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АВТОМОБИЛНИ ПРОДУКТИ

Royal Purple произвежда смазочни материали с висока ефективност 
и производителност, както за индустриални мощности, така и за ав-
томобилни, мотоциклетни, морски и състезателни машини. Много 
независими тестове и информация от клиенти, показват значителни 
подобрения в производителността при използването на продуктите 
на Royal Purple. Научете повече на www.regalistrade.com или www.
royalpurple.com

НАПРЕДНАЛА ТЕХНОЛОГИЯ, СЪЗДАВА СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКТИ
Royal Purple и техните напреднали технологии за разработка на добав-
ки, като Синерлек (Synerlec), създават продукти, които превъзхождат 
масовите синтетични и минерални смазочни материали. Тази уникал-
на химична обработка придава на маслото подобрена ефективност 
и производителност. Добавките в маслото създават йонна връзка, 
която прилепва към металните части осигурявайки продължителна 
защита.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНОТО ПОКРИТИЕ ПОДОБРЯВА ЕФЕКТИВНОСТТА И 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА.
Стабилността на защитния филм на смазочния материал се състои 
в неговата способност да устои на натоварване, скорост и темпе-
ратура без да се разпадне или повреди, като по този начин поддържа 
цялостно покритие между смазващите се повърхности в режим на 
работа. Висококачественото покритие на продуктите на Royal Purple 
подобрява изгарянето и така добавя повече мощност, подобрява раз-
хода на гориво и намалява вредните емисии. Не на последно място 
- намалява и износването.

Ето какво казват издателите на списание Хот Род: ‘’Разглобихме ня-
кои от двигателите, които използваме за дино тестове. Те биват 
подложени на сериозно натоварване. Но с Royal Purple в картера, лаге-
рите изглеждаха като нови.”

Royal Purple всъщност спомага за запазване на доброто състояние на 
металните повърхности, като запазва по-дълго своя защитен филм 
върху тях от обикновените смазочни материали. Royal Purple реаги-
ра на повишеното натоварване с повишен вискозитет. Погледнете 
следващите снимки.

Посетете www.regalistrade.com или www.royalpurple.com за повече 
информация, или за да намерите дистрибутор близо до вас.

ROYAL PURPLE МОТОРНО МАСЛО

Моторното масло на Royal Purple е налично в специално 
създадени вискозитети за употреба в бензинови и дизе-
лови двигатели на автомобили, джипове, камиони и лодки. 
Моторното масло Royal Purple и неговата напреднала 
технология със синтетични добавки намалява работни-
те температури, придава засилена корозионна защита, 
подобрява разхода на горивото, намалява вредните еми-
сии, увеличава живота на маслото и намалява триенето, 
в резултат на което се постига от 1 до 3 процента 
увеличение на мощността. API лицензираните масла са 
с налични вискозитети: 0W20, 0W40, 5W20, 5W30, 5W40, 
10W30, 10W40, 15W40, 20W50, SAE 30, SAE 40 и SAE 50

ROYAL PURPLE HPS

Моторното масло от серията HPS e специално създадено 
за максимизиране на производителността. HPS удовлет-
ворява нуждите за работа и защита на високопроизво-
дителни и модифицирани двигатели. HPS се препоръчва 
за автомобили излезли от гаранционен период, търсещи 
високо ниво на защита и производителност.
Това уникално съчетание позволява на серията HPS да над-
мине водещите синтетични и минерални моторни масла 
за бензинови и дизелови агрегати. Маслото има увеличено 
съдържание на цинк и фосфор, което значително намалява 
износването. Съдържа Синерлек (Synerlec). Налични виско-
зитети: 5W20, 5W30, 10W30, 10W40, 20W50

Повърхността на нов лагер 
изглежда гладка докато не 
се увеличи образа 1500 пъти

Същият лагер изглежда 
набразден след като е 
използван с известна марка 
синтетично масло

Същият лагер след като 
е използван Royal Purple
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ROYAL PURPLE МАСЛЕНИ ФИЛТРИ С УДЪЛЖЕН СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Маслените филтри Royal Purple осигуряват изключителна филтрация 
на частици, висока производителност и оптимизиран маслен поток 
за максимална производителност и удължен експлоатационен период 
на филтъра.

