
BEX® المركبات واآلالت الضخمة عبارة عن استثمارات كبرى. قم بحمايتها باستخدام

مواد تشحيم وتزييت فائقة األداء إلطالة عمر المحرك وتجنب التعطل المكلف.

جميع المنتجات مصنوعة في الواليات المتحدة األمريكية، باستخدام تقنيات متطورة، مع إضافات من 
الزيوت األساسية النقية فقط بنسبة 100%؛ للحصول على أداء مثالي.

يتم تصنيع زيوت التشحيم  ®BEX فائقة األداء لتعمل في أقسى الظروف وأصعبها على اإلطالق، 
وإلعطاء قوة فائقة للمحرك مع األداء الفائق بصورة مستمرة، باإلضافة إلى زيادة االقتصاد في استهالك 

الوقود.

يرجى زيارة الموقع www.BEXoil.com، للحصول على مزيد من المعلومات أو تنزيل تطبيق 
الموزع.

أهداف الشركة:
تقديم أفضل المنتجات التي تتجاوز توقعات العمالء بصفة مستمرة	 
التحلي بالمرونة أثناء تنفيذ عمليات الخدمة، والتصميم، والتصنيع، والتسويق	 
توفير الخدمات على مدار الساعة طوال أيام األسبوع، بما في ذلك أيام العطالت، 	 

لتقديم خدمة أفضل لعمالئنا على الصعيد العالمي

التصنيع:
القيام بمزج مجموعة كبيرة من درجات اللزوجة	 
سوائل مخصصة للسيارات، والخدمة الشاقة، واآلالت الزراعية، والماكينات الصناعية	 
141 صهريج لتخزين المواد السائبة	 
خطوط إنتاج متعددة، لتعبئة العبوات التي تبدأ من عبوة 1 لتر حتى الخزانات الكبيرة 	 

المرنة لتخزين المواد السائبة
إجراء عمليات مراقبة الجودة، لضمان المطابقة المتسقة لمعايير الصناعة	 

BEX® PERFORMANCE LUBRICANTS
http://www.bexoil.com :الموقع اإللكتروني 

info@bexoil.com | bexusa@hotmail.com :البريد اإللكتروني 
رقم الهاتف المحمول وخدمة الواتساب والويتشات: +1969-651-402-1

 تمديد نطاق الحماية لجميع المحركات
www.BEXoil.com



 زيوت المحركات االصطناعية بالكامل، لجميع المحركات التي تعمل بالبنزين، 
ومحركات الديزل، والمحركات األوروبية النفاثة )التوربو(

توفر زيوت التشحيم االصطناعية فائقة األداء من ®BEX ما يزيد عن 16,000 كم من األداء. 
وهي مصنعة خصيًصا لتتجاوز معايير األداء الصارمة الخاصة بُمصنّعي المعدات األصلية، وكذلك 
المعايير األمريكية؛ مما يوفر حماية فائقة إلطالة عمر المحرك. الزيوت متوفرة في مجموعة واسعة 

من درجات اللزوجة، وهي تلبي مواصفات معهد النفط األمريكي )API(، و مواصفات الرابطة 
 األوروبية لمصنعي السيارات )ACEA(. أحجام العبوات 1 لتر، 4 لتر، 5 لتر، 5 جالون، 

20 لتر، 208 لتر، 1000 لتر.

أداء فائق في ظروف القيادة الشاقة والظروف الجوية شديدة الحرارة/ البرودة ✓
استقرار اللزوجة ممتاز مع التحمل الحراري  ✓
توفير حماية تصل لدرجة الذروة ضد الترسبات والتآكل ✓
تم تصنيعه مع مواد مضافة ضد التآكل في مواد التشحيم )ZDDP(، لتحقيق األداء األمثل لفترة  ✓

أطول ضد البلى 
تقنية اصطناعية بنسبة %100، لتمديد فترات التصريف والحفاظ على نظافة المحركات ✓
تحقيق أقصى قدر من االقتصاد في استهالك الوقود ✓

الزيوت االصطناعية األوروبية تشتمل أيًضا على ما يلي:
✓ )DPF( حماية مرشح جسيمات الديزل
 تحقيق األداء األمثل في التقليل من تكوين  ✓

 الرواسب غير العضوية في مرشحات 
 السخام الجسيمية والمحوالت الحفازة 

 بالنسبة ألحدث محركات الديزل أو 
 المحركات التي تعمل بالبنزين 

)التوربو(

 زيوت المحركات شبه االصطناعية 
 للمحركات التي تعمل بالبنزين 

ومحركات الديزل

يوفر مزيج زيوت التشحيم االصطناعية ذات األداء المتطور ®BEX  ما يزيد عن 12,000 كم من 
األداء. وقد تم تصنيعها خصيًصا لتتجاوز معايير األداء األمريكية الشاقة، وتوفر حماية فائقة إلطالة 
عمر المحرك. وهي متوفرة في مجموعة واسعة من درجات اللزوجة؛ مما يلبي المواصفات الحالية 

لمعهد النفط األمريكي )API(. أحجام العبوات 1 لتر، 4 لتر، 5 لتر، 5 جالون، 20 لتر، 208 لتر، 
1000 لتر.

تعمل معّدِالت االحتكاك على تقليل تآكل المحرك ✓
استقرار اللزوجة ممتاز مع التحمل الحراري ✓
القوة التنظيفية تقلل من الحمأة، والرواسب، والسخام، والتآكل ✓
الوصول إلى الحد األقصى ألداء المحرك في جميع ظروف القيادة وجميع األحوال الجوية ✓
زيادة االقتصاد في استهالك الوقود ✓

تشحيم التروس

تم تصنيع مواد تشحيم وتزييت التروس ®BEX مع أداء محدود االنزالق وإضافات ممتازة 
لضمان عمر أطول للتروس والمحمل االنزالقي. وهي متوفرة في مجموعة متعددة من درجات 

اللزوجة تلبي المواصفات الصناعية الحالية. أحجام العبوات 1 لتر، 4 لتر، 5 لتر، 5 جالون، 20 
لتر، 208 لتر، 1000 لتر.

