Kyoto
Kopenhag,
Cancun
pek çok söz söylendi
Biz eyleme inanıyoruz:
sürdürülebilir kavramı

PANOLIN, makinanızın yeşil makinaya dönüşmesinde size yardımcı olur

l
l
l

25 yılı aşkın süredir PANOLIN ECL* çevre korumada yardımcı olmaktadır
Bugün PANOLIN karbon izlerini düşürmede yardımcı olmaktadır
PANOLIN ECL* makinanızdan salınan tonlarca CO2 emisyonunu azaltır
*ECLs = Environmentally Considerate Lubricants (Çevre Dostu Yağlayıcılar)

PANOLIN ECLs
PANOLIN ECLs (Çevre Dostu Yağlayıcılar) aşağıdaki çevreye saygı özelliklerini sağlar:
l Biyolojik olarak parçalanma > 60 %, OECD 301 B/F, 28 gün
l Suda yaşayan zehirlilik:
OECD 201 Algea: EC50 Avrupa Ekolojik Tanımlama talebi > 100 mg/l
OECD 202 Daphnia: EC50 Avrupa Ekolojik Tanımlama talebi > 100 mg/l
OECD 203 Fish: EC50 Avrupa Ekolojik Tanımlama talebi > 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 aşağıdaki özelliklerde tam sentetik yüksek performanslı yağlayıcılardır:
l Çok iyi aşınma engelleyici
l Üstün oksidasyon kararlılığı, daha uzun kullanım süresi

PANOLIN HLP SYNTH (Doymuş ester)

PANOLIN HLP PLUS (Oksidasyon-optimize edilmiş mineral yağ)

PANOLIN HLP (Konvansiyonel mineral yağ)
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Kullanım süresi (Etkenler)

Grafik:
Değişik PANOLIN ürün
gruplarının karşılaştırılması
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Atık yağ

Altöl

Nakliye

LKW-Fahrten

CO2 tasarrufları

Altöl

PANOLIN ECLs ile öbür boyu kullanım için dolum
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Çevre duyarlılığı - Dünya yeşile gidiyor
Kyoto, Kopenhag veya Cancun – eylem sözlerden daha yüksek sesle konuşur
Dünya çapında genel hedef – CO2 azalımı / daha az sera gazı

2020 yılı itibarıyla Avrupa iklim koruma hedefleri
l

l

l

20 daha az sera gazı* (CO2 salınımı)
Toplam enerji tüketiminin %20 si yenilenebilir kaynaklardan
(su, rüzgar, güneş, biomass)
%20 enerji tasarrufu*

*1990 ile karşılaştırıldığında

Bugünden sadece 9 yıl sonra!
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The Carbon Footprint – CO2- Karbon ayakizleri
«Karbon ayakizleri» dolaylı ve dolaysız bir eylem nedeniyle veya ürün/makina kullanım süresi boyunca
biriken karbondioksit salınımlarının toplam miktarının açık ölçümüdür.

CO2 – tüm kullanım süresi boyunca ilgili faktörler
Yağlayıcının
Üretim zinciri

Lojistik ve
Nakliye

En iyi şekilde
kullanılan motor yağı
nedeniyle yakıt
tüketiminde azalma

Kullanılmış
yağın bertarafı

Kullanım süresi

PANOLIN CO2 salınımını
önemli miktarda düşürür
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PANOLIN GREENMACHINE (Yeşil Makina) – sürdürülebilir kavramı

Ekonomi

Teknoloji

Çevre

İnancımız
Sadece ekonomik olarak geçerli, teknik olarak olgunlaşmış ve çevre dostu kavramlar gerçekten
sürdürülebilir
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www.panolin.com – CO2 salınım hesaplayıcı

START

Konvansiyonel mineral yağa karşılık PANOLIN HLP SYNTH kullanımı ile oluşacak potansiyel CO2
tasarrufunu hesaplar. Kullanım süresi analizinde aşağıdaki prosesleri hesaba alır:			
					
● Yağlayıcı üretim zinciri
● Lojistik ve nakliye
● En iyi şekilde kullanılan motor yağları ile yakıt tasarrufu
● Atık yağ bertarafı
Daha detaylı hesaplama, analiz ve dökümantasyon için emirlerinizdeyiz.

Referans veriler, işbirliği ortakları ve bilgi kaynakları
CO2 salınımlarının sağlam temele dayanan bilimsel analizleri aşağıdaki işbirliği ortakları ve veri
kaynaklarından sağlanmıştır: ● Fabrizio Noembrini, Dr. sc. techn. Dipl. Ing. ETH,
					
Managing Director Energy Science Center, ETH Zurich
					
● Christian Lämmle, Dr. sc. techn. Dipl. Ing. ETH,
					
CEO combustion and flow solutions GmbH, ETH Okutman
					
● Competence centers: ETH, PSI, EMPA and ART
					
● Swiss Federal Department of Energy
					
● Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA, UK)
					
● PANOLIN tarafından yapılan uluslararası analizler
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Aşağıdaki özelliklerden en az birisini sağlayan PANOLIN yağlayıcıları GREENMACHINE
kavramına dahildir:
Biyolojik parçalanma.
Farklı testler ve Eko-işaretlerle tasdikli biyolojik olarak parçalanma ve/veya gözardı edilebilir oranda suda yaşayan zehirlilik.

