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У вересні компанія LIQUI MOLY, як старанний 
учень, вкотре виконує всі забаганки своїх 
клієнтів та завойовує нову щорічну нагороду. За 
голосуванням читачі обирають знову німецьку 
якість. В Україні проходить фестиваль “Murom-
ets Fest” та Агро-Експо, де компанія показує 
свої продукти, що допоможуть оберігати техніку 
у найбільш розвинутій галузі промисловості у 
нашій країні.
Тим часом у США LIQUI MOLY допомогає 

отримувати перемоги найславетнішій команді 
NBA - Chicago Bulls.

Слово редактора

Шановні
колеги та
 партнери

З Повагою
Головний редактор 
Пілатова Мар’яна
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Bestseller

Кращі у своїй справі
ЧИТАЧІ ОБИРАЮТЬ LIQUI MOLY

LIQUI MOLY залишається 
найпопулярнішою олією для 
комерційних автомобілів.

Читачі німецького журналу 
торгівлі «Profi Werkstatt» знову 
обирають LIQUI MOLY.

Німецький бренд додає ще 
одне звання. Компанія була 
удостоєна нагороди «Краща 
марка Profi Werkstatt» у ка-
тегорії «Масла та мастила» 
на виставці Automechanika у 
Німеччині. При цьому захи-
стивши лідируючі позиції.

«Третя перемога - це про-
грес і велика відповідаль-
ність», - каже Пітер Бауманн, 
директор відділу маркетинга 
LIQUI MOLY. Саме він і прий-

няв нагороду за «Найкра-
щий бренд Profi-Werkstatt» в 
Automechanika. Найважливі-
ша нагорода у секторі  ре-
монту автомобілів видається 
у Франкфурті кожні два роки. 
Починаючи з 2014 року чи-
тачі журналу Profi Werkstatt 
голосують за бренди в різних 
номінаціях.  З тих пір LIQUI 
MOLY є невід’ємною частиною 
списку призерів.

Тільки в цьому році фахівець 
зі збору мастил виграв сім 
винагород від читачів, у тому 
числі найбільших німецьких 
автомобільних журналів. Ри-
нок комерційних автомобілів 
є високо конкурентним.  На 

вибір було більше 200 брендів 
у 22 категоріях. Всього було 
подано більше 20 000 голосів. 

«Кожен рік ми з радістю захи-
щаємо свою нагороду і бачи-
мо відношення читачів до нас 
і до наших продуктів. Зреш-
тою, це честь для всієї коман-
ди LIQUI MOLY, тому що кожен 
робітник компанії вніс свій 
вклад і привів LIQUI MOLY до 
цього успіху. Читачі такого рів-
ня журналу як Profi Werkstatt, 
насправді є фахівцями, які 
контактують із продуктами, за 
які вони голосують, у своїй по-
всякденній роботі, тому назва 
означає для нас багато», - по-
яснює Бауман. 
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Виставка «Automechanika 2018»

НАЙБІЛЬША ВИСТАВКА ДЛЯ АВТОМОБІЛІСТІВ

Німецька компанія LIQUI 
MOLY прийняла участь у 
виставці Automechanika у 
Франкфурті. Компанія LIQUI 
MOLY залучила до участі у 
виставці понад 50 співробіт-
ників та розташувала свою 
продукцію на 500 квадрат-
них метрах. Все це не просто 
виставка - це один з найбіль-
ших та найважливіших заходів 
у автомобільному світі.

 На виставку з’їхалися пар-

тнери більш ніж з 100 країн 
для  обговорення нових стра-
тегій та тисячі відвідувачів.

«Тут ми просуваємо «інтер-
націоналізацію» нашого бізне-
су. Наш успіх полягає в тому, 
що LIQUI MOLY не просто про-
дає продукти, а, навпаки, ціл-
ком вирішує технічні пробле-
ми. Таким чином, на виставці 
буде показано JetClean Tronic 
II. Завдяки цьому пристрою 
майстерні можуть очищати 

двигун зсередини без необ-
хідності їх розбирати», - ска-
зав Ернст Прост, генеральний 
директор LIQUI MOLY.
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Muromets Fest 

СИЛАЧІ З LIQUI MOLY

15 вересня відбувся 
Muromets Fest в київському 
X-park, де кожен міг стати 
свідком Національних ре-
кордів України. Мужні гості 

фестивалю - сучасні богатирі 
з Асоціації Стронгменів Украї-
ни. Серед них Сергій Конюш-
ок, який зрушив з місця і про-
тягнув чотири тягача фур за 

канат в упорі сидячи, загаль-
ною вагою 48 тонн. І багато-
разовий чемпіон України Олег 
Тягнизуб встановив новий ре-
корд з підняття ваги зубами.
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Українська народна премія

ВИЗНАННЯ НАРОДУ

Українська народна премія - 
це всеукраїнський національ-
ний проект, що спрямований 
на визначення найкращих то-
варів та послуг, серед пред-
ставлених на українському 
ринку, на основі вподобань 
найсправедливішого та най-
суворішого журі - українських 
споживачів. 

