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MULTISYN™  0W-20 

Süper yüksek performanslı tam sentetik motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™  0W-20 son model benzinli ve dizel araçlar için tam 
sentetik baz yağlar kullanılarak üretilen benzersiz performans sahibi 
motor yağıdır.

Kullanım Yeri

Yeni nesil benzinli ve dizel araçlarda yüksek koruma ekstra yağlama 
sağlar.

Özellikler

•Texol Multisyn™  0W-20  etkili yağ filmi oluşturarak sürtünmeyi azaltır 
motor verimini arttırır.
•Sıcaklık değişikliklerinde ve ilk çalışma anında gösterdiği yüksek akış-
kanlık ile motorda yüksek koruma sağlar.
•Özel formülasyonu sayesinde üstün yakıt ekonomisi sağlar.

Performansı

ILSAC GF-5
ACEA A1/B1
API SM/CF

MULTISYN™  0W-30 

Süper yüksek performanslı tam sentetik motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™  0W-30 dört mevsim ve tüm yol şartlarında üstün perfor-
mansı sayesinde aşınma yapmadan yüksek koruma ve temizleme gücü 
geliştirilerek formüle edilmiş tam sentetik motor yağıdır.

Kullanım Yeri

Benzinli, dizel, turboşarjlı, doğal emişli ve çok valfli modern tüm binek 
araçlar ile LPG sistemi ile çalışan araçlarda yüksek performans gösterir.

Özellikler

•Texol Multisyn™  0W-30 üstün temizleme özelliği ile motor yağının per-
formansını arttırır, motor ömrünün uzun olmasını sağlar.
•Ağır çalışma koşulları dahil tüm uygulamalarda aşınmaya karşı daya-
nıklı olup ekstra koruma sağlar.
•Yüksek viskozite indeksi sayesinde mükemmel yağ akışkanlığı ile yakıt 
ekonomisi sağlar.

Performansı

ACEA A5/B5
API SL/CF
MB 229.5, MB 229.3
VW 506.00 / 506.01

BENZİNLİ MOTOR YAĞLARI
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MULTISYN™  C2 5W-30 

Yüksek performanslı tam sentetik düşük SAPS oranlı motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™  C2 5W-30, aşınmaya, tortu ve çamur birikimine karşı 
üstün koruma sağlamak üzere sentetik baz yağlar ve son teknoloji per-
formans katıkları kullanılarak formüle edilmiş, yakıt tasarrufu sağlayan 
üstün kaliteli, düşük SAPS ( Sulphated Ash, Phosphorous, Sulphur ) 
oranlı sentetik binek aracı motor yağıdır. Modern dizel partikül filtreleri 
(DPF) ve benzinli katalitik konventörler ile uyumludur. 

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™  C2 5W-30, API SM/CF, ACEA A5/B5 ve ACEA C2 perfor-
mansını talep eden dizel partikül filtreli (DPF) ve katalitik konvertörlü 
(TWC) benzinli ve dizel binek araçlarda, hafif ticari araçlarda güvenle 
kullanılır.

Özellikler

•En son düşük SAPS standardı katık teknolojisi, TWC (Üç yollu katalizör)
lerin ve dizel araçlarda kullanılan yanma sonrası işlem aygıtlarının 
ömrünü uzatır.
•Aktif temizleme katıkları pistonlarda kurum birikimini ve çamur oluşu-
munu azaltır, böylece motor ömrünün uzamasına yardımcı olur.
•Mükemmel termal ve oksidasyon stabilitesi, yağın bozulmasını gecikti-
rir ve daha uzun yağ değiştirme aralıkları sağlar.
•Olağanüstü aşınma önleme özelliği ve düşük sıcaklıktaki akışkanlığı 
sayesinde tüm koşullarda motoru aşınmaya karşı korur. Motor soğukken 
çabuk çalışmaya yardımcı olur.

Performansı

ACEA A5/B5/C2
API SM/CF
PSAB71-2290
RN 0700

MULTISYN™  5W-30 

Yüksek performanslı tam sentetik motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™  5W-30 modern motorların uzun yağ değişim peri-
yodlarına uygun olarak tasarlanmış, sentetik teknoloji ve özel katkılar 
kullanılarak geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır.

Kullanım Yeri

Dört mevsim, tüm çalışma sıcaklıklarında yüksek devirli benzinli ve dizel 
motorlar için uygundur.

