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Літо для компанії LIQUI MOLY - це пора 
перегонів, заходів, виставок та вигідних акцій. 
Ми хочемо розповісти Вам у цьому номері про 
нові розробки інженерів LIQUI MOLY та про  
участь у найбільшій виставці для автомобілістів в 
Україні “Техсервіс”. Також компанія LIQUI MOLY 
була спонсором MERCEDESCUP - видатного 
тенісного турніру. 
Команди LIQUI MOLY  виступили на TCR ASIA 

та на одному з найскладніших мототреків. А у ка-
лендарі LIQUI MOLY 2019 Ви зможете побачити 
не тільки чудових дівчат, а ще і легендарну «ма-
шину часу» DeLorean.

Слово редактора

Шановні
колеги та
 партнери

З Повагою
Головний редактор 
Пілатова Мар’яна
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Вибір читачів
МОТОЦИКЛІСТИ ОБИРАЮТЬ LIQUI MOLY

У травні стало зрозуміло, 
що LIQUI MOLY став номером 
один для читачів журналів 
«Motorsport aktuell» та «PS». 
Тисячі людей відмітили LIQUI 
MOLY в номінації «улюблений 
бренд мастила». 

«Саме цих двох нагород в 
нас ще не було у нашому кабі-
неті з трофеями», - каже Пітер 
Бауман, директор з маркетин-
гу компанії LIQUI MOLY.

«Motorsport aktuell» - це 
німецька «біблія» мотоспор-
ту. Це найбільший журнал у 
Европі, що спеціалізується на 
мото-темі. 250 000 автолю-
бителів купують цей журнал, 

щоб бути в курсі новин на тему 
мотоспорту та новинок для 
мотоциклів. 60,1 % читачів об-
рали бренд LIQUI MOLY. 

«Ми дуже раді, що в ряду на-
ших шанувальників з’явилися 
мотоциклісти», - прокоменту-
вав перемогу Пітер Бауман.

Ще один журнал, який ви-
світлює спорт, технологію та 
життя байкерів - «PS». Чи-
тачі цього видання, у размірі 
57,8%, теж обрали німецький 
бренд. Тираж журналу «PS» - 
210 000 читачів.

«LIQUI MOLY вже багато 
років займає перші сходин-
ки в автомобільних журна-

лах Німеччини, але зараз і 
мотоциклісти змогли оцінити 
якість нашої продукції. Ми на-
магаємося прислуховуватися 
до різних людей, що мають 
транспортний засіб, і виро-
бляємо продукцію, що зможе 
продовжити життя будь-якому 
двигуну. 

Хочемо нагадати, що про-
дукція LIQUI MOLY у котрий рік 
поспіль вже отримала визнан-
ня від автомобільних видань 
«Auto Motor und Sport», «Auto 
Bild», «Auto Zeitung» і «Motor 
Klassik».
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«Саме цих двох нагород   
в нас ще не було у нашому 

кабінеті з трофеями»

Пітер Бауман
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ВИСТАВКА «Техсервіс»
НАЙБІЛЬША ВИСТАВКА ДЛЯ АВТОМОБІЛІСТІВ

З 23 по 26 травня LIQUI MOLY 
взяла участь у виставці «Авто-
техсервіс 2018». Це грандіоз-
на подія для всіх учасників ав-
томобільного ринку, де LIQUI 
MOLY презентувала концеп-
цію Авторизованого сервісу.

На стенді були представ-
лені комплексні рішення для 
сервісів, такі як:

- очищення паливної систе-
ми і впускного тракту (новітня 
розробка апарату Jet Clean 
Tronic, який розрахований на 
сучасні паливні системи з без-

посереднім вприскуванням)
- кілька рішень з обслуго-

вування сажових фільтрів 
(профілактика, очищення без 
зняття, грунтовна очистка де-
монтованого DPF)

- повна заміна охолоджуючої 
рідини з промиванням

- повна заміна масла ATF з 
промиванням

- обслуговування кліматич-
них систем (заправка, чистка 
випарника різними способа-
ми)

- повна і швидка заміна галь-

мівної рідини
- компактний і мобільний 

прилад для відбору відпра-
цьованого масла з двигуна і 
трансмісії

- прилади для контролю ста-
ну технічних рідин автомобіля.

