat TO-2, Allison C4, Ford M2C134-D

API SF/CG-4/GL-4, ACEA E3, Mil-L-2104D, Massey Ferguson CMS M1143/M1144/M1145, 
John Deere J20C, MB 227.1, ZF TE-ML 06B/07B, Cat TO-2, Allison C4, Ford M2C134-D

API GL-4, Ford M2C134-D, CNH MAT 3525, John Deere J20C, Massey Ferguson M1135/M1143, 
Volvo WB 101, Allison C4, Cat TO-2, Case MS1206/MS1207/MS1209, NH 410B, ZF TE-ML 03E/05F/06K

Engine / Gear / 
Hydraulic 

Motor / Dişli / 
Hidrolik

Hydraulic / Gear / 
Transmissions

Hidrolik / Dişli / 
Şanzıman

Ref. 36045
205 L

Ref. 2718
20 L

Ref. 2715
60 L

Ref. 2717
205 L

Ref. 36046
205 L
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24

Traktörler ve kamyonlar için  motor 
yağları

ACEA Performan Seviyeleri 
Nedir? 
EELQMS etiketi ile BARDAHL, en son ACEA 
gerekliliklerine uymayı taahhüt eder.

Engine / Gear / 
Hydraulic 

Motor / Dişli / 
Hidrolik



2 6

X T S  T R U C K S  5 w 3 0100% synthetic - 100% sentetik
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

Ref. 36208
20 L

Ref. 36368
20 L

Ref. 36204
60 L

Ref. 36364
60 L

Ref. 36207
205 L

Ref. 36367
205 L

Diesel / Dizel

Low viscosity fully synthetic engine oil formulated 
from last generation performance additives for heavy 
duty engines, turbo-charged or not. Reduces friction, 
eliminates sludge and decreases fuel consumption. 
Good general protection. BARDAHL XTS 5w30 Trucks 
offers an excellent fluidity at low temperature. High 
dispersion and detergency properties.
Always check the manufacturer car manual before use.

Turboşarjlı olsun olmasın, ağır hizmet motorları için son 
nesil performans katkı maddelerinden formüle edilmiş 
düşük viskoziteli tam sentetik motor yağı. Sürtünmeyi azaltır, 
çamuru ortadan kaldırır ve yakıt tüketimini azaltır. Gelişmiş 
genel koruma sağlar. BARDAHL XTS 5w30 Kamyon, düşük 
sıcaklıkta mükemmel bir akışkanlık sunar. Yüksek dispersiyon 
ve temizleme özelliklerine sahiptir.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

X T E C  T R U C K S  5 w 3 0100% synthetic - 100% sentetik
ACEA E6, E7, E9, API CJ-4/SN, MB 228.31/228.51, MAN M 3677/M 3477/M 3271-1, Volvo VDS-4 / VDS-3,  

Scania LDF-4 /Low Ash, Mack EO-O Premium Plus/EO-N, Renault VI RLD-3, 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, Voith class B

Ref. 36578
20 L

Ref. 36574
60 L

Ref. 36577
205 L

Diesel / Dizel Very high quality 100% synthetic oil formulated from 
last generation performance additives for heavy 
diesel engines (trucks, busses, heavy duty vehicles). 
Reduces friction, eliminates sludge and optimizes fuel 
consumption. Very good water dispersing and cleaning 
action. High viscosity index. LOW SAPS technology 
for an extended lifespan of the engine and a good 
functioning of post-treatment exhaust systems (DPF). 
BARDAHL XTEC TRUCKS 5w30 is particularly suitable for 
Euro IV, V and VI engines. It offers an excellent stability 
and a high resistance to temperatures to prevent 
deposits in the engine, and makes cold start easier.
Always check the manufacturer car manual before use.

Ağır dizel motorlar (kamyonlar, otobüsler, ağır vasıtalar) için 
son nesil performans katkı maddelerinden formüle edilmiş çok 
yüksek kaliteli %100 sentetik yağ. Sürtünmeyi azaltır, çamuru 
ortadan kaldırır ve yakıt tüketimini optimize eder. Çok iyi su 
dağıtma ve temizleme etkisi vardır. Yüksek viskozite indeksine 
sahiptir. Motorun daha uzun bir ömrü ve işlem sonrası egzoz 
sistemlerinin (DPF) iyi çalışması için DÜŞÜK SAPS teknolojisiyle 
geliştirilmiştir. BARDAHL XTEC TRUCKS 5w30, özellikle Euro IV, V 
ve VI motorlar için uygundur. Motorda birikintileri önlemek için 
mükemmel bir stabilite ve yüksek sıcaklık direnci sunar ve soğuk 
çalıştırmayı kolaylaştırır.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

X T E C  T R U C K S  1 0 w 3 0Synthetic - Sentetik
ACEA E7/E9, API CK-4, Volvo VDS-4.5, MB 228.31, Renault VI RLD-4, Mack EOS-4.5, MTU Type 2.1,  

Cat ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC III-10 LA, Ford M2C171-F1

Ref. 33038
20 L

Ref. 33034
60 L

Ref. 33037
205 L

Fuel Economy synthetic oil formulated from last 
generation additives for heavy diesel engines (trucks, 
buses and heavy duty vehicles) that reduces friction, 
eliminates mud and optimizes fuel consumption. LOW 
SAPS technology (very low ash content) that ensures 
longevity and good functioning of post-treatment 
exhaust systems (DPF). BARDAHL XTEC 10w30 Trucks 
offers excellent high thermal stability and resistance 
to prevent deposits in the engine, and facilitates cold 
start. This oil is perfect for EURO, EURO IV, EURO V, and 
EURO VI (with SCR).
Always check the manufacturer car manual before use.

Yakıt Ekonomisi sentetik yağ, ağır dizel motorlar (kamyonlar, 
otobüsler ve ağır hizmet araçları) için sürtünmeyi azaltan, 
çamuru ortadan kaldıran ve yakıt tüketimini optimize eden 
son nesil katkı maddelerinden formüle edilmiştir. İşlem sonrası 
egzoz sistemlerinin (DPF) uzun ömürlülüğünü ve iyi çalışmasını 
sağlayan DÜŞÜK SAPS teknolojisi (çok düşük kül içeriği). 
BARDAHL XTEC 10w30 Kamyonlar, motorda birikintileri önlemek 
için mükemmel yüksek termal stabilite ve direnç sunar ve soğuk 
çalıştırmayı kolaylaştırır. Bu yağ EURO, EURO IV, EURO V ve EURO 
VI (SCR ile) için mükemmeldir. 
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

X T E C  T R U C K S  1 0 w 4 0Synthetic - Sentetik
ACEA E6, E7, API CI-4, Volvo VDS-3, Mack EO-N, MB 228.51, MAN M 3477/M 3271-1, Deutz DQC IV-10 LA, DAF Long Drain, Renault VI RXD/

RGD/ RLD-2, MTU Type 3.1, JASO DH-2, KAMAZ Euro 1,2,3,4, Cummins CES 20076/20077

Ref. 36218
20 L

Ref. 36214
60 L

Ref. 36217
205 L

Synthetic oil formulated from last generation 
performance 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.
Always check the manufacturer car manual before use.

Ağır dizel motorlar (kamyonlar, otobüsler, ağır hizmet araçları) 
için son nesil performans katkı maddelerinden formüle edilmiş 
sentetik yağ. Sürtünmeyi azaltır, çamuru ortadan kaldırır ve yakıt 
tüketimini optimize eder. Motorun daha uzun bir ömrü ve işlem 
sonrası egzoz sistemlerinin (DPF) iyi çalışması için DÜŞÜK SAPS 
teknolojisine sahiptir. BARDAHL XTEC TRUCKS 10w40, motorda 
birikintileri önlemek için mükemmel bir denge ve yüksek sıcaklık 
direnci sunar ve soğuk çalıştırmayı kolaylaştırır. 
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

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 functioning 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.
Always check the manufacturer car manual before use.

Euro V ve VI ağır dizel motorlar (kamyonlar, otobüsler, ağır hizmet 
araçları) için formüle edilmiş sentetik yağ. Egzoz emisyonlarını ve 
yağ tüketimini azaltır. Daha uzun bir motor ömrü ve işlem sonrası 
egzoz sistemlerinin iyi çalışması için DÜŞÜK SAPS teknolojisine 
sahiptir. BARDAHL XTEC TRUCKS 15w40, motorda birikintileri 
önlemek için mükemmel bir denge ve yüksek sıcaklık direnci 
sunar ve soğuk çalıştırmayı kolaylaştırır. EGR, SCR, DPF ve Low S 
dizel ile uyumludur. 
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

X T E C  T R U C K S  1 5 w 4 0 Synthetic - Sentetik
ACEA E9, API CK-4/SN, Volvo VDS-4 VDS-4.5, Renault VI RLD-3, Mack EO-O Premium Plus, Mack EOS-4.5,  
MB 228.31, MAN M 3575 M 3775, Cat ECF-3, FORD WSS M2C171-F1, Cummins CES 20086,  
Detroit Diesel 93K222, MTU Type 2.1, Deutz DQC III-10 LA, DQC III-18 LA

Diesel
& Petrol/Dizel & 

Benzin

Ref. 36062
20 L

Ref. 36079
60 L

Ref. 36077
205 L

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. Compatible with EGR and SCR systems.
Always check the manufacturer car manual before use.

