


WIN – WIN DEAL AZ ÁLLAM, A FINOMÍTÓ, AZ ÜZEMANYAG 
FORGALMAZÓ, A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS A 

KONKURENCIA SZÁMÁRA
MI AZ A TAPASZTALT TÖBB MINT 500 ELŐNY?
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Green Plus® rövidített bemutató „Ablakon bedobott pénz” tartalomjegyzék

1. ÜZEMANYAG ECO-ÖKO CÍMKE VILÁGSZENZÁCIÓ – FIT FOR 55 KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A 
VERSENYTÁRSAK KÖZÜL

2. Automata okosadagoló kontroll és diagnosztikai rendszer
3. Bemutatkozás – Használatot kiváltó okok  - Teszt szolgáltatás - Biztonság 
4. Törvények, rendeletek szerinti alkalmazás, támogató levelek
5. Benzinkutas sikersztorik
6. Emisszió, teljesítmény és üzemanyag gazdaságosság tesztek
7. - Mezőgazdaságban, munkagépeknél
8. - Szállításban
9. - Tömegközlekedésben
10. - Hajózásban
11. - Szén- és olajtüzelésű erőművekben, repülőgépen
12. A hasznosabb égés folyamata
+    Ablakon bedobott pénz és hosszútávú javulás

A prezentáció adatai a Green Plus® Team, Bíró Péter tulajdonát képezik, bizalmasak, közlésük, másolásuk regisztrációköteles és

Bíró Péter engedélyéhez kötött. Partnereink egy része hozzájárult a vizsgálatok bemutatásához, más komoly partnerek titoktartási

kötelezettségi megállapodás tartalmaként nem szerepeltethetők, nem hozhatók szóba. 22 év alatti HR (pozíció váltások, munkahely

cserék), cégtulajdon és működési változások nem érintik a Green Plus® tesztek hitelességét, eredményeit, azok valósak és több száz

Gbyte és több ezer oldal adatállomány részei. Az itt található dokumentumok részleges kitekintésre adnak lehetőséget, csak

részinformációk, melyek kiegészítését Bíró Pétertől kell megkérni a teljes tájékozottság érdekében.
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MINŐSÍTETT ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG HASZNÁLAT



Amikor még csak 3 milliárd ember élt a Földön*, de olajkiömlések szennyezték a tengeri olajfúrások, hajós balesetek miatt az

óceánok, tengerek vizeit, sok fejlesztés indult az 1970-es években, hogyan gyűjtsék össze az olajszennyeződést. A szivacsos

összegyűjtő kísérletek is jóknak bizonyultak, de számos esetben csak meggyújtották a víz felszínén úszó olajat. Ez igen nagy

füsttel járt, ezért kezdett dolgozni a Biofriendly csapat, hogy az égetés kevesebb füsttel járó legyen.

A Biofriendly Green Plus® környezetbarát folyékony gyulladás és égéskatalizátor 1997-ben már megjelent a piacon, de sok

más kémiai katalizátorral ellentétben nagyobb hatékonyágú, nem mérgező, nem káros, több katalizátor csoportból álló

formula, melyből pár csepp is nagy hatással javít nagyon nagy mennyiségű tüzelőanyag gyulladást és égést.

2003-tól kapcsolódott be Bíró Péter levegőtisztasági misszióval a nemzetközi értékesítési, tesztelési, fejlesztési

folyamatokba, azóta több mint 1500 teszttel a háta mögött, saját protokollt dolgozott ki az objektív mérési módszerekre és

analízisek készítésére.

2003-tól a Green Plus emisszió csökkentő, már üzemanyag szabvány, több üzemanyag forgalmazói sikersztorival, 2005-től

szigorúbb követelményeknek megfelelő alacsony károsanyag kibocsátású üzemanyag szabvány komponens, 2019-től ENSZ

certifikált üzemanyag indexes és ökocimkés, a Párizsi Klímaegyezmény Fenntartható Fejlődési Céljainak mielőbbi elérése

segítésére.

Csapatunknak több mint 100 környezetbarát fejlesztése van, sok milliárdliter Green Plus üzemanyag eladással. De

elsődleges célunk a levegő minőség javítása, a környezet a klíma védelme, a klímaösszeomlás csökkentése. A Green Plus a

sok kiváló megoldás közül csak az egyik, de kihagyhatatlan szereplő a dekarbonizásiós zöldátmeneti folyamatban.

Mára százalékosan kimutatottá vált az is, hogy a Green Plus tartalmú üzemanyagok használata csökkentette a

halálozási arányt is.

E munkaanyag nem reklám vagy propagandaanyag, hanem esettanulmányokon, referenciákon és ok-okozati

összefüggéseken keresztül segíti azok munkáját, akik tenni kívánnak az élhetőbb világért. Természetesen a rövidített ~300

oldal minden egyes oldala mögött, komoly több száz oldal munkaanyag, tanulmány és leírás van, ez itt egy olyan

összefoglaló, mely érint több alkalmazási területet, hogy átfogóbb képet adjon arról a kilistázott 500-nál több elsődleges,

másodlagos, harmadlagos előnyről, melyet a Green Plus hatóanyag használata okozott, okoz.

Szeretettel ajánljuk korábbi szakmai támogatóink figyelmébe, akik segítették az ENSZ minősítésig tartó nagyon rögös utakat

kikövezni. *Világ népessége jelenleg: https://www.worldometers.info/world-population/

Háttérinformációk a Zéró Emisszió programban résztvevők számára
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https://www.climatechangenews.com/2015/08/18/terrifying-math-how-carbon-tracker-changed-the-climate-debate/

https://informationisbeautiful.net/visualizations/how-many-gigatons-of-co2/

1850 – 1999

között felhasznált

fosszilis energia 

mennyiségből

1010 Gigatonna CO2

150 év alatt 

keletkezett

15 év alatt

2000-2015-ig

500 Gigatonna CO2

2030-ig 1,5°C tartására

felhasználható

335 Gigatonna CO2

Igény és kínálat 2755 Gigatonna
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Milyen karbon büdzsével gazdálkodunk?



E
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AZONNALI ÁTÁLLÁSRA VAN SZÜKSÉG, TÚL GYORSAN VESZÍTJÜK EL A
SARKI JEGET, A LEZÁRT METÁNT, A KORALLOKAT, AZ ERDŐKET, AZ ÉLETEKET

AZ ENERGIAFORRÁS CSEREIDŐSZAK ALATT HASZNÁLT ESZKÖZEINKET, 
SZIGORÚBB SZABVÁNYÚ ÜZEMANYAGOKKAL KELL ELLÁTNI!

ERDŐTÜZEK 2019 
AUGUSZTUS, FOTÓ: NASA

FOTÓ: 
NASA

KLÍMAVÉSZHELYZET
KLÍMA ÖSSZEOMLÁS
KLÍMAKATASZTRÓFA

FENYEGETÉS
KITETTSÉG
KOCKÁZAT

https://www.youtube.com/watch?v=Z3CB9ToCxp0
https://www.youtube.com/watch?v=Z3CB9ToCxp0


MÁR NEM KELL KITALÁLNI
A

KANÁLBAN A MÉLYEDÉST

„TÖBB AZ EGYBEN” MEGOLDÁS KORMÁNYOK, 
ÜZEMANYAG- ÉS JÁRMŰGYÁRTÓK , ÜZEMELTETŐK RÉSZÉRE

RÉSZESE KELL LENNI A SIKERNEK
ÉS

KIHASZNÁLNI AZ INNOVÁCIÓBAN
ÉS SZABÁLYOZÁSBAN REJLŐ
TOVÁBBI LEHETŐSÉGEKET, 

ADÓKEDVEZMÉNYEKET !
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BEST PRACTICE-T
LEHET ALKALMAZNI,

ALKALMAZTATNI



• 1 + 1 MILLIÓ DOLLÁROS CSEPPENKÉNTI FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS,

• 10 000 000 000 000+ BIZTONSÁGOSABB ÉS GAZDASÁGOSABB KILOMÉTER,

• 70+ MILLIÁRD LITER FELJAVÍTOTT GÁZOLAJ ALACSONY KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁSÚ DIESEL TÖRVÉNY TELJESÍTÉSÉRE

• 2 MILLIÓ+ BÍRÓ PÉTER TESZTSZAKÉRTŐ ÁLTAL SAJÁT JÁRMŰVEL VEZETETT GREEN PLUS KILOMÉTER,

• 2000+ BÍRÓ PÉTER GREEN PLUS TESZT 19 ÉV ALATT,

• 500+ KILISTÁZOTT ELSŐDLEGES, MÁSODLAGOS, HARMADLADOS GREEN PLUS HASZNÁLATI ELŐNY,

• 100+ KÖRNYEZETBARÁT BIOFRIENDLY SZABADALOM,

• 90+ BÍRÓ PÉTER EGYÉB „KONKURENS” ADALÉK ÉS HATÉKONYSÁGJAVÍTÓ ESZKÖZ TESZT,

• 50 ÉV NEMZETKÖZI K+F+I ÉS GYAKORLATI HÁTTÉR (KÖRNYEZETVÉDELEM, OLAJIPAR),

• 20+ ÉV ENSZ KONTROLL ÉS VILÁGPIACI SIKEREK,

• 20+ ÉVE HŰSÉGES HAZAI ÉS NEMZETKÖZI VÁSÁRLÓK,

• 20+ ÉVE BENZINKUTAS GREEN PLUS TARTALMÚ ÜZEMANYAG FORGALMAZÁSI SIKEREK   -

• 15+ ÉVE TÖRVÉNY SZERINT KÖTELEZŐ ÜZEMANYAG ALKOTÓELEM RENDKÍVÜL SZIGORÚ KONTROLLAL,

• VILÁGELSŐ EMISSZIÓCSÖKKENTŐ (2005),

• ENSZ ÁLTAL JAVASOLT ÉS CERTIFIKÁLT A 2020-2050 ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG VILÁGPROGRAMBAN, A VILÁG ELSŐ ENSZ 

ECO-ÖKO CÍMKÉS MINŐSÍTÉSŰ ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG  SZABVÁNY KATEGÓRIÁS MEGOLDÁSAKÉNT KORMÁNYZATI 

FELHASZNÁLÁSRA (ETS) ÉS ALKALMAZÁSRA,  SZÉNLÁBNYOM ÉS ÜHG SEMLEGESÍTÉSRE ÉS CSÖKKENTÉSRE ENSZ BIO BOSSTER 

TANÚSÍTVÁNY, ENSZ CERTIFIKÁCIÓS FELTÉTELLÉ VÁLT A BIZONYÍTOTT HASZNÁLATA, GRCN GREENCOIN CERTIFIKÁCIÓ  

ENERGIAHATÉKONYSÁGI ÉS CO2 CSÖKKENTÉS IGZOLÁSI ESZKÖZ.

MEGBÍZHATÓSÁG, GARANCIA

15 000 ÓRÁNÁL TÖBB CERTIFIKÁLT GREEN PLUS TESZT

ENSZ ECO-ÖKO CÍMKE TANÚSÍTVÁNY     15 MILLIÓ TONNÁNÁL TÖBB CO2-T CSÖKKENTETT
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E gazdaságossági világgazgazdasági díj értéke és súlya a COVID-19

járványhelyzet okozta gazdasági visszaesések idején különösen nagy,

gazdasági növekedési képesség jellemezte a 2008-as gazdasági válság

idején is és napjainkban is 2004 óta a Green Plus Fuel technológiát

alkalmazó benzinkutakat és az ott tankolókat. WIN - WIN GREEN DEAL.

GREEN DEAL   KIUGRÁSI LEHETŐSÉG AZ ORSZÁGOK ÉS VÁLLALATOK RÉSZÉRE

peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 

BEST DOWNSTREAM COMPANY LETT   ÉSZAK-AMERIKÁBAN A    MARATHON

PETROLEUM

BEST DOWNSTREAM COMPANY ÉS

MOST SUSTAINABLE COMPANY LETT   LATIN-AMERIKÁBAN A GRUPO DISLUB

ECUADOR 

MIUTÁN MINDEN ÜZEMANYAG FORGALMAZÓ ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÓ

GAZDASÁGILAG HASZONNAL ALKALMAZZA AZ ECO-ÖKO CÍMKÉS GREEN

PLUS ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAGOKAT, NEM MINDEGY, KI AZ ADOTT

TERÜLETEN AZ ELSŐ ILYEN BENZINKÚT HÁLÓZAT.

NEM MINDEGY, KI LÁTJA-E EL A KÖZELI ÉS TÁVOLABBI TERÜLETEKET!

https://www.greenplusfuel.com/green_plus_gazdasagossagi_vilaggazdasagi_dij.htm
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BREF – LEGMAGASABB FOKÚ REFERENCIA (2005-)

BAT – LEGJOBB ELÉRHETŐ TECHNOLÓGIA

EEF – ECO-ÖKO CÍMKÉS ÜZEMANYAG (2019-)

ETF – ENERGIA ÁTÁLLÁSI (ÁTMENETI) ÜZEMANYAG KATEGÓRIA (2019-)

IPPC – SZENNYEZÉSI FORRÁSNÁL VALÓ KEZELÉS CSŐVÉGI MEGOLDÁSOK HELYETT  

EPA – AMERIKAI KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓK, 

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK (2001-)

LEF – ALACSONY KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁSÚ ÜZEMANYAG (2005-)

LCF – ALACSONY SZÉNLÁBNYOMMAL JÁRÓ ÜZEMANYAG (2005-)

SDG – FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK TELJESÍTÉSE A PÁRIZSI ÉGHAJLATVÉDELMI 

EGYEZMÉNY ALAPJÁN (2019-)

TCEQ TXLED   – TEXASI LEVEGŐMINŐSÉGI BIZOTTSÁG - TEXAS ÁLLAM ALACSONY 

KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁSÚ DIESEL TÖRVÉNYE (RENDELETE (2005-)

GSL - GOOD STANDING LETTER – MEGBÍZHATÓSÁGI, JÓ STÁTUSZ TANÚSÍTVÁNY

NOL . NHT         - MOTORGARANCIÁT NEM BEFOLYÁSOL, MOTORT, ALKATRÉSZEKET NEM KÁROSÍT (2001-)

EKR - ENERGIA MEGTAKARÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGI RENDSZER

SDG+ - Green Plus Okosadagoló (Smart Doser of Green Plus 2019-) 

MINŐSÍTÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK

1330/2011 (X.12) Kormány Határozat, 2008/50/EC, 2009/406/EC és a környezeti szennyezés keletkezés helyén való

kezelés elve automatikussá teszi a törvényi elrendelést a kötelező Green Plus® használatra.
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GFSQ           - GLOBÁLIS ÜZEMANYAG SZABVÁNYOS MINŐSÍTÉS (2003-)



Az olajipari világkonferenciákon tapasztaltak és olajipari vállalatokkal való egyeztetés alapján

elmondható, hogy csak olyan minőség gyártása a céljuk, amit még a szabályok, szabványok

legalacsonyabbként megengednek, elfogadnak – a tűréshatárokat is kihasználva. Csak akkor

hajlandók önszántukból előre lépni, ha azt valamilyen szabályozás előírja. Klímavészhelyzet van,

már minden lépést együtt kell megoldani a kormányokkal és az olajtársaságokkal. A

végfelhasználók szenvednek a rossz üzemanyag minőségtől, melyet eleve sokkal magasabb

minőségi szinten kellene a piacra vinni, hogy az extrém időjárási hatások által okozott teljesítmény

és állagromlás kevésbé legyen érezhető. A mai üzemanyagok korszerűtlenek, sem a toxikussági,

sem a kibocsátási, sem a teljesítmény mutatójuk már nem megfelelő. A szabványt szigorítani kell!

Bíró Péter

Az elmúlt

19 évben

30+ országot 

látogatott

meg,

további 40+

országgal 

tartja  a

kapcsolatot:

Klímavédelem,

Kutatás,

Fejlesztés, 

Innováció,

Tesztelés,

Gyártás, 

Disztribúció,

Képzés,

Konferencia,

Előadás,

Kiállítás,

Project,

Kormányzat. 
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A KLÍMAVÁLTOZÁS GYORSULÁSÁVAL EGYRE NEHEZEBB LESZ TELJESÍTENI A SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEKET

https://youtu.be/3Hrc1S3VHB4 4:29MARITIME WORLD SUMMIT, DUBAI, 2018

OLEOFUELS BIOFUEL WORLD CONFERENCE, HELSINKI, 2018

https://youtu.be/3Hrc1S3VHB4


https://youtu.be/0Xfxa5aU8a4THAIFÖLDI INNOVÁCIÓS 

EXPO EGYIK FŐELŐADÓJA

https://youtu.be/0Xfxa5aU8a4

ANGOL NYELVŰ ELŐADÁS

https://youtu.be/6VbZ4-2hz-g

THAI NYELVŰ ELŐADÁS

https://www.greenplusfuel.com/peter-biro-
energy-transition-fuel-ecolabel-ite2020.pdf
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https://www.greenplusfuel.com/peter-biro-energy-transition-fuel-ecolabel-ite2020.pdf
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25 év globális gyümölcse: 
a GREEN PLUS FUEL technológia ECO-ÖKO címke és 

ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG TERMÉK minősítés.
EU üzemanyag szabvány EURO 5, mi már az EURO 6+ minőséget adjuk.

50m3 Green Plus tartály

1 milliárd liter üzemanyag 

feljavításához elegendő 

hatóanyag

≥ 7% energiahatékonyság, 

≥ 7% CO2 és ÜHG 

kibocsátás és üzemanyag 

felhasználás csökkentés,

≥ 30% korom és finom 

porrészecske csökkenés.



oktatási anyag               peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 

A VILÁG ELSŐ ECO-ÖKO CÍMKE MINŐSÍTÉSE ÜZEMANYAGRA, 2019 01. 17.
20 évet átfogó alapos és szigorú jegyzőkönyv globális certifikációja az ENSZ Kormányzati Vezetőket Képző
és Kutató Intézetétől és a Nemzetközi Hatóságokat és Vezetőket képző és Kutató Intézetétől.. A Green Plus
technológia alkalmazásával a legszigorúbb szabványú, alacsony károsanyag kibocsátású, nagyobb
energiahatékonyságú üzemanyag minőség érhető el. A minden ország minden üzemanyagára vonatkozó
üzemanyag teljesítmény index meghatározásánál figyelembe vették a 2030-ban is teljesítendő és
teljesíthető értékeket. Az ENSZ GREEN PLUS - UNDP vizsgálat 1998-tól kezdődött. egyetemek,
kutatóintézetek, hatóságok bevonásával A füstmassza (opacitás) értékek 92,5%-ig csökkentek

Kormányoknak, olajtársaságoknak

≥ 7% CO2 és ÜHG csökkenési igazolás
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SZAPORODÓ TERMÉSZETI VÁLASZOK SÜRGETIK AZ EMISSZIÓ CSÖKKENTÉST, ENERGIAVÁLTÁST

US. DORIAN 2019,0.8 ABC NWS

IT. STROMBOLI – 2019.08  MTI

MEXIKÓ-JÉGESŐ – 2019.07  

ORIGO

ENERGIAVÁLTÁSI IDŐSZAK ÜZEMANYAGA

https://innovateuk.blog.gov.uk/2018/05/16/the-fine-line-between-an-energy-transition-and-an-energy-revolution/

https://innovateuk.blog.gov.uk/2018/05/16/the-fine-line-between-an-energy-transition-and-an-energy-revolution/
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A Párizsi Éghajlatvédelmi megállapodásban foglalt 17-ből

Az egyezményt
Magyarország is
aláírta

ENSZ minősítés: a Green Plus Csoport 7 Fenntartható Fejlődési Cél teljesítője

http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=129851
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KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A VERSENYTÁRSAK KÖZÜL LÉPÉSELŐNY 

ELINDULT A 2020-2050 ENERGIA ÁTMENETI 

ÜZEMANYAG VILÁGPROGRAM, 

Két és háromoldali 10+ éves stratégiai együttműködési

kormány megállapodásokat kötünk az ENSZ által

certifikált Green Plus Fuel technológia használatára,

mint hatékony megoldás a kormányok és

olajtársaságok részére, mellyel akkreditáltan

gyorsabban, egyszerűbben tudják teljesíteni a Párizsi

Klímaegyezményben vállaltakat

Az elmúlt 25 év bizonyította, hogy tartós

elégedettség mutatkozik valamennyi piaci

szereplő részéről, beleértve a konkurenciának

gondolt vállalatokat is. sok esetben a saját brand-

jük alatt a Green Plus név említésével vagy anélkül.

Minden ágazatot kedvezően érint, a mellékhatásként

jelentkező több mint 500 kilistázott előny miatt.

ENSZ ÁLTAL IS JAVASOLT MEGOLDÁS

ENSZ MINŐSÍTÉST ADUNK

ORSZÁGOKNAK,

VÁLLALATOKNAK



Németországban bevezették a részecskeszűrő ESZKÖZ használatát, a szigorúbb
környezetvédelmi normák teljesítésére, e technológia globálisan terjed (bár
tudjuk, hogy csővégi megoldás, és tudjuk, hogy veszélyes)

FIT FOR 55 KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A VERSENYTÁRSAK KÖZÜL

oktatási anyag               peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 

Nem példa nélküli tehát 1 technológia vagy 1 termék kötelezővé tétele és
országon kívüli megkövetelt elterjedése. A fentieknél biztonságosabb,
hatékonyabb, átfogóbb: a Green Plus® környezetbarát emisszió csökkentő
folyékony égéskatalizátor technológia alkalmazása. Az égésből eredő teljes
emissziós skálát csökkenti már a keletkezés helyén, nem csővégi megoldás, 10
évnél régebb óta törvényben alkalmazott és EURO normát már az üzemanyagnál
is képes javítani! Ezt a mintát kell Magyarországnak szélesíteni, hogy a globális
terjedésben és sikerben donor szerepű lehessen! Magyar innovációnk, az
automata Green Plus okosadagoló rendszer, magasabb környezetvédelmi,
PLUSZ EURO NORMÁT AD. Ezek stratégiai fontosságú megoldások. Teljeskörű
alkalmazás esetén együttműködési megállapodással garantált a hosszútávú
siker! GMO, vagy NETA 2011. évi CIII. törvényhez hasonlóan az egészséges
élethez való jogot és a fenntarthatóságot biztosítja, kiegészülve klímavédelmi és

energiaügyi, innovációs, iparstratégiai és valamennyi ágazati előnnyel.

TERMÉK használatát tették kötelezővé, hogy az EURO normák szigorítását
teljesíthessék, bevezették az AdBlue folyadékot, globálisan terjed (bár tudjuk,
hogy csak egyes gázokat képes csökkenteni és csővégi megoldás)



NŐ A KÖRNYEZETBARÁTABBNAK ÉS BIZTONSÁGOSABBNAK
GONDOLT TUDATOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

LÉTJOGOSULTSÁGA VAN AZ ÚJ SZIGORÚBB ÜZEMANYAG 
SZABVÁNY KRITÉRIUMOKNAK
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DUPLÁZÓDIK AZ ELEKTROMOS 
HAJTÁSÚ JÁRMŰ VÁSÁRLÁS ÉS 

HASZNÁLAT

https://villanyautosok.hu/2019/07/15/egy

re-nepszerubbek-a-tisztan-elektromos-

autok-magyarorszagon/

5,3%-KAL NŐTT 2018 ÉS 2019 
VISZONYLATÁBAN A PRÉMIUM  

ÜZEMANYAG VÁSÁRLÁS

http://petroleum.hu/uzemanyag-

forgalom-2019-01-2019-12/

https://villanyautosok.hu/2019/07/15/egyre-nepszerubbek-a-tisztan-elektromos-autok-magyarorszagon/
https://villanyautosok.hu/2019/07/15/egyre-nepszerubbek-a-tisztan-elektromos-autok-magyarorszagon/
https://villanyautosok.hu/2019/07/15/egyre-nepszerubbek-a-tisztan-elektromos-autok-magyarorszagon/
http://petroleum.hu/uzemanyag-forgalom-2019-01-2019-12/
http://petroleum.hu/uzemanyag-forgalom-2019-01-2019-12/


Green Plus® rövidített bemutató „Ablakon bedobott pénz” tartalomjegyzék

1. ÜZEMANYAG ECO-ÖKO CÍMKE VILÁGSZENZÁCIÓ – FIT FOR 55 KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A 
VERSENYTÁRSAK KÖZÜL

2. Automata okosadagoló kontroll és diagnosztikai rendszer
3. Bemutatkozás – Használatot kiváltó okok  - Teszt szolgáltatás - Biztonság 
4. Törvények, rendeletek szerinti alkalmazás, támogató levelek
5. Benzinkutas sikersztorik
6. Emisszió, teljesítmény és üzemanyag gazdaságosság tesztek
7. - Mezőgazdaságban, munkagépeknél
8. - Szállításban
9. - Tömegközlekedésben
10. - Hajózásban
11. - Szén- és olajtüzelésű erőművekben, repülőgépen
12. A hasznosabb égés folyamata
+    Ablakon bedobott pénz és hosszútávú javulás

A prezentáció adatai a Green Plus® Team, Bíró Péter tulajdonát képezik, bizalmasak, közlésük, másolásuk regisztrációköteles és

Bíró Péter engedélyéhez kötött. Partnereink egy része hozzájárult a vizsgálatok bemutatásához, más komoly partnerek titoktartási

kötelezettségi megállapodás tartalmaként nem szerepeltethetők, nem hozhatók szóba. 22 év alatti HR (pozíció váltások, munkahely

cserék), cégtulajdon és működési változások nem érintik a Green Plus® tesztek hitelességét, eredményeit, azok valósak és több száz

Gbyte és több ezer oldal adatállomány részei. Az itt található dokumentumok részleges kitekintésre adnak lehetőséget, csak

részinformációk, melyek kiegészítését Bíró Pétertől kell megkérni a teljes tájékozottság érdekében.
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MINŐSÍTETT ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG HASZNÁLAT



AUTOMATA SOFŐR FÜGGETLEN, PRECÍZIÓS  OKOSADAGOLÓ
DIAGNOSZTIKAI – MONITORING – KONTROLL

TELEMATIKAI FEKETEDOBOZ RENDSZER 

3B SDG+
EURO+
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AUTOMATA SOFŐR / KEZELŐ
FÜGGETLEN OKOSADAGOLÓ

100 mikroliter pontosság

KOMFORT ÉS BIZTONSÁG-/VÉDELEMFÜGGŐ IGÉNYEK SZERINTI RENDSZEREK
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Meglévő monitoring rendszerekhez illeszthető, kiegészítő vagy önálló

rendszer, biztonsági fokozatokkal, akár hologramos kivitel, vagy csak

precíziós adagoló, alkatrész ártól függő végárral 1000 – 100 000 euróig
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1. Benzinkúton 
üzemanyagba 
keverve, így tankolod 
töltőpisztollyal

2. Benzinkúton az 
üzemanyaghoz külön 
tankolod 
töltőpisztollyal a 
GreenBot 
automatából

3. Kiméréssel milliliter 
beosztás 
segítségével, 
kupakkal, 
fecskendővel vagy 
töltőpisztolyba töltve
és onnan a saját 
tartályba

4. Járműbe, telepi 
tartályra szerelt 
okosadagoló 
automatikusan 
adagol

hatóanyaggal így lesz az üzemanyag magasabb kategóriás



Green Plus hatóanyag felhasználás nem csak a finomítóknál, hanem magán vállalatoknál is

Ügyfeleink kedvelt Green Plus koncentrátumai 1000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 500 000

liter üzemanyagot kezelnek 1 literes flakonból, de ugyanígy kezelhető több millió liter is.