Ну і звичайно, головними на 
сервісі є хімічні інструменти від 
LIQUI MOLY: очисники, мас-
ла, пасти, присадки та спреї. 
LIQUI MOLY - це завжди біль-
ше ніж очікуєш.
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Акція «4 = 5»
Стартувала чергова супер-

вигідна акція від LIQUI MOLY. 
При покупці 5 літрової каністри 
масла LIQUI MOLY Top Tec 
4100 5W-40 або Top Tec 4200 
5W-30 Ви платите тільки за 4 
літри.

Придбати акційні товари, і не 
тільки, Ви можете в наших ін-
тернет-магазинах:

- http://liquimoly.ua/shop
- https://maslobaza.com
Лінійка Top Tec від LIQUI 

MOLY це завжди:
- стабільна захисна мастиль-

на плівка в будь-яких умовах;
- відмінна чистота двигуна;
- надійний захист від зносу;
-ну і звичайно, краще співвід-

ношення ціна / якість.
e-mail: info@camion.com.ua

За детальною інформацією звертайтесь до офіційного пред-
ставника LIQUI MOLY в Україні - компанія Каміон - Оіл.

Тел. (044) 585-43-40, (067) 434-60-31

ВИГІДНА МАТЕМАТИКА
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Нові автосервіси LIQUI MOLY
LIQUI MOLY вітає всіх авто-

любителів в місті Хмельниць-
кий з відкриттям першого ав-
торизованого сервіса. Також 
хочемо представити новий 
авторизований сервіс у Луць-
ку. Німецька якість та скру-
пульозність завжди вражала. 
Тому обидва сервіси повністю 
розроблені згідно з німецьки-

ми стандартами. Весь персо-
нал пройшов атестацію і, саме 
тому, Ви зможете вирішити всі 
питання з автомобілем. А нове 
обладнання дозволить знайти 
будь-які проблемні місця Ва-
шого авто.  Сервіс виконує на-
ступні роботи: заміна мастила 
у двигуні та АКПП на фірмо-
вому апараті LIQUI MOLY, тест 

та заміна гальмівної та повна 
заміна охолоджуючої рідини. 

Чекаємо на Вас за адресою: 
м. Хмельницкий
ул. Курчатова, 18

м.Луцьк
Рівненська 54
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Molygen New Generation
НоВІ розробКИ

Продукція компанії LIQUI MOLY 
характеризується особливо 
ефективним захистом від зносу.  

Технічні спеціалісти  LIQUI MOLY 
кожного дня працюють над нови-
ми технологіями вироблення ма-
стил. 

Сьогодні гостро стало питан-
ня сажевих фільтрів на нових 
дизельних автомобілях. З однієї 
сторони це гарно для екології, а 
з іншої - багато проблем. Багато 
водіїв зіткнулися з проблемою 
нестійкої роботи на холостому 
ході, збільшення расходу палива, 
«помилки» на приборній панелі. 

Технологи LIQUI MOLY взялися 
за розв’язання даної проблеми 
та знайшли рішення. Компанією 

LIQUI MOLY було розробле-
но нове мастило Molygen New 
Generation 5W-30 DPF.

«Це значить, що автомобілі, що 
мають сажевий фільтр можуть 
отримати додатковий захист. 
Наші дослідження показали, що 
цей захист значний», - повідомив 
Олівер Кун, заступник начальни-
ка лабораторії LIQUI MOLY.

Випробування SRV показа-
ли, що у зрівнянні зі звичайним 
мастилом 5W-30, при викори-
станні Molygen New Generation 
5W-30 зносостійкість зросла 
на 1/3. Колір самого мастила 
відрізняється від звичайного. На 
відміну від звичайного, масти-
ла Molygen мають зеленуватий 

колір. Ми ж звикли бачити у банці 
золотистий. Саме такий колір ас-
соціюється в нас з мастилом, але 
саме зелений колір говорить про 
те, що Molygen New Generation 
5W-30 зроблено саме для авто-
мобілів з сажевими фільтрами.

Щоб фільтр не засмітився пе-
редчасно, використовують ма-
стило з низьким SAPS. SAPS 
означає сульфатированну золу, 
фосфор, сірку. 