Голосування ведеться за 
різні номінації. Топ 3 у списку - 
це беззаперечні лідери у своїх 
галузях, які отримали народне 
визнання і за підсумками про-
веденого голосування були 
визнані українськими спожи-
вачами як найкращі.

Бренд LIQUI MOLY зайняв 
другу сходинку, але дуже дов-
го майже до самого кінця го-
лосування, тримався на пер-
шій сходинці.

Це не поразка. Це додаткова 
мотивація рухатись вперед.



11
LIQUI MOLY news

  [вересень-жовтень 2018] Ukraine

Новини

«AgroExpo» 2018

НАЙБІЛЬША АГРО-ВИСТАВКА

Щорічно восени проходить 
найбільша агро-виставка в 
Україні «Агро Експо», яка зби-
рає під своїм дахом велику 
кількість всесвітньо-відомих 
брендів, що займаються виго-
товленням техніки та товарів 
для ремонту та будування 
аграрної техніки.  

Вже вдруге бренд LIQUI 
MOLY був виставленний на 
цьому заході. В арсеналі ком-
панії LIQUI MOLY є багато дуже 
корисних продуктів для цього 
сегменту.

У цьому році вистав-
ку відвідало понад 35 000 
клієнтів.  Виставка проходила 
під патронатом Міністерства 
економічного розвитку і тор-
гівлі України та Міністерства 
аграрної політики та продо-
вольства України. 
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Нова олива LIQUI MOLY

TOP TEC 6300 0W-20

Технологи компанії LIQUI 
MOLY розробили нову оливу. 
Компанія завжди крокує по-
ряд з прогресом і слідкує за 
новими розробками у галузі 
автомобілебудування. Нова 
моторна олива LIQUI MOLY Top 
Tec 6300 0W-20 - одна з пер-
ших за стандартом Mercedes 
229.71. Нові двигуни авто-
мобілів Mercedes вимагають 
використання спеціальної оли-
ви. Нова олива Топ Tec 6300 
0W-20 від LIQUI MOLY - одна з 
перших, офіційно затвердже-
них компанією Mercedes. «Це 
двосторонній прорив у нашій 
роботі, як для технології дви-
гунів Mercedes, так і для на-
ших технологій виробництва 
олив», - говорить Олівер Кун, 
заступник керівника дослідної 
лабораторії LIQUI MOLY. 

Така олива підходить для 
поточних моделей Mercedes 
E-класу, а, також, для деяких 
моделей C і S-класу. Сюди 
відносяться і дизельні, і бен-
зинові та гібридні автомобілі. 
Олива Top Tec 6300 офіцій-
но затверджена компанією 
Mercedes (MB 229.71). «Таке 
офіційне схвалення автови-
робника - найвищий показник 
якості для будь-якої оливи. 
Це означає, що виробник сам 
протестував оливу і визнав 
її відповідну високу якість», 
- говорить Олівер Кун.  Крім 
того, олива Top Tec 6300 та-
кож підходить для автомобілів 
Jaguar і Land Rover (допуск 
STJLR.51.5122).

Що ж відрізняє цю сучасну 
оливу від інших? Найбільше 

очевидним є підвищена плин-
ність оливи при в’язкості 0W-
20. «Чим рідша олива, тим 
менше вона створює спроти-
ву руху, і тим більш ефектив-
но працює двигун», - говорить 
Олівер Кун. 

Це один з безлічі факторів, 
що враховуються при роз-
робці двигуна, і який дозво-
ляє знизити витрату палива 
та зменшити шкідливі вики-
ди. Завдання полягає в тому, 
щоб не дивлячись на низьку 
в’язкість оливи забезпечити 
змащення  двигуна навіть у 
екстремальних умовах. Крім 
того, ця олива малозольна. 
Це означає, що залишкові 
продукти при згорянні оли-
ви не забруднюють систему 
нейтралізації відпрацьованих 
газів. При цьому використан-
ня іншої оливи може призве-
сти до швидкого блокування 
сажового фільтру та необхід-
ності проведення дорогого 
ремонту.