Binek otomobiller, hafif ticari araçlar, kamyonlar, otobüsler ve 
ağır iş ekipmanları için mineral motor yağı. Tortu oluşumunu 
büyük ölçüde sınırlar ve güçlü aşınma önleyici ve temizlik 
maddeleri içerir. BARDAHL XTM TRUCKS 15w40, yağ boşaltma 
aralığını uzatır. EGR ve SCR sistemleriyle uyumludur.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

X T M  T R U C K S  1 5 w 4 0  S H P D * Mineral - Mineral

ACEA E7, API CI-4/SL, MB 228.3, MAN 3275-1, VOLVO VDS 3, RENAULT RLD-2, CAT ECF-1a/ECF-2,  
CUMMINS CES 20078/77, DEUTZ DQC III-10, MTU DDC Type 2, MACK E0-M PLUS, JASO DH-1 ,  
Detroit Diesel 93K215, Global DHD-1
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Ref. 33048
20 L

Ref. 33044
60 L

Ref. 33047
205 L

Semi-synthetic oil formulated for heavy engines 
(trucks, buses and heavy duty vehicles) that reduces 
friction and eliminates mud. Compatible with EURO 
IV and EURO V engines. Excellent cleaning and wear 
resistance properties. Anti-bore polishing. BARDAHL 
XTC 10w30 Trucks SHPD offers excellent high thermal 
stability and resistance to prevent deposits in the 
engine, and facilitates cold start. Compatible with 
petrol and diesel engines, even in the most difficult 
working conditions. Thanks to its special additives, it 
is suitable for fuels with high sulfur content to extend 
the oil change intervals and to protect the cylinders 
from wear.
Always check the manufacturer car manual before use.

Ağır motorlar (kamyonlar, otobüsler ve ağır hizmet araçları) 
için formüle edilmiş, sürtünmeyi azaltan ve çamuru ortadan 
kaldıran yarı sentetik yağ. EURO IV ve EURO V motorlarla 
uyumludur. Mükemmel temizleme ve aşınma direnci; delik 
önleyici parlatma özelliklerine sahiptir. BARDAHL XTC 10w30 
Kamyon SHPD, motorda birikintileri önlemek için mükemmel 
yüksek termal stabilite ve direnç sunar ve soğuk çalıştırmayı 
kolaylaştırır. En zor çalışma koşullarında bile benzinli ve dizel 
motorlarla uyumludur. Özel katıkları sayesinde yüksek kükürt 
içerikli yakıtların yağ değişim aralıklarını uzatması ve silindirleri 
aşınmaya karşı koruması için uygundur.
Kullanmadan önce daima üretici araç  klavuzunu kontrol edin.

X TC  T R U C K S  1 0 w 3 0   S H P D * Semi-synthetic - Yarı Sentetik
ACEA E7, API CI-4/SH, Cat ECF-1-a/ECF-2, Cummins CES 20077/20078, Deutz DQC III-10,  
MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Type 2, Renault VI RLD-2

Ref. 36104
20 L

Ref. 36105
60 L

Ref. 36109
205 L

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 
10w40 Trucks offers an excellent stability and a high 
resistance to temperatures to avoid sludge in the 
engine and make cold start easier.
Always check the manufacturer car manual before use.

Ağır dizel motorlar (kamyonlar, otobüsler ve ağır hizmet 
araçları) için formüle edilmiş sentetik yağ. EURO I ila V 
motorlarla uyumludur. Yüksek deterjan, aşınma önleyici ve 
sürtünme önleyici özelliklere sahiptir. BARDAHL XTC 10w40 
Kamyonlar, motorda tortu oluşumunu önlemek ve soğuk 
çalıştırmayı kolaylaştırmak için mükemmel bir denge ve yüksek 
sıcaklık direnci sunar. 
Kullanmadan önce daima üretici araç  klavuzunu kontrol edin.

X TC  T R U C K S  1 0 w 4 0 Synthetic - Sentetik

ACEA E6, E7, API CI-4, Volvo VDS-3, Mack EO-N, MB 228.51, MAN M 3477/M 3271-1, Deutz DQC IV-10 LA, NATO-code 
O-1180, TL 9150-0107/3, DAF LongDrain, Renault VI RXD/RGD/ RLD-2, MTU Type 3.1,  
JASO DH-2, KAMAZ Euro 1,2,3,4, Cummins CES 20076/20077
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Diesel / Dizel

Diesel / Dizel

Diesel
& Petrol/Dizel & 

Benzin

Diesel
& Petrol/Dizel & 

Benzin

Diesel
& Petrol/Dizel & 

Benzin



Operating 
conditions Gearbox types Additives API Çalışma 

Koşulları Şanzıman Türleri Katkılar

Easy Gearboxes submi*ed to 
mild conditions Obsolete Kolay Hafif koşullara maruz 

kalan dişli kutuları Eski

Medium Industrial transmissions 
and worm gear axles Obsolete Orta Endüstriyel şanzımanlar ve 

sonsuz dişli akslar Eski

Medium Gearboxes submi*ed to 
moderate conditions Obsolete Orta Orta koşullarda kullanılan 

dişli kutuları Eski

Medium to 
difficult

Gearboxes submi*ed 
to difficult conditions. 

Hypoid gears submi*ed to 
mild conditions

Medium  
performance for 
medium to high 

pressure

Ortadan Zora
Zor koşullarda dişli 

kutuları. Hafif koşullara 
maruz kalan hipoid dişliler

Orta ve yüksek 
basınç için orta 

performans

Difficult

Hypoid gears submi*ed to 
very difficult conditions. 

Gearboxes where GL-5 
fluid is recommended

Excellent 
performance for 
high to very high 

pressure

Zor
Zor koşullarda dişli 

kutuları. Hafif koşullara 
maruz kalan hipoid dişliler

Yüksek ve çok 
yüksek basınç 

için mükemmel 
performans

Very difficult,  
high 

temperature

Non-synchronized manual 
gearboxes for trucks

Anti-wear, excellent 
temperature 

stability, very high 
pressure

Çok Zor ve 
Yüksek Sıcaklık

Kamyonlar için senkronize 
olmayan manuel 
şanzımanlar

Aşınma önleyici, 
mükemmel sıcaklık 

kararlılığı, çok 
yüksek basınç

Gearbox and  
transmission oils

Why do gearboxes and transmissions

 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.

pollution” by water, gas, dust, sand,...

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).

BARDAHL XTG, ATF,  
CVT, DCT functions

A

A AC C

B BD D

B

C

D

Differential  
shaft

Drive  
shaft

Gearbox Back axle

GL-1

GL-2

GL-3

GL-4

GL-5

MT-1

Driving comfort
Sürüş Konforu

Transmission 
lifespan

Şanzıman Ömrü

Environment care
Çevre Bakımı

√  Perfect gear change 
√  Silent functioning 
√  No incident drive

√  High reliability

√ 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

√ Reduced fuel consumption 
√ Reduced oil consumption 
√ Low production of noise

BARDAHL XTG fluids  
manual gearboxes

• Driving comfort
• Transmission lifespan

• Environment care

Nowadays the most common fluids  
are 75W90 GL4-5 & 80W90 GL5.

Bugünlerde an yaygın kullanılan sıvı 75W90 GL4-5 & 80W90 GL5.

BARDAHL fluids:  
ATF Automatic Transmission Fluid

CVT Continuously Variable Transmission
DCT 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.

Function Manual 
(MT)

Automatic 
(AT)

Continue 
Variability 

(CVT)

Double 
clutch 
(DCT)

Fonksiyon Otomatik 
(AT)

Sürekli 
Değişken 

(CVT)

Çi% 
Kavrama 

(DCT)

Start or 
disconnect 
the system

Manual clutch 
(dry system)

Torque 
converter

Torque 
converter or 
wet starting 

clutch

Double clutch 
(dry or wet 

system)

Sistemi 
başlatma 

veya 
bağlantı 

kesme

Manuel 
kavrama 

(kuru sistem)
Tork 

Tork 
konvertörü 
veya ıslak 
başlangıç 
debriyajı

Çi- kavrama 
(kuru ya da 

ıslak sistemi)

Gear ratio 1 clutch Planetary 
gear

Pulley system 
with belt or 

chain
2 clutches Dişli oranı 1kavrama Planet dişlisi

Kayışlı zincirli 
kasnak 
sistemi

2 kavrama

Gear change 
system Synchronizer

Mobile 
clutches and 

belts

Pulley system 
with belt or 

chain

Synchronizer 
and double 

clutch system

Vites 
değiştirme 

sistemi

Senkronize 
edici

Mobil 
kavramalar 

veya kayışlar

Kayışlı zincirli 
kasnak 
sistemi

Senkronizatör 
ve çi- kavra-
malı sistem

Typical ratio Speed level 
change

Speed level 
change

Variable in 
continuous

Speed level 
change Tipik oran Hız seviyesi 

değişikliği
Hız seviyesi 
değişikliği

Sürekli 
değişken

Hız seviyesi 
değişikliği

Hydraulic None Pales, clutches or pumps Hidrolik Yok Palalar, kavramalar veya pompalar

Control Driver Electronic/Hydraulic Kontrol Sürücü Elektronik / Hidrolik

Lubrication Non-injected Controlled and injected Yağlama Enjekte Edil-
memiş Kontrollü ve enjekte edilmiş
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Dişli Kutuları ve Şanzıman 
Yağları
Dişli kutuları ve şanzımanlar neden 

farklı yağlar gerektirir?