Дизельні сажеві фільтри ро-
блять наше повітря чистіше, а 
Molygen New Generation 5W-
30 робить їх роботу довшою та 
ефективнішою. 
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LIQUI MOLY піклується про
Jaguar та Land Rover

НОВІ РОЗРОБКИ

На сьогодняшній день всі ви-
робники намагаються робити 
двигуни, що потребують  вико-
ристання менш в’язких моторних 
мастил. Це допомогає знизити 
витрати палива та зменшення 
вихлопних газів, а це, в свою 
чергу, турбота про екологію. 

Німецькі технологи розроби-
ли нове мастило спеціально для 
Jaguar та Land Rover: Special Tec 
LR 0W-20.

Нове мастило Special Tec LR 
0W-20 було офіційно ухвалено 
компанією Jaguar Land Rover Ltd. 

«Це мастило ми розробили 
спеціально для марок Jaguar та 
Land Rover. Воно являється осо-
бливо низьков’язким», - проко-
ментував нову розробку Олівер 
Кун, заступник начальника лабо-
раторії LIQUI MOLY.

Інженери компанії Jaguar Land 
Rover Ltd використовують в’яз-

кість мастила, як один з методів 
зниження споживання та мінімі-
зації викидів. Низьков’язке ма-
стило легше прокачати. 

«Найголовніша задача для на-
ших технологів була в тому, що 
низьков’язке мастило повинно 
захищати двигун від зносу не гір-
ше ніж звичайне мастило, навіть 
при екстримальних умовах ек-
сплуатації. І в нас це вийшло», - 
пояснив Кун.
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Мастила для «Траків»
НОВА СЕРІЯ ДЛЯ ПІКАПІВ

LIQUI MOLY завжди піклуєть-
ся про різні види транспор-
ту. У асортименті є декілька 
лінійок: мото, човнова  та ав-
томобільна. І  інженери LIQUI 
MOLY задумалися про розроб-
ку мастил для «Траків».  У та-
кого виду автомобілів існують 
свої проблеми.  Це пов’язано 
з великим навантаженням на 
мотор та коробку. «Трак» по-
винен бути дуже «прохідний», 
мощний та надійний, адже 
йому треба пробиратися крізь 
різні ділянки поля або лісу і, 
частіш за все, тягти за собою 
певний груз.

«Дуже важливо, щоб «Трак» 
зміг забезпечити свою повну 
продуктивність», - пояснює 
Девід Кайзер, директор з до-
сліджень і розробок LIQUI 
MOLY.

Через відкладення в сере-

дині двигуна, сгорання погір-
шується, так як паливо не так 
тонко розпиляється. У резуль-
таті маємо зниження продук-
тивності, високу витрата па-
лива і ще більше відкладень. 
Так як це дуже повільний про-
цес, то водій може не помітити 
проблему, а згодом ця ситуа-
ція може привести до фаталь-
них наслідків для мотора.

Truck Series LIQUI MOLY вирі-
шує ці питання. П’ять бензи-
нових, дизельних і масляних 
присадок забезпечують за-
хист двигуна від відкладень і 
зносу.

Одним із перших, хто зміг 
випробовати присадки на 
своєму автомобілі, був гон-
щик Баджа Армін Шварц (Baja 
Armin Schwarz). 

«Я використовую всі п’ять 
продуктів цієї серії як у своєму 

особистому дизельному піка-
пі, так і в моєму бензиновому 
пікапі для перегонів. Мій  Ford 
Raptor Racing Trophy Truck 
на 960 к.с. дійсно проходить 
крізь всі складні ділянки та ще 
не було проблем з мотором. 
Я розумію, що це все дія при-
садок LIQUI MOLY, які захища-
ють мій двигун», - розповідає 
Шварц.

Очисник дизельних систем 
серії Truck Complete - ефек-
тивна очищаюча добавка, яка 
звільняє паливну систему і ка-
мери згоряння від відкладень. 
Він ідеально застосовується 
час від часу, наприклад, як 
частина заміни масла. Або, 
якщо виникають проблеми 
через відкладення та нестійку 
роботу двигуна  при холосто-
му ході, або нехарактерний 
вихлоп. 
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Дизельна присадка, як за-
хисний  продукт серії Truck, 
призначена для постійного 
використання. Продукт ба-
гатогранний, який не тільки 
видаляє відкладення, але і 
запобігає створенню нових  і 
збільшує цетанове число. Ін-
шим варіантом для бензино-
вих двигунів є повнофункціо-
нальний очищувач палива для 
вантажних автомобілів. При 
цьому двигун працює більш 
спокійно, а споживання па-
лива зменшується. Чим стар-
ше вантажівка і чим більше 
пробіг, тим більше ефект при-

садок. Великі 500-мілілітрові 
балончики призначені для єм-
ностей пікапів. Просто доли-
вайте банку в бак кожні 2000 
кілометрів.

