Fuel Economy
Имате сериозни
причини да желаете
да намалите
експлоатационните
си разходи

Труден пазар, характеризиращ се с общ спад на
дейността, повишена конкуренция ... и инвестиции за все по-скъпо оборудване.
Ограничителни норми: на национално ниво,
изискванията повишават Вашите разходи (разпоредби относно време на шофиране и т.н.); на
европейско ниво, политиката по отношение на
околната среда изисква Вашето оборудване да
отговаря на стандартите “Евро 4” и “Евро 5”.
Цените на горивата непрекъснато растат. При
пробег от стотици хиляди километри годишно,
разходите за гориво достигат до 20% от Вашите
експлоатационни разходи.

Ние разполагаме с
отлични решения.
Осъществете истинска
стратегия със
смазочните продукти
на ТОТАЛ!

Продукти, одобрени
от производителите на
автомобили
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Това, което високо ценя в ТОТАЛ Лубрикантс, е тяхната
добросъвестност. При продуктите от гамата “Fuel
Economy” за смазване на компонентите на камиони,
ние получаваме най-доброто съчетание. Не те карат
да купуваш 36 различни масла, когато за смазването
на няколко компонента на задвижващата верига може
да се използва едно и също масло. Освен това, ТОТАЛ ни
предоставя изключителни услуги. Така например, АНАК
ни облекчава живота: използваме комплекта за маслени
проби и ги изпращаме на АНАК, за да ги анализира. След
това те ни изпращат точна оценка на състоянието
на износване за всеки един от различните видове
компоненти. Виждаме, че поддръжката и начините за
постигане на цялостно намаляване на разходите
чрез продуктите, консултациите и услугите,
са много добре обмислени.

ДВИГАТЕЛИ И
ТРАНСМИСИИ
ЗА КАМИОНИ

Fuel Economy

Стратегия за мазане,
доказала своята
ефективност

Широка гама от минерални
и синтетични смазочни
продукти с изключителни
експлоатационни качества

Новаторски услуги,
специално разработени
за клиента

“Fuel Economy”:
ефективна и доказана
стратегия...

Икономисват се до 1 664 Евро от годишните
Ви разходи за един камион*
Възползвайте се от най-добрия
съвет
УНИКАЛНО СИЛНИ ПРОДАЖБИ

Достъп до повече
от 25 възможни
решения

Смазочните продукти на ТОТАЛ се продават с
изключителна сила сред професионалистите в
областта на транспорта в Европа (450 дилъра в
Европа).
АНАК

Тези продукти покриват 100% от изискванията на
парка от камиони в Европа. Експлоатационните им
качества спомагат за удължаване на живота на Вашите
автомобили и намаляват броя на посещенията в
сервиза.
Гамата продукти “Fuel Economy” още повече намалява
Вашите разходи. Това означава употреба на продукти,
резултат от нови технологии по цялата верига на
силовото задвижване.

С продуктите
“Fuеl Еconomy”
Вие печелите до 1 664 Евро
на година за всеки камион*
* В сравнение със стандартните смазочни материали

Освен това получавате и други много ценни
предимства:
удължен живот на Вашите автомобили,
чисти бутала,
намаляване разходите за поддръжка,
по-голям принос към опазването на околната
среда.

Диагностика на всички механични компоненти на
Вашите камиони:
> маслени проби по време на работа,
> експертен системен анализ,
> изчисляване на фактора на действително
износване на двигателя.
ЛУБКОНСУЛТ
Екстранет мрежа за онлайн достъп до
препоръките на производителите.

Улеснете живота си
АDBLUE
Химичен продукт, съчетан с технологична
система SCR (селективна катализаторна
редукция), за да се отговори на изискванията на
стандартите “Евро 4” и “Евро 5” за околната среда.
ВИЗИОСТОК
Нова компютъризирана система за наблюдение
на наличното количество смазочен продукт в
резервоарите.

Примерна транспортна компания:
> Брой камиони
100 камиона
>С
 реден годишен пробег
100 000 км
за един камион
> Общ годишен пробег
10 000 000 км
>С
 реден разход на дизелово
35 литра
гориво на 100 км за един камион
>О
 бщ годишен разход на дизелово 3 500 000 литра
гориво (за всички камиони)
> Средна цена на горивото
1.3 Евро за литър
>О
 бщо фактурирани разходи
4 550 000 Евро
за горивото на година
>И
 кономия на гориво,
1.28 л/100 км
сертифицирана от Millbrook
при използване на FE**
>И
 кономия на общия годишен
128 000 литра
разход на гориво
>И
 кономия на фактурираните
166 400 Евро
общи разходи на гориво за година
т.е. 1 664 Евро годишно за всеки камион*
* В сравнение със стандартните смазочни материали ** Икономия на гориво

Експлоатационните данни са сертифицирани
посредством най-строги тестове
МILLBROOK PROVING GROUND LTD
Millbrook Proving Ground Ltd. представлява независима
организация за извършване на тестове и център за
развитие. Тя е оправомощена да извършва тестове от
Агенцията за сертифициране на превозни средства.
UТАC LABORATORY
UTAC Laboratory предоставя експертни услуги на
европейски и международни органи и организации.