9m3 földalatti tartály fent és lent, jobbra 500 000 literes tartály.

Adagolást segítő jelzések.Svájci építőipari cég ReichmuthRomán mezőgazdasági vállalat AgroV.

Magyar mezőgazdasági vállalat F.A.ZRT Svájci építőipari cég Reichmuth
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1. Benzinkúton 
üzemanyagba 
keverve, így tankolod 
töltőpisztollyal

2. Benzinkúton az 
üzemanyaghoz külön 
tankolod 
töltőpisztollyal a 
GreenBot 
automatából

3. Kiméréssel milliliter 
beosztás 
segítségével, 
kupakkal, 
fecskendővel vagy 
töltőpisztolyba töltve 
vagy tanker lefejtő
csőbe és onnan a 
saját tartályba

4. Járműbe, telepi 
tartályra szerelt 
okosadagoló 
automatikusan 
adagol

hatóanyaggal így lesz az üzemanyag magasabb kategóriás

1: 1 000. 1 kupak 35 literhez   1 ml 1 liter üzemanyaghoz  1 liter 1000 liter üzemanyaghoz

1: 4 000 1 kupak 140 literhez, 1 ml 4 liter üzemanyaghoz

1 liter 4 000 liter üzemanyaghoz

1L    5 000 liter üzemanyaghoz

1L 10 000 liter üzemanyaghoz

1L 20 000 liter üzemanyaghoz

tölcsérrel is

szokták



KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A VERSENYTÁRSAK KÖZÜL
Versenyképesség javulás rezsi csökkentéssel a legkisebb költség elve mellett

Segíti a más energiaforrásra való átállási időszak gazdasági és emissziós nehézségeit,

új beruházásokra való gazdasági felkészülést, elavulási idő kinyújtását

ETS és emisszió előnyök (CO2, CO, PMx, NOx, SOx, VOC, O3, HC, THC, K Opacitás)

Okosadagoló diagnosztikai kontroll rendszer EURO+ kategóriásra minősítés (szalonban

maradt járművek, használt járművek felminősítése, vízi és légi járműhasználati

szigorítások könnyebb teljesítése, erőművek büntetéseinek csökkentése, szmog riadó

lenullázás, útdíj, kompdíj csökkentés, behajtási engedély erős környezetvédelmi zónába

Az okosadagoló rendszer a dobozban tartalmazza a hatóanyag tartályt, szünetmentes

tápegységet, szivattyút, szenzor/szonda jelfogadó és küldő egységeket vagy nagyobb

tartály igény esetén külön beépített vagy talapzathoz erősített oszlopból adagol és mér.
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AUTOMATA OKOSADAGOLÓ RENDSZER EGYSZERRE TÖBB TARTÁLYHOZ  ÉS ÜZEMANYAGHOZ IS

oktatási anyag         peter@greenplusfuel.com   www.greenplusfuel.com /hu.htm +36 30 33 22 666   
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KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A VERSENYTÁRSAK KÖZÜL
A környezetvédelmi szigorítások miatt szalonban várakozó, vagy
gyártóhoz visszarendelésre várakozó járművek esetén az okosadagoló
rendszer lehetővé teszi, azok hivatalos és leárazás nélküli értékesítését.

Értéknövelő tényezőként jelenik meg, hiszen a jármű, eszköz, munkagép
magasabb környezetvédelmi kategóriába sorolható, alacsonyabb
kibocsátásúvá válik, anélkül, hogy a motorhoz hozzányúlnánk. Az
adathamisítás ellen ellátott rendszer folyamatosan riportozza az
alacsonyabb károsanyag kibocsátású üzemanyag meglétét, melyet az
okosadagoló biztosít az öko címkés hatóanyaggal.

Felszerelése eszközökre, járművekre, munkagépekre alapvetően két
szerelési ponton érinti a korábbi állapotot értéknövelő beruházásként:

1. FMS/CANBUS adatátvitel vagy kapacitív szonda érzékelővel
csatlakozás az üzemanyag tartályba 8mm átmérőjű lyukon keresztül,
melyet járműbérleti szerződés alkalmával visszaszolgáltatott
járműben hagyva értéknövekedést jelent, kiszerelése egy IP68-as
szabványú lyuk tömítéssel a korábbi állapot visszaállítását jelenti.

2. Elhelyezés a motortérben vagy csomagtartóban vagy fülke hátfalán
belül vagy kívül vagy az üzemanyag tartály közelében 100 méteren
belül vagy az üzemanyag tartályra szerelve.
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KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A VERSENYTÁRSAK KÖZÜL
Élenjáró vezető szerep a LOW CARBON FUEL, LOW EMISSION FUEL, ENERGY

TRANSITION FUEL üzemanyag forgalmazásban, éghajlat-, környezet- és

egészségvédelemben, energiahatékonyságban, EURO 6-7-es minőségű üzemanyag

forgalmazás EURO5 helyett, ezt lehet új, szigorúbb szabványként alkalmaztatni.

Javult üzemanyag minőség miatt nagyobb belföldi és külföldi bevétel az üzemanyag

forgalmazóknak, hűségesebb visszatérő és új vásárlók

További külföldi bevételi, piacszélesítés lehetőség, a járművekre szerelt és a telepített -

GREENBOT – automata Green Plus adagolókkal. Smart Doser of Green Plus (SDG+).

https://youtu.be/PX4-KZ1XwpU

https://youtu.be/PX4-KZ1XwpU


Szénerőmű

automata 

Green Plus 

okosadagoló 

rendszer

diagnosztika,

kontroll és 

feketedoboz 

rendszer

SET Plan
(Strategig Energy 

Technology EU)

része is lehet

https://www.youtu

be.com/watch?v=

iYpFdS7FTpY
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KIUGRÁSI  LEHETŐSÉG A VERSENYTÁRSAK KÖZÜL
https://youtu.be/6nMTu6ZguOU

https://youtu.be/iYpFdS7FTpY

https://www.youtube.com/watch?v=iYpFdS7FTpY
https://www.youtube.com/watch?v=iYpFdS7FTpY
https://www.youtube.com/watch?v=iYpFdS7FTpY
https://youtu.be/6nMTu6ZguOU
https://youtu.be/iYpFdS7FTpY


2006-ban az

FMK008-as 
MÁV 
mérőmozdonyt 
már eleve úgy 
tervezték, hogy 
benne legyen a 
3B diagnosztikai 
rendszer.

Kialakítása, 
fejlesztése során 
a vagyon- és 
eszközvédelem, 
személy- és 
műszaki 
biztonság és a 
korlátlan 
bővíthetőség áll. 

Precíziós automata okosadagoló, diagnosztikai és

kontroll rendszer együttműködés
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http://www.gepcontroll.co.hu/



AUTOMATA SOFŐR / KEZELŐ
FÜGGETLEN OKOSADAGOLÓ

100 mikroliter pontosság

Betanított feltételek teljesülésekor azonosít, mutat 
engedélyez, mér, riaszt valós időben és archívban.
Korlátlan diagnosztikai funkcióval
- fizikai, kémiai, biológiai változások
- üzemanyag mennyiség és minőség
- 15°C hőkompenzáció, zónavédelem
- motor és kipufogó rendszer/füst
- alkatrészek, ajtók, ülések, elektronikák
- csatlakoztatott munkaeszköz
- Munkaterület figyelés, mérés
- kezelő / járművezető / pilóta
- Megrendelői igények szerinti adatok

Fekete doboz, ügyvitelhez, számvitelhez,
EKAER, útdíj, meteorológiai méréshez,
mezőgazdasági precíziós gazdálkodáshoz,
egyes munkaműveletek külön mérése, 
összehasonlítása, járművezetői stílus 
elemzés, hamisítás elleni védelemmel, 
biztonsági és beléptetési funkciókkal.

Járművekre, 
de nagy tartályokra vagy Greenbot-ként
üzemanyagtöltő állomásokra is szerelve.
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KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A VERSENYTÁRSAK KÖZÜL

VÉDELEM, BIZTONSÁG, KONTROLL



AUTOMATA SOFŐR / KEZELŐ
FÜGGETLEN OKOSADAGOLÓ

100 mikroliter pontosság

VAGYON- ÉS ESZKÖZVÉDELEM, ÜZEMANYAG FIGYELÉS, RIASZTÁS
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AUTOMATA SOFŐR / KEZELŐ
FÜGGETLEN OKOSADAGOLÓ

100 mikroliter pontosság
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AUTOMATA SOFŐR / KEZELŐ
FÜGGETLEN OKOSADAGOLÓ

100 mikroliter pontosság

Zóna figyelés és riasztás tiltott zónába lépéskor, vontatmányra, gépre, emberre
és munkaműveletre
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AUTOMATA SOFŐR / KEZELŐ
FÜGGETLEN OKOSADAGOLÓ

100 mikroliter pontosság

MEGRENDELŐ IGÉNYE SZERINTI INFORMÁCIÓK MÉRÉSE + TELJES ÜZEMANYAG KONTROLL
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AUTOMATA SOFŐR / KEZELŐ
FÜGGETLEN OKOSADAGOLÓ

100 mikroliter pontosság

Üzemanyag fogyasztások, fordulatszámok és teljesítmény – terhelés összehasonlítások

TERHELÉS ÉS MUNKAFOLYAMATOK MÉRÉSE. Nem elég ismerni a pontos
üzemanyag fogyasztást, mérni is kell, mire és hogy használja a gép és a kezelője.
Innen lehet tudni, mennyi a tényleges munka tényleges bekerülési költsége és
mennyi a nem munkára fordított kiadásunk, mi az üzemanyag fogyás valódi oka.

oktatási anyag           peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 



A VEZÉRLŐ, ADATKÜLDŐ ÉS DIAGNOSZTIKAI JELVEVŐ EGYSÉGEK ITT EGY
DOBOZBAN VANNAK A HATÓANYAG TARTÁLLYAL, EZ ITT EGY 3,5 LITERES
KIVITEL 70 000 LITER ÜZEMANYAG FELMINŐSÍTÉSÉRE ( A DÓZIST A VEVŐ
KÉRÉSÉRE ÁLLÍTJUK BE

VÁLASZTHATÓ ŰRTARTALOM 1--8 LITER, 8-40, 40-200 LITER, 1000-500 000
LITER, JÁRMŰTÍPUSOKTÓL ÉS ÜZEMANYAG TATÁLYOKTÓL FÜGGŐ EGYEDI
KIVITELEZÉSEK, MEGOLDÁSOK, A VEZÉRLŐHÖZ HORDÓ VAGY NAGY
TARTÁLY IS KÖTHETŐ

GREEN PLUS TARTÁLY
3,5 LITER

GPS + VEZÉRLŐ PANELEK

SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉGEK

PRECÍZIÓS ADAGOLÓ

IDŐBÉLYEGES, GEO-TAGOS, 
(MIKOR, HOL MENNYI IDEIG 
VOLT NYITVA)
LÉGNYOMÁS SZABÁLYZOTT
KULCSOS ZÁRÓFEDÉL A 
SZŰRŐVEL ELLÁTOTT
BEÖNTŐNYÍLÁSON

Cseppmentes, szűrős
gyorscsatlakozó,
nyomás érzékelővel

VEZETÉK
GYORSCSATLAKOZÓ
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AUTOMATA SOFŐR / KEZELŐ
FÜGGETLEN OKOSADAGOLÓ

100 mikroliter pontosság

Üzemanyag szintadók elhelyezése

Vezérlőegységet kiegészítőként is telepíthetünk. + mérőszondát  különböző méretű tartályokhoz

Vannak már
Önöknél jól
bevált mérő
egységek,
melyek
bizonyos
funkciókat
viszont nem
látnak el.
Önöknek
fejlesztünk,
személyre
szabjuk,
gyártjuk,
telepítjük.

Diagnosztika és feketedoboz rendszerek
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AUTOMATA SOFŐR / KEZELŐ
FÜGGETLEN OKOSADAGOLÓ

100 mikroliter pontosság
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AUTOMATA SOFŐR / KEZELŐ
FÜGGETLEN OKOSADAGOLÓ

100 mikroliter pontosság

Fedélzeti eszköz, különböző komfortú és biztonsági panelekkel
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AUTOMATA SOFŐR / KEZELŐ
FÜGGETLEN OKOSADAGOLÓ

100 mikroliter pontosság

Kártyaolvasó többszintű azonosító és beléptető rendszer
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AUTOMATA SOFŐR / KEZELŐ
FÜGGETLEN OKOSADAGOLÓ

100 mikroliter pontosság

KOMFORT ÉS BIZTONSÁG-/VÉDELEMFÜGGŐ IGÉNYEK SZERINTI RENDSZEREK
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Pénztárcához

és helyi 

körülményekhez 

igazított egyeztetés 

alapján high tech 

vagy egy kis doboz 

és kis tartály vagy 

hordó a tényleges 

és aktuálisan fontos 

funkciók 

beépítésével.



Precíziós automata okosadagoló, diagnosztikai és kontroll rendszer rendelése és 

működtetése során az általunk biztosan szükséges alkatrészek alapján állítjuk össze

a csomagot és a munkadíjakat. Minden tartály más, minden cégvezető más, de 

vannak hasonlóságok, az árat a „hú ez de jó lenne”, a komfort és biztonsági fok adja.
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40 éves közös felhasználói tapasztalatok és problémák (balesetek, lopások, műszaki

meghibásodások, ügyviteli rendszerek összekapcsolása, új feladatok kiterjesztése)

alapján készült el többéves fejlesztés eredményeként az a biztonsági rendszer, mely a

jogosultak részére megadja mindazt a kiemelt információt, mellyel a vagyon és

eszköz védelem átfogóan kezelhető (öko címkés üzemanyag – adóból is leírható.xlsx)

Az objektív analóg, digitális, vizuális, audió és bármilyen változás (fizikai, kémiai

biológiai) archiválása, értesítés küldése, esetleges távoli beavatkozás szükségessége

rendelkezésre áll az általunk javasolt csomagokban kérem - nem kérem

lehetőségekkel, hozzá tartozó saját költségvetés és beszerzési igény

összehasonlítással. Egy GPS monitoring-diagnosztika rendszer ára 5 € –tól 80 000 €

-ig terjed tudásszinttől, minőségtől, kényelmi és biztonsági szolgáltatásoktól függően.

A csomagok és ezekhez tartozó árak más felhasználók igényeit is figyelembe véve

készültek el, mely igények hasznosak lehetnek a megrendelő részére.

A megrendelési és felhasználási folyamat: konkrét csomagajánlat vásárlás vagy

- személyes szakmai szemle igénylése

(ezzel csökkenthető a csomagár, kiszállási költség köteles),

- Vevőhöz és eszközökhöz kötött specialitások egyeztetése

- megrendelt munkák, eszközök kifizetése

- beszerelés, kontroll jogok átadása

- havidíjak fizetése az adatfelhasználáshoz

+ további vevői igények megoldása, folyamatos rendelkezésre állás és 2 év garancia

Több fejlesztő / forgalmazó céggel is kapcsolatban vagyunk, ismerjük az előnyeiket, korlátjaikat,  közösen választunk 



Műszaki védelem Gazdasági védelem Tulajdon védelem

fapados verzió áfa bruttó fapados verzió áfa bruttó fapados verzió áfa bruttó

350 000 Ft 27% 444 500 Ft 700 000 Ft 27% 889 000 Ft 700 000 Ft 27% 889 000 Ft

nincs védelem, csak működtetés van nincs védelem, csak működtetés van nincs védelem, csak működtetés van

optimális verzió optimális verzió optimális verzió

800 000 Ft 27% 1 016 000 Ft 1 200 000 Ft 27% 1 524 000 Ft 1 500 000 Ft 27% 1 905 000 Ft

jól felszerelt nagy biztonságú verzió jól felszerelt nagy biztonságú verzió jól felszerelt nagy biztonságú verzió

1 200 000 Ft 27% 1 524 000 Ft 1 600 000 Ft 27% 2 032 000 Ft 2 000 000 Ft 27% 2 540 000 Ft

nagyon felszerelt, biztonságos, szép kivitel nagyon felszerelt, biztonságos, szép kivitel nagyon felszerelt, biztonságos, szép kivitel

1 600 000 Ft 27% 2 032 000 Ft 2 000 000 Ft 27% 2 540 000 Ft 3 000 000 Ft 27% 3 810 000 Ft

Mennyi összeget akarok áldozni A piacon 5 euro összegtől 15 000 euro összegig kaphatók tudás szinttől függő alklamazások, megoldások

Milyen műszaki tartalommal kapom meg Célunk a hosszútávú elégedettség, az ügyfelek versenyképességének és munkakörülményeinek, biztonságának javítása

Egyéni igények alapján tovább bővíthető Költségeinek, adminisztrációs terheinek csökkentése, munkaerő hatékonyság növelése, értékeinek, vagyonának védelme

Személyre szabható

nagy tartály és GreenBotnagy járműkis jármű
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AUTOMATA SOFŐR / KEZELŐ
FÜGGETLEN OKOSADAGOLÓ

100 mikroliter pontosság

Átlagosan egy jó védelemmel rendelkező egység ára:         €5000 - €10 000 + áfa
Helyszíni szemle alapján és a megrendelői igényeket egyeztetve ez az ár pontosabb és lehet kisebb
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Az okosadagoló és kontroll rendszer

beszerelése akkor gyors, ha a megrendelő

minden szerkezeti, áramellátási, tartályhoz

való odajutási adatot, rajzot és lehetőséget

biztosít.

Az üzemanyag / tüzelőanyag tartály

kalibrálása is ennek megfelelően pár óra

vagy teljes nap munkaigényű.

A biztonsági és kényelmi szinteket az öko

címkés üzemanyag – adóból is leírható.xlsx

anyagban tudja beállítani és ár-érték-

arányosítani. Így a megrendelő pontosan

tudj, mit mennyiért és milyen színvonalon

kap.

A diagnosztika és állandó kontroll segít a

tényleges energiafogyasztások

összehasonlítására, könyvelésére és a

karbantartások tervezésére. Ezért fontosak

az eszközeinkről kapott, valós időben is

követhető és dokumentált információk és

ilyen információs rendszerek.
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KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A VERSENYTÁRSAK KÖZÜL
Minden szénhidrogén (szilárd, folyékony, légnemű) energiahatékonyságát, emisszióját
tudjuk javítani, van mód egyéb brand neveket használni, más technológiákkal közösen is.
Agip és Petrolina esetében Platinum+ volt a Green Plus tartalmú üzemanyagcsalád
neve. LUKOIL kutakon „FORMULA”., DISLUB ENERGY-nél DURAMAIS+, stb.

TÖBB, OLCSÓBB HIBAMENTES KILOMÉTER, minden napra megjeleníthető új előnyök

Nanotechnológia hátterű, újgenerációs üzemanyag

ADÓKEDVEZMÉNYEK (beruházás, fejlesztés, kísérleti fejlesztés, energiahatékonyság)

ZÖLD CERTIFIKÁCIÓT ADUNK (nyertek vele már szerződéseket, munkákat, pályázati
plusz pontokat) – öko-innovációs energiahatékonysági, fenntarthatósági tanúsítvány

zzzzzzzzz



Green Plus® rövidített bemutató „Ablakon bedobott pénz” tartalomjegyzék

1. ÜZEMANYAG ECO-ÖKO CÍMKE VILÁGSZENZÁCIÓ – FIT FOR 55 KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A 
VERSENYTÁRSAK KÖZÜL

2. Automata okosadagoló kontroll és diagnosztikai rendszer
3. Bemutatkozás – Használatot kiváltó okok  - Teszt szolgáltatás - Biztonság 
4. Törvények, rendeletek szerinti alkalmazás, támogató levelek
5. Benzinkutas sikersztorik
6. Emisszió, teljesítmény és üzemanyag gazdaságosság tesztek
7. - Mezőgazdaságban, munkagépeknél
8. - Szállításban
9. - Tömegközlekedésben
10. - Hajózásban
11. - Szén- és olajtüzelésű erőművekben, repülőgépen
12. A hasznosabb égés folyamata
+     Ablakon bedobott pénz és hosszútávú javulás

A prezentáció adatai a Green Plus® Team, Bíró Péter tulajdonát képezik, bizalmasak, közlésük, másolásuk regisztrációköteles és

Bíró Péter engedélyéhez kötött. Partnereink egy része hozzájárult a vizsgálatok bemutatásához, más komoly partnerek titoktartási

kötelezettségi megállapodás tartalmaként nem szerepeltethetők, nem hozhatók szóba. 22 év alatti HR (pozíció váltások, munkahely

cserék), cégtulajdon és működési változások nem érintik a Green Plus® tesztek hitelességét, eredményeit, azok valósak és több száz

Gbyte és több ezer oldal adatállomány részei. Az itt található dokumentumok részleges kitekintésre adnak lehetőséget, csak

részinformációk, melyek kiegészítését Bíró Pétertől kell megkérni a teljes tájékozottság érdekében.
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MINŐSÍTETT ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG HASZNÁLAT



GREEN  PLUS CSOPORT eredmények

Biofriendly Green Plus® emisszió csökkentő, üzemanyag jobbító
az Alacsony Kibocsátású és 
Alacsony Szénlábnyomú Üzemanyag 
(LEF + LCF + SAF) és 
Extra Prémium Üzemanyag kategóriáért

ENSZ ECO ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG
rövidített prezentáció

PRÉMIUM ÜZEMANYAG KOMPONENS, EGY MEGOLDÁS A ZÖLDEBB BOLYGÓÉRT

Biofriendly – a zöld üzemanyag megoldások világszabványa
BAT – ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNOLÓGIA
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Több, mint 100 környezetbarát szabadalmunk egyike a Green Plus®, e fejlesztés eredménye rengeteg
sikeres üzlet megkötése, csökkentve az időjárás kiszámíthatatlanságát, a környezet terhelését,
egészségünk veszteségeit.

Több milliárd üzemanyaghoz rendelt és eladott Green Plus hatóanyag, sok-sok milliárd biztonságos km
Green Plus® használat 5 kontinensen, ebből Bíró Péter 2003 óta több, mint 2000 tesztet végzett.

Certifikált független labor eredmények: USA, Egyesült Királyság, Kína, Mexikó, Ausztrália, Ecuador,
Ciprus, Oroszország, Szingapúr, Magyarország, stb.

Vevői portfóliónkban az ExxonMobil, CiITGO, British Petroleum, Delek, Valero és NuStar, Lukoil- Cypoil,
EKO, Agip-Petrolina, PEMEX-AKRON, PetroCom, DisLub Energy, stb.

Sikeres széntüzelésű erőmű tesztek Egyesült Királyság, Kína, Törökország, etc.

A szabadalmat bejegyezték több, mint 60 országban, az USA-ban és az EU-ban.

A Green Plus® EPA (Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség) regisztrált és az Egyesült Királyság
Környezetvédelmi Ügynöksége által jóváhagyott termék.

A világ számos pontján rendelet vagy törvény által kötelező használatú vagy állami olajtársaság
üzemanyagában forgalmazott komponens.

A Párizsi Klímaegyezmény Fenntartható Fejlődési Céljainak eléréséért, eddig teljesített 5 célt (7, 11,12, 13,
17), globális üzemanyag indexet kaptak a Green Plus tartalmú üzemanyagok 2050-ig és az Egyesült
Nemzetek Szövetsége Kormányzati Vezetőket Képző és Kutató intézete és a Nemzetközi Hatóságok
vezetőit Képző és Kutató Intézete (UNITAR, CIFAL) által certifikáltan a világon először az üzemanyagok
viselhetnek öko címkét, azok, amelyek tartalmazzák a Green Plus hatóanyagot.

Biofriendly/Green Plus® Státusz
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Angol Aveley Emisszió mérő
Laboratórium, London

USA gyár és iroda, Kalifornia

A Biofriendly Corporation-ről és a Green Plus Csoportól

Kaliforniai és Egyesült Királyságbeli intézményeink

8km2-es gyáregység 
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A Biofriendly Corporation-t 3 ausztrál testvér alapította 1997-ben, több, mint 100
környezetvédelmi szabadalommal rendelkeznek már. Az egyik ilyen sikeres nemzetközi üzletté vált
találmány a víz-olaj szétválasztó, amit Vortoil 100%-ban használt, majd a DuPont-Conoco Oil
Group tőle megvásárolta és az egész Északi tengeren most ezt használják. A találmány Queen’s
Awards For Enterprise díjas. A Green Plus Ltd. Londonban végzi a labor és összekötői
tevékenységet. A versenyzők és a hadsereg részére kifejlesztették a Green Plus Top Torque
formulát, amit a kaliforniai Biofriendly Corporationtól függetlenül csak a svájci Swiss Biofriendly
Consulting LLC. forgalmaz..

A Green Plus® feltalálói

A Biofriendly Corporation-ről és a Green Plus Csoportról

www.titanoilrecovery.com/
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Indonéz erőmű

Mexico, “Emisión Zero”

A Green Plus® széles piaca

Major US Winery

Cyprus Hajózás Co.

Kalifornia levegőtisztasági

program

Mexikói minták
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Swiss Biofriendly Consulting GmbH – Green Plus srl – Horeb Latam
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Bíró Péter megalapította emisszió és üzemanyag fogyasztás tesztelésekre a SC Green Plus srl-t, majd a
további tesztelésekre, nemzetközi fejlesztésekre, gyártásokra és globális értékesítésre német
együttműködéssel a svájci Swiss Biofriendly Consulting LLC-t, ahol jelenleg verseny és a hadi
felhasználásra kifejlesztett Top Torque formula gyártás folyik. Mexikóban készült el a következő Zéró
Emissziós Green Plus gyáregység a Horeb – Latam Latin-Amerikai csoporttal, majd Texasban is a kisebb
CO2 lábnyom érdekében . Küldetésünk a természettel való harmonikus együttélés.

ZÉRÓ  EMISSZIÓS  ÉS  ZÉRÓ  HULLADÉKOS  ÜZEM 

Több mint 1500 üzemanyag
fogyasztás és emisszió teszt

https://youtu.be/r7A-LJ354Bw

Rövid riport

ZERO WASTE TO LANDFILL

CO20

https://youtu.be/r7A-LJ354Bw


ARAMCO SZÁLAK A BIOFRIENDLY CORPORATION IGAZGATÓTANÁCSÁBAN
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Adil Al-Tubayyeb belép a
Biofriendly
igazgatótanácsába.
A SAUDI
ARAMCO nyugdíjazott
alelnöke 30 évi
tapasztalattot szerzett a
világ dobogósai között
szereplő SAUDI ARAMCO
olajtársaságnál az
olajszakmában, most a
Biofriendly Green
Plus csapatát erősíti.
A New York-i Saudi
Petroleum
International volt elnöke
szívesen működik együtt: "
az ösvény kijárata a zöld
üzemanyagok irányába
vezet, én pedig előre
nézek, hogy segítsek a
navigálásban" - mondta
Adil Al Tubayyeb.

http://www.greenplusfuel.com/news_index_hu.php

A Saudi Aramco

paci erejét mi sem

bizonyítja jobban,

mint az, hogy 

képes volt olyan

mennyiségű

olajat a piacra

termelni, amivel

képes volt 

mínuszos olajárat

is előidézni, 

miközben 2018-ban

A világ 

legnyereségesebb 

cége volt 50%-os

adózás mellett.