ВСЕКИ ФИЛТЪР Е ИЗГРАДЕН ОТ:

   100% синтетичен микро-стъклен ма-
териал за изключително премахване 
на частиците с филтрираща ефектив-
ност от 99% на ниво от 25 микрона. 
Вижте разликата!

   Високо производителна силиконова 
възвръщателна клапа, която предо-
твратява сухи стартове дори и при 
екстремни условия.

   Изключително здраво и устойчиво гу-
мено уплътнение, което предотвратя-
ва евентуални течове.

   Подсиленият корпус на филтъра осигурява по-голяма устойчивост 
при повреда в сравнение с обикновените филтри.

Посетете www.regalistrade.com или www.royalpurple.com 
за повече информация.

MAX-CYCLE
Мотоциклетно масло, специално създадено, за 
да превъзхожда нуждите на силно натоварени 
двигатели и скоростни кутии. Препоръчва се за 
употреба при четиритактови двигатели, както 
с въздушно, така и с водно охлаждане и е съв-
местимо със скоростни кутии от типа „мокър” 
съединител. Max-Cycle превъзхожда новите гаран-
ционни изисквания на API / JASO и е съвместимо с 
други минерални и синтетични моторни масла. Не 
е необходимо източване и промиване преди упо-
требата му. Съдържа Синерлек (Synerlec).

ROYAL PURPLE XPR

Масло за състезателни автомобили. Със-
тезателното масло за екстремна произво-
дителност е изключително популярно във 
всички видове моторни спортове, от Наскар 
и Националната Асоциация за Драгстери до 
Националната Асоциация за Бъгита и Със-
тезанията в Солените Езера в САЩ. Профе-
сионални конструктори на двигатели и със-
тезателни отбори добавят допълнителни 
конски сили и издръжливост на двигателите 
чрез използването на серията XPR. Предлага 
се с вискозитети 0W5, 0W10, 5W20, 5W30, 
10W40, 20W50. Съдържа Синерлек (Synerlec).

NITRO PLUS СЪСТЕЗАТЕЛНИ МАСЛА
Nitro Plus са синтетични състезателни масла 
с единичен вискозитет. Специално създадени 
да се използват при състезателни автомо-
били, които използват алкохол или нитро сис-
теми. Предлага се с вискозитети SAE 50, SAE 
60, SAE 70.

HP 2-C
Моторно масло за двутактови двигатели с 
висока производителност. Подобрява работ-
ния режим и намалява триенето в двигатели 
на мотоциклети, лодки с извънбордов двига-
тел и други водни превозни средства. Син-
тетичният му състав предпазва и поддържа 
чисти свещите и изпускателните клапани, 
което спомага да се достигне максимална 
производителност на двигателя. Чистотата 
на тези компоненти в комбинация с ниския 
коефициент на триене добавя мощност и ско-
рост. Съдържа Синерлек (Synerlec). 
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MAX ATF
МАСЛО ЗА АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТНИ КУТИИ
Синтетичен продукт за висока производи-
телност. Ниският коефициент на триене и 
устойчивостта на филма, който остава по 
триещите се части подпомагат за драстично 
намаляване  на температурата и износването. 
MAX ATF е подходящ за употреба в широка гама 
скоростни кутии.

SYNCHROMAX
МАСЛО ЗА РЪЧНИ СКОРОСТНИ КУТИИ
Препоръчва се за ръчни трансмисии, които изис-
кват употреба на масло за автоматични тран-
смисии, многовискозитетно моторно масло 
или едновискозитетно моторно масло. Намира 
идеално приложение и в скоростните кутии на 
двутактови мотоциклети. Подобрява смяната 
на предавките при широк температурен диапа-
зон и понижава шума от скоростната кутия. 
Synchromax намалява триенето, като така добавя 
повече мощност, осигурява изключителна анти-
корозионна защита и намалява работната тем-
пература. Продукта е изключително стабилен на 
оксидация, което удължава живота му и спомага 
за почистване на скоростната кутия. Съдържа 
Синерлек (Synerlec).

