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A JELENLEGI EURO 5 ÜZEMANYAG SZABVÁNY FÖLÖTTI LEGSZIGORÚBB KÖVETELMÉNYEKNEK 
MEGFELELŐ ECO-ÖKO CÍMKÉS ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG SZABVÁNY KRITÉRIUM 

 GREEN PLUS ÉGÉSKATALIZÁTORRAL ÉRHETŐ EL, ELŐNYEI: 

 
EMBER-, MOTOR-, ÜZEMANYAG ÉLETTARTAM JAVULÁS, KLÍMAVÁLTOZÁS LASSÍTÁS 

15 évvel ezelőtt már több mint 40%-kal több volt az üzemanyag és kemikáliák miatti halálozás, 

daganatos megbetegedés, stroke, allergia, asztma, vérkeringési és tüdő panasz a mezőgazdasági 

dolgozók és üzemanyaggal foglalkozók körében és környezetében, az arány évről évre növekszik. DE! 

Kimutatottan kisebbek a számok és a kockázat azokon a területeken, ahol az üzemanyagokat Green 

Plus hatóanyaggal használják törvény által kötelezően vagy a Green Plus versenyelőnyt kihasználva  

más üzemanyag társaságokon keresztül nagyobb területi lefedettséggel. Motorgaranciát nem 

befolyásol. https://www.tceq.texas.gov/airquality/airsuccess/airsuccessemissions  

 

A kipufogó mérgező anyagok nagy része káros a talajra, a növényre, állatokra is, a lassú haladású 

traktorok, kombájnok, targoncák, kalmárok vezetői folyamatosan belélegzik még a légkondicionált 

kabinban is. Az égetésből eredő emisszió gyorsítja a globális felmelegedést (kiszámíthatatlan és 

gyakoribb extrém időjárás, tervezhetetlenné váló mezőgazdasági munkatervek. új kártevők, vírusok), 

legyengíti, megbetegíti az állatokat is. A nem mérgező, környezetre, emberre, motorra nem káros 

Green Plus hatóanyag környezetbarát, 22 éve ipari stratégiai üzemanyag komponens, drasztikusan 

csökkenti az elégetett üzemanyag károsanyag kibocsátását (füst -50-99%), tervezhetőbbé teszi az 

életet. A mezőgazdaságot is sújtó klímavészhelyzet minősített és ENSZ által is javasolt megoldása. A 

Green Plus által javult üzemanyag és gyulladási-égési állapot egészségjavító szerepe óriási. Extrém 

időjárási körülmények és terhelések esetén is kedvezőbben hat az alkatrészekre, csökkenti a kopást, 

lerakódásokat, könnyebben égeti el a vizes üzemanyagot. Elkerülhető a motorgenerál javítás, tiszták 

maradnak az alkatrészek (Bosch diesel adagoló Benedeczki szerviz – Kecel, Juhász Gyula adagoló javító 

mester -Székesfehérvár, VOLVO szerviz – AU), csökken a motorolaj, AdBlue, üzemanyag beszerzési, 

DPF, SCR, EGR, regeneráló, utánégető, katalizátor, injektor, adagoló, AdBlue és kipufogó rendszer 

javítási költség. A motorikus elavulás kinyújtása miatt az új beszerzések évekkel kitolhatók, az 

élettartam többszöröződött. A hatóanyag több katalizátor csoportból áll, így több kedvező hatást tud 

kiváltani az üzemanyagtároló terminál/tank-tól a kipufogó végéig a kíméletes tisztítás mellett. Nagyon 

kis mennyiség képes nagy mennyiségű szilárd, folyékony és légnemű tüzelőanyag kezelésére, 

javítására, kondicionálására, felminősítésére. Csökkenti az üzemanyag tárolási, sűrűsödési, 

átfolyási, lerakódási, savasodás, nyálkásodás, rozsdásodás, gyulladási és bio komponens 

problémákat, biobarát. http://www.greenplusfuel.com/green_plus_biofuel_hu.htm 0%-100% 

biotartalmú üzemanyagokhoz. 

ZÖLD CERTIFIKÁCIÓ - MEGNYERT PÁLYÁZATOK 

A kilistázott több mint 500 előny része, a forgalmazó által kiállított öko-innovációs energiahatékonysági 

fenntarthatósági tanúsítvány. Minden típusú pályázat esetén, az elbírálási szempontok között sok 

https://www.tceq.texas.gov/airquality/airsuccess/airsuccessemissions
http://www.greenplusfuel.com/green_plus_biofuel_hu.htm
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olyan szerepel, melyre a Green Plus hatóanyag igazoltan, akkreditáltan képes, emiatt már több 

vállalkozás nyert szerződést, tendert, pályázatot, plusz pontot az igazolt hatóanyag használatával. 

