


I. Informacje organizacyjne dotyczące przetargu

WSTĘP DO SERWISU OLEJOWEGO - PREZENTACJA PODR ĘCZNIKA SMAROWNICZEGO LOTOS OIL



•

WYMIARY FUNKCJONOWANIA MARKI LOTOS - TRANSFER WARTOSCI POMIĘDZY MARKAMI

MARKA KORPORACYJNA

MARKA W KATEGORII PALIWOWEJMARKA W KATEGORII OLEJOWEJ

OLEJE SILNIKOWE LOTOS WSPIERANE SA PRZEZ MARKĘ PALIWOWĄ I KORPORACYJNĄ.



ROZWÓJ I SERWIS 
OLEJOWY



ROZWÓJ I SERWIS OLEJOWY TO:
m.in. doradztwo oraz szczegółowe analizy 
naszych olejów stosowanych w 
najcięższych warunkach sportów 
motorowych i  w warunkach 
przemysłowych  które w konsekwencji 
pozwalają nam czynić nasze produkty 
jeszcze bardziej doskonałymi. 



• Obsługa szkoleniowa KIA LOTOS RACE 2011

• Prowadzenie szkoleń dla klientów

• Wsparcie techniczne rajdów 4x4 Freelander Trophy, Poland 
Trophy

• Udział w pracach Europejskich Stowarzyszeń Smarowniczych i 
Olejowych (ELGI oraz ATIEL)

• Aktywny udział w konferencjach i szkoleniach branżowych

Działalność szkoleniowa 

oraz wsparcie techniczne:

• MICHELIN Polska

• SEMPERIT

• SAINT GOBAIN

• BUMAR

• PROMOT

• i wiele innych FIRM…

Klienci Serwisu Olejowego



PODRĘCZNIK 



� Zapytania z call center

� Pytania od uczniów i studentów o podstawowe informacje 

techniczne

� Dyskusje podczas szkoleń i seminariów

� Spotkania targowe

� Bezpośredni kontakt z klientem

� Realne problemy eksploatacyjne z tytułu  niewłaściwego 

doboru środków smarowych 

Podręcznik smarowniczy. Przyczyny publikacji.



� „Co to są oleje syntetyczne ?”

� „Jak działają dodatki uszlachetniające ?”

� „Na czym polega podział olejów bazowych na grupy ?”

� „Czym różnią się oleje hydrauliczne klasy HL , HV i HLP ?”

� „Czy oleje przekładniowe oparte na PAO są mieszalne z olejami 

na PAG-ach ?”

� „Jak często trzeba wymieniać olej w maszynie ?”

� „Czy można zmienić olej na inny ?”

� „Czy  można obniżać koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa  za 

pomocą doboru olejów ?”

� „Jaką lepkość wg ISO ma olej przekładniowy w klasie SAE 80W ?”

Podręcznik smarowniczy. Przyczyny publikacji.

Najczęściej pojawiające się pytania.



Zapotrzebowanie na:

� Wiarygodną, i drukowaną publikację, 

� poświęconą w pierwszej kolejności olejom hydraulicznym i 

przekładniowym 

� napisaną w przystępny sposób, 

� wydaną w poręcznym formacie

Podręcznik smarowniczy. Przyczyny publikacji.

Podsumowanie.





� 52 strony 

� 15 tabel

� 10 rozdziałów

� 4 autorów 

� 1 podręcznik 

Podręcznik smarowniczy. 

Podsumowanie.



















INFORMACJE PRAKTYCZNE – CIĄG DALSZY





PORÓWNANIE KLAS LEPKOŚCI– CIĄG DALSZY





KLASY CZYSTOŚCI OLEJÓW – CIĄG DALSZY









DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



UWAGA – LOTERIA

SPRAWDŹ SWÓJ
EGZEMPLARZ!