Четверта добавка нової серії 
Truck - це DPF Protector. Якщо 
вантажівка використовується 
головним чином для корот-
ких поїздок і міського руху, 
фільтр сажі не досягає необ-
хідної температури, щоб поча-
ти автоматичну регенерацію. 
Результат: фільтр передчасно 
заблокований. DPF Protector 
знижує температуру, необхід-
ну для автоматичної регенера-

ції, тому фільтр залишається 
розблокованим.

П’ята добавка нової серії 
вантажівок - це переробка 
нафти. Він містить частинки 
MoS2 як мастило, які надійно 
захищають двигун від зносу. 
Це важливо не тільки при хо-
лодному запуску двигуна, а 
навіть коли двигун знаходить-
ся під екстремальною напру-
гою. Ця добавка гарантує, що 
двигун не буде пошкоджений. 

«Присадки нашої серії Truck - 
це блоки живлення для блоків 
живлення», - говорить Девід 
Кайзер. 
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Календар LIQUI MOLY 2019
LIQUI MOLY 2019

Вперше в історії календаря 
LIQUI MOLY було проведено 
кастинг для автомобіля, який 
буде на його сторінках. Бага-
то незвичайних автомобілів 
пройшли відбір. Вибір пав на 
легендарну DeLorean DMC-12 
Рудольфа Пользера - авто-
мобіль з культовою історією.

Всі пом’ятають трилогію 
фільмів «Назад в майбутнє». 
Це саме той автомобіль, що 
був на екранах кінотеатрів. 

DeLorean DMC-12, власни-
ком якого був Семмі Девіс 

Джуніор - зірка Голлівуду. 
Його авто у 1985, 1989 і 1990 
роках виконувало роль маши-
ни часу для культового філь-
му «Назад в майбутнє».  Після 
смерті  Семмі  Девіса  Джуніо-
ра автомобіль купив Рудольф 
Пользер, який довго мріяв про 
DeLorean DMC-12. 

Замість того, щоб подоро-
жувати на цьому авто в ми-
нуле чи майбутнє, Пользер 
взяв його в інший проект: те-
пер DeLorean буде прикраша-
ти сторінки календаря LIQUI 

MOLY 2019.
 Легендарне авто переїха-

ло в контейнері і з’явилося у 
Мюнхені разом з іншими авто-
мобілями та чарівними дівча-
тами-фотомоделями. 

«Я дуже вдячний компанії 
LIQUI MOLY за такий досвід. 
Знову DeLorean попав у об’єк-
тиви камер і знову я відчув 
гордість за те, що я є власни-
ком цього неперевершеного 
автомобіля. Було таке вра-
ження, що Семмі тут з нами», 
- прокоментував Пользер.
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Спорт

LIQUI MOLY MercedesCup
ТУРНІР З ТЕНІСУ

Вже сьомий рік поспіль LIQUI 
MOLY виступає преміальним 
спонсором турніру з тенісу 
MercedesCup, що проходить 
у Штутгарті з 9 по 17 червня. 
«Довгострокові партнерські 
відносини, довіра і повага - 
найголовніше в роботі», - каже 
Пітер Бауман, директор з мар-
кетингу  LIQUI MOLY.

Бауман вважає, що спорт і 
технології у цьому турнірі на 
найвищому рівні. 

«Тенісний клуб Weissenhof- 
це найбільшний та найкращий 

тенісний клуб. Протягом деся-
тилітть там проводяться такі 
турніри і ми раді, що змогли 
долучитися до цього захо-
ду.  MercedesCup - це синонім 
найкращих виступів в тенісі і я 
вважаю, що титульні спонсо-
ри Mercedes та LIQUI MOLY - 
це теж синонім кращіх у своїй 
справі», - каже Бауман.