Alelnöke és egyben

a 

New Yorki elnöke

2018-tól a

Green Plus 

Csoportot erősíti.

https://www.origo.hu/gazdasag/20190401-szaud-arabia-aramco-olaj-tozsde-

hitelminosito.html

https://biofriendly.com/investor-relations/adil-al-tubayyeb/
https://biofriendly.com/investor-relations/adil-al-tubayyeb/
https://biofriendly.com/investor-relations/adil-al-tubayyeb/
https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Aramco
https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Aramco
https://www.aramco.com/
https://americas.aramco.com/en/who-we-are/about/our-parent-company-and-affiliates
https://americas.aramco.com/en/who-we-are/about/our-parent-company-and-affiliates
https://americas.aramco.com/en/who-we-are/about/our-parent-company-and-affiliates
http://www.greenplusfuel.com/news_index_hu.php
https://www.origo.hu/gazdasag/20190401-szaud-arabia-aramco-olaj-tozsde-hitelminosito.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20190401-szaud-arabia-aramco-olaj-tozsde-hitelminosito.html


Concentrates are:

to 10 000 000 liters or kgs from 1000 liters or kgs in 1 liter

peter@greenplusfuel.com       www.greenplusfuel.com

Lehetséges koncentrátumok 1 literben:       1000 liter vagy akár 10 millió kg 

vagy liter tüzelő- vagy üzemanyaghoz.

A Green Plus® nem változtatja meg az üzemanyag kémiai tulajdonságait.

Valóban katalizál, hogy jobbá tegye az égést és a gyulladási folyamatot.

A Green Plus® használata rendkívül egyszerű, ajánlott és leggyakoribb

Koncentráció 1: 20 000 (1 liter Green Plus® 20 ezer liter üzemanyaghoz)

A Green Plus® rendkívül költséghatékony és ezzel együtt adja az 

üzemanyag megtakarítást, emisszió csökkentést és teljesítmény javulást.

A Green Plus® megnyújtja a motorok és kazánok és más eszközök 

élettartamát., áttisztít, tökéletesebbé teszi a gyulladást és égést.

Segíti a környezetvédelmi, egészségügyi, kormányzati megfelelőséget.

Lecsökkenti a karbantartásra és javításra fordított időt és költségeket.

A Green Plus® -szal kezelt szabványos üzemanyagok szabványosak ,

garanciális járműveknél használható, sőt , magasabb műszaki biztonságot     

ad extrém (időjárás, túlterhelés, vizes, minőségileg 

kifogásolható üzemanyag) körülmények között is.



Teljesítenünk kell az új normákat!

A cégimázs, minősítettség, pályázati elbírálás,

együttműködés, szerződéskötés függ: ISO 22320

ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001, EMAS, GRI, FSC

(BS EN 16001)50001, ISAE 3000, SAM, 18001

Fenntarthatósági Jelentés, EKR, Vállalati Társadalmi

Felelősségvállalás CSR, ESG és más tanúsítványainktól,
eMission calculator 345/2009.(XII.30.) Korm.Rend. 100 tonna CO2 , üvegházhatású 

gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról - www.four-soft.com

partnerek elégedettségétől, alkalmazot-

tainktól, adótervezéstől, innovativitástól,

energia- és költséghatékonyságtól.
Tudjuk-e teljesíteni a szigorodó normákat

korábban, jobban és előbb,

mint a konkurencia?
Beszállítói láncok,

Nemzetközi Logisztikai Egyesület

Ajánlják a GREEN PLUS® használatot.

Könnyebb

Green Plus®-

szal

teljesíteni
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http://www.four-soft.com/


www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm +36 30 33 22 666       www.facebook.com/greenplusfuel

Nem lehet akárki  a beszállítói lánc tagja, az AkzoNobel kiválogatja, ki a legzöldebb

Emisszió csökkentés - tapasztalatok a tömegközlekedésben,           Budapest, 2015.07.02

http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm


egyetlen

ECO – ÖKO

üzemanyag

minősítés 

a világon
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Meghatározó

szerepű a 

kimutatott

35%-os

népegészség

javulásban

A KIPUFOGÓFÜST LOPJA 
A CÉG IDEJÉT, VAGYONÁT
(a láthatatlan emisszió is,

részecskeszűrős EURO 6-os motoroknál is)

TELEPHELY ÉS PÁLYASZMOG RONTJA A 
MUNKATELJESÍTMÉNYT, CSÖKKENTI A 

KONCETRÁLÓKÉPESSÉGET ÉS TOLERANCIÁT,
NÖVELI A BALESETEK, , FERTŐZÉSEK, 

MEGBETEGEDÉSEK, HALÁLESETEK SZÁMÁT,
Ez a kockázat legalább felére csökkenthető
a Green Plus Fuel technológia segítségével.

FELELŐSSÉG - VÉDELEM - BIZTONSÁG

TÖBB MINT 70 MILLIÁRD LITER ETF  

GREEN PLUS FUEL TCEQ rendelés teljesült.

Nincs már bizonyítási vagy tesztelési 

kényszer, az ügyvezetők, műszaki vezetők,

üzemanyag forgalmazók minden ilyen

irányú felelősségét leveszi a vállukról a 

GAZDASÁGOSSÁGI VILÁGDÍJ és a

legfelsőbb hatóságok által folyamatosan

ellenőrzött ENSZ ECO - ÖKO tanúsítás. 

≥ 7 % CO2  ,ÜHG és ÜZEMANYAG

FOGYASZTÁS CSÖKKENÉS (max. 32%)

≥ 7% ENERGIAHATÉKONYSÁG / EKR

TELJESÍTMÉNY JAVULÁS (max: 27%)

≥ 30 % KOROM - PMX +

50 % - 99% KÖZÖTTI FÜST CSÖKKENÉS

A GREEN PLUS CSOPORT IGAZOLÁSA

a GREEN PLUS FUEL technológia

használatáról

Hozott: nyertes tendereket, szerződéseket

plusz pontokat pályázatokban, VILÁGDÍJAKAT

Növelte a CÉGÉRTÉKET, BEVÉTELEKET

Javította az üzemanyag és motorikus

műszaki biztonságot, SOFŐRHŰSÉGET.

ENSZ ÁLTAL JAVASOLT TECHNOLÓGIA

a 2020-2030 Energia Átmeneti időszak

Világprogramban a Párizsi Egyezményben

vállalt Fenntartható Fejlődési Célok

hatékonyabb és gyorsabb eléréséért.

TELJESKÖRŰ GARANCIA

MEGHBÍZHATÓSÁGMÁR 15 MILLIÓ TONNÁVAL KEVESEBB

KERÜLT A LEVEGŐBE
GREEN PLUS HASZNÁLATTAL

Adó és rezsi

csökkentés,

Okosadagoló

kontroll

7-27%

Üzemanyag

Fogyasztás és

Teljesítmény

javulás

http://www.okocimkesuzemanyag.hu/


Szerződött Green Plus használók Zöld (öko-innovációs energia hatékonysági) igazolást kapnak

oktatási anyag       www.greenplusfuel.com/hu.htm +36 30 33 22 666  www.facebook.com/greenplusfuel

Va l a m i n t h a s z n á l h a t j á k a G r e e n P l u s l o g o t a

market ingjükben, leve lezéseikben, járművek, munka-

g é p e k t a n k s a p k a a j t ó i n , h o g y b i z o n y í t s á k v a l ó s

emisszió csökkentő szándékukat és a megvalósí tást .

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm


Nyertes KEOP pályázat Green Plus® használattal 
Környezetvédelmi, klímavédelmi tulajdonságok (Kbt. 57. § (4) bekezdés c) pont) 

Építőipari munkák nyertes pályázója, a levegőszennyezettség csökkentése miatt alkalmazta
http://www.csanadpalota.hu/letoltesek/onkormanyzat/Testuleti-ulesek/2012-szeptember-20/2-melleklet.pdf

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:XliR5xhugPUJ:www.gadoros.hu/gadorosi-hirado/doc_download/738-jkv-bb-gadoros-keop-

csat.html+&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEESgsjCtoufCV6rC8xx65U7icrrnAgKrY8rt3mTH-

bnKkiLLTUucaAxBUB8JEV8ictlGm9qsBBYNN59peaBB2HCQHdz_X-1PM15uwbKGpxVZ5Q3s1lB7tGro1QSR7wvPgwsHrzrZJ&sig=AHIEtbQsD8CQJzlZruNh-

H-UXL9vl7Qq_A

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:LekgcnCU0UUJ:www.gadoros.hu/gadorosi-hirado/doc_download/740-szakerti-javaslat-gadoros-csat-ertekeles-

20110928.html+&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEESh9B7tL-1cz1oOK9dhrGRotPTX89LLMtyZO5P7HWRd__RHMHqhlSjSiOP39p97EJXAN-lwtvVC4NGPc-

7YrU_nohgTkao-IWBWo_42AEy-p4nH8zobBf3vEiZrRFrBCFBFrbHzE&sig=AHIEtbQiBH0tfW9Xn1Jn72LqR2jApzEK0w

1. Swietelsky Magyarország Kft.

2. Sade-Magyarország Mélyépítő Kft.

3. EuroAszfalt Kft. A NYERTES
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http://www.csanadpalota.hu/letoltesek/onkormanyzat/Testuleti-ulesek/2012-szeptember-20/2-melleklet.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:XliR5xhugPUJ:www.gadoros.hu/gadorosi-hirado/doc_download/738-jkv-bb-gadoros-keop-csat.html+&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEESgsjCtoufCV6rC8xx65U7icrrnAgKrY8rt3mTH-bnKkiLLTUucaAxBUB8JEV8ictlGm9qsBBYNN59peaBB2HCQHdz_X-1PM15uwbKGpxVZ5Q3s1lB7tGro1QSR7wvPgwsHrzrZJ&sig=AHIEtbQsD8CQJzlZruNh-H-UXL9vl7Qq_A
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:XliR5xhugPUJ:www.gadoros.hu/gadorosi-hirado/doc_download/738-jkv-bb-gadoros-keop-csat.html+&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEESgsjCtoufCV6rC8xx65U7icrrnAgKrY8rt3mTH-bnKkiLLTUucaAxBUB8JEV8ictlGm9qsBBYNN59peaBB2HCQHdz_X-1PM15uwbKGpxVZ5Q3s1lB7tGro1QSR7wvPgwsHrzrZJ&sig=AHIEtbQsD8CQJzlZruNh-H-UXL9vl7Qq_A
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:XliR5xhugPUJ:www.gadoros.hu/gadorosi-hirado/doc_download/738-jkv-bb-gadoros-keop-csat.html+&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEESgsjCtoufCV6rC8xx65U7icrrnAgKrY8rt3mTH-bnKkiLLTUucaAxBUB8JEV8ictlGm9qsBBYNN59peaBB2HCQHdz_X-1PM15uwbKGpxVZ5Q3s1lB7tGro1QSR7wvPgwsHrzrZJ&sig=AHIEtbQsD8CQJzlZruNh-H-UXL9vl7Qq_A
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:XliR5xhugPUJ:www.gadoros.hu/gadorosi-hirado/doc_download/738-jkv-bb-gadoros-keop-csat.html+&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEESgsjCtoufCV6rC8xx65U7icrrnAgKrY8rt3mTH-bnKkiLLTUucaAxBUB8JEV8ictlGm9qsBBYNN59peaBB2HCQHdz_X-1PM15uwbKGpxVZ5Q3s1lB7tGro1QSR7wvPgwsHrzrZJ&sig=AHIEtbQsD8CQJzlZruNh-H-UXL9vl7Qq_A
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:LekgcnCU0UUJ:www.gadoros.hu/gadorosi-hirado/doc_download/740-szakerti-javaslat-gadoros-csat-ertekeles-20110928.html+&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEESh9B7tL-1cz1oOK9dhrGRotPTX89LLMtyZO5P7HWRd__RHMHqhlSjSiOP39p97EJXAN-lwtvVC4NGPc-7YrU_nohgTkao-IWBWo_42AEy-p4nH8zobBf3vEiZrRFrBCFBFrbHzE&sig=AHIEtbQiBH0tfW9Xn1Jn72LqR2jApzEK0w
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:LekgcnCU0UUJ:www.gadoros.hu/gadorosi-hirado/doc_download/740-szakerti-javaslat-gadoros-csat-ertekeles-20110928.html+&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEESh9B7tL-1cz1oOK9dhrGRotPTX89LLMtyZO5P7HWRd__RHMHqhlSjSiOP39p97EJXAN-lwtvVC4NGPc-7YrU_nohgTkao-IWBWo_42AEy-p4nH8zobBf3vEiZrRFrBCFBFrbHzE&sig=AHIEtbQiBH0tfW9Xn1Jn72LqR2jApzEK0w
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:LekgcnCU0UUJ:www.gadoros.hu/gadorosi-hirado/doc_download/740-szakerti-javaslat-gadoros-csat-ertekeles-20110928.html+&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEESh9B7tL-1cz1oOK9dhrGRotPTX89LLMtyZO5P7HWRd__RHMHqhlSjSiOP39p97EJXAN-lwtvVC4NGPc-7YrU_nohgTkao-IWBWo_42AEy-p4nH8zobBf3vEiZrRFrBCFBFrbHzE&sig=AHIEtbQiBH0tfW9Xn1Jn72LqR2jApzEK0w


peter@greenplusfuel.com       www.greenplusfuel.com

Lecsökkenti a karbantartásra és javításra fordított időt és költségeket.

https://www.youtube.com/watch?v=iDQhYdZOZbc

https://www.youtube.com/watch?v=iDQhYdZOZbc
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MINDEN VÁLTOZÁS – ENERGIA. Csak

égetőeszközök? Van olyan járművünk, ami szuper-

formula rakéta hajtású, gázdúsítású, gáz-diesel, gáz-

benzin, több éltű, vízhajtású, levegőhajtású, műhold

közvetített energia hajtású, napelem hajtású, atom

meghajtású, hidrogén hajtású, elektromos hajtású,

hulladékkal hajtott, fűrészporral hajtott, narancshéjjal

hajtott, kettős vagy többszörös vegyes hajtású-

hibrid, baktérium hajtású, alga vagy enzim forrású

emberi vagy állati erőforrással hajtott, fűből, iszapból,

állati metánból biogázzal hajtott,

Emisszió csökkentés - tapasztalatok a tömegközlekedésben,           Budapest, 2015.07.02

http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm
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A tökéletlen égés eredményei
Az el nem égett üzemanyag szénrészecskéket 
tartalmaz, szénhidrogéneket, szén-monoxidot, amik 
károsan szennyezik a környezetet, rákkeltőek, 
ugyanakkor a saját pénzünk kárba vész

Más emissziós anyagok, mint a Nitrogén-oxidok, Kén-
oxidok szmogot és savas esőket okoznak

A tökéletlenül elégetett üzemanyag az üzemanyag 
hatékonyságát rontja, és lerakódásokat okoz a 
motorban, ami tovább rontja a motor hatékonyságát

Alacsonyabb a kimenő teljesítmény

Növekszik a karbantartási igény

Az égésből származó motorhatékonyság átlagosan 40%- os, amit mechanikus 

energiára tud fordítani* MÉG SOKAT LEHET JAVÍTANI!

Emisszió csökkentés - tapasztalatok a tömegközlekedésben,           Budapest, 2015.07.02

http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm


éghető anyag

tüzelőanyag

hajtóanyag

Az üzemanyagok

Gyártás/előállítás során több folyamat eredménye a különböző típusú és teljesítményű
üzemanyag/tüzelőanyag/hajtóanyag.

Azonos szabványok teljesítéséhez eltérő módszerekkel történik az előállítás. Az üzemanyag 
finomítóknak nincs könnyű dolguk, mivel a beszerzett kőolaj specifikációja, minősége eltérő és 
minden nap más forrásból kapnak alapanyagot. Ugyanez a helyzet a kiegészítő komponensek 
egy részével is, különös tekintettel a bio tartalom összetételére. Ami már nem  mozog, azt bio 
komponensek közé vegyítik. Így elég bonyolult a szabvány közeli értékek elérése, hiszen az 
öszetevőknek összekell férniűk egymással. A minden eszköztípusnak megfelelő üzemanyagok 
minta ellenőrzéseken esnek át, hogy forgalmazásuk során minél kevesebb veszélyt 
jelentsenek a felhasználók számára.

A folyékony üzemanyagok esetében 6 majd 3 hónaposra csökkent a szavatosság leplombált 
készlet esetére. Ma már nehéz dolguk van az üzemanyag forgalmazóknak minőséget tartani 
a szélsőséges időjárás miatt. Az üzemanyag instabil szerkezete kötésvesztéseknek van 
kitéve, a légnyomás, páratartalom, hőmérséklet változások gyakorisága miatt.

www.mle.hu www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm +36 30 33 22 666  www.facebook.com/greenplusfuel

Nyertes CO2 csökkentő beszállítói láncok  Ipar napja kiállítás,           Budapest, 2015.05.13

http://www.mle.hu/
http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm
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Üzemanyagok teljesítménye, stabilitása

A fizikai-kémiai-biológiai hatások, folyamatok rontják az 

üzemanyagok állagát, teljesítőképességét, melyhez 

célirányos hatású anyagokat fejlesztenek, használnak.

Több, mint 20 000 fajta hatékonyságjavító áll 

rendelkezésre adagolóhoz, motorhoz, üzemanyaghoz, olajhoz.

Dermedés gátlók, kenésjavítók – súrlódás csökkentők, gyulladási

képességjavítók, égésgyorsítók, injektor tisztítók – égéstér tisztítók,

robbanás sokszorozók, mágneses – polarizációs elven működők, rezgés

elven működők, porlasztás segítők, turbulenciások, folyás javítók,

habosodás gátlók, homogenizálók, pára- és vízfelszívók, vízkiválasztók,

biocidek, cetán és oktánszám javítók, fémfelület nemesítők, léggyorsítók,

chip tuning / optimalizáló elektronikus rendszerek / vezérlő felülbírálók

Emisszió csökkentés - tapasztalatok a tömegközlekedésben,           Budapest, 2015.07.02

http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm


A külső látható pára, fagy, egy része megjelenik a motorban és a tankban
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BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK FŐBB JELLEMZŐI
Motorhajtó-

anyag
Sűrűség Fűtőérték Viszkozitás Cetánszám

Lobbanás-

pont

Hajtóanyag 

egyenérték

(kg/l) (MJ/kg) (MJ/l) (mm²/s) (Cº) (l)

Gázolaj 0,84 42,7 35,9 4-6 50 80 1

Repceolaj 0,92 37,6 34,6 74 40 317 0,96

Biodízel 0,88 37,1 32,7 7-8 56 120 0,91

BTL* 0,76 43,9 33,5 4 >70 88 0,93

* Biomass to Liquid – Fischer-Tropsch

Motorhajtó-

anyag
Sűrűség Fűtőérték Viszkozitás Oktánszám

Lobbanás-

pont

Hajtóanyag 

egyenérték

(kg/l) (MJ/kg) (MJ/l) (mm2/s) (ROZ) (Cº) (l)

Benzin (95-ös) 0,76 42,7 32,5 0,6 92 <21 1

Bioetanol 0,79 26,8 21,2 1,5 >100 <21 0,65

Metán 0,72 50 36* - 130 - 1,4

* MJ/m³
Forrás: Dr. Hajdú József, FVM MGI Gödöllő, előadás: Bio-hajtóanyag előállítás és hasznosítás lehetőségei Magyarországon, 

Szeged, 2006.05.24

A rosszabb energiatartalmú és a műszaki 

biztonságú üzemanyag is javul a Green Plus® használattal
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KOMOLY RIZIKÓ CSÖKKENTÕ ÉS ÉLETTARTAM NÖVELÕ (ÜZEMANYAG, MOTOR, EMBER).

E 10
B 10
E 20
B 20

EREDET – MIVEL A BIO TARTALOM A SZABVÁNYOKAT NEM SÉRTŐ ÖSSZETEVŐ EREDETE, MA MÁR MINDEN LEHET,
AMI MÁR NEM NŐ VAGY NEM MOZOG, VAGY HULLADÉKHASZNOSÍTÁSSAL ELŐÁLLÍTOTT, EZÉRT A GYAKORLATBAN
SZÉLSŐSÉGEKNEK KITETT ADALÉKOK, KOMPONENSEK, CRACK ANYAGOK ÉS A BIO ERDETŰ ÖSSZETEVŐ TÖBB RIZIKÓ
FAKTORT IS NÖVEL. A GREEN PLUS FORMULA TÖBB KATALIZÁTOR CSOPORTJA ALKALMASSÁ TESZI ARRA, HOGY
TÖBBSZÖRÖS VÉDELMET NYÚJTSON MINCEZEKRE IS ÉS CSÖKKENTSE A BIOTARTALOM MIATTI AGGODALMAKAT.
BIOBARÁT LÉVÉN 0% ÉS 100%-OS BIO RÉSZARÁNYÚ ÜZEMANYAGOK RIZIKÓIT IS JELENTŐSEN CSÖKKENTI.

TÁROLÁS - SAVASODÁS, NYÁLKÁSODÁS, ÜLEPEDÉS, SŰRŰSÖDÉS, .KOCSONYÁSODÁS, RAGACSOSODÁS,

LERAKÓDÁS, DUGULÁS, ROZSDÁSODÁS, MOLEKULÁRIS KÖTÉSEK SZÉTSZAKADÁSA AZ EREDMÉNYE A TÁROLÁSI-
SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (LÉGNYOMÁS, PÁRATARTALOM, HŐMÉRSÉKLET) VÁLTOZÁSÁNAK ÉS ISMÉTLŐDŐ SZÉLSŐSÉGES
KILENGÉSEINEK. A GREEN PLUS FORMULA KÉPES EZEKET FÉKEZNI, LASSÍTANI, AKÁR MEGÁLLÍTANI VAGY BIZONYOS
LESZAKADT KÖTÉSEKET VISSZAÉPÍTENI VAGY TOVÁBBÍTANI.

ÁTFOLYÁS – A FIZIKIA, KÉMIAI, BIOLÓGIAI TÁMADÁSOKAT ÉRT ÜZEMANYAG SZERKEZETE RONCSOLÓDIK,

ÁTFOLYÁSI KÉPESSÉGE ROMLIK, KIVÁLLÁSOK, LERAKÓDÁSOK, DERMEDÉSEK RONTJÁK AZ ÜZEMANYAG
FOLYÉKONYSÁGÁT. A GREEN PLUS FORMULA „SELYMESEBBÉ” TEHETI AZ ÜZEMANYAG KÖZLEKEDÉSÉT,
ÖSSZEHASONLÍTVA A GREEN PLUS NÉLKÜLI ÁLLAPOTTAL. VALÓJÁBAN AZONBAN A ROMLÁSI FELTÉTELEKET CSÖKKENTI
ÉS AZ ÜZEMANYAG STABILABB A GREEN PLUS HASZNÁLATTAL.

GYULLADÁS, ÉGÉS – A ROMLOTT, VIZESEDETT ÜZEMANYAGOT IS KÖNNYEBEN ÉGETI EL A GREEN PLUS
TARTALMÚ ÜZEMANYAG. A BIOTARTALOM ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK KÉPESEK VÁLTOZTATNI A GYULLADÁSI PONTON ÉS
ÉGÉSI IDŐN, MELYRE CSAK AZ ADOTT MOTORTÍPUSOK REAGÁLNAK JÓL. AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK SZERINTI
ÜZEMANYAGÖSSZETÉTEL MÓDOSÍTÁS MIATT A JÁRMŰGYÁRTÓK ÉS ÜZEMELTETŐK AGGODALMA JOGOS, HA NEM
HASZNÁLNAK GREEN PLUS HATÓANYAGOT, MELY KIEGYENLÍTI A GYULLADÁSI ÉS ÉGÉSI ANOMÁLIÁKAT, AZ ÜZEMANYAG-
LEVEGŐKEVERÉK ARÁNY ÉS KIPUFOGÓGÁZ KONTROLL RENDSZEREK IS STABILABBAN MŰKÖDNEK, CSÖKKENNEK A
LERAKÓDÁSOK, MEGJAVULNAK, KÍMÉLETESEN TISZTULNAK AZ ÉGÉSTEREK, SZENZOROK, DUGATTYÚK, ADAGOLÓK,
INJEKTOROK. PONTOSABBÁ VÁLIK A JELFOGADÁS, VEZÉRLÉS ÉS ÉRTÉKELÉS.

ÉGÉSTERMÉK – A BIOTARTALOM ÉGETÉSÉBŐL EREDŐ TOVÁBBI GÁZ- ÉS PORTAPADÁSOKAT,
KOROMLERAKÓDÁSOKAT GÁTOLJA, CSÖKKENTI, TISZTÍTJA (EGR DPF, GPF, SCR, ADBLUE, KATALIZÁTOR, UTÁNÉGETŐ,
REGENERÁLÓ ÉS KIPUFOGÓ VÉDELEM).

http://www.greenplusfuel.com/green_plus_biofuel_hu.htm
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ÜZEMANYAG ÁR / MINŐSÉG ÉS KM SÉMA  1 TANK ÜZEMANYAG HASZNÁLATTAL

Speciális adalékokkal javított magasabb árú üzemanyagok

Hiányos üzemanyagok (vagy adalékokkal javított üzemanyagok) 

Biofriendly Green Plus® hatóanyaggal javítva, magasabb árú 

üzemanyagok = VALÓS PROFIT

Extra prémium minőségű adalékokkal és vagy Biofriendly Green Plus®

komponenssel javított magasabb árú üzemanyagok = VALÓS PROFIT

Km  100 km    200 km    300 km    400 km    500 km    600 km    700 km    800 km    900 km    1000 km

MIT SZERETNE ?       VIRTUÁLIS KEDVEZMÉNYT VAGY      VALÓS PROFITOT ?

hiányos

üzemanyag,

kevesebb km,

látszólag olcsóbb

az ár alapján, de

sokkal drágább

a valós használat

alapján!

OLCSÓ, ADALÉKNÉLKÜLI ÜZEMANYAGOK

(DISZKONT KUTAK/ NAGY FOGYASZTÓK)

Alacsony hatásfokú adalékkal kezelt üzemanyagok

diszkont ár (nagy fogyasztók részére)

Adalékolt normál üzemanyagok

alapár (közforgalmú töltőállomások részére)

ÁR ALAPJÁN LÁTSZÓLAG DRÁGÁBB A JOBB MINŐSÉGŰ ÜZEMANYAG, A GYAKORLATBAN  A 

HASZNÁLAT MEGMUTATJA, HOGY SOKKAL OLCSÓBB !!!

OLCSÓBB
ÉS

TÖBB KM=

http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm


VS

Ügyfeleink mondták:

„A hagyományos normál és prémium üzemanyagokkal menni lapos gumihoz hasonló, ha össze kell

hasonlítani a Green Plus tartalmú üzemanyagokkal”

. „Alig várom, hogy hazaérjek és a cégünknél tankoljak Green Plusszost, addig a Merci olyan, mint

a tetű, ha máshol is tankolni kell.”. (V.J. F. Zrt.)

