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МОТОРНЕ
МАCТИЛО
STIHL HP

Якісне 
оригінальне 

моторне мастило 
не може коштувати 

дешево! 
Заощадивши на 

мастилі 50 грн., Ви 
можете втратити 
набагато більше, 

якщо двигун 
вийде з ладу!

Завжди 
вимагайте документи, 

що підтверджують 
якість та оригінальність 

продукції, а також 
засвідчують, що 

продавець є офіційним 
дилером 
   STIHL.

www.stihl.ua

Як відрізнити підробку 
від оригінальної продукції? 
Купувати тільки в офіційних 

дилерів STIHL, 
які представлені 
на офіційному 

веб-сайті 

Перевіряйте 
візуально якість 

паливно-мастильної 
суміші. 

Вона має бути 
насиченого,  

червонувато-малино-
вого кольору, 

без осаду 
    та помутніння, 

       із яскраво         
вираженим                                    

запахом 
        аміаку. 

Офіційний дилер STIHL

ВАШ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР

Офіційний дилер STIHL:

ЗОЛОТІ ПРАВИЛА, 
які допоможуть уберегтись від  покупки підробленого мастила 
та уникнути коштовного ремонту двигуна.

www.stihl.ua

     ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВАШ STIHL ПРАЦЮВАВ ЯКНАЙДОВШЕ

Детальніша інформація на сайті

ЯКІСТЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ В ЛАБОРАТОРІЇ

Техніка STIHL та паливно-мастильні матеріали проходять через 
ґрунтовні випробування на витривалість перед тим, як потрапи-
ти у продаж. Тож наші двигуни та паливно-мастильні матеріали 
оптимально пристосовані один до одного. Результат цього Ви 
відчуєте навіть після багатьох років роботи Вашого інструменту: 
у відмінних ходових властивостях, оптимальному змащуванні та 
чистому згоранні.

   ВІДМІННИЙ РЕЗУЛЬТАТ! 
 

понад

500 
фахівців

більше

100
випробувальних 

стендів 

хіміків та інженерів, 
працюють у 
надсучасному центрі 
розробок із власною 
лабораторією

В наших лабораторіях 
ми самостійно 
розробляємо і тестуємо 
паливно-мастильні 
матеріали власного 
виробництва.

Скільки нагару 
залишає наше 
паливо під час 

згорання?

Як працює 
двигун відразу 
після холодного 

запуску?

Як проходить 
біологічне 

розкладання 
продукту?

Яка в’язкість 
мастила 

при різних 
температурах?

ДОСЛІДЖЕННЯ – НАШЕ НАТХНЕННЯ
Наші фахівці зосереджуються на таких питаннях:

Моторне мастило для двотактових двигунів

STIHL HP

Використовуйте моторне мастило STIHL HP, придбане 
виключно в офіційного дилера. Пам’ятайте: неякісна палив-
но-мастильна суміш, так само, як і порушення її пропорцій, 
призводять до поломок двигуна та карбюратора. 



   Зазвичай підроблене мастило – це масляниста рідина, що є сумішшю дешевого індустріального мастила низької якості з 
додаванням барвників для імітації кольору оригінального мастила. Дуже часто для виготовлення підробок використовується навіть 
старе відпрацьоване мастило, яке втратило свої фізико-хімічні властивості, та яке легко дістати для виробництва фальсифікату. У 
такого мастила або зовсім відсутні необхідні присадки, які відповідають, наприклад, за антифрикційні, антикорозійні чи миючі 
властивості, або їх кількість є недостатньою для захисту двигуна. Для того, щоб у покупця не виникало сумнівів щодо «оригіналь-
ності» фальсифікату, імітується пляшка, зовнішній вигляд етикеток, логотипів та написів. 

ЗАХИСТ ДВИГУНА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Брайтсток
базове мастило 

високої в’язкості, 
отримане в 

результаті дистиляції 
сирої нафти. 

Створює міцну  
змащувальну плівку  

навіть під час 
високотемператур-

них режимів роботи 
двигуна. 

