Kyoto,
Kopenhagen,
Cancun
veliko besed
Mi verjamemo v dejanja:
koncept vzdržnosti

PANOLIN vam pomaga zmanjšati vaš «ogljikov odtis» že danes

l
l
l

Že 25 let PANOLIN ECLs* pomagajo varovati okolje
Danes vam PANOLIN pomaga zmanjšati vaš «ogljikov odtis»
Z uporabo PANOLIN ECLs* se izognete več ton izpustov ogljikovega dioksida iz vaših strojev
*ECLs = Environmentally Considerate Lubricants (Okolju Prijazna Maziva)

PANOLIN ECLs
V nadaljevanju navedeni ECLs imajo naslednje okolju prijazne lastnosti:
l Biološka Razgradljivost > 60 % OECD 301 B/F, v 28. Dneh
l Toksičnost za vodne organizme:
OECD 201 Alge: EC50, zehteva European Eco Label > 100 mg/l
OECD 202 Vodne bolhe: EC50, zahteva European Eco Label > 100 mg/l
OECD 203 Ribe: LC50, zahteva European Eco Label > 100 mg/l

PANOLIN HLP SYNTH, PANOLIN BIOFLUID ZFH, PANOLIN TURWADA SYNTH

PANOLIN HLP SYNTH E, PANOLIN TURWADA SYNTH E, PANOLIN TURWADA S 220 LL
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PANOLIN ECLs
PANOLIN ECLs so popolnoma sintetična, visoko zmogljiva maziva z naslednjimi lastnostmi:
l Zelo dobro zmanjšujejo obrabo
l Odlična oksidacijska stabilnost, daljša življenska doba

PANOLIN HLP SYNTH (nasičeni ester)

PANOLIN HLP PLUS (mineralno olje s povečano oksidacijsko obstojnostjo)

PANOLIN HLP (običajno mineralno olje)
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Čas uporabe (faktorji)

Grafika:
Primerjava različnih skupin
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PANOLIN ECLs omogočajo polnjenje za celotno življensko dobo
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Svet bo izbral zeleno – Okoljsko zavedanje
Neglede ali Kyoto ali Kopenhagen ali Cancun – dejanja govorijo glasneje od besed
Splošni svetovni cilj – zmanjšanje emisij CO2/manj toplogrednih plinov

Evropsko varstvo podnebja, cilji do leta 2020
l

20 % manj toplogrednih plinov* (emisij CO2)

l

20 % skupne porabe energije iz obnovljivih virov (voda, veter, sonce, bio-masa)

l

20 % prihrankov energije

*v primerjavi z letom 1990

Že čez 9 let!
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The Carbon Footprint – Ogljikov odtis
«Ogljikov odtis» je izključno mera celotne količine emisij ogljikovega dioksida, ki so akumulirane ali posredna in neposredna posledica dejavnosti izdelka/stroja skozi njegovo celotno življensko dobo.

CO2 – Pomembni dejavniki v celotni življenski dobi
Proizvodna veriga
maziva

Logistika in
transport

Lastnosti ECL
(prihranki goriva,
podaljšani intervali)

Odlaganje
izrabljenega
maziva

Življenska doba

PANOLIN ECLs znatno
zmanjšujejo emisije CO2
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PANOLIN GREENMACHINE – koncept vzdržnosti

Gospodarsvo

Tehnologija

Okolje

Naše prepričanje
Samo ekonomsko upravičeni, tehnološko zreli in okolju prijazni koncepti, so resnično vzdržni.
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www.panolin.com – kalkulator emisij CO2

START

Izračuna možnosti prihrankov CO2 z uporabo PANOLIN HLP SYNTH v primerjavi s konvencionalnimi
mineralnimi olji. Upošteva naslednje procese v življenskem ciklu:			
					
● Proizvodna veriga maziv
● Logistika in transport
● Prihranki goriva s optimiziranimi motornimi olji
● Odstranjevanje odpadnega olja
V celoti smo vam na razpolago za podrobnejše izračune, analize in dokumentacijo.

Referenčni podatki, sodelujoči partnerji in informacijski viri
Dobro utemeljeno znanstveno analizo izpustov ogljikovega dioksida so omogočili sledeči sodelujoči
partnerji in viri podatkov:
● Fabrizio Noembrini, Dr. zn. Tehn. Dipl. Ing. ETH
				
Generalni direktor znanstveno energijskega centra ETH Zurich
					
● Christian Lämmle, Dr. zn. Tehn. Dipl. Ing. ETH
					
CEO Izgorevanje in rešitve pretokov GmbH, predavatelj na ETH
					
● Kompetentni centri ETH, PSI, EMPA in ART
					
● Švicarski zvezni oddelek za energijo
					
● Oddelek za okolje, prehrano ter podeželje (DEFRA, UK)
					
● Notranje analize, ki jih je izvedel PANOLIN
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PANOLIN izdelki ki imajo vsaj eno od spodaj opisanih lastnosti pripadajo konceptu GREEN MACHINE:

Biološko razgradljivo.
Biološko razgradljivo in/ali neškodljivo vodnim organizmom.
Kar potrjujejo različni testi in pridobljeni eko-znaki

Zmanjšanje emisij CO2 zahvaljujoč daljšim intervalom menjave (ohranjanje virov) in/ali zmanjšanju trenja.
PANOLIN ECL maziva prav tako zmanjšujejo emisije CO2
s popovečanjem učinkovitosti obratovanja stroja.

