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«Агрінол» звучить спокусливо – висока якість продукції 
при цінах, нижчих за вартість європейських аналогів.

Вигідне імпортозаміщення

Незалежні лабораторні дослідження свідчать, що 
оливи і мастила для сільськогосподарської техніки від 
провідного українського виробника – компанії «Агрінол» 
– за складом і за якістю нічим не поступаються інозем
ним аналогам. За словами регіонального представни
ка компанії «Агрінол» у Києві та Київській області Артура 
Глоби, якість олив залежить від використовуваних при
садок. «Наша компанія закуповує присадки виробництва 
провідних світових виробників – Infineum і Lubrizol. І сьо
годні «Агрінол» має широку лінійку якісних олив і мастил 
для сільськогосподарської техніки, в тому числі й інозем
ного виробництва», – уточнює представник компанії.

Щоб переконатися, що оливи «Агрінол» можна без вагань 
використовувати у іноземній техніці, компанія розпочала від
крите тестування своєї продукції в одному з найбільших гос
подарств Київщини. У жовтні 2015 року в техніку агропідпри
ємства «АгроДібрівка» – комбайн John Deere 9500 і трактор 

John Deere 8400 – залили оливу «Агрінол» 15w40 CI4. Під час 
тестування витримані всі вимоги, тобто перед заливкою нової 
оливи проведена промивка та змиті залишки старої оливи.

Оскільки оливи «Агрінол» залили наприкінці осені, техніка 
не встигла відпрацювати належних 250 мотогодин. Але вже 
в травні будуть взяті проби для проведення незалежної ла
бораторної експертизи. Це в черговий раз підтвердить, що 
продукцію компанії «Агрінол» можна використовувати в іно
земній техніці. Хоча вже сьогодні відкритість компанії, наяв
ність міжнародних сертифікатів і проведення публічного тес
тування свідчать про високу якість вітчизняних олив і мастил.

Людмила ОГОРОДНІК

Техніка / Оливи і мастила

ТЕСТУВАННЯ ОЛИВ «АГРІНОЛ»
Журнал «аграрний тиЖдень. україна» 
спільно з провідним виробником 
олив і мастильних матеріалів в 
україні – компа нією «агрінол» – 
розпочали тес тування вітчизняної 
моторної оливи в іноземній техніці.

РУЙНУВАННЯ МІФІВ: 

Таке дослідження виявилося дуже актуальним, адже з подо
рожчанням долара і знеціненням національної валюти витрати 
сільгоспвиробників на виробництво продукції значно зросли. 
Більше того, у проекті держбюджету2016 закладено середній 
курс долара на рівні 24,1 гривні, а під кінець року – 24,4 гривні. 
Тож витрати, пов’язані з імпортом, ще більше зростатимуть. У цій 
ситуації аграріям варто знайти механізми скорочення витрат, за
мінивши іноземне вітчизняними аналогами. Та якщо від деяких 
технологій вирощування відмовлятися не можна і не варто, то є 
складові, на яких реально заощадити, не втративши на якості.

Заощадити і зберегти 

Технічний парк ТОВ «АгроДібрівка» (Тетіївський рн, Київська обл.) 
налічує 16 тракторів John Deere 8400, 8 комбайнів John Deere 9500, 
два нових зернозбиральних комбайни John Deere w650 і комбайн 
John Deere 2266. На орендованих землях вирощують затребувані 
ринком зернові та олійні культури. Працівники господарства за
значають, що технічна база дозволяє збільшувати кількість землі в 
обробітку. Але здорожчання технічноматеріальних ресурсів і від
сутність вільної землі дещо стримує потенціал ТОВ «АгроДібрівка».

За словами головного інженера підприємства Володимира 
Демцюри, здорожчання долара призвело до подорожчання 
всього ланцюжка обслуговування технопарку – запчастин, 
шин і особливо витрат на мастила та дизельні оливи для дви
гунів. «На цьому не можна економити, бо це ресурс, від якого 
залежить робота і довгостроковість експлуатації техніки, – го
ворить Володимир Миколайович. – Якісна олива забезпечує 
роботу техніки 250 мотогодин без доливання. І якщо олива 
виробництва «Агрінол» покаже хороший результат на техніці 
John Deere, ми готові працювати з вітчизняним виробником».

До цього в господарстві використовували оливи іноземного ви
робництва. Нарікань не мали, адже продукція повністю відповідала 
технічним вимогам. Але вартість олив останнім часом занадто зрос
ла. Витрати на мастильні матеріали становлять 2% від загальних 
витрат на утримання техніки. Здавалося б, невелика цифра, але 
саме мастильні матеріали дозволяють істотно заощадити кошти 
на ремонті техніки в майбутньому. У цьому випадку пропозиція від 

Компанія «Агрінол» працює на ринку  
з 2000 року.
Сьогодні це найбільший український 
виробник мастильних матеріалів.
Продукція компанії налічує більше 500 
найме нувань і про даєть ся на території 
України, Європи, Азії (більше 20 країн світу).
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