„Olyan a kocsi, mintha seggbe rúgták volna” (V.T. M.Nyrt)

„Megy mint, a rosseb” (BAK MLSZKSZ) „Használom, mert vigyázni akarok a Mercire” DrDZ.MLSZ)
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Hagyományos üzemanyagok vs. Green Plus tartalmú üzemanyagok

POWERED BY GREEN PLUS

https://youtu.be/0of6udmF4Lc

Ön, hogy érzi magát jobban, lapos gumival vagy kemény gumival?

https://youtu.be/0of6udmF4Lc
http://www.greenplusfuel.com/hu.htm
https://youtu.be/0of6udmF4Lc
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Wynns, STP, Metabond, Liqui Moly, Spuri, Gold Eagle (Aranysas), Lubutech, Lube Star, CataClean, Gunk, Tube Star,

CV100, Slick 50, Nitrox, Castrol, Redex, Challoils, Pro-tec, Octapower, Octimise, Pluto Cen, Octamar, Octimax, Stadis,

Valvemaster, Milemax, DFT 1500, DFT 2000, CFT 150, B+20km, Motul, Bycosin, Prestone, Petro-Booster, Putoline, Rentar,

Pantech-Air, LE BTU+, CRC, Stanadyne, Flashlube, Dream Power, Octaine Booster, Gas Treatment, Marly, FuelProtec,

TDA, BioPerformance, Mirasoul, Water4Gas, Motor Flush, Autol Desolite B, Master, Dura Lube, Nitrox, Thermol, Ethos,

Bishop’S, Tritonbox, Kowax, MPGcaps-FFI, Dyno-Tab, GFB pellet, P-103 engine doctor, Pentol, Energy Release, SSL,

Eco-Tak, Eco-Master, Jet-Air, Profi-Magnet, Magnum Twist-Air, Supertech, Save Fuel, AdBlue, BASF, Envirox, Lubrizol,

Age R., Oryxe OR LED-LED+5510, White Sands LLC CB LE, Flint Hill CCD 15010- Hitech 4121, F2-21 eeFuel (Greenfuel),

Viscon, Innospec MaxxPower, Eco Clean, UNES, Brumi, Prowerdose, NanoEnergizer, Exxon, Shell, OMV, MOL, Texaco,

…HA NEM A FŐNÖK, AKKOR A SZERVIZ VESZI MEG KARBANTARTÁSI CÉLLAL

Több, mint 20 000 hatékonyságjavító, de nézzük meg biztonsági adatlapjukat,

toxikussági és káros hatásaikat, életciklusukat. 
Tabletták és mágneses eszközök összehasonlítása (oldékonysági, távolsági és keresztmetszet szűkítési problémák)

Emisszió csökkentés - tapasztalatok a tömegközlekedésben,           Budapest, 2015.07.02
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1. Egy hatás eléréséhez, számolnunk kell más kellemetlen élettani,
mortalitási, egészségügyi, műszaki hatások és/vagy motorcserék
megjelenésével.

2. A plusz hatás kiváltása miatt egyéb kompenzációkat kell
alkalmazni.

3. Több hatékonyságjavító egymás hatását zavarhatja.

4. A kívánt teljesítmény növekedés emeli az üzemanyag fogyasztást,
emissziót vagy a költséget.

5. A kívánt emisszió csökkentés rontja a teljesítményt,
és/vagy az üzemanyag fogyasztást.

6. Az ígéretek fele sem teljesül.
DE! Tudunk-e összehasonlítani?

Emisszió csökkentés - tapasztalatok a tömegközlekedésben,           Budapest, 2015.07.02
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A teljesítmény feltételei az égési feltételek minőségéhez kötöttek, 

nem elegendő 2 elem az értékeléshez

Pl.: km és üzemanyag mennyisége

Több mint 600 paraméter befolyásolja a teljesítményt, főképpen

- éghető anyag minősége és utánpótlása, 

- gyulladáshoz megfelelő környezet stabilitása, oxigén ellátása

- a teljes égési folyamat minősége, stabilitása, oxigén ellátása

- karbantartott alkalmas égető eszköz hatékonysága, stabilitása, 

kopása

Változó terhelések, változó tüzelőellátások, változó teljesítmény-

értékeket idéznek elő, ezek mérhetőek, de az értékelésnél kevesen 

veszik figyelembe (nem ért hozzá, nincs elegendő kontrol, nem akar 

vele foglalkozni). Ha igen, érdekes dolgok derülnek ki:

Vértes Volán utaskilométer vizsgálat – más a hétfő, más a kedd

Emisszió csökkentés - tapasztalatok a tömegközlekedésben,           Budapest, 2015.07.02
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A gyakorlat sok érdekes helyzetet produkál – feladat kiosztása

és megvalósítása, kinek az érdeke a hatékonyságjavítás?

Van-e monopol helyzet?          Probléma vagy kihívás?

Alapvélemények – nálunk hogyan működik
(mindig mindenhol minden nagyon rendben van, mi nagyon jól 

működünk, a mienk a legjobb – mindkét oldalon van egoizmus 

üzemanyag gyártók/üzemanyag felhasználók)

Szükséges adatok/felszerelések – nem állnak rendelkezésre

Szűrési faktor – km/üzemóra és liter és ????

Mérési lehetőségek (ma már minden mérhető)– és azok 

ellenőrzése – a gyár belenyúl - ezért kell független diagnosztika

üzemanyag tesztelés külön szakma

Képzés minden irányban – élve hagyni és jobbá tenni

Emisszió csökkentés - tapasztalatok a tömegközlekedésben,           Budapest, 2015.07.02
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Meghatározó, hogy mi a tényleges szándéka a résztvevőknek

1. Minőségjavítás?

2. Teljesítmény javítás?

3. Energiahatékonyság? 2014-2020 236 Mrd Ft

4. Költségek optimalizálása, csökkentése?

LIFE program az éghajlatváltozás mérséklésére EU pénzek

Meghatározó, hogy támogatott vagy önálló lábon álló 

vállalkozás végzi saját érdekében

Meghatározó, hogy a folyamat mennyire aktív résztvevője az, 

aki dönt a teljesített értékek, eredmények után

- Hofi Géza és  párt terv megtartása, mennyit ellik a koca -

Emisszió csökkentés - tapasztalatok a tömegközlekedésben,           Budapest, 2015.07.02
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Hogyan csökkenthetem az üzemanyag költségeimet?
miután a legjobb fizetési feltételeket elértük és a legolcsóbb helyen tankolunk;

és megtaláltam a számomra legoptimálisabb technikát a vállalkozáshoz

A vállalati érdeket ne sértse a magánérdek
1. El kell zárni  a csapokat

2. Minden csapnak legyen mérése, követése.

3. Azt nevezem megbízhatónak, 

akire rá merem bízni:

- a cégemet,

- a vagyonomat,

- a feleségemet …

Férjemet . . . .

Sok esetben 

a műszaki vezető, 

a beszerzési igazgató és alatti szintek

viszik csődbe a céget és észre sem vesszük...
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KI IRÁNYÍTJA A CÉGET?  KI A KORMÁNYZÓ? MASINISZTA – SOFŐR-PILÓTA
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Munkerőhiány miatt alárendeltek lettek a tulajdonosok, 

a járművezetők gyakran rakománnyal együtt bárhol

felügyelet nélkül  magára hagyják a járművet és

otthagyják a munkahelyet.



sorszám

minimum 3 jármű összehasonlításában az üzemanyag fogyasztást befolyásoló 

tényezők

elhasznált pontos liter fedélzeti számítógép/műszerfal szerint

elhasznált pontos liter tankolásból papíron külön kiszámolva

elhasznált pontos liter kiömlésig tankolva

elhasznált pontos liter pisztolykattanásig tankolva

elhasznált pontos liter nem tele tankolva

elhasznált pontos liter tankolásának számlája szerint

elhasznált pontos liter menetlevél szerint

elhasznált pontos liter GPS szerint

elhasznált pontos liter átfolyásmérő szerint

elhasznált pontos liter ultrahang szerint

elhasznált pontos liter pálcázás szerint

elhasznált pontos liter belső komputer szerint

elhasznált pontos literhez tartozó szorzó fajtája

elhasznált pontos literhez tartozó szorzó értéke

elhasznált pontos tankolt literhez tartozó üzemanyagnorma

elhasznált pontos tankolt literhez tartozó üzemanyag pontos típusa

Több mint

600

paraméter
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Jármű 

rendsz

áma

Green 

Plus ID 

száma

tonna deciliter deciliter mérés

dátum

km óra 

állása

rakom

ány, 

munka

tankolt 

liter

adagolt Green 

Plus maradék

sofőr 

neve

sofőr 

tapasztalata füst

javítási 

munka

ellenörz

ő

ell. 

aláírása

hó/nap

v. 

üzemóra

terhelé

s

üzeman

yag

az 

üzemanyagho

z

a GP 

flakonban

Azonos

ítója/lak

címe

teljesítm

ény

csere a 

tesztgépen

HIBÁK    – alapvető : nincs meteorológiai archiválás

1. Rendszerint nincs kapacitás az adatok elemzésére; 

2. Még a biztonsági kamerákat sem nézi vissza senki;

3. A logisztikai vezető, műszaki vezető, üzemanyag felelős nem szakképesített

az analizátori feladatra, 

részrehajlás is előfordul,

ezért szükséges külső teszt-specialista, független auditor

Egyszerű táblázat hatóanyag felhasználáshoz
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Van-e megfelelő monitoring?                   Állandó-e a kontroll?

Vagy nevezzük „Állami mező- Vagy közben az eszközkezelő

gazdasági támogatásnak”?                   be(át)építi az „állami támogatáshoz”       

szükséges szivattyúmotorokat
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Milyen mélységig történik  a lekövetés?

Látom-e azt amit a sofőr/gépkezelő?

traffilog
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Milyen mélységig történik  a lekövetés? 

Látom-e azt, amire a sofőr/gépkezelő nem is gondol, hogy látom?
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Milyen mélységig történik  a lekövetés? Akár mobilról is
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Milyen mélységig történik  a lekövetés? Van-e 2. kontroll?

60 paraméteres

füst – időjárás – műszeres, 

részletes GPS adat követéses, 

élő „REAL TIME” jármű/sofőr 

diagnosztikás 

BP tesztprotokoll

jogilag és szakmailag 

támadhatatlanná teszi

az eredményeket.
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Milyen mélységig történik  a lekövetés? Van-e 2. kontroll?

RCC - BP tesztprotokoll megrendelés a beépített rendszerek ellenőrzésére
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1. Kapcsoljuk le az áramfaló berendezéseket az autóban
Az, aki sok elektromos fogyasztót használ az autóban, növeli az autó fogyasztását. Általánosan elmondható, hogy 100 watt elfogyasztása 0,1 literrel növeli az üzemanyag-
fogyasztást. A szellőztető az autóban például 170 watt energiát fogyaszt, egy hifi erősítő akár 400 wattot is elhasználhat. A klíma is sok energiát igényel – járműmodelltől és a 
klímatechnikától függően egészen 2 literrel növelheti a fogyasztást száz kilométerenként. Ezért érdemes odafigyelni, hogy csak akkor kapcsoljuk be, ha valóban hűteni 
szeretnénk.

2. Fogyasztást kímélő gumik
Ezek azok a gumik, melyeknek a gördülési ellenállásuk alacsony és ennek köszönhetően akár 10 százalékkal is csökkenhet a fogyasztás. Noha az alacsony gördülési ellenállás a 
fékbiztonság és a vizes útburkolati tulajdonságok romlását jelenti, létezik jó néhány gumi, melyek mégis optimális kompromisszumot jelentenek a gazdaságosság és a biztonság 
között.

3. Optimális guminyomás
A túl alacsony légnyomás a kerékben nem csak veszélyes, hanem drága is. A gumik gyorsabban elkopnak és nagyobb a gördülési ellenállásuk, ami növeli az üzemanyag-
fogyasztást. Minél nagyobb a nyomás a kerékben, annál könnyebben gurul. Jó kompromisszumos megoldás a biztonság, a spórolás és a komfort között, ha a gyárilag ajánlott 
nyomást 0,2-03 barral növeljük.

4. Nyomjuk be a gázpedált rendesen
A hiedelmekkel ellentétben az takarít meg benzint, aki rendesen rálép a gázpedálra. Ilyenkor ugyanis a fojtószelep teljesen kinyílik, a motor szabadabban tudja beszívni az 
üzemanyagot, és így jobb hatásfokon dolgozik. Eközben a sebességfokozatokat ne húzassuk ki teljesen, hanem már közepes fordulatszámon váltsunk feljebb. Így azt a 
célsebességet is gyorsabban elérjük, amelyen majd a legmagasabb sebességfokozatban közlekedni fogunk.

5. Alacsony viszkozitású motorolajt használjunk
Ezek a speciális motorolajok arra hivatottak, hogy csökkentsék a motorban a súrlódást, így a motor kevesebb energiát fogyaszt. A hígfolyósabb olajnak köszönhetően akár 5 
százalékkal csökkenhet az üzemanyag-fogyasztás.

6. Állítsuk le a motort
Ha az autónkban nincsen start-stop automatika, a következőre ügyeljünk: minden lámpánál, vasúti átjárónál és dugóban állítsuk le a motort. Ezzel sok üzemanyagot 
spórolhatunk, még ha csak rövid időre is. Az önindítót ez nem károsítja. Azonban a motor leállítása után a gyújtást kapcsoljuk rá, hogy például a világítás, az ablaktörlő vagy az 
index továbbra is működőképes legyen.

7. Vezessünk előrelátóan
Főleg a városi közlekedésben bánjunk óvatosan a gázzal és a fékpedállal. Mert aki folyton gyorsít és fékez, túl sok energiát pazarol. Jobb, ha nyugodtan áramlunk a 
forgalommal. Hasonló érvényes a gyorsforgalmi utakon és az autópályán: itt is spórolhatunk az üzemanyaggal, ha előrelátóan és egyenletesen autózunk, kevés fékhasználattal.

8. Kerüljük a rövid távú autózást
A két kilométeres autóút a pékségig sokba kerül, mivel a felmelegedési fázisban a motor sok üzemanyagot igényel. Ezenkívül a katalizátor ennyi idő alatt nem éri el az 
üzemhőmérsékletet, így még a károsanyag-kibocsátás is megnő.

9. Szedjük ki a felesleges holmikat az autóból
Legyen az a csomagtartó vagy egy teli csomagtér: ha valami feleslegesen növeli a légellenállást vagy a súlyt, az a fogyasztást is növeli. A felesleges holmikat mielőbb tüntessük 
el az autóból.

10. Tervezzük meg az utat
Ha nem vagyunk időhöz kötve, akkor lehetőleg kerüljük azokat a napszakokat, amikor dugóval kell számolni. Ha ez nem lehetséges, jobb, ha egy kisebb forgalmú kerülő úton 
gurulunk el célpontunkig, minthogy a dugóban feleslegesen égessük a drága benzint.

11. Rendszeres karbantartás
Ha a járművünk karbantartásán spórolunk, azt a fogyasztására adjuk ki előbb-utóbb. Mert az eloxidálódott, kormos gyújtógyertyáktól és az eldugult levegőszűrőtől nő a 
fogyasztás. A rendszeresen karbantartott fékrendszer és a beállított futómű ugyancsak csökkenti a fogyasztást.
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Milyen mélységig történik  a lekövetés?

Látom-e azt amit a sofőr/gépkezelő?

traffilog
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Üzemanyag fogyasztási séma, hogyan változik meteorológiai feltételek mellett a fogyasztás
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http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm


A károsanyag kibocsátás összfüstérték együtt változik az üzemanyag fogyasztással

www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm +36 30 33 22 666  www.facebook.com/greenplusfuel
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Ez itt az Ön mérési eredményének

a helye

Emisszió csökkentés - tapasztalatok a tömegközlekedésben,           Budapest, 2015.07.02

http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm


Az IPCC kormányok közti 

tudományos testület szerint 

2018-tól

10-12 évünk van. 

Ha azt szeretnénk, hogy 

ugyanúgy maradjon minden, 

mindent másképp kell csinálni. 

A globális felmelegedés nem 

szabad, hogy elérje a másfél 

Celsius fokot!!!
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A COVID-19 JÁRVÁNY IDEJE ALATT FELLÉLEGZETT A FÖLD

BUDAPESTI SZABADSÁG SZOBOR 10 KILOMÉTERRŐL LÁTHATÓ

https://hu.euronews.com/2020/05/03/tiz-gronlandnyi-teruleten-gyogyult-be-az-ozonlyuk

GP HASZNÁLAT LEVEGŐTISZTÍTÓ HATÁSA AZONOS A KARANTÉN MIATT CSÖKKENT KIBOCSÁTÁSSAL

FOTÓ 2020.04.20
ZOOM-OLVA
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RENDKÍVÜL 
SZOKATLAN

GYÖNYÖRŰ KÉK 
ÉGBOLT

BUDAPEST 
FELETT

TERMÉSZET ELLEN ELKÖVETETT CSATÁBAN TERMÉSZETELLENES VÁLASZOK?
CSAK AZ ISMERETLEN JÁRVÁNYOK ÉS „FÖLDÖNKÍVÜLI”  BEAVATKOZÁSOK LEHETNEK A 
MEGÁLLÍTÓI A GLOBÁLIS KATASZTRÓFÁKNAK VAGY TUDATOSAN AZONNAL ÁTÁLLUNK ÉS 
KIHASZNÁLJUK AZ ÁTMENETI- ÁTÁLLÁSI IDŐSZAKOT IS ?

COVID-19 PICTURE FROM TEHRAN TIMES

https://hu.euronews.com/2020/05/03/tiz-gronlandnyi-teruleten-gyogyult-be-az-ozonlyuk


92

üvegházhatást okozó gázok és PM
https://www.sciencealert.com/it-s-official-atmospheric-co2-just-exceeded-415-ppm-

for-first-time-in-human-history

https://www.co2.earth/

https://www.ipcc.ch/sr

15/graphics/

CO2

szén-dioxid
1850 285 ppm

1950 311 ppm

2000 369 ppm

CH4

metán

N2O

dinitrogén-

oxid

CFC-12

koncentráció 2010

2019.05.11.

390 ppm

415,26 ppm
1720 ppb 312 ppb 0,27 ppb

relatív erősség 1 21 310 9700

légköri tartózkodási

idő (év)
50-200 12 120 12

• † 350 000 – 400 000 ember / év a PM (finompor-részecske, korom) általi mortalitás,
fosszilis üzemanyagok miatt összességében 800 000 Európában. 40%-kal

nőtt a mezőgazdaságban a rákos megbetegedés és halálozás a gázolaj és növényvédő
szerek használatától, nő a stroke-os, tüdőbajos, szív- és érrendszeri megbetegedési,
kognitív képeség zavar és impotencia szám.
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https://www.sciencealert.com/it-s-official-atmospheric-co2-just-exceeded-415-ppm-for-first-time-in-human-history
https://www.sciencealert.com/it-s-official-atmospheric-co2-just-exceeded-415-ppm-for-first-time-in-human-history
https://www.co2.earth/
https://www.ipcc.ch/sr15/graphics/
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Forrás:

IPCC

Az éghajlatvédelem, az egészség-, az energia- és minőségpolitika súlyos okok a Green Plus® használatra

oktatási anyag                peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 



Thaiföld

Qeensland /Ausztrália

Berlin

Genova

湖南省

云南 Kína

照片：熊刚/ EPA

Szolnok

1 óra alatt lehullott csapadék a világ minden pontján hatalmas károkat tud okozni

Zhouqu
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Fotó: Stiler Ákos

A belbiztonságot, gazdaságot, logisztikát, ellátásbiztonságot, egészségügyet

egyarát érinti az éghajlatváltozás helyi szinten is. Bíró Péter 2010-ben kidolgozta az

energia és áramszünetriadó tervet, hogy felhívja a figyelmet az ellátásbiztonságra,

az extrém helyzetekhez való felkészülésre, túlélési képességek javítására.
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https://youtu.be/1lmhsSVZPZ0

https://youtu.be/WHGvJG2ugpI

ÖKOLÓGIAIA 

KIHÍVÁSOK 

Bíró Péter előadás 

MTA Budapest

Bíró Péter előadás

RETS KONFERENCIA 

BUDAPEST

A LEVEGŐMINŐSÉG  JAVÍTÁSA MINDEN TERÜLETET, ÁGAZATOT, VÉDEKEZÉST ÉRINT

http://www.greenplusfuel.com/
https://youtu.be/1lmhsSVZPZ0
https://youtu.be/WHGvJG2ugpI
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Nő a hőségnapok száma! Megduplázódnak a riasztások,

rosszullétek, halálozások, áramkimaradások! 

Nincs elegendő kórházi férőhely és temetési hely



Bank, posta,
Internet és leolvasó rendszerek,
Műhold - navigáció-GPS RFID 
ellenőrző rendszerek, Kórház, 
műtét, mentőszolgálat,
Telefon és más kommunikáció,
Biztonsági zárak,
Biztonsági kamerák,
Vízellátás,
Üzemanyag ellátás, hűtés-fűtés,
Élelmiszerszállítás, romlott árú,
Elemek, akkumulátorok töltése,
Robotok és automata rendszerek
VÁROSI FŐVEZETÉK HELYREÁLLÍTÁSA LEGALÁBB 4 NAP

OKAI: kozmikus és bolygóbeli, 
FIZIKAI – növényi, geológiai,
állati, emberi hatások, hibák
TŰZESET,
VEGYI, 
TERMÉSZETI  CSAPÁSOK,
HŐMÉRSÉKLETI szélsőségek,
Nagy mennyiségű CSAPADÉK,
ENERGIAHIÁNY vagy 
túlterhelés, Hardver, szoftver 
AMORTIZÁCIÓ, vírus, 
rendszerhiba,
HACKER TEVÉKENYSÉG,
Kalózkodás,
Kereskedelmi / Védelmi , 
Politikai DÖNTÉS

2010-es Szekszárdi energia- és áramszünet riadóterv

felhívta az ország figyelmét és várják a folytatást
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https://youtu.be/WHGvJG2ugpI

Bíró Péter 
felkészülési 
terve 1 hét 
vagy több 

hónap 
energia 
ellátás 
nélkül

https://youtu.be/WHGvJG2ugpI


A Green Plus® nélküli fosszilis égetésből származó levegőszennyezés miatt csak a PM-től:
- Évente 1,1 milliárd ember szenved, 4,6 millió meghal, ebből Európában 350 -400 ezer,
- országonként 1000 emberből 15-30, Magyarországon napi 35 hal meg
- A fővárosi levegő 3-6 évvel rövidíti az életet, gyengíti a betegségekkel, járványokkal szembeni

immunitást. A korona vírus (COVID-19) járvány alatt ezért több a szokásos közlekedési
csúcsterhelések közelében (határátkelők, útkereszteződések, jelzőlámpák) a fertőzés, haláleset. A
járművek motorjáratása egyhelyben és hirtelen indulása erős szmogot okoz

- a fosszilis égetés teljes levegőszennyezésénél a fenti számokat duplán kell számolni
- mindig vannak EU eljárás alatti országok, a halálesetek 1/5-ét 2018-ban a légszennyezettség okozta.

Klímavédelmi szempontból a leggyorsabb reakciót lehet kiváltani a koromszennyezés csökkentésével,
mivel a légköri tartózkodása rövid, a jégre rakódásakor pedig erős hőforrás. (PM 1 ppm - PM 25 ppm a
szállópor, korom – a levegőben található egység 1 millióból).

A CO2 növekedés 60-90%kal hosszabb és nagyobb pollentermelést okoz,
a hőmérséklet emelkedés hatására a spektrum és szám megváltozik.
10 emberből 3 érintett, és az arány romlik az asztma és allergia terén.

Az égésből keletkező gázok új részecskéket hoznak létre, amik a léghólyagocskákon feloldódnak és a
sejtfalon áthatolva fejtik ki hatásukat.
köhögés, légszomj, alvászavar, akut asztmás roham, fizikai terhelhetőség csökkenése, gyógyszer igény növekedése, orrdugulás, orrfolyás, tüsszögés, aritmia,
szívizom ischemia, munkahelyi és iskolai hiányzás, a városokban 1-2 évvel rövidebb élettartam a szív vagy tüdő megbetegedés súlyosbodása miatt, akut mortalitás
és mortalitás növekedés. PM10 által igazoltan kiváltott betegségek: BHR, asztma, indukált asztma, krónikus bronchitisz, emfizémia, légúti vírus fertőzések
súlyosbodása, tüdő tumor, allergiás és nem allergiás rinitisz, infarktus, trombózis, ekcéma. A pollutánsok a méhlepényen is átjutnak és genetikai hatásuk is van,
csecsemőkori tüdő fejlődését lassíthatják. A csecsemőkori légúti mortalitás minden 10μg/m3 PM2,5 után duplázódik. 24 óra alatt 20 000 liter levegőt lélegzünk be,
ez nagyvárosi vonatkozásban 300 milliárd szennyező részecskét jelent. A közlekedés okozta légszennyezés éjszakai köhögést indukál. A főutak közelében élő
családok (Osakai vizsgálat) csecsemői között a 4,4% helyett 22% lett asztmás, 8,9% helyett 18,7% lett ekcémás 2 éves kora előtt. A terhesség ideje alatti PM2,5
növeli a későbbi atópia és asztma rizikót, hatással van a diabetes érzékenységre. Taiwanon a légszennyezettséghez köthető krónikus tünetek 9%-kal növelték az
öngyilkosság rizikóját, ha emellé szív és érrendszeri faktorok is tevődtek, 18,9%-kos növekedést realizáltak. Amerikai vizsgálatok szerint a kamionsofőrök PM10
koncentrációfüggő mortalitása is kimutatható.”

A Green Plus® használat hatására 50%-ban csökkenhetnek a negatív egészségügyi mutatók is

A Green Plus® használat hatására nagy %-ban csökkenhetnek   
az extrém időjárási körülményekből adódó veszteségek

peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 
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KÉMÉNY ÉS KIPUFOGÓ SZINDRÓMA – KOROM LERAKÓDÁS AZ ÉPÜLETEKEN – MOTORBAN-TÜDŐBEN

AZ ÉPÜETEK MŰEMLÉKEK ESZTÉTIKAI  ÉLMÉNYE IS 
JAVÍTHATÓ ÜZEMANYAG MINŐSÉG JAVÍTÁSSAL, ÍGY 

CSÖKKEN A KOROM ÉS KÉNSAV KÉPZŐDÉS IS.

FOTÓ: GREENFO.HU

https://www.youtube.com/watch?v=Wdya5mQE7r4&t=195s
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Az égés elvén működő technológiák elhagyásáig használjunk Green Plus®- t.

Az így elért megtakarítások alkalmassá tesznek új technológiák beszerzésére.
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Mit tartunk fontosnak és milyen áldozatokat akarunk érte meghozni?

1. Fontos-e, hogy ne hibásodjon meg a kazán/motor?

2. Fontos-e, hogy javuljon az alkatrészek élettartama?

3. Fontos-e, hogy kevesebb időt töltsön szervizben a munkagép?

4. Fontos-e, hogy a kazán/motor garancia megmaradjon?

5. Fontos-e, hogy műszakilag megbízhatóbb legyen a munkagép,

szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is?

6. Fontos-e, hogy változó minőségű üzemanyag esetén is egyenletesebben

tudjon működni a kazán/motor?

7. Fontos-e, hogy az általános kívánalmak mellett (teljesítményjavulás,

üzemanyag gazdaságosság) javuljon az emissziós érték?

8. Fontos-e, hogy a rendszer tisztítása, vagy hatékonyságjavítása

ne okozzon plusz javítási költségeket?

9. Fontos-e, hogy vállalkozásunkkal embereket ne betegítsünk meg,

ne okozzuk senkinek a halálát?
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EPA regisztrációs dokumentumok

Green Plus® nem, okoz semmilyen 
toxikus hatást, nem egészségkárosító, 

nem mutagén

Biztonsági tanúsítványok

1832-0002 Green Plus             2001.09.08.

