
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 روغن توربین

Shell Mobil Total Gulf کاربرد پارس بهران 

Turbo T 
Mobil DTE Oil Light -

Medium – Heavy 

PRESLIA 
---------------------- 

Turbine T 
Crest توربین توربین 

گازی  یاهای آبی و توربین هتوربین های بخار ، توربین 

 غیر دنده ای

Turbo GT 
---------------------- 

Turbo CC 

Mobil DTE 700 & 800 
series 

---------------------- 
Mobil SHC 800 SEries 

PRESLIA GT Crest EP  توربینEP  توربین گازیGT 
توربین های  –توربین های دنده ای و غیر دنده ای گازی 

 بخار و توربین های سیکل ترکیبی با دمای باال

Turbo N - - Crest plus - - 
های بخار توربین های آبی و توربین های گازی غیر توربین 

 دنده ای برای کارکرد در حضور ترکیبات آلی هیدروژنی

کمپرسورروغن   

Shell Mobil Total Gulf کاربرد پارس بهران 

Clavus G 

Gargoyle Arctic 

-------------------------- 

Gargoyle Arctic C 

Heavy 

LUNARIA FR 

FRIGA2 
Eskimo کمپرسور برودتی سرد 

کمپرسورهای سرد کننده، مناسب برای استفاده در 

 کمپرسورهای حامل گازهای مبّرد

R-11,R-12, R-13-B1,R-22,R-113,R-
500,R-501,R-502,R-717(Ammonia), co2 

Corena S2 P 

(corena P) 
Rarus DACNIS P Fidelity  کمپرسورVDL کمپرسور 

با  (Reciprocating)پیستونیکمپرسورهای هوای 

و  (vane)دمای خروجی باال، کمپرسورهای پره ای

، کمپرسورهای محوری و (screw)پیچشی 

 سانتریفیوژ 

Corena S4 R 

(CORENA AS) 
RARUS SHC BARELF SM Fidelity PA  کمپرسورPS - 

کمپرسورهای یک و چندمرحله ای ، کمپرسورهای پره 

و کمپرسورهای  (screw)و پیچشی  (vane)ای

 سانتریفیوژ  و پیستونی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

هیدرولیکروغن   

Shell Mobil Total Gulf کاربرد پارس بهران 

Tellus S2 V 
(TELLUS T) 

DTE M VISGA 
Harmony HVI 

PLUS 
 هیدرولیک اتوماتیک Tهیدرولیک 

سیستم های انتقال قدرت، سیستم های هیدرولیک 

باال، سیستم های  صنعتی و دارای شاخص گرانروی

 هیدرولیک دریایی

Tellus S2 M 
(Tellus) 

DTE Azolla ZS Harmony - بابک ویژه 
سیستم های هیدرولیک گردشی ، یاتاقان های ساده و 

 نداشته باشند. EPغلطان، دستگاه هایی که نیاز به خاصیت 

دنده صنعتیروغن   

Shell Mobil Total Gulf کاربرد پارس بهران 

Omala S2 G 

(OMALA) 
Mobilgear XP EPONA Z EP Lubricant HD نیسان بردبار 

چرخ دنده های ساده ، مارپیچی ، مخروطی و چرخ 

 دنده های پیچشی ، چرخ دنده های صنعت دریایی

Omala S4 GX 

(OMALA HD) 

MOBIL SHC 630 

------------------------- 

Mobilgear SHC 

220(indusrial) 

EPONA SA 220 

or 

CARTER SH 

EP Lubricant SY  بردبارPS - 
جعبه دنده های صنعتی قابل استفاده در محدوده ی 

 وسیع دمایی، سیستم های گردشی با درجه حرارت باال

Omala S4 WE 

(Tellus) 
Glygole series Carter SY 

Synthetic Gear 

Oil 
 دنده های مارپیچی، مخروطی و ستاره ای  PAGنیسان  PGبردبار 

هیدرولیک ضد آتشروغن   

Shell Mobil Total Gulf کاربرد پارس بهران 

Lrus Fluid C 
Hydrofluid HFC 

---------------------------- 

Nyvac FR D 
Hydransafe HFC Fluid - - 

مورداستفاده در صنایع فوالد و خط نورد گرم مطابق با 

 Danieliاستاندارهای 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتقال حرارتروغن   

Shell Mobil Total Gulf کاربرد پارس بهران 

THERMIA OIL C 
---------------------- 

Heat Transfer 
Fluid s2 ( 

THERMIA OIL B) 
---------------------- 

THERMIA OIL D 

THERM THERMELF ETA Therm حرارت حرارت 
مناسب  برای کاربرد در سیستم های باز و بسته با حداکثر 

 در سیستم های بسته c⁰ 513دمای عملکرد 

هیدرولیک گردشیروغن   

Shell Mobil Total Gulf کاربرد پارس بهران 

Vitara 

-------------------- 
Morina 

(for lso VG and 
Higher Grade) 

Vactra 
--------------------------- 

DTE Oil Named Series 
- Security روانکاری سیستم های گردشی کیوان درفش 

Morlina T vacuoline - Security M رولینگ نورد 
در صنایع نورد  no-twistسیستم های نورد از نوع 

 فوالد ، آلومینیوم و مس

ترانسروغن   

Shell Mobil Total Gulf کاربرد پارس بهران 

Diala S3 ZX-
1(Diala BX) 

--------------------- 

Diala DX 

- - Transcrest l - -  به همراه مواد افزودنی 

Diala S2 ZU-
1(Diala B) 

--------------------- 

Diala D 

- - Transcrest U  ترانسll -  بدون مواد افزودنی 