Motor torku ve tekerlek hızı arasında en iyi uyumu 
sağlamak için araçların tahrik milinde bulunan dişliler 
mükemmel durumda olmalıdır.

Bu, düz vites kutularının veya otomatik şanzımanların 
ve tahrik akslarının işlevidir. Ek olarak, boylamasına 
motorlarda güç akışı 90 ° C saptırılmalıdır.

Bu, bir diferansiyel çark ve çark dişlisindeki bir çember 
sayesinde elde edilir.

Ayrıca, diferansiyel dişliler veya bir diferansiyel (tahrik 
aksına entegre) virajlarda farklı tekerlek hızlarını 
dengeler.

Çok farklı özelliklere (özellikle aşırı basınç ve sürtünme 
düzenleyici katkı maddeleri içerenler) sahip olan 
yağlayıcıların formüle edilmesinin gerekli olduğu tüm bu 
mekaniklerin iyi işleyişini garanti etmektir.

Birçok farklı türde dişli kutusu 
ve şanzıman vardır. Yağlama 
performansları, sunulduğu hıza, dişli 
kutusu / şanzımanın tipine ve zor 
koşullara sunulup sunulmadığına 
bağlıdır; kirlilik ”su, gaz, toz, kum, vb.

Diferansiyel 
şaft Tahrik Mili

Şanzıman Arka Aks

BARDAHL XTG, ATF,  
CVT, DCT fonksiyonları

√  Mükemmel vites değişimi 
√  Sessiz Çalışma
√ Kaza sürüşü yok
√  Yüksek güvenilirlik

√ Soğuk çalıştırmada aşınmanın 
azalması

√ Tortu yok (yüksek sıcaklıklarda 
yüksek stabilite

√ Yüksek sıcaklıkta yağlama güven-
liği

√ Stabil viskozite

√ Uzun ömür

√ Azaltılmış yakıt tüketimi
√ Azaltılmış yağ tüketimi 
√ Düşük gürültü

BARDAHL XTG sıvıları 
manuel şanzımanlar
• Sürüş konforu
• Şanzıman ömrü
• Çevre bakımı

BARDAHL sıvıları:  
ATF Otomatik Şanzıman Sıvısı
CVT Sürekli Değişken Şanzıman
DCT Çift Debriyajlı Şanzıman

Her tür farklı şekilde tasarlanmıştır.

• Sürtünme katsayısının yüksek stabilitesi

• Mükemmel direnç sıcaklığı / viskozitesi

• Daha uzun yağ değişim aralıkları için yavaş eskime

• Sızdırmazlık sağlayan elastomerlerle maksimum 
uyumluluk.

OEM spesifikasyonları, performans seviyelerinin ana 



3 13 0

X TG  7 5 w 9 0 Synthetic - Sentetik

API GL-5, MIL L-2105D, ZF TE-ML 07A/17B , VW G 052 539

Synthetic extreme pressure transmission oil. 
Formulated for the lubrication of mechanical 
transmissions, differentials and gearboxes 
submitted to difficult operating conditions (load, 
high speed and temperatures). BARDAHL XTG 
75w90 is particularly suitable for heavy-loaded 
hypoid gears. Excellent thermal stability.
Always check the manufacturer car manual before use.

Sentetik aşırı basınç şanzıman yağı. Zor çalışma 
koşullarına (yük, yüksek hız ve sıcaklıklar) maruz 
kalan mekanik şanzımanların, diferansiyellerin ve 
dişli kutularının yağlanması için formüle edilmiştir. 
BARDAHL XTG 75w90, özellikle ağır yüklü hipoid 
dişliler için uygundur. Mükemmel termal stabiliteye 
sahiptir.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

X TG  C V T

X TG  D C T

X TG  7 5 w 8 0

100% synthetic - 100% sentetik

100% synthetic - 100% sentetik

100% synthetic - 100% sentetik

Chrysler/Dodge/Jeep NS-2 / Mopar CVTF+4, Daihatsu Amix CVTF DC / DFC / DFE, Mazda JWS 3320, 
Ford WSS-M2C928-A / Hybrid e-CVT, GM DEX-CVT / 1940713 / 1940714, Jatso CVT 8 Hybrid, 
Honda HMMF (without starting clutch) / HCF2 / iMMD, Hyundai/Kia CVT-1 / SP III (CVT model), 
MB 236.20, Mitsubishi SP-III (only CVT) / CVTF J1/(ECO)J4/J4+, Mini Cooper EZL 799 / 799A, 
Nissan NS-1/2/2V/3 / N-CVT, Suzuki CVTF TC / 3320 / 4401 / NS-2 / Green 1/2/1V,  
Toyota CVTF TC / FE / THSII, VW G 052 180 / G 052 516, Subaru ECVT / iCVT / iCVT FG / NS-2, Subaru Li-

neartronic High Torque (HT) CVTF, Subaru Lineartronic chain CVTF / CVTF II/III 

BMW DCTF-1 / DCTF-1+ / LT-5, BorgWarner, Bugatti Veyron, Chrysler 68044345 EA & GA,  
Ferrari TF DCT-F3, Ford WSS-M2C936-A / WSS-M2C218-A1, Hyundai/Kia, Porsche/ZF FFL-3,  
MB 236.21 / 236.24 / 236.25 / 239.21, Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1, PSA 9734 S2, Renault EDC, 

Volvo 1161838 / 1161839, VW G 052 182 / G 052 529 / G 055 529, VW G 052 536 / G 055 536

API GL4/GL5 MT1, ZF TE-ML 02B/17B, MIL-L-2105A/B/C/D/MIL-PRF-2105E, SAEJ2360

Very high performance 100% synthetic fluid 
formulated for modern continuously variable 
transmissions (CVT’s). Suitable for CVT chain and 
CVT belt. BARDAHL CVT fluid allows to reduce the 
fuel consumption of vehicles equipped with a CVT 
transmission. Anti-foam, anti-wear and anti-shudder 
properties.
Always check the manufacturer car manual before use.

Very high performance 100% 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 consumption. Anti-corrosion, anti-
foam, anti-wear and anti-shudder properties.
Always check the manufacturer car manual before use.

Synthetic extreme pressure and Total Drive Line 
transmission oil. Formulated for the lubrication 
of mechanical transmissions, differentials and 
gearboxes submitted to difficult operating 
conditions (load, high speed and temperatures). 
BARDAHL XTG 75w80 is particularly suitable for 
heavy loaded hypoid gears.
Always check the manufacturer car manual before use.

Modern sürekli değişken şanzımanlar (CVT’ler) için 
formüle edilmiş çok yüksek performanslı %100 sentetik 
sıvı. CVT zinciri ve CVT kayışı için uygundur. BARDAHL 
CVT sıvısı, CVT şanzımanlı araçların yakıt tüketimini 
azaltmaya izin verir. Köpük önleyici, aşınma önleyici ve 
titreme önleyici özellikler.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Çift kavramalı şanzımanların yağlanması için formüle 
edilmiş çok yüksek performanslı %100 sentetik sıvı: 
DSG, DCT, DKG, PDK, DCS, EDC, DC4, GR6, Powershift, 
S-tronic ... BARDAHL DCT sıvısı hem «ıslak» hem «kuru» 
DCT için uygundur. Yakıt tüketimini azaltır. Korozyon 
önleyici, köpük önleyici, aşınma önleyici ve titreme 
önleme özelliklerine sahiptir.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Sentetik aşırı basınç ve Toplam Tahrik Hattı şanzıman 
yağı. Zor çalışma koşullarına (yük, yüksek hız ve 
sıcaklıklar) maruz kalan mekanik şanzımanların, 
diferansiyellerin ve dişli kutularının yağlanması için 
formüle edilmiştir. BARDAHL XTG 75w80, özellikle ağır 
yüklü hipoid dişliler için uygundur.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 36501
12 x 1 L

