OMV Diesel termékcsalád
HighTec teljesítménynövelő
adalékanyaggal
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Energia egy jobb élethez.

„Nap mint nap a legváltozatosabb dolgokat kell összehoznunk.
Mindenekelőtt azonban a megbízhatóságot és az erőt.“

OMV Diesel.
Modern üzemanyagok intelligens előnyökkel.
Korszerű dízelüzemanyagainkban kiváló minőségű alapüzemanyag-összetételünket kombináljuk egy speciálisan kifejlesztett, innovatív teljesítménynövelő adalékcsomaggal. Az
OMV Diesel üzemanyagok ilyen módon nem csupán tisztán
tartják az üzemanyagrendszert, hanem optimalizálják a motor
teljesítményét, valamint növelik a járművek és a munkagépek
élettartamát. Ezen kívül csökken a fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás is. A kiváló termékminőségnek köszönhetően alacsonyabbak a karbantartási költségek, csökken a
munkagépek karbantartási ideje, illetve olyan szélsőséges
körülmények között is jobb a megbízhatóságuk, mint pl. az
extrém hőmérséklet vagy magas porkoncentráció.
Ügyfeleink mondják: „Munkánk szoros kapcsolatban áll a
természettel: nem kötünk kompromisszumot sem a
környezetvédelem, sem a motor teljesítménye szempontjából.
Ezért bízom az OMV üzemanyagokban, amelyek kombinálják a
nagy teljesítményt és az alacsony károsanyag-kibocsátást, akár
szélsőséges körülmények között is.“

Mindenki kedvence az OMV EcoSmart Diesel – modern üzemanyag, okos előnyök.

Hosszabb élettartam
Az OMV EcoSmart Diesel integrált
korrózióvédelme védőréteget
képez a fémfelületeken, amely akár
100%-osan megakadályozza az
üzemanyag-rendszer korrózióját,
ezáltal megnő a motor élettartama
és kevesebb a karbantartás.

Minőségi termékek

Fenntartható tisztaság

Az OMV EcoSmart Diesel kiváló minőségét a termelés minden lépésére
vonatkozó, magas szintú követelményeink garantálják. A legjobb minőségű biokomponensek megvásárlásától kezdve, a laboratóriumunkban
végzett ellenőrzéseken át, a finomítónkban végzett gyártásig.

A HighTec adalékanyag-csomag
biztosítja a hatékony és tiszta égést.
A felületaktív anyagok megakadályozzák a lerakódások kialakulását
a befecskendező fúvókákon, ami
optimális égést eredményez, csökkenti a károsanyag-kibocsátást és az
üzemanyag-fogyasztást.

Ez ám a csomag: az OMV
EcoSmart Dieselről részletesen.
Üzemanyagainkat az OMV magas
színvonalú szabványai szerint gyártjuk,
és folyamatosan teszteljük. Az OMV
HighTec teljesítménynövelő adalékanyaga növeli a hatékonyságot, védi az
üzemanyagrendszert és meghosszabbítja a motor élettartamát. A különösen jó
minőségű biodízel (FAME) komponens
hozzáadásának köszönhetően az OMV
EcoSmart Diesel eltarthatósága kiváló,
ezáltal elkerülhető az üzemanyagszűrő
nem tervezett cseréje.

”Az időjárás kiszámíthatatlan. Az üzemanyagban viszont biztosak akarunk lenni!”

Az OMV EcoPro Diesel prémium üzemanyagunkkal bárhová eljuthat.

Fokozott tisztítóhatás

Stabil tárolhatóság

Maximális motorteljesítmény

A megnövelt tisztító adalékanyagok
a már meglevő szennyeződéseket is
eltávolítják a befecskendező fúvókákból. Ez a fokozott tisztítóhatás növeli a
motor élettartamát, javítja az energia
leadást, illetve tartósan csökkenti az
üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.

Az OMV EcoPro Diesel használatával
búcsút inthet a tárolás során jelentkező nem kívánt mellékhatásoknak. Az
optimális tárolhatóságnak köszönhetően a munkagépek indítása mindig
problémamentes, még hosszas –
például téli – leállást követően is.

A magasabb cetánszámú csúcsminőségű üzemanyag és a nagy mennyiségben hozzáadott HighTec teljesítménynövelő adalékanyag-csomag
kombinációja még hatékonyabb égést
biztosít, s ezáltal optimális motorteljesítményt ér el. Maximális vonóerő,
még mélyen átázott talajban is!

Ebben megbízhat: az OMV
EcoPro Dieselről részletesen.
Az OMV EcoPro Diesel egy speciális
dízelüzemanyagon alapul, ötvözve
az OMV HighTec teljesítménynövelő
adalék előnyeivel. A speciális összetételnek és az OMV EcoSmart Dieselnél
magasabb adalékanyag-adagolásnak
köszönhetően eltűnnek a lerakódások és
a szennyeződések a befecskendezőben.
Ám nem csak a motor lesz tisztább: az
alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
miatt a szennyezőanyag-kibocsátás is
jelentősen csökken.

” Ha extrém körülmények között dolgozunk,
ahhoz az üzemanyagunknak is alkalmazkodnia kell. “
* EN 590 szerinti CFPP érték

Nemcsak a környezet nyer – mi mindannyian.
A bio fontos.
A FAME (zsírsav-metil-észter), más néven biodízel, növényi olajok vagy állati zsírok észterezésével készül. Ezek az OMV EcoSmart Diesel gyártásához használt biokomponensek elsősorban
európai alapanyagokból származnak. Ez jó ugyan, ám számunkra mégsem elég jó! Az OMV
ezért olyan kiegészítő intézkedéseket vezetett be, amelyek messze meghaladják az európai
szabvány által megkövetelt minimumot. A legmagasabb minőség biztosítása már a beszerzésnél kezdődik: az OMV kizárólag megbízható és tanúsított gyártóktól vásárol biodízelt.