ADÓCSÖKKENTÉS 

a Green Plus hatóanyag és a hozzá csatolt „fekete doboz” automata precíziós okosadagoló – 

diagnosztikai rendszer az adóból beruházásként vagy társasági adóból is leírható energiahatékonysági 

beruházásként 5+1 éven keresztül. A „fekete doboz” rendszer egyéb mezőgazdasági, állattartó, 

növénytermesztési, földművelési, aratási, vad-, halgazdasági tevékenységekhez, precíziós 

gazdálkodáshoz, ügyvitel, számvitel tevékenységekhez is használható. 

http://www.greenplusfuel.com/3b_green_plus_precizios_okosadagolo_rendszer.html  

ECO-ÖKO CÍMKÉS ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG 

A világ eddigi legszigorúbb üzemanyag szabvány kritériumát eddig csak a Green Plus hatóanyaggal 

képesek teljesíteni az üzemanyagok (tényleges és együttes javulás az élettartamban, minimum 7% a 

teljesítményben és üzemanyag fogyasztásban, 30% a károsanyag kibocsátásban). A Green Plus eco-öko 

címke, az ENSZ kormányzati vezetőket és nemzetközi hatóságok vezetőit képző- és kutatóintézetektől 

a certifikációk certifikációja, több mint 20 éves tesztelés és vizsgálatok eredménye. Biztosan találkoztak 

már a világon megtalálható több mint 20 000 hatékonyságjavító anyag közül néhánnyal, a különbség 

az, hogy itt extrém körülmények között is van tapasztalható előny, 2005 óta törvényben, az 

olajtársaságok által név szerint kötelezően választott környezetbarát üzemanyag alkotóelem. A 

legszigorúbban ellenőrzött 40 milliárd liter gázolaj feljavítása Green Plus hatóanyaggal meghatározó 

szerepet játszott Texas államaiban a 35% népegészség javuláshoz (asztma, allergia, szív- érrendszeri-

, tüdő-, vérkeringési problémák, rák, halálozási arány csökkenése). A Green Plus benzinkutak forgalma 

15-300%-os javulást mutat. https://youtu.be/Zv10aI3RkPY  még 600 öko-címkés Green Plus 

benzinkút 

ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS JAVULÁS + TELJESÍTMÉNY JAVULÁS, DE ÉLETTARTAM NÖVELÉSSEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Green Plus tartalmú üzemanyagok nem agresszívak, használatukkal ugyan már rövid időn belül 

mérhető pozitív javulás, de a nagyobb mértékű javulások folyamatos használattal mutatkoznak még 

http://www.greenplusfuel.com/3b_green_plus_precizios_okosadagolo_rendszer.html
https://youtu.be/Zv10aI3RkPY%20%20+600


TÖBB AZ EGYBEN ÉLETTARTAM JAVÍTÓ ÉS TELJESÍTMÉNY NÖVELŐ ÜZEMANYAG KONDÍCIONÁLÓ 

évről évre is. Az is megfigyelhető minden fékpadi mérés esetében, hogy a felső motorterhelési 

tartományban nem feszíti túl a terhelhetőségi tűréshatárt, itt kisebb a teljesítmény növelés, míg a 

kezdeti terhelés felvételkor (elindulás, munkakezdés, gyorsítás) és kisebb terhelések esetén erősebb a 

hozzáadott teljesítmény. Ha a legfelső tűréshatár közelében is ugyanakkora nyomaték és lóerő 

növekedést végezne, akkor nem volna képes élettartam növelésre. A maximum és minimum terhelési 

értékek átlagából jön ki egy 10-12%-os teljesítmény és üzemanyag fogyasztás javulás. 

 

Mélyszántásban 7-15% javulás, talajhántásban 10-20%, aratásnál, öntözésnél és vetésnél 10% és 25% 

között. Átlagosan tud teljesülni 10% javulás Európában üzemanyagfelhasználásból és teljesítmény 

javulásból, melyek nagy része a technológia által biztosított motorikus terhelési veszteségek 

csökkentéséből adódik (kevesebb vibráció a nagyobb felületű és térfogatú égésből adódó tolóerő 

miatt, a hagyományos kis térfogatú égés és oldalirányú tolóerő helyett). A fenti tapasztati eredmények 

1700-nál több laboratóriumi, gyakorlati mérés alapján alakultak ki, melyek az oktatási-

munkaanyagban, esettanulmányok rövidített bemutatójában találhatók aláírt, lebélyegzett referencia 

levelekkel: www.greenplusfuel.com/gphu2020.pdf . Rövid riport: https://youtu.be/r7A-LJ354Bw 