Ref. 36511
12 x 1 L

Ref. 36371
12 x 1 L

Ref. 36381
12 x 1 L

Ref. 36373
3 x 5 L

Ref. 36383
3 x 5 L

Ref. 36508
20 L

Ref. 36518
20 L

Ref. 36378
20 L

Ref. 36388
20 L

Ref. 36374
60 L

Ref. 36384
60 L

Ref. 36517
205 L

Ref. 36377
205 L

Ref. 36387
205 L

X TG  7 5 w 8 0  M U LT I  M T F Synthetic - Sentetik

API GL-4, BMW MTF LT-2/LT3/LT-4, FIAT MZ1/MZ6/MZ7, Honda MTF/MTF-II/MTF-III, MB 235.10, Ford 
WSD-M2C200-C/WSS-M2C200-D2/ESD-M2C186-A, GM GMW16612/1940004/19259104 (BOT303),  
GM 1940182/1940764/1940768, NISSAN MT-XZ/MT-XZ TL (JR Type), PSA B71 2330,  
Special gear oil, MTF 94, Tranself NFJ/NFP/TRJ/TRP/TRT/TRX/TRZ, Volvo 97308/97309,  
VW G 009 317/G 052 171/G 052 178, VW G 052 512/G 055 512/G 052 527/G 052 726, VW G 060 726/G 070 
726/G 50

Synthetic reinforced extreme pressure and 
multi MTF oil. Formulated for the lubrication 
of mechanical transmissions, differentials and 
gearboxes submitted to difficult operating 
conditions (load, high speed and temperatures). 
BARDAHL XTG 75w80 MULTI MTF is particularly 
suitable for heavy-loaded hypoid gears. For 
passenger cars, duty vehicles and trucks.
Always check the manufacturer car manual before use.

Sentetik takviyeli aşırı basınç ve çoklu MTF yağı. Zor 
çalışma koşullarına (yük, yüksek hız ve sıcaklıklar) 
maruz kalan mekanik şanzımanların, diferansiyellerin 
ve dişli kutularının yağlanması için formüle edilmiştir. 
BARDAHL XTG 75w80 MULTI MTF, özellikle ağır yüklü 
hipoid dişliler için uygundur. Binek otomobiller, görev 
araçları ve kamyonlar içindir.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 34991
12 x 1 L

Ref. 34998
20 L

Ref. 34994
60 L

Ref. 34997
205 L

X TG  7 5 w 9 0  L S Synthetic - Sentetik

API GL-5, Mil-L-2105D, ZF TE-ML 05C

Extreme pressure synthetic oil, formulated for 
the lubrication of mechanical transmissions, 
differentials and gearboxes submitted to difficult 
conditions (load, high speed and temperatures). 
BARDAHL XTG 75w90 LS is particularly suitable 
for limited-slip and self-locking (or auto-locking) 
heavy loaded hypoid gears and transmissions. 
Excellent thermal stability.
Always check the manufacturer car manual before use.

Zor koşullara (yük, yüksek hız ve sıcaklık) maruz 
kalan mekanik şanzımanların, diferansiyellerin ve 
dişli kutularının yağlanması için formüle edilmiş aşırı 
basınçlı sentetik yağ. BARDAHL XTG 75w90 LS, özellikle 
sınırlı kaymalı ve kendinden kilitlemeli (veya otomatik 
kilitlemeli) ağır yüklü hipoid dişliler ve şanzımanlar için 
uygundur. Mükemmel termal stabilite sağlar.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 33051
12 x 1 L

Ref. 33053
3 x 5 L

Ref. 33058
20 L

Ref. 33054
60 L

Ref. 33057
205 L
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Ref. 36981
12 x 1 L

H F - S  H Y D R AU L I C  F LU I D Synthetic - Sentetik

DIN 51 524 Part 3, ISO 7308, FORD M2C204-A, CHRYSLER MS-11655B, MAN M3289, MB 345.0, 
PSA S71-2710, ZF TE-ML-02K (ZF000832), VW TL-52.146 (G002000-A2/G 004 000-M2),  
BENTLEY JNV8622564F, BMW 8122 9 407758/ 8211 1 468041/ 8329 0 429576,  
FENDT X 902 011 622, OPEL B040 0070 (Part N° 90544116), PORSCHE 000 043 203 33,  
SAAB 3032 380, VOLVO 1161529

High performance hydraulic synthetic fluid. 
BARDAHL HF-S is a hydraulic fluid developed 
for power steering systems, hydropneumatic 
suspensions, traction control systems and 
convertible roof hydraulic systems. Do not use 
in transmissions. Do not use when an LHM-type 
mineral fluid is recommended (fluorescent green 
coloured).
Always check the manufacturer car manual before use.

Yüksek performanslı hidrolik sentetik sıvı. BARDAHL 
HF-S, hidrolik direksiyon sistemleri, hidropnömatik 
süspansiyonlar, çekiş kontrol sistemleri ve 
dönüştürülebilir çatı hidrolik sistemleri için geliştirilmiş 
bir hidrolik sıvıdır. Şanzımanlarda kullanmayın. LHM 
tipi bir mineral sıvı tavsiye edildiğinde (floresan yeşil 
renkli) kullanmayın.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

X TG  7 5 w 1 4 0  L S100% synthetic - 100% sentetik

API GL-5

Extreme pressure synthetic oil, formulated for the 
lubrication of mechanical transmissions, differentials 
and gearboxes submitted to difficult conditions 
(load, high speed and temperatures). BARDAHL XTG 
75w140 LS is particularly suitable for limited-slip 
and self-locking heavy loaded hypoid gears and 
transmissions. Excellent thermal stability.
Always check the manufacturer car manual before use.

Zor koşullara (yük, yüksek hız ve sıcaklık) maruz kalan 
mekanik şanzımanların, diferansiyellerin ve dişli 
kutularının yağlanması için formüle edilmiş aşırı basınçlı 
sentetik yağ. BARDAHL XTG 75w140 LS, özellikle sınırlı 
kaydırmalı ve kendinden kilitlemeli ağır yüklü hipoid 
dişliler ve şanzımanlar için uygundur. Mükemmel termal 
stabilite sağlar.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 33061
12 x 1 L

Ref. 33063
3 x 5 L

Ref. 33068
20 L

Ref. 33064
60 L

Ref. 33067
205 L

X TG  8 0 w 9 0Mineral - Mineral

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.
Always check the manufacturer car manual before use.

Ağır yüklü mekanik şanzımanların yağlanması için 
formüle edilmiş mineral aşırı basınçlı dişli yağı: dişli 
kutuları, enine akslar ve diferansiyeller içindir. BARDAHL 
XTG 80w90 özellikle ağır yükler hipoid diferansiyeller 
için uygundur.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 36271
12 x 1 L

Ref. 36273
3 x 5 L

Ref. 36393
3 x 5 L

Ref. 36278
20 L

Ref. 36274
60 L

Ref. 36277
205 L

X TG  8 0 w 9 0  T D LSynthetic - Sentetik

API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1, MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360, Scania STO 1:0,  
MAN 341 Typ Z2/342 Typ M2, DAF2360, ZF TE-ML 02B/04G/05A/07A/12L/12M,  

ZF TE-ML 16B/16C/16D/17H/21A,  MB 235.0, Mack GO-J, Iveco

Universal synthetic extreme pressure oil 
formulated for the lubrication of heavy loaded 
mechanical transmissions: gearboxes, transaxles 
and differentials. BARDAHL XTG 80w90 TDL is 
particularly suitable for heavy-loaded hypoid gears. 
For passenger cars, duty vehicles and trucks. Total 
Drive Line.
Always check the manufacturer car manual before use.

Ağır yüklü mekanik şanzımanların yağlanması için 
formüle edilmiş evrensel sentetik aşırı basınç yağı: dişli 
kutuları, enine akslar ve diferansiyeller içindir. BARDAHL 
XTG 80w90 TDL, özellikle ağır yüklü hipoid dişliler 
için uygundur. Binek otomobiller, görev araçları ve 
kamyonlarda kullanılabilir. Toplam Sürüş Hattı.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 34981
12 x 1 L

Ref. 34988
20 L

Ref. 34984
60 L

Ref. 34987
205 L

X TG  8 5 w 1 4 0Mineral - Mineral

API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07A/21A

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.
Always check the manufacturer car manual before use.

Ağır yüklü mekanik şanzımanların yağlanması için 
formüle edilmiş mineral aşırı basınçlı dişli yağı: dişli 
kutuları, enine akslar ve diferansiyeller içindir. BARDAHL 
XTG 85w140, özellikle otomobillerin, ağır hizmet ve 
tarım ekipmanlarının ağır yüklü hipoid diferansiyelleri 
için uygundur.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 36391
12 x 1 L

Ref. 36394
60 L

Ref. 36397
205 L



Clean & flush
Fully automatic

Connected touchscreen tablet 
Integrated database

more than 12,000 vehicles

Quick and easy-to-use,  
BARDAHL ATF machine restores the original 

performance of automatic gearboxes,  
reduces vibrations and  

limits oil overconsumption.

ATF conditioner
Maintains the oil original viscosity and reduces oil 

thinning.  Prevents internal and external leaks.  
Protects against oxidation and wear. Can also be used in 

ATF power steering systems.