Özellikler

•Texol Multisyn™  5W-30 motorun tüm işleyen parçalarına hızlı bir şekil-
de nüfuz ederek aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar.
•Yağ ve yakıt tüketimini azaltarak motor performansını arttırır ve moto-
run servis süresini uzatır.

Performansı

ACEA A5/B5
API SM/CF
FordWSS-M2C913-A
WSS-M2C913-B
WSS-M2C913-C
GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025

MULTISYN™  5W-40 
Ultra yüksek performanslı tam sentetik motor yağı
Tanım
Texol Multisyn™  5W-40, en son yüksek performanslı benzinli veya dizel 
motorlu binek araçları ve hafif ticari araçlar için geliştirilmiş yeni nesil, 
sentetik binek aracı motor yağıdır. Bu yağda kullanılan son teknoloji 
performans katıkları sayesinde önde gelen binek aracı üreticilerinin 
ve global endüstri standartlarının gerektirdiği performans değerlerin 
ötesine geçilmektedir. 
Kullanım Yeri
Turboşarjlı ve süperşarjlı çoklu sübaplı tüm benzinli ve dizel motorlarına 
sahip en son nesil binek araçları, SUV’lar, hafif ticari araçlar için uygun-
dur. Uzun süreli otoban kullanımı, sık dur-kalk gerektiren yoğun trafik 
koşulları gibi zorlayıcı şartlarda sürekli yüksek devir ve ağır yük altında 
kullanılan araçların ihtiyaçlarını mükemmel karşılar.
Özellikler
•Mükemmel termal ve oksidasyon stabilitesi, yağın bozulmasını gecikti-
rir ve daha uzun yağ değiştirme aralıkları sağlar.
•Düşük uçuculuğu ve üstün sürtünme düzenleme özellikleri sayesinde 
yakıt ekonomisine katkıda bulunur.
•İçerdiği aktif temizleme katıkları maksimum motor temizliği sağlar, 
motorun ömrünü uzatır.
•Üstün düşük sıcaklık akışkanlığı, motor soğukken çabuk çalışma ve 
soğuk çalışmada aşınmaya karşı korumaya yardımcı olur.
•Olağanüstü aşınma önleme özelliği ile tüm koşullarda motoru aşınma-
ya karşı korur.
Performansı
ACEA A3/B4, A3/B3 
API SM/CF
MB 229.3
GM-LL-B-025
VW 502.00/505.00

MULTISYN™  DPF 5W-30 
Ultra yüksek performanslı tam sentetik düşük SAPS oranlı motor yağı
Tanım
Texol Multisyn™  DPF 5W-30, düşük SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur) 
standardı gereklerini karşılamak üzere en modern performans katıklarının 
kullanımı ile binek araçlar için özellikle tasarlanmış, yakıt tasarrufu sağlayan 
sentetik motor yağıdır. Modern dizel partikül filtreleri (DPF) ve benzinli katalitik 
konvertörler ile uyumludur. 
Kullanım Yeri
Texol Multisyn™  DPF 5W-30, bütün dünya ülkelerinde, dizel partikül filtresine sa-
hip tüm dizel araçlarında önerilir. Ayrıca ACEA C3 kalitesinde yağ gerektiren tüm 
benzinli ve dizel motorlarına sahip en son nesil binek araçları SUV’lar, hafif ticari 
araçlar için uygundur. Daha yüksek viskozite sınıfında yağ kullanımı gerektiren 
ve çok yüksek kükürt oranlı yakıt kullanan araçlar için tavsiye edilmez.
Özellikler
•Düşük kül içeriği, dizel partikül filtreleri içinde partikül oluşumunu azaltır.
•En son düşük SAPS standardı katık teknolojisi, TWC (Üç yollu katalizör) lerin ve 
dizel araçlarda kullanılan yanma sonrası işlem aygıtlarının ömrünü uzatır.
•Aktif temizleme katıkları pistonlarda kurum birikimini ve çamur oluşumunu 
azaltır, böylece motor ömrünün uzamasına yardımcı olur.
•Mükemmel termal ve oksidasyon stabilitesi, yağın bozulmasını geciktirir ve 
daha uzun yağ değiştirme aralıkları sağlar.
•Olağanüstü aşınma önleme özelliği ve düşük sıcaklıktaki akışkanlığı sayesinde 
tüm koşullarda motoru aşınmaya karşı korur. Motor soğukken çabuk çalışmaya 
yardımcı olur.
•Mükemmel düzeydeki düşük ısı özellikleri, motor soğukken çabuk çalışma ve 
soğuk çalışmada aşınmaya karşı koruma sağlar.
Performansı
ACEA C3, C3-10, C2
BMW LL-04
MB- 229.31/229.51
VW 504.00/507.00 ( Longlife III )
VW 502.00/505.01 
VW 503.00 and VW 503.01 
API SN