Daljša življenjska doba sintetičnih PANOLIN ECLs kot primerljivih mineralnih maziv.
Natančno dokumentirani testi v praksi (med katerimi nekateri
10 do 20 letno življensko dobo).

Omogoča prihranke goriva.

Samo maziva, ki vsebujejo vsaj 50 % obnovljivih naravnih
virov, so biološko razgradljiva in zmanjšujejo emisije CO2
izpolnjujejo pogoje za pridobitev European ECO label.
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Motorna olja
PANOLIN BIOMOT LD 10W/40
Popolnoma sintetično, hitro biološko razgradljivo long-life olje za visoko zmogljive dizel motorje, z dolgimi
intervali menjave olja.

PANOLIN BIOMOT LE-X 5W/30
Popolnoma sintetično, okolju prijazno, lowSAPS, mulitgradno olje za kestremno obremenjene dizel motorje
z dolgimi intervali menjave olja.

PANOLIN ECOMOT 5W/30
Sintetično olje za dizel motorje z odličnimi lastnostmi varčevanja foriva (FE – Fuel Economy) za sodobne,
okolju prijazne dizel motorje do vključno EURO 5 klasifikacije

Olja za zobniške prenosnik
PANOLIN BIOGEAR RS
Popolnoma sintetično, okolju prijazno, visoko zmogljivo olje za zelo obremenjene zobnšike pogone,
diferencijale in gredi železniških gradbenih strojev.

PANOLIN BIOFLUID ZFH
Popolnoma sintetično, okolju prijazno, UTTO mazivo, za skupno uporabo v menjalnikih, oseh, hidravličnih
sistemih ter v zaviralih kmetijskih in zemeljskih strojev.

PANOLIN BIOFLUID LS
Popolnoma sintetično, biološko hitro razgradljivo olje za osi zemeljskih, gozdarskih in kmetijskih strojev.

PANOLIN EP GEAR SYNTH
Popolnoma sintetično, biološko hitro razgradljivo, zobniško olje za močno obremenjene industrijske pogone, kotalne in drsne ležaje.

PANOLIN EP GEAR SYNTH VTD
Popolnoma sintetično in biološko hitro razgradljivo industrijsko olje, razvito posebej za VOITH pretvornike
navora.
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Hidravlične Tekočine
PANOLIN HLP SYNTH
Popolnoma sintetična, brez cinka, biološko hitro razgradljiva hidravlična tekočina. Omogoča veliko daljše
intervale menjave olja; tudi «Polnjenje za celotno življensko dobo». Uporaba: predvsem kot hidravlično
olje za zemeljske, gozdarske ter industrijske stroje, jeklarske stroje ter hidravlične strukture.

PANOLIN HLP SYNTH E
Popolnoma sintetična, okolju prijazna, hidravlična tekočina brez cinka, na osnovi nasičenih estrov iz obnovljivih virov. Za uporabo v hidravličnih sistemih, kjer je predpisana skladnost z zahtevami Evropskega
eko znaka (European Eco Label).

Turbinska Olja
PANOLIN TURWADA SYNTH
Popolnoma sintetično, biološko hitro razgradljivo mazivo posebej za strojno opremo hidro elektrarn.
Uporaba: v vodnih turbinah kot mazivo, ležajno in regulacijsko olje.

PANOLIN TURWADA SYNTH E
Popolnoma sintetično, biološko hitro razgradljivo mazivo posebej za strojno opremo hidro elektrarn, na
osnovi obnovljivih virov. Uporaba: Ležajno in regulacijsko olje v vodnih turbinah.

PANOLIN TURWADA S 220 LL
Popolnoma sintetično, biološko hitro razgradljivo, okolju prijazno turbinsko/regulacijsko olje na osnovi
nasičenih estrov, ki uporablja obnovljive vire. Za odprte točke mazanja na starih vodnih turbinah.

Maziva za verige
PANOLIN CHAINLUBE B 80
Popolnoma sintetično, biološko hitro razgradljivo, visoko zmogljivo olje za motorne žage. Brez smolastih
oblog tudi pri visokih temperaturah in tudi po dolgem času mirovanja. Uporaba: Za vse letne čase.
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PANOLIN za bolj zeleno prihodnost

PANOLINovi Znaki – Upoštevanja ekološke ozaveščenosti

«CO2 Reduction odtis», «GREENMACHINE» in «GREENMARINE» so registrirane blagovne znamke
PANOLIN AG, Švica.
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Maziva + d.o.o.
Mejna ulica 58
SI-2000 Maribor
Tel. +386 (0)31 533 209
Fax +386 (0)23 329 317
www.panolin.si
info@panolin.si
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