KarcFm Kárpát Export riport, https://youtu.be/iKiuvPvykcA agroinform riport, további 

MEZŐGAZDASÁGI SZAKMAI CIKKEK, RIPORTOK, MEGJELENÉSEK, SZAKMAI ELŐADÁSOK Green Plus-ról 

Helyi televíziók, mezőgazdasági konferenciák, mezőgazdasági kiállítások, Gazdasági Rádió, PREcíziós GAzdálkodás konferencia, Agroinform, 

Haszonagrár, Agronapló, Agrárélet, Agrárium, stb. https://youtu.be/Z3CB9ToCxp0 Green Plus spot https://youtu.be/_9oJvkmGBTk Green 

Plus Agip 

https://youtu.be/iYpFdS7FTpY szénerőműves okosadagoló 
https://youtu.be/JuBbNgT3KvE filter teszt koromlerakódás vizsgálat 
https://youtu.be/PX4-KZ1XwpU Green Plus adagoló automata benzinkutakon, GreenBOT 
https://youtu.be/U1D7YiCtSqo prémium üzemanyag kontra Green Plus üzemanyag 
https://youtu.be/MqHzYuVdQSY fűnyíró megjavulása Green Plus hatóanyaggal 
https://youtu.be/QT2eAr6Z3iM Sipi-Suli autós-motoros iskola 
https://youtu.be/iDQhYdZOZbc Kanizsai polgármesteri hivatal, előadás, Bíró Péter üzemanyag fogyasztás teszt szakértő 
Rengeteg jót teszünk a gépünkkel, ha ezt az üzemanyag-adalékot használjuk - Agroinform.hu 
Agrárágazat – 2020. Szeptember – Agrárágazat (agraragazat.hu) 104-107o. Elvek és Érvek természeti katasztrófák és extrém időjárás idején 
Kinek az érdeke az üzemanyag mennyisége és minősége? - Transpack magazin 
https://youtu.be/0Xfxa5aU8a4 Thaiföldi Innovációs Expo főelőadás az ENSZ Energia Átmeneti Üzemanyag világprogramról 

HASZNÁLAT 
 

A 2005 óta világgyőztes Green Plus füstcsökkentő, azonosító sorszámmal ellátott literes vagy hordós 
csomagolású. 1 darab 205 literes hordó 4 100 000 liter üzemanyagot kondicionál, javít és minősít fel.  
 

Az 1 literes koncentrátumokat többféle töménységből választják a vevők aszerint, hogyan egyszerűbb 
az üzemanyagot legkönnyebben és legegyszerűbben feljavítani. A leghígabb kiszerelés 1: 1 000 
koncentrátum 1000 literhez elegendő hatóanyag, 1 deciliter 100 literhez, 1 kupak 35-40 literhez, 1 
milliliter 1 liter üzemanyaghoz elegendő. Legkisebb rendelhető mennyiség 1 karton, 15 darab flakon. 
A flakonok igény szerint lehetnek különböző töménységűek is. 
1: 1000 ezer liter üzemanyaghoz (FEHÉR KUPAK), 1: 4 000 négyezer literhez (VILÁGOSKÉK KUPAK), 1: 

5 000 ötezer literhez (SÁRGA KUPAK), 1: 10 000 tízezer literhez (PIROS KUPAK), 1: 20 000 húszezer 

literhez (SÖTÉTKÉK KUPAK), 1:50 000 ötvenezer literhez (FEKETE KUPAK) és így tovább 100 millió literig. 

ENSZ tanúsítványok a Green Plus Csoport által teljesített Fenntartható Fejlődési Célokról:  

http://www.greenplusfuel.com/gphu2020.pdf
https://youtu.be/r7A-LJ354Bw
https://youtu.be/iKiuvPvykcA
https://youtu.be/Z3CB9ToCxp0
https://youtu.be/_9oJvkmGBTk
https://youtu.be/iYpFdS7FTpY
https://youtu.be/JuBbNgT3KvE
https://youtu.be/PX4-KZ1XwpU
https://youtu.be/U1D7YiCtSqo
https://youtu.be/MqHzYuVdQSY
https://youtu.be/QT2eAr6Z3iM
https://youtu.be/iDQhYdZOZbc
https://www.agroinform.hu/gepeszet/felsorolni-is-nehez-mennyi-jot-teszunk-a-gepunkkel-ha-ezt-az-uzemanyag-adalekot-hasznaljuk-44236-002
https://agraragazat.hu/kiadvany/agraragazat-2020-szeptember/
https://transpack.hu/2020/09/14/kinek-az-erdeke-az-uzemanyag-mennyisege-es-minosege/
https://youtu.be/0Xfxa5aU8a4