Çok daha uzun yağ değişim süreleri (kaynakların korunması)
ve/veya kolay çalışma özellikleri sayesinde CO2 salınımında
azalma. PANOLIN ECL yağlayıcıları aynı zamanda makina
çalışma verimliliğini de arttırarak CO2 salınımını azaltır.

Mineral yağ ürünleriyle karşılaştırıldığında sentetik PANOLIN
ECLs yağlayıcılarının çok daha uzun kullanım süresi.
Gerçek kullanım performanslarıyla belgelenmiş (bazıları 1020 yıl kullanım süreleriyle).

Yakıt tasarruf potansiyeli.

Sadece, %50’si yenilenebilir doğal kaynaklardan oluşan
yağlayıcılar Avrupa Ekolojik Tanımlaması tarafından biyolojik
olarak parçalanma ve CO2 salınımı azaltma konusunda
belirlenmiştir.
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Motor Yağları
PANOLIN BIOMOT LD 10W/40
Uzun yağ değişim aralıkları ile yüksek performanslı dizel motorlar için tam sentetik, hızla biyolojik olarak
parçalanan uzun ömürlü motor yağı.

PANOLIN BIOMOT LE-X 5W/30
Uzun yağ değişim aralıklı çok ağır hizmet dizel motorlar için tam sentetik çevre dostu düşük SAPS motor
yağı.

PANOLIN ECOMOT 5W/30
EURO 5 sınıfına kadar çevreye saygılı modern dizel motorlar için mükemmel sakin çalışma özellikleri
(FF-Fuel Economy) olan sentetik motor yağı.

Dişli Yağları
PANOLIN BIOGEAR RS
Demiryolu tamir, bakım makinalarının defransiyel, ağır hizmet dişli kutuları, aks ve şanzumanları için tam
sentetik, çevreye saygılı, yüksek performanslı dişli yağı.

PANOLIN BIOFLUID ZFH
Zirai araçlar ve iş makinalarının dişli kutusu, defransiyel, hidrolik sistem ve retarder’de kullanılmak üzere
tam sentetik, çevreye saygılı UTTO yağlayıcı.

PANOLIN BIOFLUID LS
İş makinaları, zirai araç ve orman makinaları için tam sentetik, hızla biyolojik olarak parçalanan aks yağı

PANOLIN EP GEAR SYNTH
Endüstriyel sürücüler, makara ve bilezik yataklamalar için tam sentetik hızla biyolojik olarak parçalanan
ağır hizmet dişli yağı.

PANOLIN EP GEAR SYNTH VTD
VOITH tork konvertörler için özel geliştirilmiş tam sentetik hızla biyolojik olarak parçalanan endüstriyel
yağ.
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Hidrolik Yağlar
PANOLIN HLP SYNTH
Tam sentetik, çinkosuz, hızla biyolojik olarak parçalanan hidrolik yağ. Çok uzun yağ değişim aralıkları
«ömür boyu kullanım için dolum» sağlar. Uygulamalar: İş makinaları, orman ve zirai araçlar, çelik işleri
ve hidrolik yapılarda kullanılır.

PANOLIN HLP SYNTH E
Doğal yenilenebilir kaynaklar kullanılarak elde edilen doymuş ester bazlı tam sentetik, çinkosuz hidrolik
yağ. Avrupa Ekolojik Tanımlamasını (European Eco Label) karşılayan yağlayıcı kullanımının salık verildiği
hidrolik sistemlerde kullanılır.

Türbin Yağları
PANOLIN TURWADA SYNTH
Özellikle hidroelektrik makina/ekipman ihtiyaçları için tam sentetik, hızla biyolojik olarak parçalanan
yağlayıcı. Uygulamalar: Su türbinlerinde yağlama, rulman ve regülatör yağlayıcısı.

PANOLIN TURWADA SYNTH E
Doğal olarak yenilenen kaynaklara dayalı hidroelektrik makina/ ekipman ihtiyaçlarını karşılamak üzere
tam sentetik, hızla biyolojik olarak parçalanan yağlayıcı. Uygulamalar: Su türbinlerinde rulman ve regülatör
yağlayıcısı.

PANOLIN TURWADA S 220 LL
Doğal olarak yenilenen kaynaklar kullanılarak elde edilen doymuş ester bazlı tam sentetik, çevre dostu
türbin/regülatör yağı. Eski su türbinlerinde açık yağlama noktaları için.

Zincir Yağları
PANOLIN CHAINLUBE B 80
Tam sentetik, hızla biyolojik olarak parçalanan zincir sistem yağlayıcısı. Uzun kullanım sürelerinde ve
yüksek ısılarda dahi reçineli tortu bırakmaz. Uygulama: tüm mevsimlerde.
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Daha yeşil gelecek için PANOLIN

PANOLIN etiketleri – çevre duyarlılığının değerlendirme kriterleri

«CO2 Reduction Footprint», «GREENMACHINE» ve «GREENMARINE» PANOLIN AG, Switzerland tescilli
markalarıdır.
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