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ELF, THE MOTORCYCLE, SCOOTER
AND QUAD LUBRICANTS SPECIALIST

 

    

PERFORMANCE START UP PROTECTION POWER

MOTO ²  SELF MIX

MOTO2 SELF MIX is formulated based on 
mineral oils selected for 2-stroke engines. It 
guarantees easier cold start  and provides 
multipurpose protection on your engine.

API TC • JASO FB • ISO-L-EGB
Pack: 1L

PERFORMANCE START UP PROTECTION POWER

   MOTO ⁴ ROAD 10W-40

MOTO4 ROAD 10W-40 incorporates a clutch 
anti-slippage technology and gives superior 
performance in terms of lubrication. You will 
enjoy a more comfortable ride thanks to 
easier acceleration and a visible reduction in 
smoke emissions when starting.

API SL • JASO MA2
Pack: 1L

PERFORMANCE START UP PROTECTION POWER

MOTO ⁴  CRUISE  20W-50

MOTO4 CRUISE is formulated based on 
mineral oils selected for 4-stroke engines, 
guaranteeing engine multi-purpose  protection.

API SH • JASO MA2
Pack: 1L

NEW ELF 
2-WHEELER 
RANGE



For Info 09 624 111 ext. 301 - 306 A First Choice

CHOOSE THE RIGHT PRODUCT
Recommendations for different types of vehicles

خيار ثانيخيار أّول
خيار رابعخيار ثالث

إختر الحزمة المناسبة
توصيات مختلف أنواع السّيارات

C Third Choice

B Second Choice

D Fourth Choice



• تأسست عام 1967
 Synthetic عام 1973: كانت أّول شركة زيوت تستعمل تكنولوجيا ال •

• إندمجت مع شركة توتال العالمية عام 2000

تمّيــزت ELF العالمــة التجاريــة مــن توتــال، منــذ تأسيســها، بالقــدرة علــى 
التنافــس واالبتــكار كمــا القــت نجاحــًا واســعًا قائــم علــى قيــم العالمــة 

التجارية المتلّخصة ب «اإلحترافية، الشغف والريادة». 

:Elf إّن زيوت

• مطابقة مع معايير النوعية ISO 9001:2000 و14000 

• مطابقــة لمواصفــات جمعيــة مصّنعــي الســيارات األوروبيــة ومعهــد 
(APIو ACEA) البترول األميركي

محــركات  مجــال  فــي  واإلبتــكار  األبحــاث  مــن  لســنوات  خضعــت   •
 World Series by Renault) السيارات لتزّود أهّم السباقات العالمية بالزيوت

(Superbike World Championship, MotoGP
 

  Renault) عقــدت شــراكات مــع أهــم الصانعيــن الدولييــن للســّيارات •
Dacia, Kawasaki, Nissan إلخ...)

Total عالمة تجارية من ELF



Saida

Nabatiye

Beirut

Jbeil

Tripoli

Amchit

Bekaa

Tyre

يمكنكم الإلطالع على مواقع محطات أي بي تي المنتشرة
في مختلف المناطق اللبنانية عبر موقعنا اللكتروني

صفحة

الحلــول  فــي  التمّيــز  نظيــر  الرائــدة،  البتروليــة  الشــركة  تــي  بــي  أي 
النفطية والخدمات ذات القيمة المضافة. تشمل أنشطتها التجارية:

• إســتيراد، تخزيــن وتوزيــع المنتجــات النفطيــة مثــل البنزيــن والديــزل
كبيــر مــن عــدد  علــى  المحــركات  الســائل وزيــوت  النفطــي    والغــاز 

   المحطات والشركات والمؤسسات الكبرى في لبنان.
• شــبكة تضــّم مــا يزيــد عــن 200 محطــة وقــود مــا بيــن محطــات تملكهــا

   الشركة وأخرى متعاقدة.   
• شــراكات مــع مؤسســات عالميــة لتقديــم أفضــل الخدمــات بأعلــى

   المستويات أهمها توتال لبنان، ماكدونالدز، بنك بيبلوس. 