BENZİNLİ MOTOR YAĞLARI BENZİNLİ MOTOR YAĞLARI
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MULTISYN™  10W-20 

Yüksek performanslı yarı sentetik motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™  10W-20, en son yüksek performanslı benzinli veya dizel 
motorlu binek araçları ve hafif ticari araçlar için geliştirilmiş yeni nesil bi-
nek aracı motor yağıdır. Bu yağda kullanılan ileri katkı madde teknolojisi 
sayesinde önde gelen binek aracı üreticilerinin ve global endüstri stan-
dartlarının gerektirdiği performans değerlerinin ötesine geçilmektedir.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™  10W-20, ACEA A3/B4-04 ve API SL/CF kalitesinde yağ 
gerektiren yüksek performanslı çoklu supaplı, turbo şarjlı ve süper şarjlı 
benzinli ve dizel motorlu binek araçları ve hafif ticari araçlar için önerilir.

Özellikler

•Üstün nitelikli seyrelticiler, kurumdan kaynaklanan yağ kalınlaşması 
üzerinde mükemmel kontrol sağlar.
•Daha iyi termo oksitlenme stabilitesi tortu ve çamur oluşmasını en aza 
indirir ve yağın ömrünü uzatır.
•Aktif temizlik maddeleri motor temizliği sağlar.
•Aşınma önleyici teknoloji motor aşınmasını en aza indirir ve böylece 
bakım mastafını azaltır.
•Özel pas önleyiciler, motorun kritik parçalarında pas ve korozyon oluşu-
munu geciktirir.

Performansı

ACEAA3/B4-04 
A3/B3-04 
API SL/CF

MULTISYN™  10W-60 

Yüksek performanslı sentetik motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™  10W-60, binek araçlar için geliştirilmiş, yüksek kaliteli 
sentetik baz yağlar ve son teknoloji performans katıklarının kompozis-
yonundan oluşan üstün kaliteli sentetik motor yağıdır. SUV araçlar ve 
hafif ticari araçlarda da kullanılabilir.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™  10W-60, yüksek performanslı, turbo ve süperşarjlı, do-
ğal havalandırmalı, çoklu sübaplı benzinli binek araçlarda, bazı indirekt 
injeksiyonlu dizel binek araçlarda güvenle kullanılır.

Özellikler

•Olağanüstü termal ve oksidasyon stabilitesi çamur ve depozit oluşu-
munu engeller, yağ ve motorun ömrünü uzatır.
•Mükemmel aşınma önleme özelliği ve düşük sıcaklıktaki akışkanlığı 
sayesinde tüm koşullarda motoru aşınmaya karşı korur. Motor soğukken 
çabuk çalışmaya yardımcı olur.
•Yüksek viskozite indeksi değeri ile yarış gibi zorlu koşullarda dahi visko-
zite kararlılığını korur, etkili bir yağlama sağlar.

Performansı

ACEA A3/B4
API SM/CF

MULTISYN™  10W-40 

Yüksek performanslı yarı sentetik motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™  10W-40, yeni nesil katıkların eşsiz formülü ve üstün 
kaliteli baz yağların kompozisyonundan oluşan yarı sentetik motor ya-
ğıdır. Özellikle yüksek güç üreten modern binek otomobil motorlarının 
ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamak üzere geliştirilmiştir. 

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™  10W-40 yağlamaya ihtiyacı olan, doğal emişli veya 
turbo şarjlı motora sahip tüm benzinli ve dizel otomobillerde kullanıla-
bilir. Aynı zamanda uzun süreli otoban kullanımı, sık dur-kalk gerektiren 
yoğun trafik kuşulları gibi zorlayıcı şartlarda sürekli yüksek devir ve ağır 
yük altında kulalnılan araçların ihtiyaçlarını mükemmel karşılar.

Özellikler

•Motorun sürekli iyi yağlamaya ihtiyacı olan silindir gömleği, segman 
ve sübap mekanizması gibi, çalışan tüm kritik aksamları mükemmel 
şekilde korur.
•Motorda piston tortuları ve kurum oluşumunu düşürür ve silindir per-
dahlanmasının önüne geçer.
•Yağ sarfiyatını iyi kontrol ederek uzun yağ değişim periyodu sağlar.
•Son teknoloji ürünü katalitik konventörlü araçlarda uyumludur.