Traitement boîte automatique
Maintient la viscosité originale et l’épaisseur du film 

d’huile. Prévient les fuites internes et externes au niveau 
des joints. Protège contre l’oxydation et l’usure. Peut 

être utilisé dans les directions assistées.

Ref. 1758B • 12 x 300 ml Ref. 1759B • 12 x 300 ml

Ref. 36231
12 x 1 L

Ref. 36281
12 x 1 L

Ref. 36283
3 x 5 L

Ref. 36288
20 L

Ref. 36234
60 L

Ref. 36284
60 L

Ref. 36237
205 L

Ref. 36287
205 L

Ref. 36551
12 x 1 L

Ref. 36558
20 L

Ref. 36554
60 L

Ref. 36557
205 L
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AT F  D  I I

AT F  D  I I I

AT F  + 4

Mineral - Mineral

Synthetic - Sentetik

100% synthetic - 100% sentetik

Dexron IID, MB 236.6/236.7, Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H, MAN 339 Typ Z1/V1, Allison C4,  
Cat TO-2, Voith 55.6335 (G607), ZF TE-ML 09/11A/14A

Dexron IID/IIE/IIIF/IIIG/IIIH, MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9, MAN 339 Typ Z1/V1,  
Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H, Allison C4/TES-389, Cat TO-2, Voith 55.6335 (G607),  
Volvo 97341, ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C

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, MAZDA ATF M-V,  
FORD MERCON M2C-138CJ/166H/922A1/924A, NISSAN MATIC FLUID C/D/J/K, SUZUKI ATF 3314, 
HONDA ATF-Z1(except CVT), HYUNDAI/KIA SP-II/SP-III, 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,  
Shell ATF 3403-M115

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.
Always check the manufacturer car manual before use.

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.
Always check the manufacturer car manual before use.

100% synthetic automatic transmission 
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 
hydraulic systems. The ATF+4 BARDAHL offers an 
excellent stability and fluidity at low temperature. 
Ideal for cold start.
Always check the manufacturer car manual before use.

Otomatik şanzımanlar, hidrolik direksiyon sistemleri, 
tork konvertörleri ve bir ATF DII sıvısı gerektiren 
diğer uygulamalar için mineral sıvıdır. BARDAHL 
ATF DII, yüksek ve stabil bir viskozite indeksi sunar. 
Antioksidasyon, aşınma önleyici ve köpük önleyici 
özelliklere sahiptir.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Otomatik şanzımanlar, hidrolik direksiyon sistemleri, 
tork konvertörleri ve ATF DIII sıvısı gerektiren diğer 
uygulamalar için sentetik sıvı. BARDAHL ATF DIII, yüksek 
ve sabit bir viskozite indeksi sunar. Antioksidasyon, 
aşınma önleyici ve köpük önleyici özelliklere sahiptir. 
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Sürtünme değiştiricilerle formüle edilmiş %100 sentetik 
otomatik şanzıman sıvısı, Japon arabaları, Chrysler, Jeep 
ve özel sürtünme özellikleri gerektiren diğer birçok 
aracın (teknik özelliklere bakın) otomatik şanzımanları 
için önerilir. Bu sıvı direksiyon simidi ve hidrolik 
sistemlerde kullanılabilir. ATF + 4 BARDAHL, düşük 
sıcaklıkta mükemmel bir stabilite ve akışkanlık sunar. 
Soğuk çalıştırma için idealdir.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Color :  Red 
Renk : Kırmızı

Color :  Red 
Renk : Kırmızı

Color :  Red 
Renk : Kırmızı

Temizler & Yıkar 
Tam otomatik 
Otomatik bağlantılı tablet

Bütünleşmiş  veri tabanı

12.000’den fazla araç
Hızlı ve kullanımı kolay BARDAHL ATF makinesi, 
otomatik şanzımanların orijinal performansını 
geri kazandırır, titreşimleri azaltır ve aşırı yağ 
tüketimini sınırlar.limits oil overconsumption.

ATF aygıtı
Yağın orijinal viskozitesini korur ve yağ incelmesini azaltır. 
İç ve dış sızıntıları önler. Oksidasyona ve aşınmaya karşı 
korur. ATF hidrolik direksiyon sistemlerinde de kullanılabilir.

Automatic transmission flush
Her türlü birikintiyi (sakız, vernik, çamur) çözer ve 
çıkarır. Yağ boşaltılıncaya kadar birikintileri süspansiyon 
halinde tutar. Mükemmel bir yağlama sağlar. Tüm dişli 
kutusu yağ sistemini mükemmel şekilde temizler.
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Ref. 36581
12 x 1 L

Ref. 36871
12 x 1 L

Ref. 35991
12 x 1 L

Ref. 34971
12 x 1 L

Ref. 36583
3 x 5 L

Ref. 36873
3 x 5 L

Ref. 35993
3 x 5 L

Ref. 34973
3 x 5 L

Ref. 36588
20 L

Ref. 36878
20 L

Ref. 35998
20 L

Ref. 34978
20 L

Ref. 36584
60 L

Ref. 35994
60 L

Ref. 34974
60 L

Ref. 36587
205 L

Ref. 36877
205 L

Ref. 35997
205 L

Ref. 34977
205 L

AT F  8 G

AT F  8 G +

100% synthetic - 100% sentetik

100% synthetic - 100% synthétique

GM DEXRON VI / AW1 88863400 / 88863401, MERCEDES-BENZ 236.41, FORD XT-6-QSP MERCON LV,  
JASO M315 Class 1A, VW G052533/ G055005/ G055540/ G055162/ G060162, TOYOTA TYPE WS, 
NISSAN MATIC S, AISIN WARNER JWS 3324, HONDA ATF_DW1, SHELL M-1375.4/ATF 3353/154, 
HYUNDAI SP-IV/SPH-IV/NWS-9638 T-5 / 040000C90SG, JAGUAR FLUID 8432, MAZDA FZ,  
BMW 83 22 0 142 516 / 83222152 426 / 83220397 114/ 163 514, MITSUBISHI ATF-J3,  
PORSCHE 000 043 304 00, FIAT 9.55550-AV5, ZF Lifeguardfluid 6 - 8, BENTLEY PY112995PA, LAND ROVER 
TYK500050 / LR0022460, MASERATI 231603

LAND ROVER LR023288/LR023289, ZF TE-ML 11 9HP28/9HP48/9HP50, ZF S671 090 312,  
VW G055162, VW/AUDI G060162 A1/A2/A6, MOPAR 68218925AA/68157995AB,  
ATF L 12108, BMW 83222305397 (83222152426)/83222289720, FIAT 9.55550-AV5,  
ACURA ATF TYPE 3.0 08200-9016A, HONDA ATF TYPE 3.1 08200-9017

High quality 100% synthetic automatic 
transmission  fluid with a high viscosity index. 
Suitable for automatic transmissions, power 
steering and torque converters from multiple 
manufacturers (OEM) and in particular Mercedes. 
BARDAHL 8G ATF offers excellent stability and 
fluidity properties at low temperatures. Ideal 
for cold starts and specially formulated for the 
lubrication of 8HP transmissions.
Always check the manufacturer car manual before use.

BARDAHL ATF 8G+ is a 100% synthetic fluid, 
formulated from a selection of best hydrotreated 
bases, combined with the most stable and efficient 
performance, inhibition and anti-wear additives on 
the market. This oil is particularly suitable for 8-gear 
and some 9-gear automatic gearboxes. BARDAHL 
ATF 8G+ is suitable for ZF 8HP Series – and some 
6HP Series and 9HP (9HP48) – automatic gearboxes. 
This oil offers an excellent lubrication even at low 
temperatures, a great stability, a very high viscosity 
index, a high stability at high temperatures and a 
high cooling capacity. It has excellent anti-oxidation, 
anti-corrosion, anti-wear and anti-foam properties.
Always check the manufacturer car manual before use.