Як і інші сучасні моторні оли-
ви, Top Tec 6300 настільки 
унікальна, що не може бути 
використана для інших типів 
автомобілів. При використан-
ні оливи в непридатному для 
нього автомобілі виникає ри-
зик серйозного зношення і 
навіть пошкодження двигуна. 
«Це ціна ефективної роботи 
двигуна: оливи зараз є ори-
гінальними деталями двигуна  
у рідкому вигляді і підходять 
вони тільки для певних авто-
мобілів», - констатує Олівер 
Кун.
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Чемпіон LIQUI MOLY

РАЛЛІ LIQUI MOLY

Сергій Бабак, лідер і заснов-
ник команди SB Racing, став 
чемпіоном України з гірських 
гонок, як в особистому заліку 
класу А2, так і в суперечці ко-
лективів.

«5 хвилин 48 секунд і 32 
сотих.Саме стільки часу у 
мене зайняло проходження 
7 км двох останніх бойових 
спецділянок 7-го етапу Чем-
піонату України з гірських 
гонок на міській трасі в м. 
Кам’янське. Ні, моє життя не 
змінилось, а ось мрію свою я 
здійснив.

І на ранок прокинувся Чем-
піоном України. І, як казав 

один розумний чоловік: мрії 
треба здійснювати хоча б 
тому, щоб на їх місці з’являли-
ся нові», - зізнається чемпіон.

15-16 вересня на Дніпропе-
тровщині завершився фіналь-
ний етап Чемпіонату України 
з гірських гонок «Гран Прі 
Кам’янське». У запеклій бо-
ротьбі навіть розбили маши-
ни. В гірських гонках пілоти 
їдуть самі, без штурманів. 

Тому кожному водієві до-
велося запам’ятати майже 7 
кілометрів складної траси.

«Їхати треба було на макси-
мумі щоб не упустити титул. 
Тому поєднати безаварійний 

фініш з максимальним ре-
зультатом було складно і це 
давило на психіку. До всього 
цього, другий пілот нашої ко-
манди також виступає на цій 
же машині, тому хотілося пе-
редати авто в робочому стані і 
з «живою» гумою. 

Все вийшло краще, ніж ми 
очікували! Після гонки, зви-
чайно, емоції зашкалювали. 
Та й досі згадуєш сезон з по-
смішкою і задоволенням від 
боротьби, напруження і, зро-
зуміло, результату. Плани на 
рік перевиконані», - сказав 
Сергій.
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AAPEX та SEMA
LIQUI MOLY У ЛАС-ВЕГАСІ

LIQUI MOLY представляє ці-
лий ряд нових масел та до-
бавок на виставках AAPEX та 
SEMA.

У кінці жовтня у США прой-
шли виставки AAPEX у вистав-
ковому центрі Sands Expo в 
Лас-Вегасі та SEMA  в кон-

ференц-центрі Лас-Вегаса. 
Компанія LIQUI MOLY презен-
тувала цілий ряд нових ма-
сел та добавок на найбільшій 
у Північній Америці торговій 
ярмарці для автомобільного 
післяпродажного обслугову-
вання. Крім того, орендувала 

вистівковий стенд на SEMA-
шоу, яке проходило одночас-
но у Лас-Вегасі.

«Ми з задоволенням прий-
маємо участь в обох вистав-
ках. 

Новини
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Кожна виставка має свою ці-
льову аудиторію. І саме це 
дозволяє нам розширити ау-
диторію та показати більшій 
кількості людей нашу про-
дукцію», - говорить Себастіан 
Зельгер, директор LIQUI MOLY 
USA.

Серед олій представлені три 
нові доповнення. Спеціаль-
ний Tec DX1 був розробле-
ний виключно для стандарту 

Dexos1 Gen2 компанії General 
Motors. Він також підходить 
для моделей від Chrysler, 
Ford, а також багатьох азіат-
ських брендів. Друга оли-
ва - це особлива розробка 
для класичних автомобілів. 

Класичне моторне мастило 
20W-50 - це мінеральна олія, 
яка створена для того, щоб 
захистити матеріали та деталі 
в двигуні.

Для класичних автомобілів, 
які вже мають масляний 
фільтр. Третє нове масло - це 
для ручних трансмісій: Top Tec 
MTF 5100 - це масло з низь-
кою в’язкістю коробки пере-
дач, яке особливо підходить 
для нових ручних трансмісій 
BMW, Ford і Volkswagen.