Performansı

ACEA A3/B4-04
A3/B3-04
API SL/CF
VW 505.00 
MB 229.1

MULTISYN™ NG Serisi

Yüksek performanslı doğal gaz motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ NG, düşük kül oranına sahip yağların kullanımının 
gerekli olduğu doğal gaz motorlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş 
yüksek kaliteli ağır hizmet doğal gaz motoru yağıdır. En yeni, fakir yan-
malı motorlar da dahil olmak üzere doğal gaz motorlarının ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Motor koruması sağlama ve 
yanma hücresi depozitlerini önlemeye yönelik olarak özenle seçilmiş 
ileri teknoloji katık paketi ve üstün kaliteli baz yağlar ile formüle edilmiş-
tir. Olağanüstü deterjan-dispersan özelliği sayesinde depozit oluşumu-
nu önlemesi, oksidasyon ve nitrasyona karşı yüksek direnç göstermesi 
sayesinde ağır yük ve yüksek sıcaklık koşullarında çalışan motorlar için 
eşsiz bir seçimdir.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ NG, iki ve dört zamanlı, düşük kül oranlı yağ kullanımı 
gerektiren, fakir yanmalı doğal gaz motorlarında kullanılması tavsiye 
edilmektedir. Katalitik konvektörler ile uyumludur. Yüksek halojen gaz-
ları veya yüksek oranda kükürt ve hidrojen sülfit içeren gazlarla çalışan 
motorlarda kullanılmamalıdır. Biogazlı uygulamalarda da etkili sonuç 
sağlar.

Özellikler

•Yüksek oksidasyon ve nitrasyon direnci ile motoru temiz tutar ve perfor-
mansını arttırır.
•Aşınma ve korozyona karşı üstün koruma sağlar, bakım maliyetlerini 
azaltır.
•Düşük fosfor yüzdesi ile katalitik konvertörlere uyum gösterir.
•Yanma odasında kül kalıntılarının oluşmasını önler.

SAE Sınıfı

SAE 30
SAE 40

BENZİNLİ MOTOR YAĞLARI BENZİNLİ MOTOR YAĞLARI GAZ MOTOR YAĞLARI
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MULTISYN™ TDX 10W-40 
Ultra yüksek performanslı yarı sentetik dizel motor yağı
Tanım
Texol Multisyn™ TDX 10W-40, Euro IV emisyon limitlerini karşılayan modern ağır 
hizmet dizel motorlarının uzatılmış yağ değişim periyodu ihtiyaçlarına yönelik 
olarak yeni nesil katıkların eşsiz formülü ve üstün kaliteli baz yağların kompo-
sizyonuyla üretilen yarı sentetik extra yüksek performans dizel motor yağıdır. 
Kullanım Yeri
Texol Multisyn™ TDX 10W-40, Euro IV standardındaki düşük emisyonlu, turbo-
şarjlı, doğal havalandırmalı modern ağır hizmet dizel motorlarının zorlu çalış-
ma koşullarında dahi güvenle kullanılabilir. Ayrıca uzun yol kamyonlarında, 
arazi araçlarında, iş makinalarında ve tarımda-sanayide-şantiyelerde kullanılan 
hareketsiz dizel motorlarda kullanımı tavsiye edilir.  
Özellikler
•Yüksek kesilme mukavemeti viskozite kararlılığına yol açar, aşınma önlenir, yağ 
tüketimi azalır.
•Üstün temizleme özelliği yüksek sıcaklıklarda depozit oluşumunu engeller, 
motorun ömrünü uzatır.
•Soğuk çalışma koşullarında performansı düşmez.
•Yüksek kükürtlü yakıtın sebep olduğu aşırı asitlenmeye karşı motorda üstün 
koruma sağlar.
Performansı
ACEAE4-08
E7-08
APICI-4 including CH-4 and CG-4 and CF
Cummins CES 20071/20072/20077/20078
DDC/MTUType 3
MackEO M Plus
MB 228.5
DeutzDQC III
MANM3277
RenaultRLD-2
RXD
ScaniaLDF-2
VolvoVDS-3

MULTISYN™ 15W-40 EXTRA

Üstün performanslı etkin korumalı dizel motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ 15W-40 Extra, dört mevsim kullanıma uygun, üstün 
performanslı ağır hizmet ve dizel motor yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ 15W-40 Extra, turbo ve süperşarjlılar dahil her türlü dizel 
araçta ziraat ve iş makinalarında, inşaat gibi zor koşullarda hizmet veren 
dizel motorlarda ve özellikle Caterpillar iş makinalarında kullanılır.