183220004 Green Plus 850     2008.08.11

183220005 Green Plus A         2008.09.11

183220006 Green Plus A+       2008.09.11

183220007 Green Plus 910      2010.04.15
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A Green Plus® 3x-os rák elleni védelmet biztosít:

1.Önmagában nem rákkeltő (más üzemanyag komponensek azok),

2.Rákkeltő részecske csökkentő,

3.Képződő rákkeltő vegyület csökkentő.

Aromások

• Az üzemanyag molekulák legalább 1 benzolgyűrűt tartalmaznak.

Általánosságban az aromás szénhidrogének a benzinek jó oktánszámnövelői és

magas energiatartalmat adnak az üzemanyag molekuláknak.

• Az aromások már bebizonyították, hogy növelik a lerakódásokat a motorban és a

kivezető csövek emisszióját, beleértve a CO2-őt is.

Benzol és benzolgyökök

•Természetes előfordulása a nyersolajban komponensként és egy másik termékkel

katalitikus módon átformálható, hogy magas oktánszámú benzinné váljon. Ez

tudvalevő, hogy az emberre rákkeltő hatású.

• Sok országban rendelkeznek róla, hogy csökkentsék a benzolgyököket a

benzinben, hogy csökkentsék az emberre rákkeltő hatást kiváltó okozókat.

A Green Plus® potenciálisan hat az aromás anyagokra és a benzolgyökökre

DEFINÍCIÓK
Green Plus® Égéskatalizátor
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A Green Plus® potenciálisan hat az aromás anyagokra és a benzolgyökökre

A Benzol és az Aromások negatív hatásai 

Az aromásokból és benzolból származó lerakódások növelik a motor

hőmérsékletét, ami tovább növeli a motor szmogos emisszióját.

A tanulmányok rámutatnak az aromások motor lerakódás formációkra,

részletesen az égőtér lerakódásokra, beleértve a kivezető csöveket is.

Bizonyított, hogy mindezek növelik a szénhidrogéneket és Nitrogén-oxidokat.

Az aromások égése vezet a rákkeltő benzolgyökök kialakulásához. A felfedezők

általi US AQIRP program rámutatott arra, hogy az aromások szintje okozza a

legnagyobb toxikus hatást, ez pedig visszavezethető a kipufogókon kiáramló

káros benzol gyökök emissziójára.

Green Plus® Égéskatalizátor
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Euro 1 

Aromás tartalom 50 % v/v

Benzol tartalom 5 % v/v

Euro 2 

Aromás tartalom 40 % v/v

Benzol tartalom 2.5 % v/v

Euro 3 

Aromás tartalom 35 % v/v

Benzol tartalom 1 % v/v

Euro 4 

Aromás tartalom 35 % v/v

Benzol tartalom 1 % v/v

Európai üzemanyag Specifikációk Aromásokra és Benzolra

Green Plus® Égéskatalizátor

A Green Plus® potenciálisan hat az aromás anyagokra és a benzolgyökökre

(8) mivel a Bizottság megvalósított egy a levegőminőségre, a közúti

közlekedésből származó szennyezőanyag-kibocsátásra, a tüzelőanyagokra és

a motortechnológiákra vonatkozó európai programot (Autó/Olaj program),

azzal a céllal, hogy teljesüljenek a 94/12/EK irányelv 4. cikkének

követelményei; mivel a Bizottság létrehozta az APHEA projektet, amely a

gépjárművek által okozott levegőszennyezés külső költségeit az EU GNP-

jének 0,4 %-ára becsüli, más további becslések arra a megállapításra jutnak,

hogy a külső költségek az EU GNP-jének 3 %-át teszik ki; mivel a Bizottság

kidolgozta "a Holnap autója" cselekvési tervet, amely arra törekszik, hogy

hozzájáruljon "a Holnap autójának" promóciójához, amely majd tiszta,

biztonságos, energiatakarékos és "intelligens" lesz; mivel ez a cselekvési terv

közösségi fellépésre késztet a kutatás és fejlesztés (KF) előmozdítására, ami

tiszta személygépkocsikat eredményez, és mivel sem "a Holnap autója"

cselekvési program keretében végzett KF erőfeszítéseket, sem az EU

versenyképességét a személygépkocsi KF terén nem szabad kockáztatni;

mivel az európai gépjármű- és olajipar létrehozta a Szennyezőanyag-

kibocsátás, Tüzelőanyagok és Motortechnológiák Európai Programját

(European Programme on Emissions, Fuels and Engine

Technologies, EPEFE) annak meghatározására, hogy milyen fejlesztéssel tud

hozzájárulni a jövő járműveihez és az azokat hajtó/tüzelőanyagokhoz; mivel

az Autó/Olaj és az EPEFE program arra törekszik, hogy a

szennyezőanyagokra vonatkozó irányelvjavaslatok mind az állampolgárok,

mind a gazdaság szempontjából a legkedvezőbb megoldásokat keressék;

mivel a küszöbön álló 2000-es és 2005-ös lépésekre vonatkozó közösségi

cselekvés sürgetővé vált; mivel nyilvánvalóvá vált, hogy tovább kell javítani a

személygépkocsiszennyezőanyag-kibocsátási technológiát annak érdekében,

hogy a 2010. évben el lehessen érni a Bizottság Autó/Olaj programjáról szóló

közleményében megállapított levegőminőséget;
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Mit is jelent az aromások csökkentése?

Az aromások 20-tól 45%-ig való csökkentése a teljes kiáramló toxikok 28%-os

csökkentését váltja ki. Az összes toxikus emisszió 74% a benzol.

Az Europai EPEFE Program demonstrált egy egyenesen arányos megállapodást

a CO2 emisszió és az aromás tartalmak közt. A 20%-tól 50%ig való aromások

csökkentése mintegy 5%-kal csökkenti CO2 emissziót.

A Texasi Alacsony Kibocsátású Diesel üzemanyagok Green Plus® tesztjén

bemutatták, hogy a 28% aromás tartalmú üzemanyagnak ugyanolyan volt az

emissziója, mint a 10% aromásnak.

Ha ugyanazt a teljesítmény beigazoltuk a benzinben, mint amit a dieselben is

beigazoltunk, akkor az EURO-3-as vagy EURO 4-es megfelelőségű

üzemanyagot Euro 1-esként készítették szmogos emisszió és toxikussági

szempontból.

A Green Plus® potenciálisan hat az aromás anyagokra és a benzolgyökökre

Green Plus® Égéskatalizátor
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Green Plus® Égéskatalizátor

Szigorúbb tüzelőanyag szabványokra van szükség

Az EURO6-os motor és EURO5-ösüzemanyag szabvány nem elég szigorú, egészségügyi

és műszaki kockázatokat, hibákat, károkat enged meg. A prémium üzemanyagok sem

megfelelő fenntarthatósági jellemzőkel bírnak.

További egészségügyi, energiahatékonysági, műszaki megfelelőségi elemeket kell beépíteni

mind az üzemanyag komponensei, mind az üzemanyag égéséből eredő gázok, porok

csökkentésének szabályozására, a körforgásos gazdálkodás erősítésére.

A csak tüzelőanyag típusa szerinti kvóta megállapítása pedig nem ösztönzi a

levegőszennyező szénerőműveket valódi kibocsátás csökkentésre. A CO2 csökkentést

biomasszával oldják meg, ami a jelenlegi elszámolási rendszer alapján „0” szennyezőnek

számít, mert megújuló energiaforrás. Ez rossz gyakorlat, mert a légszennyezést csökkentő

megoldások így háttérbe szorulnak.

Ezért a szilárd tüzelési szabályozásokat is ki kell egészíteni

mérés alapú elszámolási rendszerrel is, ami lehetővé teszi,

hogy a valódi légszennyezési értékek alapján történjenek

a besorolások és emisszió kereskedések.
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h?v=U1D7YiCtSqo
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https://www.youtube.com/watch?v=U1D7YiCtSqo


Certified Safe
Biztonsági tanúsítványok, motorgyártói garanciák
Green Plus® certifikációk, nem okoz kárt a motorban/kazánban vagy az 

alkatrészekben, műanyagokban, szűrőkben, stb. Motorgaranciát nem sért.

2003 óta nemzetközi üzemanyag szabvány komponens.

http://www.swri.org/EMS/ISO.htm

oktatási anyag                peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 

http://www.swri.org/EMS/ISO.htm


About Us

Biztonsági és üzemanyag szabványtanúsítványok

A Green Plus® biztonságos a

széntüzelésű kazánokra is:

nem fejt ki káros,
toxikus hatást.

US Toxikussági vizsgálat és 

felülvizsgálat „Anyagokra 

vonatkozó törvényes vélemény”
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Nem tartalmaz sem fém, sem halogén elemet.



Az SwRI az alábbiakat jelentette az egyes tesztekre vonatkozóan:

•Kémiai és fizikai tulajdonságok (mellékelve a Jelentés 3. oldala) – Gyakorlatilag minden

paraméter azonosnak tekinthető. Mérhető változás csak a 10 Fahrenheit-fokkal lecsökkent

gyulladási pontban, illetve 0,3-del megnőtt cetán indexben, és a 0,5-del megnőtt cetánszámban

következett be. Ezek a különbségek is igazolják, hogy a Green Plus® egyenletesebb, simább

égést biztosít, és az üzemanyag egységéből előállított teljesítményt növeli, erre utal a cetánszám

változása. A gyulladási pont csökkenése igazolja, hogy a Green Plus® katalizátoros üzemanyag az

oxigénreakció miatt könnyebben gyullad meg, így a motorok hidegindítását könnyíti.

•Korrózió, kenhetőség, és víztolerancia teszt (a Jelentés mellékelt 3. oldalának utolsó 5 sora) –

Konklúzió: A Green Plus® jelenléte az üzemanyagban nem változtatja meg annak korróziós érték,

rozsda-ellenállás, kenhetőség, vagy víztolerancia paramétereit.

•Szűrőbetét – Ebben a tesztsorozatban az SwRI azt vizsgálta, hogy mennyire változik a szűrő

folyadékáteresztő képessége; illetve hogy a szűrőbetét változott-e az igénybevétel során. A

szűrőbetét a Green Plus® használatával is minden esetben teljesítette a megkövetelt

paramétereket. Konklúzió: a Green Plus® nem ártalmas a szűrőbetétre.

•Elasztomer (a Jelentés mellékelt 4. oldala) – E teszt során Nitril, Viton, és Szilikon Elasztomer

mintákat adtak a szabványos, referencia dízel, illetve a szabványos, Green Plus® katalizátoros

dízel üzemanyaghoz; 3 hétig 160 Fahrenheit hőmérsékleten. A keménységet, húzószilárdságot,

térfogat-növekedést és felszíni repedéseket aztán megvizsgálták, és a referencia üzemanyag

megfelelő értékeihez viszonyították. A táblázat a Jelentés mellékelt 4. oldalán meghatározza,

milyen mértékű eltérés megengedett az adalékolatlan, illetve a Green Plus® katalizátoros

üzemanyag között. A Green Plus® minden esetben megfelelt a teszten. Gyakorlatilag szinte nem

volt különbség a mért adatokban. Konklúzió: a Green Plus® - nak nincs károsító hatása a Nitril,

Viton, vagy Szilikon elasztomerekre.

Összegezve, a Green Plus® égéskatalizátor a vizsgálat minden részének megfelelt, így

kijelenthető, hogy semmilyen ártalmat nem jelent a motorokra, vagy motor-alkatrészekre.

Colin K. Hill Ph.D.

tudományos vezető

http://www.usc.edu/
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ÉRVÉNYESSÉG
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Turbinákhoz, kazánokhoz, légnemű és szilárd tüzelőanyagokhoz benzinkutakon forgalmazott

üzemanyagokhoz, hajók számára és csomagolt Green Plus tartályokhoz, flakonokhoz

általános garancián az 1+1 millió dolláros Green Plus felelősségbiztosítás

2014     2015     2016      2017     2018     2019     2020      2021

2006     2007      2008     2009     2010     2011     2012      2013                       .2023
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Egyedi azonosítósorszám a GDPR betartásával

Valamennyi ügyféltájékoztatón ismertetésre kerül, hogy a szigorúbb üzemanyag szabványú üzemanyag minőség teljesítéséhez

szükséges Biofriendly Green Plus® formula csomagolásai minden egyes csomagolásra vonatkozóan egyedi hitelesítő

azonosítószámmal ellátottak, PIROS figyelmeztető színű biztonsági címkén a nyitófedélen (kupakon) feltüntetve, jól feltűnő helyen a

termék első használatát részben akadályozva, úgy, hogy a csomagolás megbontását nyomot hagyó jellel látja el. Csomagolás

megbontásakor a biztonsági címke látható nyomot hagyva sérül, az azonosítószám nem sérül. Ez a sorszám valamennyi számlán,

szállítási dokumentumon szerepel az értékesítés folyamán a teljes ellátási láncban minden országban az európai közösségen belüli

és kívüli mozgatáskor is.

Ez a hitelesítő azonosító sorszám azonosítja a csomagolást és a terméket az alábbiak szerint:

- eredeti a termék,

- minősített a termék,

- felelősségbiztosítással rendelkező termék,

- vonalkóddal ellátott a termék,

- melyik fejlesztésű a termék,

- milyen töménységű a termék,

- mennyi tüzelőanyaghoz elegendő a termék,

- hol készült a termék,

- mikor készült a termék,

- ki gyártotta a terméket,

- ki hitelesítette a terméket,

- mi a csomagolás lejárati ideje,

- ki adta el a terméket,

- ki vette meg a terméket,

- melyik országban használják a terméket,

- milyen típusú üzemanyaghoz használják a terméket.

Ezek az egyedi azonosító, hitelesítő sorszámok alapján, akár forgalmazó, akár vásárló, akár hatóság részére, a központunk

hitelesítési osztályától kapott ellenőrzés után adunk ki kérésre hivatalos, sorszám azonosító igazolást, valóban az EPA regisztrált

szigorúbb üzemanyag szabványú Biofriendly Green Plus® Környezetbarát folyékony égéskatalizátor formulát kapta-e meg.

A vállalati belső szabályzatunk ilyen módú termék azonosítása teszi lehetővé a piacon lévő hamis (hamisított) termékek kiszűrését is,

teszi hitelessé és kódolttá a terméket.

Hamisítás elleni, vagyonvédelmi, biztonsági és kereskedelmi követelményekhez 
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Green Plus® rövidített bemutató „Ablakon bedobott pénz” tartalomjegyzék

1. ÜZEMANYAG ECO-ÖKO CÍMKE VILÁGSZENZÁCIÓ – FIT FOR 55 KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A 
VERSENYTÁRSAK KÖZÜL

2. Automata okosadagoló kontroll és diagnosztikai rendszer
3. Bemutatkozás – Használatot kiváltó okok  - Teszt szolgáltatás - Biztonság 
4. Törvények, rendeletek szerinti alkalmazás, támogató levelek
5. Benzinkutas sikersztorik
6. Emisszió, teljesítmény és üzemanyag gazdaságosság tesztek
7. - Mezőgazdaságban, munkagépeknél
8. - Szállításban
9. - Tömegközlekedésben
10. - Hajózásban
11. - Szén- és olajtüzelésű erőművekben, repülőgépen
12. A hasznosabb égés folyamata
+    Ablakon bedobott pénz és hosszútávú javulás

A prezentáció adatai a Green Plus® Team, Bíró Péter tulajdonát képezik, bizalmasak, közlésük, másolásuk regisztrációköteles és

Bíró Péter engedélyéhez kötött. Partnereink egy része hozzájárult a vizsgálatok bemutatásához, más komoly partnerek titoktartási

kötelezettségi megállapodás tartalmaként nem szerepeltethetők, nem hozhatók szóba. 22 év alatti HR (pozíció váltások, munkahely

cserék), cégtulajdon és működési változások nem érintik a Green Plus® tesztek hitelességét, eredményeit, azok valósak és több száz

Gbyte és több ezer oldal adatállomány részei. Az itt található dokumentumok részleges kitekintésre adnak lehetőséget, csak

részinformációk, melyek kiegészítését Bíró Pétertől kell megkérni a teljes tájékozottság érdekében.
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Zéró Emisszió Program kiterjesztése az EU-ban, mint        BAT és BREF

Mexikó (Cancún) volt színhelye klímavédelmi konferenciának, ezért a mexikói megoldások, alkalmazások

is nagyobb figyelmet kaptak.

Az „Emission Zero” Program átvétele például Mexikóból, és annak kiterjesztése Magyarországra, illetve

közösen 1-2-3 másik tagállammal vagy a közösségbe belépni készülő állammal egy 3–5 éves Minta

Projektben monitorozással, egy jó kezdeményezés lehet Európában, amit a későbbiekben minden

tagállam átvehet (akár EU tüzelőanyag szabványjavaslat is lehet).

Számos környezetvédelmi, egészségügyi, energiahatékonysági, magasabb műszaki biztonsági,

környezet-, élelmiszer-, ellátás- és nemzetbiztonsági, államháztartási, ország image, turisztikai,

munkahely megőrzési, munkahely teremtési és egyéb előnye miatt.

Általános, központilag elrendelt és alkalmaztatott programok, alkalmazások képesek a

környezethasználók minden szintjén eredmény elérésére, amely véletlenül sem lehet egyéni mérlegelés

tárgya.

Bevált és hatékony környezetvédelmi, éghajlatvédelmi módszerek nem alkalmazásáért kevés és késő a

felelősségre vonás, azonnali intézkedésre, cselekvésre van szükség.

1330/2011 (X.12) Kormány Határozat, 2008/50/EC, 2009/406/EC és a környezeti szennyezés

keletkezés helyén való kezelés elve automatikussá teszi a törvényi elrendelést a kötelező Green

Plus® használatra.

Mexikói minták
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Mexikói minták
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www.titanlab.com

www.rtp.gob.mx/quienes_somos.html

www.semarnat.gob.mx

www.unam.mx

Mexico City 

szabvány határ:

1.99

Culltura Ecológica - ECOCOM

Mexikói minták

RTP - Mexico City Közlekedési Hatósági        EREDMÉNYEK

5 független intézet által végzett teszt összegzése

Opacitás – füst-átláthatósági eredmények Motorolaj fogyasztási eredmények

A grafikon 92.1% javulást mutat Green Plus®

használattal.

A grafikon 55.4% javulást mutat Green Plus®

használattal.

Népesség: Mexikó Város 20 137 152 lakos, Mexikói Egyesült Államok 112 322 757 lakos (2010)

RTP (Tömegközlekedési Hatóság Mexico Városban) 20 saját dízel üzemű

buszán tesztelte a Green Plus®- t. A Green Plus® teszt több, mint 4 hónapja

alatt valamennyi járművön elmaradtak a korábban tapasztalt negatív jellemzők

a járművezetők elmondása alapján is. A több intézet által is kontrollált hivatalos

mérések alapján is a Green Plus® tesztnek nagyon jó eredményei születtek,

mint ahogy a fenti grafikonok is mutatják, 92.1%- ig javult a füstkibocsátás,

55%- ig javult a motorolaj fogyasztás, 31.49%- ig javult az üzemanyag

fogyasztása is. A teljes flottára (860 busz) bevezették a Green Plus®

használatot.

www.profepa.gob.mx
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Green Plus® Rendelet

Az összes városi és magánjármű, busz és taxi Biofriendly Green
Plus® égéskatalizátort kell használjon

MONROVIA, Kalifornia --(BUSINESS WIRE hírek) 2005.Október 4.--Biofriendly Corporation ma bejelentette, hogy a mexikói

Guzman város (120 000 lakos) rendeletet hozott, hogy az összes városi jármű, magán busz és taxi is Green Plus®

folyékony égéskatalizátorral kezelt üzemanyagot (benzint és dieselt) kell használjon. Green Plus® segítségével tervezik

lecsökkenteni a káros emissziót és javítani az energiahatékonyságot. Guzman az első város Mexikóban, amelyik

alkalmazta Jalisco állam nemrégiben elfogadott "Emission Zero" programját.

Guzman város polgármestere hirdetményben adta közre, hogy a képviselőtestület teljes (100%-os szavazati)

támogatottságot adott más mexikói államok hivatalai, Jalisco Kongresszus tagja és az Amerikai Konzul jelenlétében. Jelen

voltak még a polgármesteri hivatallal kapcsolatban álló vállalatok képviselői (Coca-Cola, Bimbo, Mexikói Szövetségi Telefon

és Áramszolgáltató Tanács, csakúgy, mint a Pemex nemzeti olajtársaság Regionális igazgatója).

A kongresszusi képviselő (Diputado) Luis Alejandro Rodriguez, Jalisco állam Környezetvédelmi Kongresszusi Tanácsának

elnöke szavaival: "Guzman városával felavattuk és elindítottuk államunk 'EMISION ZERO' programját, hogy kitisztítsuk a

levegőt Jalisco- ban. Azt szeretnénk, hogy legyünk tudatosak a környezetünk tisztításában és legyen ez egy minta, amit

bevezethetünk egész Mexikóban.„

Guzman polgármestere, Umberto Alvarez Gonzales ezt mondta: „Meg kell állítanunk azt, hogy megfosszuk gyermekeinktől

és állampolgárainktól a tiszta levegőt. Mindannyian ugyanazt a piszkos levegőt szívjuk. 'EMISION ZERO' esélyt ad nekünk,

hogy megfordítsuk ezt a trendet.„

E program kivitelezéséhez egy komplett certifikált tesztet végeztek. Angel Ricardo Martinez mérnök, Jalisco állam Jármű

Környezetvédelmi Érvényesítési (Semades) igazgatója monitorozta és certifikálta a pilot programot, amin a diesel jármű

opacitás (füst és annak fényáteresztő képessége, opacity = K érték) 56%-nál nagyobb füstcsökkenési eredményt mutatott.

Correct Action International; a Green Plus® Latin Amerikai disztribútora más államok kongresszusait és városait is meghívta,

hogy találkozzanak és adoptálják az "EMISION ZERO" programot.

Jalisco állam (híres városai: Guadalajara, Puerto Vallarta, Tequila)- ban most Guzman az első város, amely a levegőjét az

"EMISION ZERO" ban támogatott Biofriendly Green Plus® használatával kívánja megtisztítani.

Mexikói minták

Guzmán (Mexico) Levegőtisztaságáért

http://www.ciudadguzman.gob.mx/
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Green Plus® Rendelet

Mexikói minták

Mexikó tovább terjeszti “Emisión Zero” Programját
a Biofriendly Green Plus® gyulladás-égéskatalizátorral

2006.június 16. – Covina, Kalifornia – Biofriendly Corporation ma bejelenti, hogy még két állam városa csatlakozott

Mexikóban a szennyezés elleni küzdelemhez az “Emisión Zero” programhoz a Biofriendly Green Plus® folyékony

üzemanyag égéskatalizátor közvetlen használatával.

Zapopan (1,2 millió népességű) Jalisco államban és Manzanillo (200 000 fő lakossal) Kolima államban elfogadta a

hivatalos szándék által megkövetelt Green Plus® használatát a városi benzines és diesel járműveiben. A két önkormányzat

csatlakozott a Jalisco állambeli Guzman városhoz, amely felvette programjai közé a Emisión Zero programot, melyet a

járművek által okozott emisszió szignifikáns csökkentése miatt neveznek így.

Jalisco állam a Kongresszussal, a Környezetvédelmi miniszterrel, a Közlekedési miniszterrel és az állami emisszió kontroll

program igazgatójával karöltve levezetett egy hivatalos tesztet és bemérték, hogy a Green Plus® nemhogy megfelezte az

opacitást (kipufogó füstjét) hanem több, mint 85% - kal csökkentette azt a teszt járműveknél.

Jalisco második legnagyobb városa, Zapopan polgármestere és városi tanácsosa miután újra

felülvizsgálta azokat és más teszt eredményeket, átvette a szándékot.

Kolima állam, az állami emissziómérő monitoring módszerrel végeztetett teszteket a polgármester a városi tanácsos, a

Kikötői Hatóság, Manzanillo Közlekedési és Környezetvédelmi tisztségviselői részére, megállapították, hogy a

Green Plus® Carbon Monoxide és Hydrocarbon csökkentése átlagosan 60%. Manzanillo Városi Tanácsosa

ezek és más eredmények alapján adoptálta az emisszió csökkentő program szándékot , hogy használják a

Green Plus® - t a város benzines és diesel üzemű járművein. Manzanillo, Mexikó nyugati partjának legnagyobb és

legfontosabb tartály kikötője és a Mexikói Tengerészeti Flotta hazája.

(Diputado) Luis Alejandro Rodriguez kongresszusi képviselő, Jalisco állam Kongresszusának Környezetvédelmi

Tanácsának elnöke ezt mondta: “A mi felelősségünk kell legyen, hogy javítsuk Mexikó lakosainak életminőségét és

csökkentsük a levegőszennyezést. Hisszük, hogy ez az akció demonstrálja elkötelezettségünket.”

“Régóta dolgozunk együtt a mexikói hatóságokkal és a Correct Action Mexico Green Plus disztribútorral, hogy bemutassuk

a Green Plus® mexikói előnyeit. A demonstráció kétszeresen is vonzóvá teszi a Green Plus® - t, miközben csökkenti az

emissziót és a levegőszennyezést, jobban javítja az üzemanyag gazdaságosságot, mint amennyit fizetni kell érte.” mondta

Jim D’Arezzo, a Biofriendly Corporation eladási és marketing igazgatóságának alelnöke.
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Mexico Emisión Zero Program

Jalisco állam Emision Zero Programja
Kormány Teszt és Jóváhagyás

Green Plus® - szal javul a mexikói
üzemanyag minősége és
teljesítménye

Guadalajara Metropolitan zónájában kedvező a
Levegő Minőségére a Biofriendly Green Plus®

égéskatalizátor használata, ahol 67 napos
teszttel bizonyították, hogy a buszok által
használt diesel üzemanyag fogyasztásakor a
légköri szennyeződést átlagosan több, mint
72%-kal csökkentette. A teljesebb részletezés
megtalálható a Környezetvédelmi Minisztérium
Fenntartható Növekedésért anyagában itt.

Mexikói minták

oktatási anyag                peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 



Mexikói Zéró Emisszió Program 

Mexikói minták

http://www.youtube.com/watch?v=qGGGZsAdd3M

http://www.youtube.com/watch?v=GmLeIPj94Pk
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Mexikói Taxi Szindikátus 2008

„Ez idáig megfigyelve kijelenthetjük, hogy ennek az
üzemanyagnak a használatával járműveink 5-7%-kal
kevesebb üzemanyagot fogyasztanak , illetve ezzel egy
időben jobb teljesítményt mutattak.”

Megfigyeltük, hogy körülbelül 10-15% üzemanyagot spóroltunk meg
és javult a motorok teljesítménye, amit a Biofriendly üzemanyag
okozott, ez egy 100% biztonságos és ajánlható üzemanyag.

Mexikói minták
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Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Környezetvédelmi helyettes államtitkár támogató levele

Magyar példák

LZF - 252/2005.

Bíró Péter úr

Egy Tiszta Levegőjű Bolygóért Alapítvány elnöke

Green Plus Magyarország (környezetvédelmi divízió) igazgatója

greenplus@t-online.hu

Tel.: 06/30/33-22-666

Tárgy: Green Plus folyékony környezetbarát égés-katalizátor támogatása

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönöm levelét, melyben tájékoztat a Green Plus üzemanyag-adalékról, valamint az alapítvány által

szervezett konferenciáról.

Tárcánk elkötelezett a környezet megóvására, az élhetőbb környezet, a fenntartható fejlődés

biztosítására. Kifejezetten fontos számunkra a környezeti elemekbe, köztük a levegőbe történő kibocsátások

csökkentése. Örömmel veszünk hát minden olyan új eljárást, terméket, civil kezdeményezést, mely ezen

célok elérésében segít.

