Statoil Lubricants

Statoil Lubricants företagspresentation

2

Statoil Lubricants

3

Povedzte nám,
v akých podmienkach
pracujete, a my
nájdeme správne
riešenie
Pokiaľ ide o mazivá, neexistuje univerzálne riešenie vhodné do všetkých
podmienok a oblastí použitia. Spoločnosť Statoil Lubricants vám však
pomôže nájsť vhodné mazivo do akýchkoľvek podmienok.
Povedzte nám, v akých podmienkach pracujete, a my pre vás nájdeme trvalo
udržateľné vysokokvalitné mazivo, ktoré pomôže zvýšiť produktivitu
a optimalizovať výkonnosť vašej spoločnosti. Okrem toho, že vám pomôžeme
vybrať si správne produkty, postaráme sa aj o všetko, čo súvisí s ich použitím.
Naše produkty vyvíjame so zreteľom na budúcnosť a tak, aby spĺňali
najprísnejšie výrobné požiadavky. Ponúkame komplexný sortiment mazív,
ktoré spĺňajú všetky potreby prevádzky a vychádzajú z najnovších výskumov
v tomto odvetví. Mnoho z našich najlepších mazív patrí aj medzi tie
najšetrnejšie z hľadiska ochrany životného prostredia.
Dlhodobým partnerom ponúkame všetky naše odborné znalosti – od
výskumu až po konečný produkt. Vždy úzko spolupracujeme so zákazníkmi
a vo všetkých etapách s nimi zdieľame získané skúsenosti. Naši osobitne
vyškolení technici a motivovaní predajcovia sú vám neustále k dispozícii.
Preto nás môžete stretnúť rovnako často v dielni, aj za rokovacím stolom.
Neustále sa snažíme poskytovať špičkové služby a vysokokvalitné, trvalo
udržateľné riešenia, ktoré pozitívne ovplyvnia spoľahlivosť prevádzky,
produktivitu a hodnotu vašej spoločnosti – dnes aj v budúcnosti.
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Komplexná
odbornosť
Statoil Lubricant je škandinávska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na mazivá
– od molekulárnej úrovne až po finálne produkty pripravené na použitie.
Ako súčasť skupiny Statoil Fuel & Retail máme viac než 100 rokov skúseností s prevádzkovaním podnikov v Škandinávii, Poľsku, Pobaltí a Rusku,
pričom všade uplatňujeme rovnako vysoké kvalitatívne štandardy.
Ponúkame viac než 700 výrobkov pre mnoho segmentov trhu vrátane
spracovateľského priemyslu, obrábania kovov, energetického hospodárstva,
ťažkej dopravy, automobilového priemyslu, stavebníctva, lesného
hospodárstva a mnohých ďalších. Naše portfólio produktov zahrnuje širokú
škálu mazív, ako napríklad štandardné minerálne oleje či najnovšie syntetické kvapaliny, ktoré spĺňajú požiadavky výrobcov pôvodných zariadení
(OEM). Úzka spolupráca so zákazníkmi nám poskytuje podrobné znalosti
podmienok a uplatnenia mazív v jednotlivých odvetviach.
						
Naše produkty vyrábame vo vlastných podnikoch v mestách Nynäshamn vo
Švédsku a Ostrowiec v Poľsku. Predaj zabezpečujú priamo odborní predajcovia
alebo naši distributéri v ďalších štyroch krajinách strednej a východnej Európy.
V našom podnikání sa opierame o dlhoročné skúseností a znalostí v oblasti
vývoja produktov. Môžeme preto prebrať plnú zodpovednosť za celý hodnotový reťazec od výskumu a výroby až po vývoj najnovších mazív budúcnosti.
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Znalosť reálnych
podmienok vedie
k najlepším
výsledkom
Spoločnosť Statoil Lubricants charakterizuje úsilie byť vždy tam, kde sa
odohráva to podstatné. Preto sa naše výskumné a vývojové pracoviská
nachádzajú hneď pri výrobnom závode v meste Nynäshamn.

ISO

Len na skok od našich laboratórií sa nachádzajú cisterny plnené surovou
naftou a miešanie výrobkov sa uskutočňuje menej
Celá výroba je certifikovaná než sto metrov od miesta, kde vyvíjame ich zloženie
v súlade s environmentálnymi pre potreby budúcnosti. Vďaka tejto tesnej spoluprámedzi výskumom a výrobou môžeme naše proa kvalitatívnymi normami cidukty
neustále zlepšovať a testovať ich v reálnych
9001:2008 a ISO 14001:2004 podmienkach.
Aby sme sa udržali na špici, spolupracujeme s univerzitami a pravidelne si
vymieňame poznatky s odborníkmi mazív z celého sveta.
V každom odvetví moderného priemyslu sa uplatňujú vysoké štandardy
bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia. Naše podniky preto musia spĺňať prísne kvalitatívne normy, a to aj v oblasti ochrany životného prostredia. A skutočne ich spĺňajú. Cesta k výnimočnosti sa začína v laboratóriu
a pokračuje cez výrobu až po doručenie výrobku priamo k našim zákazníkom.
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Zdieľanie znalostí
zabezpečuje
najlepšie výsledky
Pre spoločnosť Statoil Lubricants má mimoriadny význam pojem blízkosť.
Najlepšie totiž vystihuje náš prístup a charakterizuje naše aktivity. Pracujeme
v tesnej blízkosti trhu a dobre poznáme technické potreby našich zákazníkov.
Dovoľte nám nadviazať obchodné vzťahy s vašou spoločnosťu a pochopíte,
čo myslíme blízkosťou.
Vďaka našim znalostiam najnovších technológií a našim odborníkom vám
pomôžeme odhaliť osobitné potreby vašej spoločnosti a spôsob, ako ich
najlepšie splniť. Môže ísť o relatívne jednoduchú analýzu oleja alebo podrobné technické vyhodnotenie programu mazív, aby sme získali informácie
o stave vášho vozového parku a motorov.
Spoločne s vami a pri zohľadnení vašich možností vyberieme najvhodnejšie
riešenie mazív pre váš vozový park, stroje a prevádzky. Extrémne teplo,
extrémny chlad alebo mimoriadne zaťaženie? Škandinávske podnebie nás
naučilo vyvíjať mazivá, ktoré si nielen poradia s tými najťažšími podmienkami,
ale budú vyhovovať aj požiadavkám budúcnosti.
		