Присадки
для очищення 
двигуна від 
нагару та 
утворення 
захисного шару 
для  зменшення 
зносу деталей.

Мінеральне мастило

Мастило STIHL HP для 2-тактових двигунів на мінеральній 
основі розроблено спеціально для високопродуктивних 
двигунів STIHL, для роботи в зонах помірного та жаркого 
клімату. Має високі змащувальні та очищувальні властивості.

Термін 
придатності

УВАГА! ПІДРОБКА!

ЗАПАЯНА ГОРЛОВИНА

ВИТИСНЕНИЙ ЛОГОТИП

Накопичення щільних липких відкладень на 
робочій поверхні поршня, недостатній тепло-
відвід, порушення змащувальної плівки. 
Як наслідок: механічне схоплення поверхонь 
тертя, заклинювання циліндра та поршня, 
неминучий коштовний ремонт двигуна.

ЗАКОКСУВАННЯ ВИПУСКНОГО КАНАЛУ

ЗБІЙ У РОБОТІ КАРБЮРАТОРА

НАКОПИЧЕННЯ ВІДКЛАДЕНЬ 
ТА ЗАЛИПАННЯ ДЕТАЛЕЙ

Лакоподібні та липкі відкладення всередині 
карбюратора спричиняють непроходження 
паливної суміші. Як наслідок: чистка та 
ремонт карбюратора, можлива й повна 
заміна.

Часткове або повне забиття випускного 
каналу, а в результаті й шумоглушника. 
Як наслідок: відчутне падіння потужності 
двигуна, необхідність чищення або навіть 
заміни глушника. 

Невідповідність фізико-хімічних показників 
у складі підробок та відсутність обов’язко-
вих потрібних присадок призводить до 
утворення надлишкових відкладень 
всередині двигуна, перегріву КШМ 

З ЧОГО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ ПІДРОБЛЕНЕ МАСТИЛО? 

4

ДАТА ВИРОБНИЦТВА

НЕЯКІСНЕ МАСТИЛО ПРИЗВОДИТЬ ДО КАТАСТРОФІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДВИГУНА:
Продукція STIHL вирізняється строгими стандартами якості й безпеки, але це зовсім не притаманно фальсифікату. На жаль, 
усвідомлення того, що купив підробку або неякісне мастило, приходить лише тоді, коли двигуну потрібен ремонт. А бажання 
заощадити на мастилі виливається у коштовний ремонт.

ДОДАТКОВІ ЕТИКЕТКИ 

На кожній заводській пляшці з оригіналь-
ним мастилом STIHL HP вказується дата 
виробництва. Якщо ця інформація 
відсутня – це вірна ознака підробки  

Кожна заводська пляшка з оригінальним 
мастилом STIHL HP має витиснений 
логотип, якого Ви ніколи не знайдете на 
підробці. 

Заводська пляшка з оригінальним масти-
лом STIHL має запаяну горловину, що також 
є підтвердженням цілісності та герметичнос-
ті упаковки

Згідно Закону України «Про захист прав споживачів» 
та Декрету КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію» 
всі пляшки з мастилом STIHL маркуються додатковими 
наклейками з інформацією про термін придатності, 
умови зберігання, з адресою виробника 
та імпортера та національним знаком 
відповідності у вигляді трилисника. 

НАКОПИЧЕННЯ ВІДКЛАДЕНЬ НА ПОРШНІ 

у зв’язку з недостатнім тепловідведенням. 
Як наслідок: заклинювання рухомих частин, швидке зношення  
та неминучий коштовний ремонт двигуна.

Моторне мастило для двотактових двигунів

STIHL HP

З ЧИМ ПОВ’ЯЗАНА ДЕШЕВИЗНА ФАЛЬСИФІКАТУ?

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ ВАРТІСТЬ ЯКІСНОГО МАСТИЛА?
 
 У складовій якісного моторного мастила присадки складають 

лише невеликий відсоток, але саме вони є найбільш коштов-
ним елементом у загальній вартості продукту. Одні присадки 
очищують  двигун від нагару, інші – утворюють захисний шар для 
зменшення зносу деталей, покращують змащувальні властивості. 
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