Elismerés illeti Önt és az Egy Tiszta Levegőjű Bolygóért Alapítványt az „Egy tisztább bolygóért” című

szakmai konferencia megszervezéséért és lebonyolításáért. Hasznosnak tartjuk ráirányítani a figyelmet a

környezeti problémákra, egy olyan fórum létrehozását, ahol közös gondolkodással születhetnek megoldások.

Igyekszünk a hasonló eseményeket folyamatosan figyelemmel kísérni, azokon lehetőség szerint részt venni.

A konferencia összefoglaló anyagában számos olyan gondolat szerepel, melynek megfontolása számunkra is

hasznos.

Áttekintettük mindazon dokumentumokat, melyekben a Green Plus folyékony környezetbarát égés-

katalizátorról ad tájékoztatást. A felsorolt minősítések, köztük az EPA regisztráció, a szabványoknak történő

megfelelés biztosítékot jelentenek arra, hogy a termék nem tartalmaz a környezetre káros anyagot.

Hazánkban a környezetre kedvező hatást gyakorló termékek jelölésére a „környezetbarát”

védjegy szolgál. Javaslom, tájékozódjon a védjegy elnyerésének feltételeiről.

Munkájához sok sikert kívánok.

Üdvözlettel:

Budapest, 2005. november 4.

Rakics Róbert

helyettes államtitkár
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Üdvözlő levél a 
Klímabarát Településeknek

Sólyom László, 2007      Schmitt Pál, 2011

Magyar példák
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https://youtu.be/iDQhYdZOZbc


Bíró Péter 2003 óta dolgozik a Green Plus® Team-ben.

Támogató levelek a Magyar Tudományos Akadémiától és a 
Klímabarát Településektől

Klíma és Energiaügyi államtitkár (2010-2011)

Magyar példák
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Green Plus® , európai városokban a klímastratégia részeként    - Tatabányán
Magyar példák
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Green Plus® , európai városokban a klímastratégia részeként      - Szekszárdon

Az emisszió- és 

költség-

csökkentés

egyik 

nélkülözhetetlen 

eleme

a Green Plus®

égéskatalizátor.

www.vezess.hu/hirek/oktatnak_gazdaságos_autovezetest/28308

Horváth István polgármester

ECO-DRIVE

Magyar példák
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Klímabarát Települések 4. konferenciája 

2010.04.28.04.Tatabányán, 

a Magyar Köztársaság Elnöke és a 

tagtelepülések polgármesterei

A fenntartható fejlődést szolgáló megoldásokat 

a Klímabarát Települések Szövetsége 

tanulmányozza, támogatja

Sólyom László üdvözli a pozitív megoldásokat

Magyar példák
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BÍRÓ PÉTER A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG EX-ELNÖKE, 

A KTSZ VOLT ALELNÖKE, VOLT ELNÖKE

A SZÖVETSÉG KLÍMANAGYKÖVETE

A HELYI PROBLÉMÁKAT HELYBEN KELL MEGOLDANI



Supporting letter

Under reference to international results and national
experience, hereby I judge the invention named Green Plus®

emission-reducing catalyst, as being worth to be supported and
used.

Nowadays, when climatic changes are beyond scientists'
modelling, and have become realities to be directly or indirectly
felt worldwide, all inventions and developments suitable to
counteract global warming shall be practically applied.

Mr. BÍRÓ Péter, earlier Chairman of the foundation "For clean
air" and director of the environment protection department of
Green Plus® Hungary, has presented to us this effective
preventive solution incorporated into the invention named
Green Plus® emission-reducing catalyst.
Being aware of his work, we judge worth supporting his
activities in Hungary and abroad for climate-friendly
settlements, clean air and conservation of Earth's climate.

Please join his "Zero Emission Program", ask Mr. Bíró's
comments on climate-friendly solutions, opportunities for
adaptation, indispensable knowledge on environmental security,
reduction of air pollution and slowing-down of climatic changes.

Issued: Budapest, June 30, 2008

Bíró Péter 2003 óta dolgozik a Green Plus® Team-ben, 
Támogató levél tesztelőtől, nemzetközi környezetvédelmi Egyesülettől

A Követ az Inem, a Global Footprint, a CSR EUROPE 
nemzetközi szervezetek magyarországi tagja, 

ők is tesztelték a Green Plus®-t

Magyar példák

Követ teszt 15,85% megtakarítás
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Jakab István elnök

Dr. Nagy József
vezető főtanácsadó

FVM

MOSZ, MAGOSZ, FVM ÁLTAL TÁMOGATOTT  
A GREEN PLUS® használat.
(MOSZ, MAGOSZ hírlevél 2005-2006)

MEZŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK ÁLTAL ,

SZAKLAPOK ÁLTAL IS BEMUTATOTT

www.gazdakorok.hu

„A Green Plus® hasznos a gazdaság,
a mezőgazdaság, a növénytermesztés
az élelmiszer minősége, az egészség
és legfőképpen a környezet számára.”

Magyar példák
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2010-től a 

Magyar

Országgyűlés

alelnöke

http://www.gazdakorok.hu/


www.mosz.agrar.hu

MOSZ hírlevél 2007 ÁPRILIS

Magyar példák
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Ajánlott CO2 kibocsátás számítás a szállításban

http://www.cefic.org/Documents/Media%20Center/News/McKinnon-Report-Final-230610.pdf
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BAT és szennyezési keletkezési helye
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Az első IPPC irányelv (az integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről szóló 96/61/EK irányelv)

Európa válasza volt arra a már korábban felmerült igényre, miszerint a környezetvédelmi

szabályozásnak integráltan kell vizsgálnia egy folyamatnak a környezetre, mint egészre gyakorolt

hatását. Azokra az ipari és más, ipari rendszerben folyó (pl. mezőgazdasági) tevékenységekre helyezte

a hangsúlyt, ahol a legnagyobb a valószínűsége a környezet szennyezésének. Alapvetően a

szennyezési pontforrásnál a keletkezés helyén kell a szennyezést kezelni.

Az EU fenntartható fejlődésről szóló stratégiája en ma már egy a gazdasági, a szociális és a

környezetvédelmi célok közötti szinergiát elősegítő átfogó, hosszú távú keretrendszert biztosít. Az EU-

Szerződés megköveteli a környezetvédelemnek minden olyan közösségi szakpolitikába való beépítését,

mint az energia, a mezőgazdaság és a közlekedés. Ez a „környezetvédelmi integráció en” – a kizárólag

"end-of-pipe", vagyis tüneti megoldások alkalmazásával szemben – elősegíti a problémáknak a forrásnál

történő megoldását.

Az integrált megközelítés érvényre juttatását a jogszabály által előírt elérhető legjobb technika (Best

Available Techniques, BAT) alkalmazása biztosítja, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a folyamatok

(tervezés, engedélyeztetés, megvalósítás, üzemeltetés, tevékenység felhagyása) során a

kibocsátásoknak már eleve a forrásnál történő csökkentésére és a természeti erőforrások hatékony

felhasználására kell törekedni.

End of pipe solution, CSŐVÉGI MEGOLDÁS, csak tüneti kezelés például az egészségre veszélyes

finompor részecske szűrők alkalmazása SCR/FAP/DPF, sokszorozzák az egészségügyi ártalmakat,

könnyebbé teszik a bőrön, nyálkahártyán való bejutást, genetikailag örökölhető elváltozásokat okozva.

Az AdBlue használat szintén csak utólagosan kezelő filter megoldás, tünet kezelés, nem a valós okát

szünteti meg vagy csökkenti a problémának.

eMission calculator 345/2009.(XII.30.) Korm.Rend. 100 

tonna CO2 , üvegházhatású gázok kibocsátásával 

kapcsolatos adatszolgáltatásról - www.four-soft.com

http://ec.europa.eu/environment/eussd/
http://ec.europa.eu/environment/integration/integration.htm
http://www.four-soft.com/


1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat
Hatályos: 2011.10.13 - 2011.10.13

a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról

1. A közlekedés, az ipar és a lakosság által kibocsátott részecskeszennyezés csökkentésére szolgáló intézkedések célja az emberi egészség és az ökoszisztémák

megóvása, a környezet védelme a gazdaság működése és fejlődése, a társadalom anyagi-szellemi fejlődésének hosszú távú biztosítása mellett.

Fő célkitűzés a környezeti levegő minőségének fenntartása ott, ahol az jó, és annak javítása más esetekben, az emberi egészséget és a természeti környezetet

veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzése.

Magyarország egész területén el kell érni a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló

4/2011. (I. 14.) VM rendeletben a kisméretű szálló porra (PM10) előírt levegőterheltségi határértékek betartását.

2. Az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében – a rendelkezésre álló források függvényében – végre kell hajtani az 1. mellékletben szereplő ágazatközi

intézkedési programot (a továbbiakban: Intézkedési Program).

Felelős: az érintett miniszterek

Határidő: az Intézkedési Programban meghatározott határidők szerint

3. Az Intézkedési Programban meghatározott intézkedések megvalósulása, végrehajtásuk anyagi fedezetének biztosítása érdekében a Kormány

a) felhívja az érintett minisztereket, hogy az általuk kezelt pályázati rendszerekben, a kiemelt beruházások és fejlesztések tervezése során részesítsék előnyben a

kisméretű szálló por (PM10) kibocsátás csökkentését szolgáló megoldásokat, különös tekintettel a környezetkímélő közlekedési fejlesztésekre, dolgozzanak ki erre

vonatkozó szabályokat;

Felelős: környezetvédelemért felelős miniszter

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

fejlesztéspolitikáért felelős miniszter

közlekedésért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

b) felhívja az érintett minisztereket, hogy az Intézkedési Programban foglalt feladatok pályázati úton történő támogatásához a központi költségvetésben irányozzák

elő a szükséges forrásokat;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésétől kezdődően az éves költségvetési törvények előkészítésével összhangban, a rendelkezésre álló források

függvényében

c) felhívja a környezetvédelemért felelős minisztert, hogy a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter egyetértésével és az érintett miniszterek bevonásával dolgozza ki

az Intézkedési Program végrehajtását szolgáló pénzügyi eszközök felhasználásának szabályait.

Felelős: környezetvédelemért felelős miniszter

fejlesztéspolitikáért felelős miniszter

államháztartásért felelős miniszter

Határidő: 2012. február 15.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Fotó forrás: pollex.hu
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25. § (1) A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XVII. Innovációs és

Technológiai Minisztérium fejezet, 20. cím, 65. alcím, 1. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység

finanszírozása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,

8. Szakképzési Centrumok cím javára. (2) A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4.

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter – az Áht. 31. §

(2b) bekezdése alapján – az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási

határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott

légiközlekedési kibocsátási egységek 2020. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag

teljesült bevétel 100%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2020. évi értékesítéséből

pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával növelheti meg. (3) A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20.

cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító

miniszter – az Áht. 31. § (2b) bekezdése alapján – az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói

Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói

egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó ESD-

egységek értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával növelheti meg.

(4) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából és az Ügkr. tv. hatálya

alá tartozó ESD-egységek értékesítéséből befolyó bevételek elszámolására a XVII. Innovációs és Technológiai

Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül

új jogcímeket hozhat létre. (5) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) bekezdésben

meghatározott – az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2020. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült

bevételhez kötött mértékű – kiadási előirányzatok terhére kell teljesíteni. MAGYAR KÖZLÖNY • 2019. évi 128. szám 4911

Fenntarthatósági érdek, hogy elővigyázatosságból erőfeszítéseket tegyünk, rendeleteket hozzunk közös örökségünk

védelmében az egészséges környezethez való jogunk alapján is. A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló

17/2017. (V. 26.) NFM rendeletet is bővíteni, szigorítani kell

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1700017.NFM&targetdate=20180209&printTitle=17/2017.+%28V.+26.%29+NFM+re

ndelet
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MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE 
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.

Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.

P) cikk

(1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos 

növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a 

jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

KÖZÖS ÖRÖKSÉG VÉDELME, ELŐVIGYÁZATOSSÁG ELVE, EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1700017.NFM&targetdate=20180209&printTitle=17/2017.+%28V.+26.%29+NFM+rendelet
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1700017.NFM&targetdate=20180209&printTitle=17/2017.+%28V.+26.%29+NFM+rendelet
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képforrás: magyarhirlap.hu

JÓ IRÁNYOK A MAGYAR ÉGHAJLATVÉDELMI 

ÉS ENERGIA POLITIKÁBAN 2020

Segítség a 2010/27/EU 

energiamegtakarítási céljaihoz

https://www.parlament.hu/documents/129646/4032966/FFB_2020_01_21_Energia_es_klima_str

ategia_allamtitkari_EKÁT_final.pdf/b4e3cf27-cc69-9bab-0e08-44c44d839076?t=1579786171685

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hu_final_necp_main_hu.pdf

https://www.parlament.hu/documents/129646/4032966/FFB_2020_01_21_Energia_es_klima_strategia_allamtitkari_EKÁT_final.pdf/b4e3cf27-cc69-9bab-0e08-44c44d839076?t=1579786171685
https://www.parlament.hu/documents/129646/4032966/FFB_2020_01_21_Energia_es_klima_strategia_allamtitkari_EKÁT_final.pdf/b4e3cf27-cc69-9bab-0e08-44c44d839076?t=1579786171685
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hu_final_necp_main_hu.pdf


Green Plus® gyulladás- és égéskatalizátorral teljesíthetők  a szigorított feltételek

A Green Plus® lehetővé teszi az üzemanyaggyártók
számára, hogy gyengébb minőségű üzemanyagból további
finomítási, alapanyag és adalékolási költségek nélkül
magasabb minőségű üzemanyagot állíthassanak elő.

A Green Plus® azért folyadékosított égéskatalizátor, hogy a
meglévő üzemanyagokhoz már további erőfeszítéseket és
költségeket limitálva lehessen adni.

A Green Plus® egy molekuláris technológia – mely rendkívül
kis mennyiségével már nagy mennyiségű üzemanyagot
képes kezelni.

A legegyszerűbb és legolcsóbb módja minden üzemanyagtípus 

minőségjavítására
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Texas állam

• Több, mint 3.8 milliárd liter diesel- t kezeltek

2006- ban csak Texas-ban Green Plus®

égéskatalizátorral, a piac 70%-a ezt választotta.

• Texasi vevők között ExxonMobil, Motiva, Shell-

Motiva, British Petroleum, Valero, CITGO és más 

csővezetékes és üzemanyagkutas hálózatok.

• Texas alacsony károsanyag kibocsátású diesel 

törvényben értékesített Green Plus tartalmú 

üzemanyag több mint 8 milliárd gallon (2018-as 

adat)

Rendeletek, törvények Green Plus használatra

Hatékony a 10% és 20% -os

bio-tartalmú üzemanyagoknál is
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BREF - Legmagasabb fokú és                       legjobb referencia       a korábbi motorgyártói        

garanciális minősítések mellett

A GREEN PLUS® név szerint törvény által kötelező használatú
üzemanyag alkotóelem, mint emisszió csökkentő. TCEQ TXLED szigorúbb
üzemanyag szabvány, 2005-től teljes Texas államban, megújítás 2009, 2011.
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Irigység miatt indított rágalom hadjáratok

A 2001-es EPA regisztráció ellenére, 2008-ban EPA
regisztráció hiánya miatti 1,25 millió USD bírságot kellett
fizetnünk, majd a további regisztrációinkat visszaigazolták.

 

A EPA bírság kifizetésével egyidejűleg mindent újra kellett tesztelni és újra be tudtuk 
bizonyítani a Green Plus égéskatalizátor hatékonyságát és motorra, egészségre, 
környezetre nem károsító tulajdonságait. Állásfoglalás kérésekor az EPA tanúsítja, 
hogy: nem toxikus szmog csökkentő és hivatalosan EPA regisztrált termék a Green 
Plus. Hasonló incidens történt jövedéki adó ügyben, mely 2007-es VPOP intézkedést 
felülvizsgálták és az elkobzott Green Plus termékeket visszaszolgáltatták, a 
büntetéseket visszafizették a vevőknek, de komoly presztizsveszteséget okoztak.

A VPOP A GREEN PLUS VEVŐKKEL AKARTA MEGFIZETTETNI A JÖVEDÉKI ADÓT, AMIT NEM NEKIK KELL FIZETNI
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A Green Plus teljesíti a motorgyártói garancia feltételeket,                          de ennél még magasabb fokú referencia a törvény

BREF - legmagasabb fokú referencia.
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A GREEN PLUS® név szerint törvény által kötelező használatú
üzemanyag alkotóelem, mint emisszió csökkentő. TCEQ TXLED szigorúbb
üzemanyag szabvány, 2005-től teljes Texas államban, megújítás 2009, 2011.



BREF - Legmagasabb fokú és                       legjobb referencia       a korábbi motorgyártói        

garanciális minősítések mellett
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A GREEN PLUS® név szerint törvény által kötelező használatú
üzemanyag alkotóelem, mint emisszió csökkentő. TCEQ TXLED szigorúbb
üzemanyag szabvány, 2005-től teljes Texas államban, megújítás 2009, 2011.



WORLD TOP REFERENCIA

DUPLA REFERENCIA LEVÉL:
1.

A VALERO, MINT AZ EGYIK FŐ AMERIKAI  
ÜZEMANYAG GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ, GREEN 
PLUS TARTALMÚ ÜZEMANYAGOT FORGALMAZ.

2.
A MAGASABB KATEGÓRIÁJÚ „GOLDEN STANDARD” 

ÚZEMANYAG SZABVÁNY TELJESÍTÉSÉHEZ, 
MELYET TÖRVÉNYBEN ÍRTAK ELŐ, A VALERO A 
TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT GREEN PLUS FORMULÁT 

VÁLASZTOTTA
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A KORMÁNYPROGRAM  újabb LEVEGŐMINŐSÉG SIKEREI 1997-től 2018-ig
egyértelmű  

emisszió 

csökkenési trend 

a hosszútávú 

használatban

Texas levegőminősége folyamatos javulási trendet mutat. Hatalmas erőket vetettek be a
monitoring rendszerek és az adat analízisek tudományos értékelésére, minden innovatív
utat megragadva a levegőminőség érdekében.

https://www.tceq.texas.gov/airquality/airsuccess/airsuccessemissions
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NOX - 69%, népesség + 35 %

NOx - 72 % csak Texas

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

NOx - 69 %, talajközeli ózon - 30 %

VOC - 48 %

SO2 - 67 %

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


A KORMÁNYPROGRAM  újabb LEVEGŐMINŐSÉG SIKEREI 1997-től 2018-ig

Texas levegőminősége az etalonnak tartott kaliforniai levegőminőségnél jobb lett, melyben
jelentős része van az ultra alacsony károsanyag kibocsátású „Golden Standard” diesel
szabvány alkalmazásának, mely teljesítését nagy részben Green Plus hatóanyaggal oldják
meg.
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https://www.tceq.texas.gov/airquality/airsuccess/airsuccesstxcompared


Green Plus® rövidített bemutató „Ablakon bedobott pénz” tartalomjegyzék

1. ÜZEMANYAG ECO-ÖKO CÍMKE VILÁGSZENZÁCIÓ – FIT FOR 55 KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A 
VERSENYTÁRSAK KÖZÜL

2. Automata okosadagoló kontroll és diagnosztikai rendszer
3. Bemutatkozás – Használatot kiváltó okok  - Teszt szolgáltatás - Biztonság 
4. Törvények, rendeletek szerinti alkalmazás, támogató levelek
5. Benzinkutas sikersztorik
6. Emisszió, teljesítmény és üzemanyag gazdaságosság tesztek
7. - Mezőgazdaságban, munkagépeknél
8. - Szállításban
9. - Tömegközlekedésben
10. - Hajózásban
11. - Szén- és olajtüzelésű erőművekben, repülőgépen
12. A hasznosabb égés folyamata
+    Ablakon bedobott pénz és hosszútávú javulás

A prezentáció adatai a Green Plus® Team, Bíró Péter tulajdonát képezik, bizalmasak, közlésük, másolásuk regisztrációköteles és

Bíró Péter engedélyéhez kötött. Partnereink egy része hozzájárult a vizsgálatok bemutatásához, más komoly partnerek titoktartási

kötelezettségi megállapodás tartalmaként nem szerepeltethetők, nem hozhatók szóba. 22 év alatti HR (pozíció váltások, munkahely

cserék), cégtulajdon és működési változások nem érintik a Green Plus® tesztek hitelességét, eredményeit, azok valósak és több száz

Gbyte és több ezer oldal adatállomány részei. Az itt található dokumentumok részleges kitekintésre adnak lehetőséget, csak

részinformációk, melyek kiegészítését Bíró Pétertől kell megkérni a teljes tájékozottság érdekében.
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MINŐSÍTETT ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG HASZNÁLAT



első magyar „Zöld kút” 
átadások

www.petrolina.com.cy

Guzman - Emision Zero

LONDON

Green Plus® PORTFÓLIÓ (néhány mai és EX vevő, felhasználó, disztribútor) EPA regisztrált, ENSZ Fejlesztési Programjában támogatott

Több országban, városban

rendelet vagy törvény által kötelező  vagy

már eleme az éghajlatvédelmi stratégiának

Green Plus® eladási sikertörténetek
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https://www.t

ceq.texas.go

v/airquality/ai

rsuccess/airs

uccessemissi

ons

HOUSTON

MARINE 

SERVICES

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


Green Plus® siker sztori a Lukoilnál (Cypoil – Lukoil Ciprus)

Államilag bevizsgáltan  5 ciprusi centtel gazdaságosabb

minden tankolt liter.
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Formális Green Plus® sajtókonferencia Cipruson Green Plus® komponensű üzemanyag szállítás 

Cipruson

A Lukoil “Formula” üzemanyagok eladását 
fellendítette a Green Plus® komponens

Amióta a Lukoil és a Biofriendly Corporation bevezette a Formula

üzemanyagokat Cipruson, a Lukoil eladások több, mint 20%-kal emelkedtek.

Ezek a benzin és diesel üzemanyagok tartalmazzák a Biofriendly Green Plus®

folyékony égéskatalizátort. Az eladások javulása egyértelműen a sofőrök által

tapasztalható és látható különbségek miatt történt, amit a Green Plus® okozott.
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High Sulfur Diesel price increase 
to match Low Sulfur Diesel

Lukoil Cyprus – üzemanyag eladás sikerek

95 98

DIESEL

Zöld grafikon Green Plus® 

égéskatalizátoros üzemanyag 

eladások 2004-ben

Kék grafikonok 2003-as 

üzemanyag eladások Green Plus®

égéskatalizátor nélkül
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Platinum +  és a DieselTech különböző !

Üzemanyag gazdaságosság

Emissziócsökkenés

Teljesítmény növekedés 

Green Plus® az ólommentes 95, 98 és Euro Diesel üzemanyagokban 
a jobb teljesítmény, gazdaságosabb üzemanyag-felhasználás és a 
környezetvédelem érdekében.

http://www.petrolina.com.cy/Home.aspx

Petrolina/Agip választása a Green Plus®

égéskatalizátoros új generációs Platinum+ 
üzemanyagok. KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ Cipruson

A Green Plus®

költséghatékony 
piacnövelő megoldás 
az ExxonMobil és
Shell piaci 
részesedésben
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Petrolina / AGIP TV spot
Platinum + és a DieselTech nem ugyanaz!

95,

98,

Diesel,

Green

Plus®

égéskatalizátorral

=

Platinum +
Cipruson.

A Green

Plus® az új 

generációs 

üzemanyagok

komponense.
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https://youtu.be/_9oJvkmGBTk

https://youtu.be/_9oJvkmGBTk


2003- tól Brit 

Tisztaégésű

Üzemanyagokat 

szolgálnak ki a 

Paddington 

Töltőállomásokon 

Green Plus®

katalizátorral London 

taxi közösségének. 

2004-től már 40%- a a

London City black cabs

taxiknak már rendszeres 

Green Plus® fogyasztó.

Amikor nem itt tankolnak, 

mert a külkerületben fogy 

ki az üzemanyag, akkor 

nem ilyen anyagot 

tankolnak, különben 

100%-osan csak Green 

Plus® kezelt üzemanyagot 

használ minden londoni 

taxis London levegőjének 

tisztábbá tételéért.

A London Taxisok örülnek

a Green Plus® - nak,

mert gazdaságosabban

autóznak és kisebb a

levegőszennyezés,

könnyen teljesítik a

Környezetvédelmi vizsga

követelményeket.

Taxis töltőállomás British 

Clean Fuels

Station (Tiszta égésű 

Üzemanyagok) ott voltam

6 éve vagyok ebben a centrumban, és több, mint 2 éve foglalkozunk 

nagytételű diesel eladással és promócióval ennél a létesítménynél.

A London West End taxi piac nagy részét mi szolgáljuk ki, és most 

nagyon örülnek, hogy a diesel üzemanyagaink Green Plus®

kezeltek, már több, mint 3 hónapja.

Nem csak a kiskereskedelmi áraink növekedtek, a teljes eladásunk 

300%-os növekedést mutat.

A londoni sajtóban új vezércikkek számoltak be a Green Plus®

károsanyag csökkentési előnyeiről és mi boldogok vagyunk, hogy 

részesei lehetünk egy tisztább levegőjű londoni vezetésnek.
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pénzt takarít meg a londoni taxisoknak (2004)



Azoknál az üzemanyag-forgalmazóknál, ahol a Green Plus®

forgalmazási hirdetés ellenére az üzemanyagokat nem kezelik a
katalizátorral, az engedélyeket bevonom a hitelesség megtartása
miatt. A győri kutaknál 2 esetben vétettek ilyen hibát 2005-ben,
ezután nem lehettek „zöld üzemanyag”-kutasok.
2016-ra elkészült az automata kezelőfüggetlen okosadagló fekete
doboz kontroll rendszer, kiküszöböli ezeket a helyzeteket.

(Bíró Péter vezérigazgató)

Első magyar zöld GREEN PLUS® kutak minisztériumi átadása

Magyar példák
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Elégedett üzemanyag  finomítók, terminálok, forgalmazók, folyamatosan javuló levegő 

minőség

Hosszútávú használat, könnyebb követelmény teljesíthetőség 
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Győztes formula az Akron adalék és a Green Plus házasítása:

1 adalék Green Plus-szal való feljavítása 18%-os forgalomnövekedést hozott a   
teljes Akron adalékcsalád forgalmazásban
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Az Akron benzinkutakon tankolt Green Plus üzemanyagok 
15%-os javulást hoztak az üzemanyagok értékesítésében.

A  GREEN PLUS SEGÍTI A KONKURENS ADALÉKOKAT  IS!

GREEN PLUS PARTNERSÉG A CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT

https://youtu.be/LUzY17sR-bM
https://youtu.be/9dVKiQWlRfg


https://youtu.be/edp4AD_Ck_g
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A benzinkutakon tankolt Green Plus üzemanyagok forgalom növekedést hoznak az
üzemanyagok értékesítésében, de legfontosabb előnyük az energia átmenet segítése.