PURPLE ICE
РАДИАТОРЕН СУПЕР АНТИФРИЗ
Синтетична добавка към антифриза при бензино-
ви и дизелови двигатели. Намалява повърхностно-
то напрежение на антифриза, което значително 
подобрява топлоотдаването. Добавката не поз-
волява образуването на наслагвания по радиатора 
и смазва уплътненията на водната помпа. Намира 
изключително добро приложение в състезателни 
условия и при автомобили използващи охладителна 
течност, която е смес от антифриз и вода.

МОТОРНО МАСЛО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ

Специално създадено, с цел максимално уплътне-
ние на гарнитурите и семерингите, то защитава 
въртящите се части като разпределителния вал и 
газоразпределителния механизъм от първоначално 
износване при старта. Royal Purple комбинира специ-
ално рафинирано минерално масло, предпочитано при 
разработването на двигатели, със специални добавки, 
съдържащи висока концентрация на цинк и фосфор, за 
да оптимизира защитата при двигателите.

Моторното масло за разработване на двигатели 
на Royal Purple не изисква използването на допъл-
нителни добавки. За максимална производителност на двигателя, Royal 
Purple препоръчва използването на серията масла за висока производи-
телност, след като двигателя е разработен.

SNOW 2-C
МАСЛО ЗА МОТОРНИ ШЕЙНИ
Snow 2-C е специално създадено за работа при ниски 
температури до -49o. Повишава производителността и 
намалява износването при стандартни и високо произ-
водителни двутактови бензинови двигатели на мотор-
ни шейни. Синтетичният състав на Snow 2-C предпазва 
и поддържа чисти свещите и изпускателните клапани, 
което спомага да се достигне максимална производи-
телност на двигателя. Чистотата на тези компонен-
ти в комбинация с ниския коефициент на триене добавя 
мощност и скорост. Съдържа Синерлек (Synerlec).

MAX-GEAR
СИНТЕТИЧНО МАСЛО ЗА СКОРОСТНИ КУТИИ И ДИФЕРЕНЦИАЛИ.
Масло с множество приложения, анти-корозионно, 
издържащо на екстремно натоварване, което дока-
зано намалява износването при употреба в състе-
зателни автомобили, лодки, мотоциклети и други 
превозни средства. Има неоспорими преимущества 
при използването му в различните видове зъбни пре-
давки на тежки машини, а също така и при превозни 
средства с предно, задно или задвижване и на чети-
рите колела. Покрива строгите GL-4 и GL-5 стандар-
ти на индустрията. Съдържа Синерлек (Synerlec).
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MAX-TUFF
ЛУБРИКАНТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ
Max-Tuff е изключително устойчив синтетичен лу-
брикант, създаден за употреба при сглобяване на от-
ремонтирано оборудване. Използва уникална синте-
тична технология на молекулярно ниво, за да създаде 
невероятно устойчиво защитно покритие между 
повърхностите. Това свежда до минимум възмож-
ността за триене на металите и дава изключително 
добра и ефективна защита от ръжда и корозия за 
черни и цветни метали. Съдържа Синерлек (Synerlec).

ROYAL PURPLE
ОРЪЖЕЙНА СМАЗКА
Синтетичен, мултифункционален продукт, който 
прониква в дълбочина за да осигури изключителна 
защита от износване. Предотвратява ръжда и 
корозия причинена от солена вода, а също така и 
предпазва от замърсяване. Работи изключително 
добре при различни температури и нe се сгъстява 
в студено време. Освен за оръжия може да се из-
ползва и за смазване на риболовни принадлежности, 
ключалки, панти и много други. Съдържа Синерлек 
(Synerlec).

ULTRA PERFORMANCE GREASE (UPG)
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ГРЕС
Направена на алуминиева основа и напълно синте-
тична, значително удължава живота на лагерите 
и издръжливостта на оборудването. Благодарение 
на нея лагерите стават по-тихи, работят по-плав-
но и при понижена температура. Греста отговаря 
на множество стандарти и е подходяща както за 
смазване на лагери, така и за ежедневна употреба. 
Изключително подходяща е за употреба при екс-
тремно натоварване и има невероятна устойчи-
вост на вода, както при водни изпарения, така и 
при директно миене. UPG запазва качествата си 
при високи температури, устойчива е на оксида-
ция, като по този начин удължава периодите между 
смазванията, дава сигурност и надеждност.