 ELFأي بي تي و
ــة  ــان اتفاقي ــال لبن ــي وتوت ــي ت ــي 2011، وّقعــت أي ب ــون الثان فــي كان
تجارية أصبحت بموجبها أي بي تي موّزعًا رســميًا لزيوت Elf في لبنان. 
اســتراتيجية مــن  جــزء  هــي  الخطــوة  هــذه  أّن  الــى  اإلشــارة  تجــدر 
التــي  والخدمــات  المنتجــات  جــودة  لتعزيــز  الموضوعــة  تــي  بــي  أي 

تقّدمها لزبائنها في لبنان.
تتضّمــن مجموعــة Elf زيــوت للســيارات، للشــاحنات، للدراجــات الناريــة 

ولمختلف المحركات والمولدات والمعدات الصناعية. 

أي بي تي، شركة بترولّية رائدة

iptgoup.com.lblocate station

شبكة محطات أي بي تي في كل لبنان



Bon
Appétit

Truck
Wash

IPT
Diesel

ــرز نجاحــات أي بــي تــي تغييرهــا لمفهــوم محطــات الوقــود فــي  مــن أب
لبنــان وتحويلهــا الــى "محطــات" آمنــة، نظيفــة، وجذابــة، تجمــع خدمــات 
جــت مؤّخــرًا بإنشــاء أي بــي تــي محطــة نموذجية صديقة  غيــر مســبوقة ُتوِّ

للبيئة ومتطّورة تجّسد رؤيا أي بي تي المستقبلية للمحطات. 

الخدمات المتوفرة في محّطات أي بي تي 

Mountain
Mudd

Espresso

Tunnel
Wash

Bank
ATM

Laser
Wash

ELF
Oil Change

إســتمتع بمجموعــة بطاقــات أي بــي تــي، واجعــل رحلتــك علــى الطريــق 
آمنــة، ســهلة ومليئــة بالمكافــآت والخدمــات المتنوعــة التــي نقدمهــا لــك 

في محطاتنا المنتشــرة في كل لبنان.

بطاقــات الدفــع أي بــي تــي اإللكترونيــة تســمح لمســتخدميها مــن أفــراد 
أو شــركات التحكم "Online" بمصاريفهم بســهولة وأمان.

لإلستفسار:

بطاقات أي بي تي اإللكترونية

iptgroup.com.lb / 78 822 822



مراحل عملية تغيير زيت السّيارة

فحص مستوى الزيت عن طريق الشيش الخاص
إختيار نوع الزيت األنسببالسيارة

التأكد من مطابقة رقم ورمز الفلتر القديم
مع الجديد

تفريغ الزيت في موتور السيارةالتأكد من تركيب الفلتر الجديد
بواسطة قمع خاص للزيت

إستالم الزبون دفتر لغيار الزيت
وتدوين المعلومات الالزمة عليه

وضع النبريش بطريقة صحيحة
لبدء عملية شفط الزيت

اإلطالع على جدول التوصيات لمختلف
أنواع السّيارات

تفريغ الزيت المحروق في وعاء خاص
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أسئلة متداولة

متى يتوجب تغيير زيت المحرك؟
من المستحسن تغيير زيت: 
• Synthetic كل 10,000 كلم.

• Semi-Synthetic كل 7,000 كلم.
• Mineral  كل 3,000-5,000 كلم.   

هل زيادة الزيت أمر عادي؟
ــر الزيــت،  ــًال لتغيي ــادة الزيــت ليــس بدي ــادة الزيــت، فــإن زي ال ُينصــح بزي
لمشــاكل  الزيــت مؤشــرًا  لزيــادة  المفرطــة  الحاجــة  تكــون  أن  فيمكــن 

ميكانيكية (التسريبات، وما الى ذلك...).

هل يمكن اختيار درجة لزوجة أخرى عند تغيير الزيت؟
• يجــب ضبــط لزوجــة الزيــت حســب شــروط اســتخدام الســيارة فضــًال 

عن الظروف المناخية.
• أخــذ نصيحــة الميكانيكــي الخــاص بشــأن ضبطهــا علــى أفضــل شــكل. 

• يرجى اإلستناد الى الجدول الموجود في هذا الُكتّيب.

هل يمكن المزج بين نوعين مختلفين من زيوت التشحيم؟
إّن خلــط صفــات نوعيــن مــن الزيــوت يقّلــل مــن نوعيــة واحــدة متفوقــة، 
ويؤثــر علــى األداء النهائــي للســّيارة. لــذا، ال يجدرالمــزج بيــن نوعيــن 

مختلفين بحسب الخبراء في الزيوت.


