
Your old favourite has 

A NEW LOOK
ً

Our brand NEW LOOK is now ready for action.

 



InTRoDUCTIon المقدمة

The Elf story can be traced back to 1939. From the French government owned com-
pany in the early days, it is now the 5th largest oil company in the world and an expert in 
lubricants. Elf has been driving the technological change over the years and keeping itself 
abreast with the evolving trends.

Elf engineers have used motor sports most demanding disciplines to develop and test new 
technologies to be adapted to oils for everyday use, providing its clients with the highest per-
formance and engine-protection levels. Elf is a legendry brand worldwide, and its new graphic 
convey the values close to Elf’s heart: passion, expertise & premium products.

EXPERT 
Fundamentally inspired by R&D and always anticipating, Elf maintains the image of a 
competitive, effective and expert brand. Through constant technological innovation, it is 
the brand of success, victory and winners. It inspires all the guarantees of a professional, 
responsible brand and has proven to be absolutely essential. 

PREMIUM 
The Elf brand is strongly anchored in the public consciousness in many markets. It has 
its own status, charisma, elegance and even prestige. Dignified and restrained, the brand 
knows how to attract a community with products featuring high technical value-added. 

PASSION 
Elf conjures up emotions – a blend of pure sensations. The brand evokes excellence, 
adventure and sporting achievement. It has many fans throughout the world, all of whom 
swear by it.

The new names for the range have been aptly chosen as per product attributes. They are:

 • Passenger car Motor Oil: Evolution
 • Diesel Engine Oil: Performance

تعود بداية “Elf” إلى العام 1939 كشركة مملوكة من الحكومة الفرنسية. أما اليوم فتأتي في 
المرتبة الخامسة في العالم كشركة خبيرة في الزيوت. وتعتبر “Elf” ذات مكانة قيادية في التغّير 

التقني الذي شهده العالم على مّر األعوام مع الحرص على مواكبة كل هذه التطورات.

ولجأ مهندسو “Elf” إلى القوانين األكثر صرامة في رياضة سباقات السيارات لتطوير أحدث التقنيات 
وتطويرها ومن ثم تطبيقها على زيوت االستخدام اليومي، ومنح العمالء أعلى مستويات األداء 

 ”Elf“ شركة أسطورية في العالم، وشعارها الجديد يعكس قيم ”Elf“ وحماية المحّرك. تعتبر
الجوهرية وهي الشغف، والخبرة، والمنتجات عالية الجودة.

الخبرة
تستقي شركة “Elf” إلهامها من البحث والتطوير لتأتي دومًا بحلول استباقية وتحافظ على 

صورتها كعالمة رائدة وعالية الفاعلية. وبفضل ابتكاراتها التقنية المستمرة، تبقى “Elf” دومًا 
رمز النجاح والفوز والفائزين على حّد سواء. إنها توحي بكل الضمانات التي تمنحها عالمة تتمتع 

باحترافية ومسؤولية عالية وتعتبر أساسية ال بّد منها. 

الجودة العالية
شركة “Elf” راسخة عند المستهلكين في أسواق عديدة. وهي تفتخر بمكانتها المرموقة 

والقائمة بحد ذاتها. وبفضل ريادتها، تدرك العالمة تمامًا كيفية جذب أفراد المجتمع من خالل 
منتجات تتميز بخصائص تقنية عالية القيمة. 

الشغف
تستحضر “Elf” مزيجًا من المشاعر المختلفة. إنها عالمة تعكس التمّيز، والمغامرة واإلنجازات 

الرياضية. إنها تجذب إليها العديد من المعجبين األوفياء حول العالم.