Sme presvedčení, že ako naši zákazníci budete prirodzene ťažiť zo skúseností, ktoré sme získali počas mnohých rokov. Poskytneme vám najlepšie
riešenie, ako môžete udržať svoju techniku v optimálnom stave. Vašich pracovníkov preto naučíme správne používať naše mazivá priamo na strojných
zariadeniach. Aj to je súčasťou našej komplexnej ponuky.
Môžeme vám tiež poskytnúť službu Total Fluid Management, ktorou preberáme plnú zodpovednosť za starostlivosť o mazivá vo vašej spoločnosti.
Súčasťou tejto služby je aj osobná zodpovednosť za všetkých členov nášho
servisného tímu za ošetrované zariadenia. To znamená, že naše znalosti sú
spoľahlivé a dostupné vždy, keď ich potrebujete.
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Spoločne sa
vydajme do
budúcnosti
Už viac než 20 rokov investujeme do vývoja nových mazív, ktoré musia
spĺňať neustále sa zvyšujúce požiadavky na výkon aj na ochranu životného
prostredia. Naša séria produktov Voľba šetrná k životnému prostrediu
(Environmentally Considerate Choice, ECC) obsahuje produkty, ktoré sú
biologicky odbúrateľné, šetria energiu alebo prispievajú k zlepšeniu
pracovného prostredia.
Vývoj produktov ECC charakterizuje vysoká motivácia našich pracovníkov
a snaha byť priekopníkmi v tejto oblasti mazív. Preto sme v danom segmente
dosiahli také výrazné úspechy a dnes môžeme s pýchou ponúknuť širokú
kolekciu produktov, ako aj špičkové znalosti v oblasti vývoja. Je to tiež jeden
so spôsobov, ako prevziať zodpovednosť za našu spoločnú budúcnosť.
Veď nakoniec ide o to, aby každá prevádzka fungovala co najhladšie a aby
sa zabezpečila čo najdlhšia životnosť vozového parku a motorov.
Sme si istí, že k tomuto úspechu môžu prispieť aj správne mazivá.
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Ďalšie produkty
Statoil
/ JET

Automatizované
čerpacie
stanice

Palivá pre
letecký
priemysel

Vykurovací olej, palivá pre
lodný a letecký priemysel

Dodávateľ leteckých
palív pre 80 letísk
v desiatich
krajinách

Približne
2300
čerpacích staníc

Na škandinávskom trhu
zaujímame vedúce postavenie a na našich čerpacích
staniciach každý deň
Statoil
obslúžime milión
Čerpacie
zákazníkov.
s tanice poskytujúce komplexné služby

Viac než 17000
zamestnancov…

Spoločnosť
kótovaná na
burze cenných
papierov v Osle
v roku 2010

…na našich
čerpacích
staniciach v Európe vrátane franchisingových prevádzok.

Statoil
Fuel Retail
Letecký priemysel

Statoil
Fuel & Retail
Popredná škandinávska
petrochemická spoločnosť
s podnikmi v Škandinávii,
Poľsku, Pobaltí a Rusku.
Ochrana životného prostredia
a kvalita
Celá výroba je certifikovaná v súlade s environmentálnymi a kvalitatívnymi normami ISO 9001:2008
a ISO 14001:2004

Statoil
Lubricants
Ponuka
približne 700
rozličných olejov
a mazív

Predaj mazív
a chemických látok

Predaj cez sieť
distributérov

Vlastní pracovníci
v Škandinávii, Pobaltí,
Poľsku a Rusku.

Ukrajina, Česká
republika, Slovensko
a Fínsko.

Naša ponuka
olejov a mazív:
Mnoho z nich
má označenie
Voľba šetrná
k životnému prostrediu (Environmentally Considerate
Choice, ECC).

Predávame
produkty pre:

Továrne
a výroba:

Automotive
Výroba vo
vlastných
podnikoch
v mestách Nynäshamn vo Švédsku
a Ostrowiec
v Poľsku.

Produkty
ECC prispievajú rozličnými
spôsobmi k ochrane
životného prostredia
bez toho, aby pritom
negatívne
ovplyvňovali
výkon
zariadení.

Manufacturing

Sawmills
& Forestry

Vlastný výskum
a vývoj v podniku
v Nynäshamne.
Pracujeme
v tesnej spolupráci s našimi
zákazníkmi a
univerzitami.

Metalworking

Marine

Power Industry

Building
& Construction

www.statoillubricants.com

Buses & Trucks

Oil & Gas