На турнірі виступав француз 
Лукас Поуіль - переможець 
попереднього року. Найбільш 
очікованою фігурою став Род-
жер Федерер. Восьмикратний 

чемпіон Уімблдона та володар 
20-ти титулів Великого Шо-
лома. На цьому турнірі грали 
тількі легенди: Бйорн Борг, 
Іван Лендл, Андре Агассі, 
Майкл Стіч, Томас Мустер і 
Рафаель Надаль.

«Міжнародні спортивні події 
- це дуже важливо. Як найпо-
пулярніший бренд в Німеччині, 
ми хочемо чогось більшого. 
Ми хочемо бути кращіми у 
світі. Саме тому ми намагає-
мося брати участь у таких за-
ходах», - каже Пітер Бауман.

Бйонд П’єр (Франція)

Роджер Федерер (Швейцарія)
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Перегони

TCR Asia
Четвертий сезон серії TCR 

Asia Series почався з дуже ве-
ликого почуття дежавю після 
того, як двоє пілотів коман-
ди Liqui Moly Team Engstler 
Volkswagen повторили торіш-
ню перемогу.

«Це була одна з найсклад-
ніших гонок, які у мене були. 
У мене був майже ідеальний 
початок, але проходячи через 
сітку, я переніс дві аварії - дві 
машини врізалися в мене, а 
потім моє рульове управління 

було пошкоджено. Я просто 
спробував триматися після 
цього. Нелегко було обійти 
Ло, я намагався змусити його 
нервувати, постійно кліпаючи 
моїми вогнями - майже кожен 
кут, але в кінці кінців він відмін-
но впорався, ніяких помилок. 
Саме з цієї причини ми тут, в 
TCR Asia, кращі гонщики тут, 
тому я відчуваю себе прекрас-
но. Великі привітання Мітч 
[Чегу]», - сказав Лука Енгстлер 
після перегонів.

Результати:
1. Liqui Moly Team Engstler (92 

поінтів)
2. Maximum Racing (42), 
3. R Engineering (37), 
4. Elegant Racing Team (32), 
5. Viper Niza Racing (8)

КОМАНДА LIQUI MOLY ENGSTLER TEAM
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LIQUI MOLY в мотоспорті
TT CIRCUIT ASSEN

У незвично жаркому Ассені 
Марселю Шреттеру вдалося 
провести третій гоночний уїк-
енд поспіль в топі. 25-річний 
гонщик встановив свій кращий 
час в 1’37.681 прямо на почат-
ку 45-хвилинної сесії. Незва-
жаючи на неодноразові атаки, 
він боровся за перемогу.

Іспанець Хаві Віерге, який 
зазнав аварії в Голландії і про-
валив через травму кваліфіка-
цію, показав дуже гарний ре-
зультат на TT Circuit Assen. У 
кваліфікації він був близький 
до свого німецького колеги по 
команді з часом 1’37.768. 

Марсель Шроттер
гонщик
«Я думаю, що після Остіна 

я зробив прорив в кваліфіка-
ції. Раніше це був мій слаб-
кий момент. І тепер, схоже, 
я міг показати хороший час. 
Хоча це було не легко. З ши-
нами були складності. Було 
дуже вітряно. Ми були дуже 
близькі один до одного. Бага-
то пілотів на трасі. Насправді 
у нас був дуже хороший темп, 
але суперники дуже сильні. Я 
завжди намагаюся робити все 
можливе для перемоги».

Перегони
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Хаві Віерге
«Весь уїк-енд ми зосере-

дилися на гоночному темпі. 
Сьогодні ми зробили остан-
ній крок вперед, щоб якомо-
га ближче підійти до лідерів. 
Я думаю, що ми відмінно по-
працювали. Найголовніше для 
нас - це ритм, і у нас є всі шан-
си».

Перегони
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Перегони
Антоніо Хіменес
Керівник екіпажу №97 Хаві 

Віерге
«У минулому році у Хаві була 

велика аварія, що завадило 
йому брати участь в гонках 
FP3, відбіркових і гоночних ту-
рах. 

Якщо ви пропустите ці три 
сессії, ви завжди трохи від-
стаєте від інших гонщиків. 

Ми прийшли сюди з новим 
мотоциклом, новою коман-
дою і новою ситуацією. 

Ассен - особливий трек. І це 
нормально, що пілотам по-
трібно деякий час, щоб повер-
нути собі впевненість.»
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