Yüksek viskozite indeksine sahip yüksek kaliteli %100 
sentetik otomatik şanzıman yağı. Çok sayıda üreticinin 
(OEM) ve özellikle Mercedes’in otomatik şanzımanları, 
hidrolik direksiyonu ve tork konvertörleri için 
uygundur. BARDAHL 8G ATF, düşük sıcaklıklarda 
mükemmel stabilite ve akışkanlık özellikleri sunar. 
Soğuk çalıştırma için idealdir ve 8HP şanzımanların 
yağlanması için özel olarak formüle edilmiştir.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

BARDAHL ATF 8G +, piyasadaki en kararlı ve verimli 
performans ve aşınma önleyici katkı maddeleriyle 
birlikte su ile işlem görmüş en iyi bazlardan oluşan seçki 
ile formüle edilmiş %100 sentetik bir sıvıdır. Bu yağ 
özellikle 8 vitesli ve bazı 9 vitesli otomatik vites kutuları 
için uygundur. BARDAHL ATF 8G +, ZF 8HP Serisi ve bazı 
6HP Serisi ve 9HP (9HP48) - otomatik şanzımanlar için 
uygundur. Bu yağ, düşük sıcaklıklarda bile mükemmel 
bir yağlama, büyük bir stabilite, çok yüksek bir viskozite 
indeksi, yüksek sıcaklıklarda yüksek bir stabilite ve 
yüksek bir soğutma kapasitesi sunar. Mükemmel 
oksidasyon önleme, korozyon önleme, aşınma önleme 
ve köpük önleme özelliklerine sahiptir.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 35981
12 x 1 L

Ref. 35983
3 x 5 L

Ref. 35988
20 L

Ref. 35984
60 L

Ref. 35987
205 L

AT F  9 G 100% synthetic - 100% sentetik

MB 236.17

Synthetic automatic transmission fluid, having a very 
low viscosity and formulated from top quality base 
oils and additive package. Especially formulated for 
9-gear automatic transmissions of Mercedes-Benz 
vehicles. BARDAHL ATF 9G offers excellent stability 
and  fluidity properties, as well as exceptional fuel 
economy performances. It is also compatible with 
transmissions requiring the former MB 236.16 
specification.
Always check the manufacturer car manual before use.

Çok düşük viskoziteye sahip, en kaliteli baz yağlardan 
ve katık paketinden formüle edilmiş sentetik otomatik 
şanzıman yağı. Mercedes-Benz araçlarının 9 vitesli 
otomatik şanzımanları için özel olarak formüle edilmiştir. 
BARDAHL ATF 9G, mükemmel stabilite ve akışkanlık 
özelliklerinin yanı sıra olağanüstü yakıt ekonomisi 
performansları sunar. Aynı zamanda eski MB 236.16 
spesifikasyonunu gerektiren yayınlarla da uyumludur.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

AT F  6

AT F  M U LT I  7 G

AT F  7 G +

100% synthetic - 100% sentetik

100% synthetic - 100% sentetik

100% synthetic - 100% sentetik

Aisin Warner JWS 3309(T-IV)/3324(WS)/AW-1/AW-2, BMW 7045E/8072B/LA2634/ATF6/Mini, Al-
lison C3/C4, Cat TO-2, Chrysler Dodge Mopar AS68RC/69RC (T-IV)/ Chrysler ATF+/+2/+3,  
Fiat Type IV / 9.55550-AV5, Daihatsu ATF D-II/D-III SP, GM Dexron VI/II/IID/IIE/IIIG/IIIH, TASA, 
Ford Mercon LV/Mercon/M2C138-CJ/166-H/922-A1/924-A, Hyundai/Kia JWS 3314/9683,  
Honda Acura DW-1/ATF-Z1(except in CVT), Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR,  
Isuzu ATF II/III/SP, Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238/20292, JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A,  
Mazda ATF DII/M-III/M-V/FZ/F-1/S-1/N-1/3317, MB 236.1/2/3/236.5/236.7/236.8/236.9/236.41,  
Mitsubishi SK/SP-II/SP-III/SP-IV/AW/J2/J3/PA/MA1, Subaru ATF ATF/AW-1/5AT/ATF HP,   
Nissan Matic C/D/J/K/P/S, Porsche 3403-M115/T-IV,  Suzuki ATF 3309/3314/3317/2326/2384K, 
ML 05L/09/11A/B/21L, VW G 052 025 / G 052 055 / G 052 162 / G 052 990 / G 053 001 / G 053 025 
/ G 055 005 / G 055 025 / G 055 162 / G 055 540 / G 060 162, Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS,  

Voith 55.6335.xx (G607), Volvo 97335/97340/1161540, ZF 5HP 18FL/19FL/24A/30/4HP20

Warner JWS 3324 (WS) / AW-1, Allison C4, Chrysler ATF+3, GM Dexron VI/II/IID/IIE/IIIG/IIIH,  
BMW ATF 3/3+/M-1375-4, Fiat 9.55550-AV2/AV5,Ford Mercon LV/SP, Honda DW-1/Z-1 (except in CVT), 

Hyundai/Kia NWS-9638/SP-II/SP-III/SP-IV/SP, Mazda M-III/T-IV/FZ/FW 6A EL/FW 6AX EL,  
MB 236.3/236.5/236.6/236.7/236.8/236.9, MB 236.12/236.14/236.41, Nissan Matic-D/J/K/S,  
Mitsubishi SP-II/SP-III/ATF J-2/ATF J-3 / AT, Subaru ATF HP, Suzuki ATF 3314/3317,  
Toyota/Lexus D-II/T-III/T-IV/WS/FZ, Volvo 1161540, VW G 055 025/G 052 162/G 052 990,  

VW G 052 533/G 055 005/G 055 540/G 060 162, ZF TE-ML 11A/11B

MB 236.15

High quality 100% synthetic transmission fluid, 
with a high viscosity index. This fluid is suitable for 
automatic transmissions and gearboxes, power 
steering systems, torque converters and other 
specific hydraulic applications. BARDAHL ATF 6 has 
a very good stability and fluidity at low temperature. 
Ideal for cold start. BARDAHL ATF 6 can be used 
where an ATF fluid exceeding ATF II and III is required. 
Extended lifespan. CAUTION: THE ATF 6 SHOULD 
NOT BE USED IN CVT AND DCT TRANSMISSSIONS, 
or when a fluid with the FORD type F/G is required.
Always check the manufacturer car manual before use.

100% synthetic oil for automatic transmissions 
and gearboxes, power steering systems and other 
specific hydraulic applications. BARDAHL ATF 
MULTI 7G has a very high viscosity index and is 
therefore very stable and very fluid at low and high 
temperature. Anti-wear, anti-oxidation, anti-foam 
and highly protective. Thanks to its viscosity, it is 
Fuel economy.
Always check the manufacturer car manual before use.

Synthetic automatic transmission fluid, formulated 
from top quality base oils and additive package. 
Suitable for the latest generation Mercedes-Benz 
7G-Tronic+ automatic transmissions. BARDAHL 
ATF 7G+ offers excellent stability and fluidity at low 
temperature, as well as exceptional fuel economy 
performances.
Always check the manufacturer car manual before use.

Yüksek viskozite indeksi ile yüksek kaliteli %100 sentetik 
şanzıman yağıdır. Bu sıvı, otomatik şanzımanlar ve dişli kutuları, 
hidrolik direksiyon sistemleri, tork konvertörleri ve diğer özel 
hidrolik uygulamalar için uygundur. BARDAHL ATF 6, düşük 
sıcaklıkta çok iyi bir stabiliteye ve akışkanlığa sahiptir. Soğuk 
çalıştırma için idealdir. BARDAHL ATF 6, ATF II ve III’ü aşan bir 
ATF sıvısının gerekli olduğu durumlarda kullanılabilir. Daha uzun 
kullanım ömrü vardır.

DİKKAT: ATF 6, CVT VE DCT ŞANZIMANLARINDA veya FORD tipi F 
/ G ile bir sıvı gerektiğinde KULLANILMAMALIDIR.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Otomatik şanzımanlar ve dişli kutuları, hidrolik direksiyon 
sistemleri ve diğer özel hidrolik uygulamalar için %100 
sentetik yağ. BARDAHL ATF MULTI 7G çok yüksek bir viskozite 
indeksine sahiptir ve bu nedenle çok kararlıdır ve düşük 
ve yüksek sıcaklıklarda çok akışkandır. Aşınma önleyici, 
oksidasyon önleyici, köpük önleyici ve oldukça koruyucu 
özelliklere sahiptir. Viskozitesi sayesinde yakıt ekonomisi 
sağlar.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

En kaliteli baz yağlardan ve katık paketinden formüle 
edilmiş sentetik otomatik şanzıman yağı. En yeni nesil 
Mercedes-Benz 7G-Tronic + otomatik şanzımanlar 
için uygundur. BARDAHL ATF 7G +, düşük sıcaklıkta 
mükemmel stabilite ve akışkanlığın yanı sıra 
olağanüstü yakıt ekonomisi performansları sunar.
Kullanmadan önce daima üretici araç klavuzunu kontrol edin.

Ref. 36591
12 x 1 L

Ref. 36593
3 x 5 L

Ref. 36598
20 L

Ref. 36594
60 L

Ref. 36597
205 L

Color :  Yellow 
Renk : Sarı

Color :  Yellow 
Renk : Sarı

Color :  Red 
Renk : Kırmızı

Color :  Dark blue 
Renk : Koyu Mavi

Color :  Red 
Renk : Kırmızı

Color :  Green 
Renk :  Yeşil
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 BRAKE
FLUIDS 

Ref. 5906
24 x 250 ml

Ref. 5916
24 x 450 ml

X B F  R A C I N G100% synthetic - 100% sentetik

Racing brake fluid recommended for any hydraulic 
brake and clutch system requiring a silicone-
free synthetic fluid. BARDAHL XBF RACING is a 
brake  fluid with a very high wet boiling point. 
Resists very high temperatures for steel, carbon or 
ceramic racing brake systems. Not compatible with 
silicone-based brake fluid. Do not mix with lower 
performance fluids. Do not mix with LHM, LDA, 
LDS, etc. fluids.
• Dry boiling point: 328°C / 622°F
• Wet boiling point: 204°C / 399°F.