A  GREEN PLUS FELPÖRGETI A DURAMAIS ÉRTÉKESÍTÉST

GREEN PLUS PARTNERSÉG A CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT

LUIZ HENRIQUE PIVA KÖRNYEZETVÉDELMI ÁLLAMTITKÁR (BR)

https://youtu.be/edp4AD_Ck_g

https://youtu.be/Vj9KgrPe7oY

https://www.gulfmexico.mx/

https://youtu.be/z0E1o9sxfvs
https://youtu.be/edp4AD_Ck_g
https://youtu.be/knWkKKApsjw
https://youtu.be/edp4AD_Ck_g
https://youtu.be/Vj9KgrPe7oY
https://www.gulfmexico.mx/


A PEMEX ÜZEMANYAG FORGALMAZÓ, AZ AKRON, GREEN PLUS FORMULÁVAL FELJAVÍTOTT GREEN ROAD 
ADALÉKAI IS ÉS A 600 ÚJ, GREEN PLUS TECHNOLÓGIÁS ÜZEMANYAGOT FORGALMAZÓ MEXIKÓI 
BENZINKÚTJA IS, 15% - 18%-OS FORGALOM NÖVEKEDÉST ÉRT EL A GREEN PLUS BEVEZETÉSSEL. 

BEVEZETTE A SUPERCARGA ÉS AZ EQUADORI ÉS BRAZIL DISLUB ENERGY KÚTHÁLÓZAT IS.

GREEN PLUS - ENERGY TRANSITION FUEL - SIKEREK LATIN AMERIKÁBAN

KLÍMAVÉDELMI CÉLOK KÖNNYEBB ÉS GYORSABB TELJESÍTÉSE AZ ENERGIA ÁTMENETI 
IDŐSZAKBAN, LÁTVÁNYOS GAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI EREDMÉNYEKKEL

https://gasolinaduramais.com.br/https://www.youtube.com/watch?v=7KGiWCd70jk

https://d.emtempo.com.br/economia/143615/primeiro-combustivel-sustentavel-do-brasil-e-lancado-em-manaus

https://www.youtube.com/watch?v=Zv10aI3RkPY

Oil & Gas Awards 2020 | World Finance

BEST DOWNSTREAM COMPANY CATEGORY IN LATIN AMERICA

MOST SUSTAINABLE COMPANY CATEGORY IN LATIN AMERICA

https://gasolinaduramais.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=7KGiWCd70jk
https://d.emtempo.com.br/economia/143615/primeiro-combustivel-sustentavel-do-brasil-e-lancado-em-manaus
https://www.youtube.com/watch?v=Zv10aI3RkPY
https://www.worldfinance.com/awards/oil-gas-awards-2020
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Különbségek a Green Plus égéskatalizátor és a GAS STATION LIGHT adalékok között
Hatásfokukat a Green Plus hatékonysághoz képest számokkal jelöltük, 50%-os, 20%-os és 10%-os

Green Plus támogatottsággal, melyek sorrendben hatékonyságban csökkennek és olcsóbbak. Amíg a Green

Plus teljesen környezetbarát, egészségre nem káros, addig az adalékaink között vannak, melyek – mint más

adalékok – egészségre, belégzésre ártalmasak lehetnek, ezeket nagyobb óvatossággal kell kezelni, mint a

Green Plus égéskatalizátor hatóanyagot.

Mindegyik termékünk TÖBB MÁS ADALÉKOT HELYETTESÍT - mert részben tartalmazza azokat,

másrészt komplex összeférhetőségi csomag, harmadrészt egymást segítő katalizátor csoportok elegye -, javítja

az üzemanyag élettartamát, kondícióját, teljesítményét, hidegindítási képességét, tisztító hatását a tartálytól a

kipufogó végéig, beleértve a köztes vezetékeket, üzemanyagszűrőket, szenzorokat, szondákat, szelepeket,

EGR, DPF, GPF, SCR, injektor, adagoló, katalizátor, utánégető, regeneráló, AdBlue rendszereket is.

Olajnyomás optimalizáló, olajfogyasztás és túlmelegedés csökkentő és kopás csökkentő komponensekkel,

gyulladás és égés optimalizáló katalizátorokkal gazdagítottak.

Csökkentik a nyálkaképződést, savasodást, rozsdásodást, jól hasznosítják a vizet és csökkentik a

kondenzvíz képződést. Javítják a motor/kazán teljesítményt, károsanyag kibocsátást, üzemanyag fogyasztást,

csökkentik a kopogást, vibrációt, motorzajt, jól összeférnek bio-tartalom mennyiségi korlát nélkül az

üzemanyagokkal és más adalékokkal. Fémes vagy halogén elemet nem tartalmaznak. Részben vagy teljes

mértékben képesek a leszakadt molekuláris kötéseket az alapüzemanyagba visszaépíteni és gátolni a

molekuláris kötéstöredezést. Így csökkentik a tartályban az üzemanyagból eredő sűrűsödést, zavarosodást és

leülepedést, lerakódást. A motor és alkatrészeiken történő lerakódások egy részét is ily módon csökkentik,

szüntetik meg. Az égésből eredőket felhasználják az égésnél, de már a gyulladásnál is tökéletesítik az égési

folyamatot, így javul a teljesítmény, üzemanyag fogyasztás és károsanyag kibocsátás, csökken a lerakódás

képződés. Gumikat, poliésztereket, szűrőket, filtereket, tömítéseket nem támadják meg, az üzemanyagot

folyékonyabbá, selymesebbé teszik hatást váltanak ki a szerkezeti stabilitás javító hatásukkal. Teljesítmény

javító hatás kalibrált a motor élettatamhoz, tehát a magas fordulatszámon kevesebb nyomatékot és teljesítményt

adnak, míg az alacsony és közép fordulatszám tartományban többet.

Szilárd, légnemű és folyékony tüzelőanyagokhoz, hajtóanyagokhoz, üzemanyagokhoz egyaránt

használják, egyik működési alapkövetelmény a szénatom és vagy a hidrogén megléte. Ha ezek vannak, akkor

működnek. Kiküszöbölik a bio-tartalomból keletkezhető romlási, lerakódási, gyulladási és teljesítény vesztési

folyamatokat, veszélyeket, károkat.

ÁR -

ÉRTÉK

ARÁNYOS

TELJESÍTMÉNY

MINDEN

IGÉNYRE

https://youtu.be/iYpFdS7FTpY


Green Plus® rövidített bemutató „Ablakon bedobott pénz” tartalomjegyzék

1. ÜZEMANYAG ECO-ÖKO CÍMKE VILÁGSZENZÁCIÓ – FIT FOR 55 KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A 
VERSENYTÁRSAK KÖZÜL

2. Automata okosadagoló kontroll és diagnosztikai rendszer
3. Bemutatkozás – Használatot kiváltó okok  - Teszt szolgáltatás - Biztonság 
4. Törvények, rendeletek szerinti alkalmazás, támogató levelek
5. Benzinkutas sikersztorik
6. Emisszió, teljesítmény és üzemanyag gazdaságosság tesztek
7. - Mezőgazdaságban, munkagépeknél
8. - Szállításban
9. - Tömegközlekedésben
10. - Hajózásban
11. - Szén- és olajtüzelésű erőművekben, repülőgépen
12. A hasznosabb égés folyamata
+    Ablakon bedobott pénz és hosszútávú javulás

A prezentáció adatai a Green Plus® Team, Bíró Péter tulajdonát képezik, bizalmasak, közlésük, másolásuk regisztrációköteles és

Bíró Péter engedélyéhez kötött. Partnereink egy része hozzájárult a vizsgálatok bemutatásához, más komoly partnerek titoktartási

kötelezettségi megállapodás tartalmaként nem szerepeltethetők, nem hozhatók szóba. 22 év alatti HR (pozíció váltások, munkahely

cserék), cégtulajdon és működési változások nem érintik a Green Plus® tesztek hitelességét, eredményeit, azok valósak és több száz

Gbyte és több ezer oldal adatállomány részei. Az itt található dokumentumok részleges kitekintésre adnak lehetőséget, csak

részinformációk, melyek kiegészítését Bíró Pétertől kell megkérni a teljes tájékozottság érdekében.
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MINŐSÍTETT ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG HASZNÁLAT
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NÉHÁNY FONTOS TESZT, CERTIFIKÁCIÓ, GARANCIA, PhD

https://www.greenplusfuel.com/petroecuador_catalizador.pdf

https://www.greenplusfuel.com/final_colombian_report_2017.pdf

https://www.greenplusfuel.com/science.pdf

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flexion.claas.com%2Fhu-hu%2F&psig=AOvVaw2kU1wtxZloZSMEeTu6T3tw&ust=1580900189893000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiT56Tet-cCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.greenplusfuel.com/petroecuador_catalizador.pdf
http://www.greenplusfuel.com/final_colombian_report_2017.pdf
http://www.greenplusfuel.com/cience.pdf


Diesel Bus #PEJ 508 & 509 CO NOx SOx

Alapállapot átlaga 1646.5 144.5 23.5

Green Plus® katalizátoros átlag 803.5 67.5 18.5

Chevrolet (Botar) Buszok

Stationary pump engines 601-603 CO NOx SOx

Alapállapot átlaga 357 572 149.5

Green Plus® katalizátoros átlag 174.5 294.5 72

Bazan Man rögzített szivattyú motorok

PetroEcuador nemzeti olajtársaság

Mérés part per million-ban

Diesel kormányteszt4000 ppm sulfur diesel

-21%-53%-51%
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5% bio-tartalmú (B5)

ÜZEMANYAG TESZT

NOx csökkenés 

15%-20%

PM csökkenés 

15%-30%

Üzemanyag felhasználás

csökkenés 

6%-8%

www.josephlastella.com www.greenstarusa.com
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• Biodízel az egyik, a sok modern megoldás

közül a mai emissziós problémákban

• Sajnos, miközben a biodízel

CO2 semleges, a szmogos emissziót inkább

növeli.

• Texas állam elindított egy programot,

melyben a biodízelük szmogot

alkotó emisszióját kívánják csökkenteni.

• Ez a program megkövetelte a szignifikáns

(jelentős) tesztelést és az alternatív

megoldások, mint a Green Plus® csak akkor

lehetnek hitelesítettek, ha szmogot alkotó

emisszióra való tekintettel olyan biodízellé

változtatják a texasi biodízelt, mint amilyen

a Kaliforniai ultra tiszta dízel.

• Az alapos teszteléseket követően a

Green Plus® bebizonyította, hogy a

texasi biodízel teljesítményét

olyan minőségűre fel lehet javítani,

mint a Kaliforniai dízel, mely a

legtisztább tömeggyártott dízel a világon.

Minőségjavulás a biodízelben Texaszban

http://ecologiclabs.com/

oktatási anyag                peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 

http://ecologiclabs.com/


Test Condition

----------------------------------- grams/ bhp-hr ----------------------------------- lb/bhp-hr

HC CO NOx NO CO2 NMHC PM BSFC

Referencia üzemanyag tesztátlaga 0.080 2.426 4.567 4.260 587.40 0.075 0.236 0.3908

B10 coco Biodiesel üzemanyag 

tesztátlaga Green Plus®- szal
0.078 2.151 4.255 3.922 588.00 0.073 0.173 0.3985

B20 coco Biodiesel üzemanyag 

tesztátlaga Green Plus®- szal
0.075 1.935 4.234 3.924 587.75 0.070 0.160 0.4030

B10 + Green Plus® százalékos javulása 2.2% 11.3% 6.8% 7.9% -0.1% 3.4% 26.8% -2.0%

B20 + Green Plus® százalékos javulása 6.2% 20.2% 7.3% 7.9% -0.1% 7.4% 32.4% -3.1%

Teszteket az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) és az Amerikai Kaliforniai Levegő

Kutatási Intézet (US CARB) által is elfogadott akkreditált labor az Olson EcoLogic végezte

Nehézgépjármű Transient Cycle US Szövetségi Teszt eljárás

ULSD B10 and B20 Green Plus®- szal kezelve

CARB-szintű ellenteszt ULSD referencia üzemanyaggal

A Green Plus® a Texas Biodízel minőségét feljavítja az ultra tiszta „Kaliforniai Dízel”

minőség szintjére a szmogos alkotókra való tekintettel

Ultra tiszta „Kaliforniai Dízel”- lel egyenértékű Texas biodízel Green Plus®-szal

Biodiesel Kókusz-metilészter teszt
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Results of exhaust emission tests at MIRA - 26/03/02

Vehicle details fuel Exhaust test 

condition

Particulate 

mg m -3

co 

ppm

Nox 

ppm
Skoda Octavia 1.9 Tdi Std diesel Standard idle 7.4 3 176

Skoda Octavia 1.9 Tdi Diesel with additive Standard idle 6.5 1 29

% change -12 -67 -85

Reduction Reduction Reduction

Vehicle details fuel Exhaust test 

condition

Particulate 

mg m -3

co 

ppm

Nox 

ppm
Skoda Octavia 1.9 Tdi Std diesel Standard 1200 6.7 4 109

Skoda Octavia 1.9 Tdi Diesel with additive Standard 1200 4.6 1 20

% change -31 -75 -82

Reduction Reduction Reduction
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Emisszió csökkenés:   NO x  82-85%,     CO  67-75%,      PM  12-31%
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Motor Industry Research Association Motoripari Járműkutató Intézet eredményei

A  M.I.R.A., Európa vezető emisszióvizsgáló hatósága / Anglia
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7%-kal javult az üzemanyag gazdaságosság már rövid idő alatt az új DAF buszok esetében is.

Folyamatos használattal a Green Plus® multifunkciók egységesen tovább javítják az értékeket.

http://www.mira.co.uk/
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A Ford Motor vállalatnál Angliában, Aveley-ben a saját emissziós laborjukban tesztelték

2001 szeptemberében a Green Plus®- t egy diesel üzemű Ford Focus Wagon- on.

84,1%-kal javultak a teljes szénhidrogénértékek, 95.7%- kal a CO és 16.2%- kal a CO2.

Ford Motor Teszt összegzés – dízel / benzin

Carbon Dioxide

Ford Motor vállalat új járműteszt emissziós és üzemanyag 

gazdaságossági eredmények / London / UK

12 éves benzines Ford Escort Wagon üzemanyag gazdaságossága Green Plus®

használattal 9%-kal javult.
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Palletline az első angol éjszakai raklap disztribútor

szolgáltató vállalat. A Palletline legnagyobb elosztó

központja raktárépületében diesel targoncákat használnak.

Palletline idézet

“A Green Plus®

Katalizátor

közvetlen

alkalmazása a

dízel

üzemanyagainkban

a targoncáinkhoz

drasztikusan

lecsökkentette a

targoncáink

károsanyag

kibocsátását. Ez az

emisszió

csökkenés

drasztikusan

javította

alkalmazottaink

munkakörnyezetét

is”

Green Plus® tisztítja a levegőt a Palletline-nál

Palletline siker történet

2002. július 10., London W1Y 511F

Kedves Noel! Úgy gondoltam, írásban tudatom 

Veled a Palletline Centre-ben (Tyburn Road, Birmingham, 

Anglia) használt dízel targoncáink emisszió-

csökkentésében elért eredményeket. Amint tudod, 35 dízel 

targoncát használunk egy relatíve zárt környezetben (egy 

raktárépületben). Ahogy tájékoztattunk, a targoncáink 

károsanyag-kibocsátása nehéz munkakörnyezetet teremtett 

a dolgozóinknak, hiszen a füst lényegében be van zárva az 

épületbe. Szerencsénkre a Motoripari Kutató Intézetben 

(MIRA, az EU-ban forgalmazott gépjárművek hivatalos 

hitelesítő intézete, székhely: Nuneaton, Anglia) végzett 

Green Plus®- tesztek felügyelője hozzátok irányított az 

emissziós problémánk megoldásának érdekében. A Green 

Plus® üzemanyag-katalizátort közvetlenül a targoncák 

üzemanyagtartályába töltjük, így drasztikus mértékben 

csökkent az általuk kibocsátott károsanyagok mennyisége, 

az emisszió. Ez a csökkenés rendkívüli mértékben javította 

alkalmazottaink munkakörnyezetét. Collin Enticott, az 

operatív menedzser így fogalmazott: „Nagyon komoly 

javulást tapasztalunk”. A Green Plus® környezetbarát 

üzemanyag-katalizátor rendkívül hatékonynak bizonyul a 

targoncáink által kibocsátott károsanyagok 

csökkentésében, és javítja a munkakörnyezetet. Teljes 

mértékben meg vagyunk elégedve a Green Plus®

üzemanyag-katalizátorral.

Üdvözlettel, John Bonner

Helyszínfelügyeleti Menedzser

másolatot kap: C. Enticott , L. Watkins
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Akkreditált benzin járműteszt Green Plus® nélkülGreen Plus® használattal

Gramm Per Mérföld CO HC NOX

Bázis 0,122 1,601 0,828

Green Plus® használattal 0,073 0,877 0,75

javulás -45,20% -39,90% -9,40%

(CEE) Kaliforniai Környezetvédelmi Mérnökség Laboratóriuma

Kaliforniai Környezetvédelmi
Mérnökség röviden KKM vagy
CEE a Kaliforniai Levegőkutató
Felügyelőség (KLKF vagy CARB)
és az EPA (Amerikai
Környezetvédelmi Ügynökség)
által akkreditált laboratórium.
Green Plus® -t a CEE vizsgálta
2003 novemberében egy 1991-
es 4.9 liter-es Cadillac Sedan-
on. Az eredmények szerint a
szénhidrogének csökkenése
39.9%. Mérés gramm per mérföldben
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Gramm per Mérföld CO HC NOX CO2 Üzemanyag gazdaságosság

alapállapot 4,74 0,638 0,74 227,685 11,406

16 Km Green Plus -szal 4,309 0,5073 0,6205 219,99 11,208

9000 Km Green Plus-szal 3,332 0,46 0,531 204,766 10,67

Beijing Auto Kutató Intézet, 2003

Gasoline

www.bari.cn
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THC 9% - 46%

Nox 0% - 52%

CO 40% - 78%

CO2 2% - 8,42%

PM (korom, szálló por, rákkeltő részecske) 17% - 33%

Gyorsító képesség 2% - 26,2%

Üzemanyag gazdaságosság 5% - 9,2%

Javuló értékek a mérési idő, a cm3 és a Green Plus® használati idő
függvényében

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által elrendelt teszt a KTI

(Közlekedéstudományi Intézet) – nél azonos vásárlásból származó MOL

üzemanyagokkal ENSZ EGB / UNECE teszt protokoll

Suzuki/benzines és Volkswagen/dízel tesztek részecske elemzéssel 2006/2007

üzemanyag

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html

üzemanyag

üzemanyag

üzemanyag

üzemanyag

üzemanyag

üzemanyag

oktatási anyag                peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html


1. Green Plus® nélkül – vastag lerakódás a 
kipufogóban.

1. Green Plus® nélkül 
vastag 
koromtüskék 
ragadnak az ujjra.

2. 1500 Km Green Plus®- szal.

2. A lerakódás és 
az ujjlenyomat 
vékonyabb.

3. 3 000 km Green Plus®- szal 
vékony réteg a kipufogóban 3. Sokkal kevesebb 

korom ragad fel az 
ujjunkra is

Szénlerakódás                             Ujjlenyomat teszt

KTI-ben végzett ETLBA FP teszt.
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• Kitisztul a kipufogó, 

• a lerakódásokból eredő további rákkeltő hatás csökken

Folyamatos használattal

(Szauer László Szekszárd), 

Benzines használat 

oktatási anyag                peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 



Cadavid Műszaki Egyetem, Latin Amerika
legfontosabb emisszió kutatója és tesztelőjeként
működik. Az ENSZ és Colombia állam által is
minősített laboratórium, vizsgálta a Green Plus
hatásait, Alburra Völgyi kormány (Medellin,
Colombia) megbízásából.

A szembetűnő és egyértelmű pozitív kibocsátások
mellett az alábbiakat állapították meg a
népegészségre vonatkozóan:

“Az Aburra völgyi városi övezetben összességében 
163 dolgot találtak, melyre hatással van a Green 
Plus használat és az összesből, ha csak a PM2,5 
által okozott elhalálozást tekintjük, akkor azt 
4,13%-kal lehetne javítani a Green Plus 
használatával.”

A teljes riport kérésre bemutatható.
7
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CERTIFIKÁLT TESZTEK

Benzin eredmények

Diesel eredmények

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxp-F7cnkAhWB-qQKHZUeDWUQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.expoingenieria.edu.co%252Fen%252F%26psig%3DAOvVaw1p3BEKOAG1iEV7u_pCgcrX%26ust%3D1568328250584337&psig=AOvVaw1p3BEKOAG1iEV7u_pCgcrX&ust=1568328250584337
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KÖZÖS LABORATÓRIUMI KOROMRÉSZECSKE LERAKÓDÁS VIZSGÁLATOK JAVULÓ EREDMÉNYEI 

7 EGYMÁSTÓL FÜGGETLEN NEVES
COLOMBIAI INTÉZET, EGYETEM, 
LABORATÓRIUM, KUTATÓ 
KÖZPONT, MŰSZAKI ÁLLOMÁS, 

TUDOMÁNYOS  KÖZPONT KÖZÖS 
MÉRÉSEI ÉS COP21 JAVASLATAI

A GREEN PLUS TECHNOLÓGIA JELENTŐSEN CSÖKKENTI A KOROMKÉPZŐDÉST
ÚJ MOTOROK, KAZÁNOK, ÉGETŐK HASZNÁLATA ESETÉN IS

2017

WHATMAN EPM 2000 

47MM STERILE QUARTZ FILTER

IPSH04-LI-FILTER WEIGHING INSTR.

IPSP02-LI-CHAIN OF CUSTODYINSTR.

ISLH04-LI FILTER INSTR.

GHYGAM GROUP LABORATORY

https://youtu.be/8Z84Chowd0A

https://youtu.be/JuBbNgT3KvE

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxp-F7cnkAhWB-qQKHZUeDWUQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.expoingenieria.edu.co%252Fen%252F%26psig%3DAOvVaw1p3BEKOAG1iEV7u_pCgcrX%26ust%3D1568328250584337&psig=AOvVaw1p3BEKOAG1iEV7u_pCgcrX&ust=1568328250584337
https://youtu.be/8Z84Chowd0A
https://youtu.be/JuBbNgT3KvE
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10 járműves certifikált teszt eredmény, szuper adalékolt etanol és a benzin is javult                2021 január
azonos tendenciákkal, mint a motorpadi méréseken 



Emissziós vizsgálat Citroen C5, 2012 március, Kolozsvár

Opacitás (K) füst érték 0,73-ról 0,36-ra csökkent ~50%  102 0C olajhőmérsékletnél
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Az olajhőmérséklet emelkedés megnöveli az emissziós értéket



Zöldkártya mérés

Emisszió csökkenés
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Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet hivatalos „zöldkártya” emisszió mérése a Tolna Megyei

Rendőr-Főkapitányság saját tulajdonú Volkswagen Transporter kisteherautóján 2006.06.27-én

45% opacitás csökkenés fél óra alatt (4 db a műszer által elfogadott érték kell egy mérésátlag

megjelenéséhez mérésenként szellőztetés után)

0,33

0,35

0,37

0,39

0,41

0,43

0,45

0,47

0,49

0,51

bázis érték bázis érték 1. Green
Plus®
mérés

2. Green
Plus®
mérés

3. Green
Plus®
mérés

4. Green
Plus®
mérés

Km óra állása 117 182

8 mérés Green Plus® nélkül

20 mérés

Green Plus®

Használattal 5 percenként

Komputer által elfogadott 4 hivatalos mérés átlaga
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Pénzszállító, rendőrségi, polgárőrségi járművek eredményei:
8-10% üzemanyag felhasználás csökkenés.
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MOL kutaknál igény a Green Plus®

katalizátoros üzemanyag!

Üzemanyag -20%

Nincs füst, 

motorolaj használat kevesebb,

könnyebb a motorindítás.

Több trabant, barkas és wartburg menekült meg,

megfelelő lett a zöldkártya érték Green Plus® használattal
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www.hellog.hu
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5,8

5,2

4,9

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

Green Plus® nélküli Green Plus®
használattal

liter/100km

Green Plus® nélküli

Green Plus®
használattal

Gedeon-Richter S.A. Toyota Avensis diesel teszt

Romániai protokoll teszt 2012 március, 10% üzemanyag fogyasztás csökkenés

A3 autópálya körök tempomat használattal

120km/h állandó sebességgel, szignifikáns

javulás 16 liter motorina elhasználása után
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Bázis állapot 126,6 km Green Plus® égéskatalizátor nélkül

1.) 120,16km/h átlagsebességgel 64p21mp alatt 

üzemanyag felhasználás: 8,515 liter/100km

2.) 122,66km/h átlagsebességgel 63p07mp alatt 126,6 km 2. kör = 1. GP kör 

Green Plus® égéskatalizátor használattal

üzemanyag felhasználás: 8,15 liter/100 km

3.) 121,3km/h átlagsebességgel 63p44mp alatt 126,6 km 3. kör = 2.GP kör) 252. km 

üzemanyag felhasználás  7,27 liter/100km

Green Plus® égéskatalizátor használattal

3 x 4 fordulós (3 x oda-vissza 2x = 3 x 31,65 km x 4) autópályás szakasz 

AUDI QUATTRO TDI – MOL DIESEL protokoll teszt 2011.06.21.
jobb teljesítmény, rövidebb idő alatt, kevesebb üzemanyaggal
Változatlan jellemzők: 23% páratartalom, 1008hpa/mbar, szintkülönbség160m, min130, max 226, min

grade -46%, max. grade 1,8%, 126,6 km út, Töltőpisztoly, tankolási szög, tankolási távolság, söfőr, üzem-

anyag, szállított súly, célzott haladási sebesség 130km/h (tempomat), csordultig tankolás, áramfelvétel.

átlagsebesség megtett út ideje üzemanyag

-15%

32,5 0C, a.wind 10km/h 31,5 0C, a.wind 20km/h 31,5 0C, a.wind 20km/h

Forduló pont

Forduló pont

MOL kút

31,65 km

94 -97 cm
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Seat Leon SAE J 1321 teszt Spanyolország 2011 szeptember 04-07.

A tesztet a (Society of Automotive Engineers) SAE J 1321 teszt protokoll

alapján végeztük, elvárás volt, hogy minden kör 80 km legyen, benne az

alábbi útviszonyokkal: 37,4 km autópálya 80 km/h sebességtől 100 km/h sebességig

18,3 km hegyi szakasz 30km/h sebességtől 60 km/h sebességig

18,3 km lejtős szakasz 30km/h sebességtől 60km/h sebességig

6,2 km városi szakasz 20 km/h sebességtől 50km/h sebességig

Szignifikáns motorteljesítmény javulást mutattak az eredmények a Green Plus® hatására. Először, amikor hegymenentben

kapaszkodni kellett felfelé Green Plus® nélkül, a járművet legtöbbször 3. és 2. sebességfokozatban kellett használni. A

kezelt időszakban viszont az autó a nagyon meredek szakaszokon is sokkal jobban ment a 3. sebességfokozatban valamint

Roberto Cariño

Estepona,

Malaga,

Spanyolország

egyszerűen fantasztikus volt a

többi szakaszon a 4. és 5.

fokozatban is. Az üzemanyag

fogyasztás több, mint 20%-kal

javult . Rövidebb szakaszú

összehasonlításnál is jelentős

gazdasági, teljesítmény és idő

javulás már észlelhető, a motor

simábban megy magasabb

fokozatban nagyobb terhelés

esetén is, kevesebb

sebességváltás szükséges.