З’явилися також три нові до-
бавки у серії Truck Series. Серія 
включає в себе добавки для 
моторних масел для бензи-
нових та дизельних двигунів, 
розроблених виключно для 
вантажних автомобілів. Вони 
гарантують, що вантажів-
ка відновлює свою первинну 
продуктивність. Другим до-
повненням є гібридна добав-
ка, яка піклується про типові 
проблеми, якими страждають  
гібридні вантажні транспортні 
засоби. Через короткочасне 
використання бензину вини-
кає відкладення у форсунках і 
бензин довше залишається в 
баці. Саме з цими проблема-
ми бореться гібридна добав-
ка. Третя добавка - це Speed   
Tec Benzin. Вона покращує 
горіння в двигуні, що забез-
печує більшу продуктивність 
двигуна, особливо в діапазоні 
навантаження.

«Ми будемо продовжувати 
розширювати свій асорти-
мент у Північній Америці, і ми 
поступово станемо тут такою 
компанією, як і в Німеччині», - 
каже Зельгер.

Новини



18
LIQUI MOLY news
[вересень-жовтень 2018] Ukraine

Перегони

LIQUI MOLY Bathurst 12 hour Аustralia

ПЕРЕГОНИ В АВСТРАЛІЇ

У кінці січня  в Австралії бу-
дуть проведені Liqui-Moly 
Bathurst 12 hour Аustralia. На 
данний момент більше ніж 40 
автомобілів зареєструвалися 

у заході. Команди з Австралії, 
Азії, Нової Зеландії, Європи 
та США вже введені. «Інте-
рес до цього заходу був дуже 
великий, а на 2019 рік в нас 

великі плани та зміни. Квитки 
на  Liqui-Moly Bathurst 12 hour 
australia дуже швидко розку-
паються», - сказав директор 
подій Джон Кейсі.
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Спорт

Chicago Bulls та  LIQUI MOLY

БАСКЕТБОЛ

Компанія LIQUI MOLY під-
писала дворічний рекламний 
контракт з командою НБА. 
Тепер LIQUI MOLY спонсорує 
Chicago Bulls. Це одна з най-
перспективніших та найсиль-
ніших команд у США.

 «Це наша найбільша спон-
сорська програма в Північній 
Америці», - каже Пітер Бау-
манн, директор відділу марке-

тингу компанії LIQUI MOLY.
Логотипи LIQUI MOLY будуть 

бачити мільони глядачів по 
всьому світу.

«Ця трансатлантична спі-
впраця не є суто інвестицією в 
нашу американську торгівлю 
- її вплив виходить далеко за 
межі регіону. НБА, безумовно, 
є найпопулярнішою баскет-
больною лігою у світі, де сотні 

мільйонів глядачів стежать за 
іграми по всьому світу. Більш 
того, в Chicago Bulls є вели-
ка кількість вболівальників не 
тільки в Північній Америці, а 
й у Південній Америці, Євро-
пі, Азії та Австралії. Сам клуб 
стверджує, що у їх команди 
найбільша кількість вболіваль-
ників - більше 175 мільйонів у 
всьому світі. 



21
LIQUI MOLY news

  [вересень-жовтень 2018] Ukraine

Спорт

Привабливий вид спорту, 
відома ліга та відмінна коман-
да з сильним наступним - це 
ідеальне поєднання, наскільки 
нам це важливо. Мета цієї спі-
впраці полягає в тому, щоб ви-
світлити профіль LIQUI MOLY 
в Північній Америці зокрема, 
але і за його межами. З їхньою 
міжнародною орієнтацією, як 
Chicago Bulls, так і LIQUI MOLY 
є світовими брендами у всіх 
відповідних областях», - гово-
рить Пітер Бауманн. 

«Ми дуже раді, що знайшли 
потужного партнера в обліччі 
LIQUI MOLY. Преміум-бренд, 
який має загальний інтерес у 
світі та взаємний інтерес до 
якості та високої продуктив-
ності - це чудовий тандем для 
нас», - сказав Метью Кобе, 
віце-президент з бізнес-стра-
тегії та аналітики компанії 
Chicago Bulls.

Незважаючи на те, що ос-
новна увага LIQUI MOLY з точ-
ки зору спонсорства в області 

автоспорту, бренд все частіше 
з’являється також на гоноч-
ному треку. А в останні роки 
компанія почала освоювати і 
спорт. У рідній Німеччині LIQUI 
MOLY вже протягом багатьох 
років є ексклюзивним партне-
ром Ratiopharm Ulm, команди, 
яка грає в німецькій націо-
нальній баскетбольній лізі. 

А в США LIQUI MOLY вже рік 
залучився до хокею, спонсо-
руючи НХЛ.
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