Silikonsuz sentetik sıvı gerektiren herhangi bir 
hidrolik fren ve debriyaj sistemi için yarış fren hidroliği 
önerilir. BARDAHL XBF RACING, ıslak kaynama 
noktası çok yüksek olan bir fren sıvısıdır. Çelik, karbon 
veya seramik yarış fren sistemleri için çok yüksek 
sıcaklıklara dayanıklıdır. Silikon bazlı fren hidroliği ile 
uyumlu değildir. Daha düşük performanslı sıvılarla 
karıştırmayın. LHM, LDA, LDS vb. 
• Kuru kaynama noktası: 328 ° C / 622 ° F
• Islak kaynama noktası: 204 ° C / 399 ° F.

X B F  D OT  3 100% synthetic - 100% sentetik

Brake fluid recommended for any hydraulic brake 
and clutch system requiring a DOT 3 brake fluid. 
BARDAHL XBF DOT 3 exceeds the requirements 
of FMVSS 116 DOT 3. Does not damage the brake 
system seals. Not compatible with silicone-based 
brake fluids.

DOT 3 fren hidroliği gerektiren herhangi bir hidrolik 
fren ve debriyaj sistemi için tavsiye edilen fren sıvısı. 
BARDAHL XBF DOT 3, FMVSS 116 DOT 3 gerekliliklerini 
aşar. Fren sistemi contalarına zarar vermez.
Silikon bazlı fren sıvıları ile uyumlu değildir.

Ref. 5903
24 x 250 ml

Ref. 5913
24 x 450 ml

X B F  D OT  4 100% synthetic - 100% sentetik

Brake fluid recommended for any hydraulic brake 
and clutch system requiring a DOT 4 brake fluid. 
BARDAHL XBF DOT 4 exceeds the requirements 
of FMVSS 116 DOT 4. Does not damage the brake 
system seals. Can be used instead of DOT 3. Not 
compatible with silicone-based brake fluids.

DOT 4 fren hidroliği gerektiren herhangi bir hidrolik 
fren ve debriyaj sistemi için tavsiye edilen fren sıvısı. 
BARDAHL XBF DOT 4, FMVSS 116 DOT 4 gerekliliklerini 
aşar. Fren sistemi contalarına zarar vermez. DOT 3 
yerine kullanılabilir.
Silikon bazlı fren sıvıları ile uyumlu değildir.

Ref. 5904
24 x 250 ml

Ref. 5914
24 x 450 ml

X B F  D OT  4  + 100% synthetic - 100% sentetik

Brake fluid recommended for any hydraulic brake 
and clutch system equipped with ABS, ESP and 
ASR systems requiring a DOT 4 or a DOT 4+ (class 6) 
brake fluid. BARDAHL XBF DOT 4+ is a low viscosity 
brake fluid giving a better response time. Exceeds 
the requirements of FMVSS 116 DOT 4, DOT4+ 
(Class 6). Does not damage the brake system seals. 
Can be used instead of DOT 3. Not compatible with 
silicone-based brake fluids. Do not mix with LHM, 
LDA, LDS, etc. fluids.

DOT 4 veya DOT 4+ (sınıf 6) fren hidroliği gerektiren 
ABS, ESP ve ASR sistemleriyle donatılmış herhangi 
bir hidrolik fren ve debriyaj sistemi için tavsiye edilen 
bir fren sıvısıdır. BARDAHL XBF DOT 4+, daha iyi tepki 
süresi sağlayan düşük viskoziteli bir fren sıvısıdır. 
FMVSS 116 DOT 4, DOT4 + (Sınıf 6) gerekliliklerini 
fazlasıyla karşılar. Fren sistemi contalarına zarar 
vermez. DOT 3 yerine kullanılabilir.
Silikon bazlı fren sıvıları ile uyumlu değildir. LHM, LDA, 
LDS vb. sıvılarla karıştırmayın.

Ref. 5902
24 x 250 ml

Ref. 5912
24 x 450 ml

X B F  D OT  5 . 1 100% synthetic - 100% sentetik

Brake fluid recommended for any hydraulic brake 
and clutch system equipped with ABS, ESP and 
ASR systems requiring a DOT 5.1 brake fluid. 
Adapted to ABS systems. BARDAHL XBF DOT 5.1 
is a brake  uid with a very high wet boiling point. 
Exceeds the requirements of FMVSS 116 DOT 5.1. 
Does not damage the brake system seals. Can be 
used instead of DOT 3 or DOT 4. Not compatible 
with silicone-based brake fluids (DOT 5). Do not 
mix with LHM, LDA, LDS, etc. fluids.

DOT 5.1 fren sıvısı gerektiren ABS, ESP ve ASR 
sistemleriyle donatılmış herhangi bir hidrolik fren 
ve debriyaj sistemi için tavsiye edilen fren sıvısı. ABS 
sistemlerine uyarlanmıştır. BARDAHL XBF DOT 5.1, 
ıslak kaynama noktası çok yüksek olan bir fren sıvısıdır. 
FMVSS 116 DOT 5.1 gerekliliklerini aşar. Fren sistemi 
contalarına zarar vermez. DOT 3 veya DOT 4 yerine 
kullanılabilir
Silikon bazlı fren sıvıları (DOT 5) ile uyumlu değildir. 
LHM, LDA, LDS vb. sıvılarla karıştırmayın.

Ref. 5905
24 x 250 ml

Ref. 5915
24 x 450 ml

When innovation meets passion 
for ever more performance !

A new range of  
BARDAHL BRAKE FLUIDS. 

New bo%le, new artwork, and the best  
quality for the safety of our customers.

Available in 250ml and 450ml.

FREN 
SIVILARI

Yenilik  tutkuyla  buluştuğunda performans her 
zamankinde daha fazla oluyor!
Yeni BARDAHL FREN SIVISI serisi.

Yeni şişe, yeni bir sanat eseri ve müşterilerimizin 
güvenliği için en iyi kalite

250ml ve 450ml olarak mevcu*ur.



For the transfer of low or medium viscosity 
lubricants. Steel pump, adjustable metal spout and 
telescopic suction tube. Suitable for 60L and 205L 
drums. Steel piston with brass segments and NBR 
seals. With double 2” thread for metal drum and 
M64 x 4 for plastic drum.

Flow rate of 0.35L per flip of lever.

 

Set including a digital control display and a quick 
transfer pump. Can be used on barrels and drums. 
Ideal for a quick and clean transfer of lubricants 
from their original barrel or drum to various types 
of tanks, crankcases, gearboxes… with no risk of 
contamination. 

EN: 
Ref. 0390

FR :
Ref. 0389 

EN: 
Ref. 20088

FR : 
Ref. 20087 

Ref. 9600:  
Metal cabinet / Metal Kabin
Ref. 9601:  
Accessories / Aksesuar
Ref. 9602:  
8 jugs + 8 taps / 8 sürahi + 8 bölme

An innovative and 
 exclusive oil bar for 

 easy storage in 
workshop

Customizable
Simple & efficient

Space optimization
Economy

Safety
Design

Atölyede kolay saklama için 
geliştirilmiş  yenilikçi ve özel yağ 
bar
Özelleştirilebilir
Basit ve verimli
Alan optimizasyonu
Ekonomi
Emniyet
Tasarım 

60 x 80 cm              POSTER

190 x 65 cm 

TOTEM

4 14 0

www.bardahloils.com
An oil selector website 

developed by our 
technicians and in constant 

evolution to serve you as 
efficiently as possible. 

Quickly find the right oil  
for your vehicle on  

www.bardahloils.com !

Ref. 0084

Ref. 0290 - For / Pour 60 L
Ref. 0291 - For / Pour 205 L

DIGITAL LUBRICANT DISPENSER

MANUAL LUBRICANT DISPENSER

OIL BAR / YAĞ  BAR
Teknisyenlerimiz 
tarafından geliştirilmiş ve 
size mümkün olduğunca 
verimli bir şekilde hizmet 
vermek için sürekli gelişen 
bir yağ seçici web sitesi.

Aracınız için doğru yağı hızla 
bulun www.bardahloils.com !

Düşük veya orta viskoziteli yağlayıcıların transferi 
içindir. Çelik pompa, ayarlanabilir metal ağızlık ve 
teleskopik emiş borusu. 60L ve 205L variller için 
uygundur. Pirinç segmanlı ve NBR contalı çelik 
piston. Metal tambur için çift 2 ”dişli ve plastik 
tambur için M64 x 4.

Kol çevirme başına 0,35L akış hızı.