MAX EZ
ТЕЧНОСТ ЗА СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ

Високопродуктивна, непенеща се, синтетична теч-
ност за сервоусилватели, която дава изключителни 
показатели при високи температури и натоварване, 
дори и в състезателни условия. Предотвратява из-
носване на серво помпата, осигурява изключително  
добро управление. Подпомага за по-бързо топлоот-
даване, което удължава живота на помпата. Може да 
бъде използвана в сервоуправлението на всеки със-
тезателен автомобил. Съдържа Синерлек (Synerlec).

MAX-CHAIN
СМАЗКА ЗА ВЕРИГИ
Смазочен продукт за вериги при мотоциклети и 
колела. Създаден да не позволява приплъзване, за-
щитава от абразивно износване и полага смазочно 
покритие, способно да устои на екстремно нато-
варване. Дава изключително висока защита от ко-
розия и ръжда и запазва частите по време на дълго 
съхранение. Може да се нанесе чрез намазване или 
напръскване. Съдържа Синерлек (Synerlec).

MAXFILM
ПРОНИКВАЩА СМАЗКА
Многофункционален синтетичен продукт с изключи-
телно устойчиво смазочно покритие, който проник-
ва в дълбочина, почиства и разхлабва ръждиви час-
ти, като едновременно с това дава изключителна 
защита срещу ръжда, корозия и износване. Идеален 
за употреба при работа с части като болтове, гай-
ки, панти, ключалки. Също подходящ за смазване на 
инструменти, зъбни колела, оръжие и лагери. Запаз-
ва частите при продължително съхранение, може да 
се използва и като проникваща течност при обра-
ботване на метали. Съдържа Синерлек (Synerlec).
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ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ПРОДУКТИТЕ НА ROYAL PURPLE?

Множество наши клиенти съобщават за следните предимства при упо-
треба на продукти с марка Royal Purple:

   Увеличение на мощността и въртящия момент с до 3%

   Намаление на разхода на гориво с до 5% и повече

   Намаление на емисиите с до 20% и повече

   Намаление на работната температура с до 12%

   Намаление на износването с до 80%

Увеличенията при продуктивността ще варират в зависимост от 
вида и състоянието на автомобила, условията и стила на кара-
не. За повече информация посетете www.regalistrade.com или www.
royalpurple.com, за да се запознаете със специфични и независими 
тестове и резултати.

МОГА ЛИ ДА ИЗПОЛЗВАМ ROYAL PURPLE В ЧИСТО НОВ АВТОМОБИЛ?

ДА. Royal Purple предлага множество вискозитети от API лицензира-
ни моторни масла. За правилното разработване на двигателя, Royal 
Purple препоръчва да се изчака до първата смяна на масло по график 
или поне 3 000 километра при нови бензинови двигатели. Използвайте 
след 13 000 – 16 000 километра при нови дизелови двигатели.

ROYAL PURPLE СЪВМЕСТИМО ЛИ Е С ДРУГИТЕ МОТОРНИ МАСЛА?

ДА. Смазочните материали на Royal Purple са напълно съвместими с 
минералните и синтетичните масла. Не се изисква нищо специално 
при преминаване към употреба на Royal Purple.

МАСЛЕНИТЕ ФИЛТРИ НА ROYAL PURPLE СЪВМЕСТИМИ ЛИ СА С 
ВСИЧКИ МОТОРНИ МАСЛА?

ДА. Висококачествените филтри на Royal Purple са съвместими, как-
то с минерални, така и със синтетични моторни масла.

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ОРИГИНАЛНОТО КАЧЕСТВО НА ROYAL PURPLE:



За да намерите дистрибутор 
близо до вас, моля посетете 
www.regalistrade.com или 
www.royalpurple.com

Регалис Трейд ООД
office@regalistrade.com

+359 887 656 876
+359 876 184 009
www.regalistrade.com