مواد إضافية للضغط الهائل للسوائل، تمنع البلي الشديد ✓
توفر أداًء سلًسا، وفعااًل، وموثوقًا في درجات الحرارة المنخفضة أو العالية ✓
استقرار اللزوجة ممتاز مع التحمل الحراري ✓
الحماية القصوى من التآكل، وتكّون البقع والصدأ ✓

كاِت التقليدية  ُزيُوُت الُمَحّرِ
للمحركات التي تعمل بالبنزين ومحركات الديزل

توفر زيوت التشحيم التقليدية فائقة األداء ®BEX ما يزيد عن 10,000 كم من األداء. وقد تم تصنيعها خصيًصا 
لتتجاوز معايير األداء األمريكية الشاقة، وتوفر حماية فائقة إلطالة عمر المحرك. وهي متوفرة في مجموعة 
واسعة من درجات اللزوجة التي تلبي المواصفات الحالية والسابقة لمعهد النفط األمريكي. أحجام العبوات 1 

لتر، 4 لتر، 5 لتر، 5 جالون، 20 لتر، 208 لتر، 1000 لتر.

تحقيق األداء الفائق في جميع ظروف القيادة وجميع األحوال الجوية ✓
توفير حماية فائقة ضد السخام، والحمأة، والتآكل ✓
استقرار اللزوجة والتحمل الحراري ✓
تحسين االقتصاد في استهالك الوقود ✓

زيوت التشحيم الممتازة للمحركات الصغيرة

يتم تصنيع زيوت التشحيم الممتازة للمحركات الصغيرة BEX® Premium خصيًصا لالستخدام 
في الدراجات النارية والمحركات الخارجية وعرباِت الثلوج والمناشير التسلسلية )الزيتية( وغيرها 

من محركات حقن الوقود ذات الدائرتين. وهي متوفر بعدة أحجام للعبوات وبدرجات لزوجة مختلفة.

قوة تنظيف متقدمة لحماية وإطالة عمر المحرك ✓
ثبات حراري فائق ✓
توفير الحماية القصوى ضد البلي بالحك واالحتكاك والحرارة والتآكل ✓
يقاوم تكوين الرغوة في محركات الدراجات النارية عالية السرعة ✓
يقلل من األوساخ المترسبة في شمعة اإلشعال ✓

زيوت التشحيم الزراعية والصناعية

يتم تصنيع زيوت التشحيم BEX® Premium خصيًصا لألنظمة والمكونات الهيدروليكية في المعدات 
لدى كبرى الشركات المصنعة المحلية واألجنبية. وهي مناسبة لمجموعة واسعة من االستخدامات: النقل 

بالشاحنات، والتعدين، وأعمال البناء والتشييد، والزراعة، والمضخات ذات الطاحونة الهوائية، وقطع 
األشجار. أحجام العبوات 5 لتر، جالون 5 لتر، 20 لتر، 208 لتر، 1000لتر.

استخدام التركيبة المصنعة التي تعمل لمدة  6,000 ساعة يقلل من تكاليف الصيانة ✓
تحمي من تّكون الترسبات والطالء وتحلّل الزيت ✓
خصائص متفوقة مضادة لالحتكاك ومضادة للصدأ ✓
تحقيق األداء األمثل واستقرار اللزوجة في درجات الحرارة المنخفضة والعالية ✓

سائل تبريد المحرك - مانع التجمد 

يحتوي سائل تبريد المحرك - مانع التجمد من BEX® Premium على كل من 
التركيبات التقليدية وطويلة العمر. وهو مناسب لالستخدام في كل من السيارات 

والشاحنات. أحجام العبوات 208 لتر، 1000 لتر.

يمنع التجمد ✓
يحمي من االرتفاع المفرط لدرجة الحرارة ✓
خصائص متفوقة لمقاومة الصدأ والتآكل ✓
تركيبة ثنائية لتحقيق أفضل أداء في كل من درجات الحرارة المنخفضة والعالية ✓
يحمي جميع مكونات نظام التبريد ✓

السوائل الوظيفية

تشتمل السوائل الوظيفية من BEX® Premium Performance على كل من التركيبات التقليدية واالصطناعية 
لناقالت الحركة التلقائية وناقالت الحركة مستمرة التغير، باإلضافة إلى سوائل نظام التوجيه الكهربي المعزز وسوائل 

المكابح/الفرامل. أحجام العبوات 1 لتر، 4 لتر، 5 لتر، 5 جالون، 20 لتر، 208 لتر، 1000 لتر.

تحقيق الحماية القصوى ضد األكسدة، والورنيش، والحمأة ✓
أداء ممتاز في كل من درجات الحرارة الساخنة والباردة ✓
خصائص احتكاك ممتازة ومضادة للتآكل، إلطالة عمر ناقل الحركة ✓
تقاوم االرتجاج أو االهتزاز، من أجل قيادة سلسة وهادئة ✓
تحمي األجزاء الحيوية في نظام المكابح ✓

  
)تم صناعة جميع المنتجات في الواليات المتحدة األمريكية باستخدام تقنيات متطورة، وذلك عن طريق إضافة زيوت أساسية أولية بنسبة 100٪ وإضافات متميزة للحصول على أداء مثالي(