Dijital kontrol ekranı ve hızlı transfer pompası 
içeren set; varil ve varillerde kullanılabilir. 
Yağlayıcıların orijinal namlu veya tamburlarından 
çeşitli tipteki tanklara, krank kutularına, dişli 
kutularına vb. kirlenme riski olmadan hızlı ve temiz 
bir şekilde aktarılması için idealdir.

DİJİTAL YAĞLAMA DAĞITICI

MANUEL YAĞLAMA DAĞITICI



4 34 2

> ENGINE OILS  FOR LIGHT VEHICLES  /  BİNEK ARAÇLAR İÇİN MOTOR YAĞLARI

Oil - Yağ Type / Türü
Diesel / 

Dizel
Petrol

/Benzin
Hybrid/
Hibrit

1 L 4 L 5 L 20 L 60 L 205 L P.

XTS 0w20 100% synthetic / 100% sentetik • • 36331 36333 36338 36334 36337 15

XTS 0w30 100% synthetic / 100% sentetik • • 36131 36133 36134 36137 15

XTS 0w40 100% synthetic / 100% sentetik • • 36141 36142 36143 36144 36147 15

XTS 5w20 100% synthetic / 100% sentetik • 36291 36293 36298 36294 36297 15

XTS 5w30 100% synthetic / 100% sentetik • • 36541 36542 36543 36548 36544 36547 16

XTS 5w40 100% synthetic / 100% sentetik • • 36891 36892 36893 36898 36894 36897 16

XTS 10w60 100% synthetic / 100% sentetik • • 36251 36252 36253 36258 36254 36257 16

XTEC 0w16 HY 100% synthetic / 100% sentetik • • 36991 36993 36998 36994 36997 17

XTEC 0w20 FE 100% synthetic / 100% sentetik • • 36801 36803 36808 36804 36807 17

XTEC 0w20 R 100% synthetic / 100% sentetik • • 35971 35973 35978 35974 35977 17

XTEC 0w20 RC 100% synthetic / 100% sentetik • • 33011 33013 33018 33014 33017 17

XTEC 0w20 V 100% synthetic / 100% sentetik • • 36811 36813 36818 36814 36817 18

XTEC 0w30 100% synthetic / 100% sentetik • • 36521 36523 36528 36524 36527 18

XTEC 0w30 B12 100% synthetic / 100% sentetik • • 36841 36843 36848 36844 36847 18

XTEC 0w30 F 100% synthetic / 100% sentetik • • 36851 36853 36858 36854 36857 18

XTEC 0w30 V 100% synthetic / 100% sentetik • • 36971 36973 36978 36974 36977 19

XTEC 5w30 C1 100% synthetic / 100% sentetik • • 36861 36863 36868 36864 36867 19

XTEC 5w30 C2 100% synthetic / 100% sentetik • • 36531 36532 36533 36538 36534 36537 19

XTEC 5w30 C2/C3 100% synthetic / 100% sentetik • • 33071 33072 33073 33078 33074 33077 19

XTEC 5w30 C3 100% synthetic / 100% sentetik • • 36301 36302 36303 36308 36304 36309 20

XTEC 5w30 C4 100% synthetic / 100% sentetik • • 36151 36152 36153 36158 36154 36157 20

XTEC 5w30 RC Synthetic / Sentetik • • 33021 33023 33028 33024 33027 20

XTEC 5w40 100% synthetic / 100% sentetik • • 36341 36342 36343 36348 36344 36347 20

XTC 5w30 Synthetic / Sentetik • • 36311 36312 36313 36318 36314 36317 21

XTC 5w40 Synthetic / Sentetik • • 36161 36162 36163 36168 36164 36167 21

XTC 10w30 Synthetic / Sentetik • • 33081 33082 33083 33087 21

XTC 10w40 Semi-synthetic / Yarı-Sentetik • • 36241 36242 36243 36248 36244 36247 21

XTRA 5w30 Synthetic / Sentetik • • 34111 34113 34118 34114 34117 22

XTRA 5w30 C3 Synthetic / Sentetik • • 34101 34103 34108 34104 34107 22

XTRA 5w40 Synthetic / Sentetik • • 34121 34123 34128 34124 34127 22

XTRA 10w40 Semi-synthetic / Yarı-Sentetik • • 34131 34133 34138 34134 34137 22

XTM 15w40 Multifleet Mineral / Mineral • • 36881 36883 36888 36884 36887 23

XTM 15w50 Mineral / Mineral • • 36351 36353 36358 36354 36357 23

XTM 20w50 Mineral / Mineral • • 36701 36703 36708 36704 36707 23

> ENGINE OILS FOR TRACTORS  /  TRAKTÖRLER İÇİN MOTOR YAĞLARI

Oil - Yağ Type / Türü Use / Kullanım
Application / 

Uygulama
20 L 60 L 205 L P.

XTRACTOR 10w40 STOU Synthetic / Sentetik Engine • Gear 
Hydraulic 

Motor / Dişli / 
Hidrolik 2718 2715 2717 25

XTRACTOR 15w40 STOU Mineral / Mineral Engine • Gear 
Hydraulic

Motor / Dişli / 
Hidrolik 36045 25

XTRACTOR 10w30 UTTO Synthetic / Sentetik Hydraulic • Gear 
Transmissions

Hidrolik / Dişli / 
Şanzıman 36046 25

> ENGINE OILS  FOR TRUCKS  / TIRLAR İÇİN MOTOR YAĞLARI

Oil - Yağ Type / Türü Diesel / Dizel
Petrol
Benzin

20 L 60 L 205 L P.

XTS TRUCKS 5w30 100% synthetic / 100% sentetik • 36208 36204 36207 26

XTEC TRUCKS 5w30 100% synthetic / 100% sentetik • 36578 36574 36577 26

XTEC TRUCKS 10w30 Synthetic / Sentetik • 33038 33034 33037 26

XTEC TRUCKS 10w40 Synthetic / Sentetik • 36218 36214 36217 26

XTEC TRUCKS 15w40 Synthetic / Sentetik • • 36368 36364 36367 27

XTM TRUCKS 15w40 SHPD Mineral / Mineral • • 36062 36079 36077 27

XTC TRUCKS 10w30 SHPD Semi-synthetic / Yarı Sentetik • • 33048 33044 33047 27

XTC TRUCKS 10w40 Synthetic / Sentetik • • 36104 36105 36109 27

> MANUAL GEARBOX OILS  /  MANUEL ŞANZIMAN YAĞLARI

Oil - Yağ Type / Türü 1 L 5 L 20 L 60 L 205 L P.

XTG CVT 100% synthetic / 100% sentetik 36501 36508 30

XTG DCT 100% synthetic / 100% sentetik 36511 36518 36517 30

XTG 75w80 100% synthetic / 100% sentetik 36371 36373 36378 36374 36377 30

XTG 75w80 MULTI MTF Synthetic / Sentetik 34991 34998 34994 34997 31

XTG 75w90 Synthetic / Sentetik 36381 36383 36388 36384 36387 31

XTG 75w90 LS Synthetic / Sentetik 33051 33053 33058 33054 33057 31

XTG 75w140 LS 100% synthetic / 100% sentetik 33061 33063 33068 33064 33067 32

XTG 80w90 Mineral / Mineral 36271 36273 36278 36274 36277 32

XTG 80w90 TDL Synthetic / Sentetik 34981 34988 34984 34987 32

XTG 85w140 Mineral / Mineral 36391 36393 36394 36397 32

HSF HYDRAULIC FLUID Synthetic / Sentetik 36981 33

> AUTOMATIC TRANSMISSION FLUIDS  / OTOMATİK ŞANZIMAN SIVILARI

Oil - Yağ             Color - Renk Type / Türü 1 L 5 L 20 L 60 L 205 L P.

ATF D II Mineral / Mineral 36231 36234 36237 35

ATF D III Synthetic / Sentetik 36281 36283 36288 36284 36287 35

ATF +4 100% synthetic / 100% sentetik 36551 36558 36554 36557 35

ATF 6 100% synthetic / 100% sentetik 34591 36593 34598 34594 34597 36

ATF MULTI  7G 100% synthetic / 100% sentetik 36581 36583 36588 36584 36587 36

ATF 7G+ 100% synthetic / 100% sentetik 35991 35993 35998 35994 35997 36

ATF 8 GEAR 100% synthetic / 100% sentetik 36871 36873 36878 36877 37

ATF 8G+ 100% synthetic / 100% sentetik 34971 34973 34978 34974 34977 37

ATF 9G 100% synthetic / 100% sentetik 35981 35983 35988 35984 35987 37

> BRAKE FLUIDS / FREN SIVILARI

Type / Türü 250 ml 450 ml P.

XBF RACING 100% synthetic / 100% sentetik 5906 5916 38

XBF DOT 3 100% synthetic / 100% sentetik 5903 5913 39

XBF DOT 4 100% synthetic / 100% sentetik 5904 5914 39

XBF DOT 4+ 100% synthetic / 100% sentetik 5902 5912 39

XBF DOT 5.1 100% synthetic / 100% sentetik 5905 5915 39

Oil - Yağ