Mindent ellenőrzünk.
A bejövő anyagok szigorú ellenőrzése, és a feldolgozás során történő folyamatos tesztelés
garantálják az OMV EcoSmart Diesel optimális használhatóságát és kiváló eltarthatóságát. A
termék tisztaságára vonatkozó követelményeket is növeltük: az OMV üzemanyagok esetében
a biodízelben megengedett maximális víztartalom 40%-kal alacsonyabb, mint a hivatalos
szabványban. Ezenkívül az OMV-nél használt biodízel kedvező hideghőmérsékleti tulajdonságait kizárólag közvetlenül, és nem további adalékanyagokkal értük el.

Vezessen tisztán!
Az AdBlue® esetében az OMV a Borealis ausztriai gyártására támaszkodik. Az AdBlue® a legújabb SCR technológiával kombinálva egyértelműen előnyös a nitrogén-oxid csökkentése terén,
noha az AdBlue® fogyasztás a dízelfelhasználásnak csak körülbelül 5%-át teszi ki.*
Az utántöltés ugyanolyan egyszerű, mint a dízeltankolás. És ami a legjobb: nemcsak számos
OMV-töltőállomáson kapható Európa-szerte, hanem az OMV AdBlue®-ellátást is kínál, tartálykocsival vagy praktikus, 1.000 literes IBC tartályban. Ezáltal biztosítjuk, hogy ügyfeleink számára mindig elérhető legyen az AdBlue®, bárhol legyen is rá szükségük. Az alábbi linken megtalálható valamennyi AdBlue®-t kínáló OMV-töltőállomás: www.omv.hu/toltoallomas-kereso.

Az AdBlue® a Német Autóipari Szövetség (VDA) bejegyzett védjegye.* A jármű AdBlue® fogyasztása mindig az adott járműtől, a vezetési stílustól, valamint a motor kibocsátási besorolásától (Euro szabvány) függ. Útmutatóként: az AdBlue®-fogyasztás a dízelfogyasztás kb. 5%-a, azaz körülbelül 1–1,5 l/100km. Az 1-1,5 l/100km számítást alapul véve egy 60 literes AdBlue®
tartály hatótávolsága akár 6.000 km is lehet. Ami bőségesen elegendő ahhoz, hogy elérjen a legközelebbi OMV-töltőállomásra, ahol AdBlue® vásárolható.

Átlátható előnyök:
Az OMV dízelüzemanyagok áttekintése
OMV Diesel
EN 590

Megfelel az EN 590, valamint az Euro 5 és az Euro 6
követelményeinek
Az OMV minőségi szabványai szerint készülnek és tesztelik őket
Megakadályozzák a lerakódásokat a befecskendező fúvókákban
Megnövelt motorélettartam
Rövidebb tankolási idő
Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
Maximális motorteljesítmény
Speciális dízel: továbbfejlesztett alapüzemanyag
Megtisztítja a befecskendező rendszert a meglévő lerakódásoktól
Nincsenek paraffinkristályok -20 °C fokig (zavarosodási pont)
-35 °C fokig szűrhető (hidegszűrhetőségi határhőmérséklet)
Az előnyök függnek a vezetési stílustól, a motor típusától és a motor életkorától, illetve adalékanyag-mentes referencia üzemanyagra vonatkoznak, amely megfelel az
EN 590 minimum követelményeinek.

Az OMV-nél a minőség az első! Ezt garantáljuk!
Az OMV EcoSmart Diesel és az OMV EcoPro Diesel termékeink
nem pusztán a két legfontosabb üzemanyagunk. Velük mindig
biztos lehet abban, hogy a legmegfelelőbb és legátfogóbb
ajánlatot választja saját maga és gépei számára. Az OMV

Biztos ellátás
A teljes ellátási láncot saját erőforrásainkból biztosítjuk: a
termelésen, finomításon és raktározáson át, egészen a logisztikáig. A két, stratégiailag is jó helyen lévő közép-európai
finomítóval, illetve a saját tulajdonban lévő üzemanyag-tározóinkkal garantáljuk az optimális ellátás biztonságát.

Könnyű üzletmenet
Online platformunk, az OMV Business Portal segítségével
bármikor kezelheti és követheti megrendeléseit. Ezen túl,
állandóan dolgozunk folyamataink optimalizálásán és egyszerűsítésén, jó példa erre az üzemanyag-szintmérő szondarendszerünknek köszönhető automatikus tartályutántöltés.

Iparági szakemberek
Az OMV-nél mindig hozzáértő, évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégáktól kap támogatást. Mi értjük, mire van szüksége, és milyen nehézségekkel kell szembenéznie a piacon.

Versenyképes feltételek
Ügyfeleink nemcsak a mindent átfogó, jól átlátható árazás,
hanem az egyéni szállítási és számlázási lehetőségek előnyeit
is élvezhetik.

minden területen a legmagasabb szintű szabványokat követi,
legyen szó akár termelésről, akár ügyfélszolgálatról, akár logisztikáról, akár személyes együttműködésről. Nem lehet kérdés, hogy az OMV-vel való együttműködés mindig kifizetődő.
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