Özellikler

•Araçların yağ değişim periyodunu uzatır ve daha az masraf ile daha 
yüksek verim elde edilmesini sağlar.
•Maksimum motor temizliği için etkili deterjan görevi yapan, pas ve 
aşınmayı önleyici katkılar içerir.
•Sahip olduğu viskozite endeks geliştiricileri sayesinde soğuk havalarda 
yeterli yağlama sağlayarak motorun verimliliğini arttırır. Sıcak havalarda 
motorun en iyi şekilde korunmasını sağlar
•Sistemde korozyon ve köpük oluşumunu önler.

Performansı

API CH-4
MB 228.3
MAN M3275
Volvo VDS-2
Mack EO-M
Cummins CES 20071, CES 20072 

MULTISYN™ TDX 10W-40 PLUS
Ultra yüksek performanslı tam sentetik dizel motor yağı
Tanım
Texol Multisyn™ TDX 10W-40 Plus, Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon limitlerini 
karşılamak üzere geliştirilmiş ultra üstün performanslı tam sentetik dizel motor 
yağıdır. Aynı zamanda modern dizel partikül filtreleri (DPF) ve benzinli katalitik 
konvertörler ile uyumludur.
Kullanım Yeri
Texol Multisyn™ TDX 10W-40 Plus, Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Deutz, 
Ford, GMC, Isuzu, John Deere, Komatsu, Kubota, Mack, MAN, Mercedes Benz, 
Mitsubishi, Scania ve Volvo gibi önde gelen dizel motor üreticileri tarafından çok 
zorlu çalışma koşulları altında bulunan yüksek devirli tüm dizel motorlarda kulla-
nılması için tavsiye edilir. Texol Multisyn™ TDX 10W-40 Plus aynı zamanda yukarıda 
belirtilmeyen diğer 4 zamanlı dizel motorlar tarafından da kullanılabilir.
Özellikler
•Yüksek kükürtlü yakıtın sebep olduğu aşırı asitlenmeye karşı motorda üstün 
koruma sağlar.
•Pistonda ve segman yuvalarında oluşan tortu ve kurumu en aza indirir.
•Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar
•Tam sentetik yapısı, minimum aşınma kontrolü ve zor şartlardaki yüksek mukave-
met gücü sayesinde daha düşük bakım giderleri ile uzun motor ömrü sağlar
Performansı
ACEAE6, E7
APICI-4 
Cummins CES 20076/20077
DDC/MTU Type 3.1
MackEO-N
DaimlerMB 228.51
MB 226.9
DeutzDQC-III-10 LA
MANM3477, M3271-1
RenaultRLD-2
ScaniaLDF-2
VolvoVDS-3
DAF 

MULTISYN™ 15W-40 ULTRA

Mükemmel performanslı uzun ömürlü ağır hizmet dizel motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ 15W-40 Ultra, yeni nesil dizel motorlar için modern teknoloji 
ile tüm zorlu yol ve iklim şartlarında uzun ömür, mükemmel performans ve 
üstün yağlama özellikleri geliştirilerek tasarlanmış ağır hizmet dizel motor 
yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ 15W-40 Ultra, uzun yağ değişim aralıkları ve özel formülas-
yonu sayesinde yeni nesil turboşarjlı ve süperşarjlı motorlar dahil her tür 
dizel ve benzinli araçlar ile kamyon, tır, otobüs, iş makinaları ve jeneratör 
gibi her model araç ve ekipman içeren karma filolarda ekstra performans 
sağlar.

Özellikler

•Uzun ömürlü olup yağ tüketimini ve bakım maliyelerini azaltır.
•Yüksek sıcaklıklarda depozit oluşumunu engeller ve üstün motor temizliği 
sağlar
•Ağır hizmet ve zorlu yol şartlarında etkili yağlama ile aşınmaları önleyerek 
mükemmel performans gösterir.
•Tüm iklim koşullarında  oksidasyona karşı dayanıklılığı yüksek olup ekstra 
koruma sağlar.

Performansı

API CI-4/SL
ACEA E7-04, E5, E2
MB 228.3
MTU DDX Type 2
MAN M3275
Volvo VDS 3
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20076/77/78 

AĞIR HİZMET MOTOR YAĞLARI AĞIR HİZMET MOTOR YAĞLARI