وقد تم اختيار أسماء المجموعة الجديدة وفقًا للخصائص التي تتمتع بها المنتجات، وهي كالتالي:
• زيت سيارة الركاب:  ايفولوشن  

• زيت محرّكات الديزل: بيرفورمانس  



Engine oils

PASSENGER CARS

old oldقديم  قديم 

جـديد newnewجـديد

زيوت المحركات

السيارات السياحية

EVOLUTION 
700 ST 10W-40 

ACEA A3/B4, API SL/CF, MB-Approval 229.1
VW 501.01/505.00, RENAULT: RN0700 

EVOLUTION 
900 SXR 5W-30 

ACEA A5/B5 – API SL/CF – RENAULT RN0700  
Renault recommends ELF

EVOLUTION 
900 SXR 5W-40 

ACEA A3/B4 – API SN/CF – RENAULT RN0710/
RN0700 Renault recommends ELF

COMPETITION 
ST 10W40 

EVOLUTION 
SXR 5W30 

EVOLUTION 
SXR 5W40 

EVOLUTION 
900 FT 5W-40  

ACEA A3/B4, API SN/CF, MB-Approval 229.5
VW 502.00/ 505.00, BMW LL-01,  
Porsche A40, RN0700/RN0710

EXCELLIUM 
FULL-TECH 5W40 



Engine oils

PASSENGER CARS

old oldقديم  قديم 

جـديد newnewجـديد

زيوت المحركات

السيارات السياحية

EVOLUTION 
300 15W-40

API SF/CD

SPORTI 
15W40 

EVOLUTION 
700 ST 15W-50 

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

COMPETITION 
ST 15W50 

EVOLUTION 
400 10W-30

API SL/CF

SUPER SPORTI 
SL 10W30 

EVOLUTION 
400 20W-50

API SL/CF 

SUPER SPORTI 
SL 20W50 



Engine oils

PASSenGeR CARS

Engine oils

heAvy DUTy DIeSel

old قديم 

زيوت المحركات

ديزل عالي القدرة

old قديم 

جـديد newnewجـديد

EVOLUTION 
300 20W-50

API SF/CD

SPORTI 
20W50 

SPORTI 
SAE 50

API SF/CD

ELF SPORTI 
SAE 50 

PERFORMACE VICTORY 
15W-40 

API CI-4/SL, ACEA E5/E7, GLOBAL DHD-I
MB-Approval 228.3, Man M 3275,Volvo VDS-3,  

Mack EO-N, Cummins, Caterpillar ECF-1a
Renault Trucks RLD/RLD-2 and MTU Oil Type-2

PERFORMANCE TROPHY 
DX 15W-40

ACEA E5/E3, API CH-4/SJ, MB-Approval 228.3
MAN M 3275, VOLVO VDS-2, RENAULT TRUCKS 

RD/RD2, CUMMINS CES 20071/72/76

PERFORMANCE TROPHY 
DX 15W40 

PERFORMANCE VICTORY 
15W40 

زيوت المحركات

السيارات السياحية



Engine oils

heavy duty diesel

old oldقديم  قديم 

زيوت المحركات

ديزل عالي القدرة

جـديد newnewجـديد

 PERFO 
3F 15W-40

API CF-4

PERFO 
3F 15W40 

 PERFO 
HDX 200 SAE 50

API CF

PERFO 
XC 50

 PERFO 
HDX 200 SAE 40

API CF

PERFO 
XC 40



Engine oils

heAvy DUTy DIeSel

Oils

GeAR & TRAnSMISSIon

Elfmatic IID 

GM DEXRION – IID®, FORD MERCON
MB-Approval 236.9, VOITH H 55.633535

ATF II D 

Elfmatic IIIH

GM DEXRON III H, FORD MERCON
Meets the requirements of ALLISON C4

ATF III 

old قديم 

الزيوت

ناقل الحركة ومبدل السرعة

old قديم 

جـديد newnewجـديد

زيوت المحركات

ديزل عالي القدرة

DISAL 
HD1 20W-50 

API CC/SC

DISAL 
HD1 20W50 



Oils

GeAR & TRAnSMISSIon

GEARELF 
4 85W-140

API GL-4

GEARELF 
4 85W140

GEARELF 
4 85W-90 

API GL-4

GEARELF 
4 85W90 

Coolelf 33%

AFNOR NFR 15-601
BS 6580

COOLELF 33% 

CoolAnTS

old قديم 

سوائل التبريد

جـديد newnewجـديد

old قديم 

جـديد newnewجـديد

الزيوت

ناقل الحركة ومبدل السرعة
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