2011.09.04 2011.09.05 2011.09.07 2011.09.07
MODEL: SEAT LEON Kiinduló értékek Green Plus

®

azonos használat
- 18,46%

Kiinduló értékek Green Plus
®

Motor térfogat: 1400 

cm3
Green Plus

®
Használattal Green Plus

®
Használattal

Volkswagen motor nélkül nélkül 

Évjárat: 2001 3 futott kör 1 futott kör

üzemanyag: benzin 7,69 l/100km 6,27 l/100km

7,69 l/100km 6,99 l/100km
Rövid 
használat -9,1%

Átlag sebesség 50,13 50,28

50,13 km/h 49 km/h
Felhasznált idő 4,80 hrs. 4,78 hrs. 4,80 hrs. 1,63 hrs.
Összes futott km 240,6 240,5 240,6 80,1
Elhasznált liter 18,51 15,08 különbség 18,53

% 18,51 5,6

különbség %

FUTOTT KM PER 

LITER

12,9984 15,9483 2,9499 22,69 

% 12,9984 14,3036 1,3052 10,04

www.sae.org

http://standards.sae.org/j1321_198610/
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125 cm3 Kawasaki tricikli teszt a Fülöp-Szigeteken 2011 szeptember

94 013 200 fő lakosú, 306,6 km2 területű (2010) Fülöp-Szigeteken sok-sok éve

a járművek többsége Kawasaki Tricikli.

Ezek statisztikai átlagfogyasztása 7 liter per nap.

2011 szeptemberében végzett teszten a teljesen leengedett üzemanyag után feltöltött tankba

4 liter üzemanyaggal bázisköröket mentek 2 éves Kawasaki triciklivel ugyanazokon az

utakon, ugyanazokkal a sebességekkel utas nélkül, majd ugyanígy megismételték a köröket

Green Plus® égéskatalizátor használattal együtt is. Távolságban 25,49%, liter/100km szerint

20,3% a javulás.

2 ÉVES KAWASAKI 
TRICIKLI 125 cm3-es 

motor
BÁZIS KÖR

GREEN PLUS®

ÉGÉSKATALIZÁTORRAL 
KEZELVE különbség %

FELTANKOLT LITER 4 4

KM TÁV 97,7 122,6 24,9 25,49%

liter/100km 4,094166 3,262642741 0,83152307 -20,31
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Kiváló minőségű svájci üzemanyag

15%-kal kevesebb fogyasztás

A Green Plus® folyékony katalizátorral végzett júliusi

tesztünk 15%-os üzemanyag megtakarítást mutat a

referencia járművel szemben, amelyik nem használt

Green Plus-t. Az összes mérésünket teletankolással

végeztük.

Németh Albert flotta menedzser, Papyrus Svájc
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Felhasználók tapasztalatai 2011

Üzemanyag

-8-10%

Üzemanyag

-10%
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4,34 L/100km-től  10 L/100km-ig

Mercedes-Benz vagy Yugo Scala, nem ettől függ, az üzemanyag 14-17%-kal kevesebb

5,5L/100 km-től 15 L/100 km-ig  üzemanyag-fogyasztás helyett
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K OPACITÁS    
0,06
LÉGNYOMÁS 
1010 HPA
LÉGHŐ -SZÉLHŐ
12,2˘C- 13,4 °C
PÁRATARLOM 
36 %
OLAJHŐFOK

92°C

21 21 ÉVES - GREEN PLUS NÉLKÜL FEKETÉN FÜSTÖLŐ MOTOR - GREEN PLUS
HASZNÁLATTAL ÜZEMMELEG MOTOR ESETÉN : ALAPJÁRATI K OPACITÁS 0.06,
MAXIMLIS FORDULATSZÁMON 0,1, TÚLHEVÍTETT MOTORÁLLAPOTBAN 0,4

10 MÁSODPERCES PAPÍRZSEBKENDÓ PRÓBA = NINCS LERAKÓDÁS

1999-es évjáratú Mercedes-Benz Vito 112CDI TGK JOZ-313  703 763 km    2020.04.03-án

21 
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KOROMNYOM NÉLKÜL FEHÉR MARADT A PAPÍRZSEBKENDŐ

https://youtu.be/VM2MJZqBfU0

EURO 2 
+ Green Plus = 

EURO 6
?

https://youtu.be/VM2MJZqBfU0
https://youtu.be/VM2MJZqBfU0


9,3%
üzemanyag 

megtakarítás

48-73% 
füstcsökkenés

Minimum

7%
üzemanyag 

megtakarítás
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50%

86%

Subaru Image Enterprises gyulladás és égéshatékonysági UM2 TFX versenyautó teszt

Toyota és Mazda fékpadi labor teszt

Subaru Singapore Motor Image Group

Teljes gázadásos hirtelen indításban
javult a hengerben mért lóerő és
nyomaték több, mint 10%-kal.
A görbe meredekségén látható, hogy
Green Plus® használattal hamarabb
elérhető a fordulatszám.

Ezt a teszttípust használják versenyautó motorokban hengeren 

belüli méréskor, másodpercenként több ezer adat elemzésével 

élőben (real time).                                            www.subaru.asia
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lóerő

Dynamometer laboratóriumi teljesítmény tesztek 

nyomaték
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MOROR ENGINE ENTERPRISES PTE LTD,  SUBARU,       SINGAPORE



A teszt 7-8 %-os lóerő növekedést mutat és nagyobb sebességet

Ciprusi lóerő és végsebesség teszt

Csúcsteljesítmény mérés 

benzines Rally autó – sebesség / lóerő teszten
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William Adams lóerő teljesítmény teszt eredmények Ausztráliában

William Adams lóerő teljesítmény teszt összegzés

A grafikon az átlagos lóerőben mért teljesítmény javulást mutatja

A William Adams egész Ausztrália kizárólagos gépek disztribútora.

A William Adams Green Plus® tesztjéhez dinamométeres fékpadi mérést alkalmaztak. Ennél a tesztnél

egy nemzetközi kamion Cummins dízel motorját mérték. Az eredmények azt mutatják, hogy átlagosan 9

lóerővel jobbak az értékek és 1400 fordulatszámnál 21 lóerővel jobbak az értékek Green Plus®

használattal, ahogy azt a grafikonon is látható.

www.williamadams.com.au/
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Valley Detroit Diesel Allison Teszt

Valley Detroit Diesel Allison kizárólagos Detroit Diesel és Allison motor disztributor Dél-Kaliforniában. Valley
DDA motorfékpadi tesztjén Volvo kamion Detroit Diesel Series 60-as motorján jelentős javulást mértek. Ahogy
a grafikonok is mutatják átlagosan 44 lóerőben mért teljesítményjavulást és11.6%-os nyomaték növekedést
mutattak Green Plus® használattal. A Mercedes-Benz és Daimler Chysler anyavállalata a Detroit Diesel.

Átlagos nyomatéknövekedés 13,4%Átlagos lóerőnövekedés 11,6%

Egyenletesebb teljesítmény és nyomaték

nagymotor teljesítmény teszt
Green Plus®- szal lineárisabb,       

nélküle kevésbé lineáris

Teszt a Mercedes-Benz anyavállalatánál, a Detroit Dieselnél
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THE LEGENDARY SERIES 60®

Feladó: Colin Hill, Ph. D. Kapják: Ügyfelek Dátum: 2003. július 2. Tárgy: Detroit Diesel dinamométeres

vizsgálat háttere

A Green Plus környezetbarát üzemanyag-katalizátorunk hatását az üzemanyag égésének hatékonyságára

számos üzemi kísérlet, referencia igazolja. Független intézetben, a környezeti hatásokat kiszűrő fékpadi

vizsgálaton most először történt mérés a Green Plus hatékonyságának igazolására a Detroit Diesel Allison-i,

kaliforniai telephelyén. Mint ismeretes, a Detroit Diesel a legnagyobb nehéz tehergépkocsi motorgyártó az

Egyesült Államokban és a Daimler-Chrysler AG. leányvállalata. Az emlékeztető célja megadni a vizsgálati

eredmények LE, nyomaték és töltőnyomás javulása mögött álló tudományos hátteret. Az üzemanyag-

hatékonyság egy rendkívül komplex tárgy, és számos faktor befolyásolja egy motor teljesítményét. Mivel

azonban három olyan fő terület létezik, ahol a Green Plus folyékony égéskatalizátor befolyásolja a

hatékonyságot, arra összpontosítunk, hogy ez miért javítja az üzemanyag felhasználás hatékonyságát ezeken a

területeken. Ezek a területek a következők:

1) Az üzemanyag inkább hajlamos robbanásra, mint égésre. Ez nagy mennyiségű energiát szabadít fel egy igen

rövid időtartam alatt. Sajnos gyakran igaznak bizonyul, hogy a dugattyú nem képes elég gyorsan mozogni ahhoz,

hogy az égéstér gyorsan kitágulhasson és az összes energia átalakulhasson munkává. Ezért sajnos nagy

mennyiségű energia vész el hő formájában. Mérhetetlen tervező munkát fektettünk és fektetünk a hő munkává

alakításának optimálásába. A Green Plus égésjavító az üzemanyagot inkább égésre, mintsem robbanásra

készteti, így a kibocsátott energia nagyobb százaléka alakítható munkává és nem vész el hő formájában. Ennek

eredményeként az üzemanyag a dugattyúlöket sokkal hosszabb ideje alatt ég. Ez több energiát alakít munkává,

ami nem vész el hő formájában. Közelítőleg 20 ºC kipufogógáz hőmérsékletcsökkenést figyeltünk meg, amit a

Green Plus egyedi jellemzője okozott. Ez az elvi magyarázata annak, miért képes a Green Plus javítani az

üzemanyag-takarékosságot. Ez nagyban csökkenti a motor igénybevételi és kopási tényezőit is.

2) A Green Plus égéskatalizátorral kezelt üzemanyag jobb égési jellemzői miatt sokkal tökéletesebb az égés, ami

csökkenti a károsanyag kibocsátását és a motor rendes koromképződését is, így alakítva át némi, a

hősugárzással különben elvesző, veszteség energiát. Ez egy kis mértékben szintén hozzájárul a

hatékonysághoz. Ez csökkenti a motor koromlerakódás okozta elhasználódását is.

3) Végül, a befecskendező fúvókákon, a hengerfejeken, a szelepeken stb. rendesen lerakódó korommennyiség a

fenti 2. pontban leírtak szerint csökken. Mivel ez az egyes égési ciklus alatt hosszabb ideig van égetésnek kitéve,

a fent leírtak szerint, továbbá a katalizátor jelenléte miatt, a szén, lévén jó tüzelőanyag, elég, ha kellően hosszú

ideig van a láng hatásának kitéve. Ennek eredményeként a befecskendező fúvókák, a szelepek stb. idővel

megtisztulnak, ami elősegíti, hogy a motor a maximális névleges teljesítményen dolgozzon. Ezért, a motornál,

annak állapotától (koromlerakódásának mértékétől) függően, egy bizonyos idő után arányos hatékonyság javulás

lesz tapasztalható.

Bízom abban, hogy ez megmagyarázza, a Green Plus égésgyorsító miért teszi lehetővé nagyobb hatékonyság

elérését és miért értük el az adott eredményeket a Detroit Diesel-nél.

Őszinte tisztelettel Colin K. Hill, Ph.D. Vezető tudományos kutató, Biofriendly
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Green Plus® rövidített bemutató „Ablakon bedobott pénz” tartalomjegyzék

1. ÜZEMANYAG ECO-ÖKO CÍMKE VILÁGSZENZÁCIÓ – FIT FOR 55 KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A 
VERSENYTÁRSAK KÖZÜL

2. Automata okosadagoló kontroll és diagnosztikai rendszer
3. Bemutatkozás – Használatot kiváltó okok  - Teszt szolgáltatás - Biztonság 
4. Törvények, rendeletek szerinti alkalmazás, támogató levelek
5. Benzinkutas sikersztorik
6. Emisszió, teljesítmény és üzemanyag gazdaságosság tesztek
7. - Mezőgazdaságban, munkagépeknél
8. - Szállításban
9. - Tömegközlekedésben
10. - Hajózásban
11. - Szén- és olajtüzelésű erőművekben, repülőgépen
12. A hasznosabb égés folyamata
+    Ablakon bedobott pénz és hosszútávú javulás

A prezentáció adatai a Green Plus® Team, Bíró Péter tulajdonát képezik, bizalmasak, közlésük, másolásuk regisztrációköteles és

Bíró Péter engedélyéhez kötött. Partnereink egy része hozzájárult a vizsgálatok bemutatásához, más komoly partnerek titoktartási

kötelezettségi megállapodás tartalmaként nem szerepeltethetők, nem hozhatók szóba. 22 év alatti HR (pozíció váltások, munkahely

cserék), cégtulajdon és működési változások nem érintik a Green Plus® tesztek hitelességét, eredményeit, azok valósak és több száz

Gbyte és több ezer oldal adatállomány részei. Az itt található dokumentumok részleges kitekintésre adnak lehetőséget, csak

részinformációk, melyek kiegészítését Bíró Pétertől kell megkérni a teljes tájékozottság érdekében.
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MINŐSÍTETT ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG HASZNÁLAT



A gyulladás csak pár fokon múlik, eléri-e azt a kritikus pontot 

a felszálló száraz növényzet vagy sem, ami a gyulladáshoz kell?

A kisebb hőfokú Green Plus égéstermék csökkenti a rizikókat
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https://www.youtube.com/watch?v=iKiuvPvykcA&list=PLk4uUGlhFnIUk3HWqinjuEN5IYEU3dQYs&index=4&t=5s



Valley Detroit Diesel Allison Lóerő és nyomaték eredmények
Teljes terheléskor a kipufogón mért hő a nagyobb teljesítmény mellett alacsonyabb

Engine Speed Vehicle Power Dyno Torque Load

Temperature /

Boost

RPM Lóerő lb-ft % psi

hagyományos

1462 321 4410 100 24.5

1513 329 4365 100 26.0

1629 331 4078 100 27.2

1670 335 4021 100 27.8

átlag 1568.5 329 4218.5 100 26.375

katalizátoros

Green Plus® 1462 357 4925 100 24.4

Green Plus® 1540 370 4848 100 25.4

Green Plus® 1615 378 4722 100 25.6

Green Plus® 1693 387 4589 100 25.5

átlag 1577.5 373.0 4771.0 100.0 25.2

változás 44.0 552.5 0.0 -1.2
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1. 0NM/2050 r/m
17,89%

2. 500NM/2050 r/m
3,86%

3. 700NM/2010 r/m
6,25%

4. 900NM/1980 r/m
6,5  %

üzemanyagfogyasztás
terhelés nélkül 17,89%-kal 

javult és jobb még 
terheléssel is

5 egymás utáni mérés 4  terheléssel
RABA M.A.N. motorral 
SHRENK NRD 1616 
fékpadon

138 perces mérés

CO2 csökkentési képesség 

(üzemanyag gazdaságossági mérések)
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Kevesebb füst

Tisztább,
világosabb 
láng

Kevesebb 
leállás 
meghibásodás 
miatt

Magszárító

Photo: Páli András

Photo: Páli András

+ 5 vagonnal több

szárított mag

(+50 tonna)

Photo: Páli András
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VALTRA
302001

VALTRA
302003

VALTRA
302013

2009.03.30-20.04.20. Bajmok, 

Szerbia, Matijević-Agrar Valtra-

Green Plus® teszt eredmények: 

minimum 10% üzemanyag 

fogyasztás csökkenés 3 Valtra T 

traktor összehasonlításában

Zöld vonal a  Green Plus®- traktor,

Piros a korábban azonos 

fogyasztású traktor

Kék, ugyanaz a típusú, de korábban 

jobb fogyasztású Valtra  traktor

Sárga a kezelés kezdete

with Green Plus®

%-os összehasonlítás

Hatékonyság hektár/üzemóra/liter

302003 T160c 302001 T160c

without Green Plus®
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302003 T160c

302013 T150

Green Plus® nélküli időszak

2007, 2008, 2009 tavasz, 

teszt előtt 2 héttel, teszt előtt 

1 nappal

Green Plus® használatú 

időszak 1 hetes, 2 hetes, 3 

hetes használattal
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8%-

15%

Az egyik legnagyobb magyar mezőgazdaságban 6 éven keresztül

folytak dupla páros kontrol tesztek évről évre pozitív eredményekkel.

2007 óta folyamatos felhasználók 19 000 hektáron.

Bóly Rt 8-10% biztos üzemanyag megtakarítás

Green Plus®- szal

New Holland ugyanakkora nagy 

terheléskor  200 fordulatszámmal 

magasabban tud menni

Fendt kontroll különbség 

15,2% üzemanyag 

megtakarítás
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20

%

Már úgy néz ki nincs 

mit mondani a szer 

tényleg hatásos,

butaság nem 

alkalmazni.

A sokadik dupla 

páros teszt után 

már nem volt mire

fogni a 

megtakarításokat, 

az egyetlen 

állandó 

megtakarítást 

okozó a

Green Plus®.

Korábbi kifogások:

*Ez túl jó érték

*A sofőr most jobban 

odafigyelt

*Most nem loptak el 

annyit

*Most ez véletlen volt

*Ilyen nem lehetséges

*Most ez megint 

véletlen volt

Dalmand Zrt. 16 000 hektárral rendelkezik, 

ebből 8800 Ha művelt területen használják a Green Plus®-t.

2004 óta folyamatos felhasználók.

www.dalmandzrt.hu/  www.bonafarm.hu 

9-10% Üzemanyag megtakarítás

Üzemanyag megtakarítás
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9 éves referencia elégedettség

Üzemanyag megtakarítás

Cégek közötti referencia levél 9 éve

Green Plus®-t használótól 3. fél,

független cég részére.

Sorozatos teszteket követően 3 év

Green Plus® használat, majd

használat nélküli kontroll időszak,

majd további folyamatos használat.

Üzemanyag beszállító munkatársa

segít a nagytartályos bekeverésnél.
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7-8% az első pár hétben 20% néhány évvel később

2004.09.08 2007.05.24
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10%-kal jobb üzemanyag fogyasztás

10%-kal jobb üzemanyag fogyasztás

2 literről 1 

literre 

csökkent a 

motorolaj 

utántöltés

30%?

4L-ről 2 literre 

csökkent a 

motorolaj 

utántöltés

50%

tesztelők

oktatási anyag                peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 



13 000 Ha

8-10% üzemanyag megtakarítás

/ Ex-Lex Kft.

6 200 Ha
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New Holland teszt

30 cm helyett 40 cm 
mély szántás hamarabb 
kész kevesebb 
üzemanyaggal

GP nélkül 3,83 Ha 23,86 liter/üzemóra

GP-vel      4,21 Ha 20,14 liter/üzemóra

Bicskei Mg Zrt. Etyeki teszt 2006.11.20-21.
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L/ÜÓ

(Ha/ÜÓ)*10

különbség azonos munkánál azonos terepen javított üzemanyaggal

átlag szerinti változás %-ban elért érték %-ban

L/ÜÓ üzemóra hektáronként L/ÜÓ üzemóra hektáronként

-5.84116 -20.80200501 -24.3 -4.761904762

üz.a. csökkenés összesen %-ban -26.64316979 -29.06190476

azonos terület másik terület

Több hektár 

Febargro Zrt. teszteredmény - napi 24 órás szántás

5000 liter MOL üzemanyaghoz

Kevesebb üó.

Fekete oszlop Green Plus nélkül

Zöld oszlop Green Plus használat
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CLAAS Lexion kombájn teszt 8000 hektáron 6 kombájnnal 20% üzemanyag megtakarítás (2015. 07 RO)

www.greenplusfuel.com/fuel_consumption_testing.htm +36 30 33 22 666  www.facebook.com/greenplusfuel

Tiszta motor üzemanyag fogyasztása alacsonyabb rendszerint

13,45 l/ha Green Plus nélkül

K opacitás lecsökkent 0.3-ról 0.03-ra alapjáraton és 1.21-ről 0.77-re max RPM-en Green Plusszal

11,71 l/ha Green Plusszal

Koszos , poros motor üzemanyag fogyasztása

rendszerint nagyobb, de Green Plusszal kevesebb

http://www.greenplusfuel.com/fuel_consumption_testing.htm


CASE IH Magnum talajhántás teszt eredmény: -15-24% üzemanyag fogyasztás 2016.04.13-14

Boldur / RO/ EU

www.greenplusfuel.com/fuel_consumption_testing.htm +36 30 33 22 666  www.facebook.com/greenplusfuel

56.6 L/H 86% 6 km/h Green Plus nélkül 48.5 L/H 89% 6.9Km/h Green Plus

Jó állapotú fél nedves fél száraz                 használattal, nehéz, vizes talajon

talajon, kis emelkedőn                                 HEGYMENETBEN

az AdBlue fogyasztás +13.8% 

többlet motorterhelést bizonyított

Green Plus nélkül, G7 Green Plus használattal, G7

1050 RPM 1050 RPM

http://www.greenplusfuel.com/fuel_consumption_testing.htm


3 napos audit, 31 órás megfigyelés azonos időszakainak összehasonlítása reggeltől délutánig azonos időjárás és talajkondíciókkal

Tormac / Végvár – Cadar / Kádár /RO/EU 21.04.2016 Tormac / Végvár – Cadar / Kádár  RO!EU 22.04.2016

www.greenplusfuel.com/fuel_consumption_testing.htm +36 30 33 22 666  www.facebook.com/greenplusfuel

7.5 l/ha Green Plus nélkül

INGLEBY FARMS & FORESTS - John Deere 8730 RT talajhántás teszt: - 20% üzemanyag

G r e e n P l u s h a s z n á l a t t a l
F é l n e d v e s – f é l s z á r a z t a l a j

f o k o z a t o s a n t ö b b e m e l k e d ő

8 . 5 h a / h 6 l / h a

5 0 . 8 l / h 9 . 5 k m / h

Green Plus használat nélkül
F é l n e d v e s - f é l s z á r a z t a l a j

kis emelkedők

7 . 3 h a / h 7 . 5 l / h a

5 4 . 2 l / h 9 . 4 k m / h

09h 11m,  6-os

Talajnedvesség fok

09h 20m,  6-os

Talajnedvesség fok

RPM 2130

RPM 2130

http://www.greenplusfuel.com/fuel_consumption_testing.htm


A bányagépek szeretik a Green Plus tartalmú üzemanyagot, a felhasználók elégedettek a 8-28% üzemanyag megtakarítással

www.greenplusfuel.com/fuel_consumption_testing.htm +36 30 33 22 666  www.facebook.com/greenplusfuel

http://www.greenplusfuel.com/fuel_consumption_testing.htm


www.baumit.hu
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http://www.baumit.hu/


www.kovicsfuvar.hu
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http://www.kovicsfuvar.hu/


Green Plus® rövidített bemutató „Ablakon bedobott pénz” tartalomjegyzék

1. ÜZEMANYAG ECO-ÖKO CÍMKE VILÁGSZENZÁCIÓ – FIT FOR 55 KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A 
VERSENYTÁRSAK KÖZÜL

2. Automata okosadagoló kontroll és diagnosztikai rendszer
3. Bemutatkozás – Használatot kiváltó okok  - Teszt szolgáltatás - Biztonság 
4. Törvények, rendeletek szerinti alkalmazás, támogató levelek
5. Benzinkutas sikersztorik
6. Emisszió, teljesítmény és üzemanyag gazdaságosság tesztek
7. - Mezőgazdaságban, munkagépeknél
8. - Szállításban
9. - Tömegközlekedésben
10. - Hajózásban
11. - Szén- és olajtüzelésű erőművekben, repülőgépen
12. A hasznosabb égés folyamata
+    Ablakon bedobott pénz és hosszútávú javulás

A prezentáció adatai a Green Plus® Team, Bíró Péter tulajdonát képezik, bizalmasak, közlésük, másolásuk regisztrációköteles és

Bíró Péter engedélyéhez kötött. Partnereink egy része hozzájárult a vizsgálatok bemutatásához, más komoly partnerek titoktartási

kötelezettségi megállapodás tartalmaként nem szerepeltethetők, nem hozhatók szóba. 22 év alatti HR (pozíció váltások, munkahely

cserék), cégtulajdon és működési változások nem érintik a Green Plus® tesztek hitelességét, eredményeit, azok valósak és több száz

Gbyte és több ezer oldal adatállomány részei. Az itt található dokumentumok részleges kitekintésre adnak lehetőséget, csak

részinformációk, melyek kiegészítését Bíró Pétertől kell megkérni a teljes tájékozottság érdekében.
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MINŐSÍTETT ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG HASZNÁLAT
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A Tolnatej Zrt. az egyetlen csak magyar tulajdonú tejtermékgyártó 

vállalat, folyamatos használói voltak 2003-tól a flotta kiszervezéséig                 

www.tolle.hu

Nagy hidegben is könnyű hidegmotor indítás, kevesebb füst, flotta ü.a. norma csökkentés -10%
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Diesel tesztelők
tapasztalatai

Országúti protokoll teszt

laborszintű analízissel Tranyr test in Rynart age
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Révész Eurotrans protokol teszt, 2006

Másfél éven keresztül válogattuk ki a 600 kamionból, melyik a két teljesen egyforma 

üzemanyag fogyasztású Mercedes-Benz kamion és csak utána kezdtük a Green Plus®

tesztet.

Másfél év átlagos üzemanyag fogyasztása 

33,8 liter/km Green Plus® nélkül.

A teszthónapok alatti üzemanyag fogyasztási 

átlag 16%-kal javult az európai 

autópályákon és több, mint 10%-kal a 

romániai utakon Green Plus® használattal.
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teszt összegzés
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Before Green Plus After Green Plus

Fuel Economy

Before Green Plus After Green Plus

Society of Automotive Engineers (SAE) J-1321

típusú üzemanyag megtakarítási tesztjén

kontroll kamionok segítségével 4 tesztet

végeztek, átlagosan 7.69%-os eredménnyel

2003 márciusában a Biofriendly Green Plus®

hatását vizsgálva a FedEx Freight

partnervállalatánál.
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Without Green Plus With Green Plus

Coca-Cola teszt 

összegzés

Queretaro-i Coca Cola palackozó üzem,

Mexikóban kamionos Green Plus® teszteket

végzett. Ennek a tesznek az üzemanyag

gazdaságossági mutatói 11.49% javulást

mutattak. A több, mint kéthónapos teszt alatt

pozitívak voltak a tapasztalatok, a tesztelt

kamionokon semmilyen káros hatást nem

tapasztaltak a Green Plus® használatkor.
This graph shows an improvement in fuel economy of 11.49%
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JAVULÁS
NÉMET ÜZEMANYAGGAL    

8-15% teljesítményben és üzemanyagfogyasztásban 

(CO2)     2012.10.11 Passau

Daimler AG és MAN fejlesztő és fő dealer
Németországban 200 éves hagyománnyal
3000 partnerrel. Őket hívták segítségül a
Fukushima i katasztrófához is
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SAE-J 1321-es teszt protokoll 
ÚJ EURO 5-ös és EURO 6-os kamionokkal

www.truckworks.de

www.paul-nutzfahrzeuge.de

https://www.greenplusfuel.com/green_plus_mercedes_truck_results.pdf

http://www.truckworks.de/
http://www.paul-nutzfahrzeuge.de/
https://www.greenplusfuel.com/green_plus_mercedes_truck_results.pdf


EURO 5 DAF XF105 autópályás protokoll teszt 60 paraméter figyelésével

bázis fogyasztás     
91km

bázis fogyasztás     
124 km

füstmérés

NKH forgalomba helyezési 0.07 opacitás lecsökkent 0-ra, fogyasztás 15-25%-ig javult, 2014

Csendesebb DAF hang,

kipufogó tisztult, kipufogó

gáz szaga tisztább, mért

értéke lecsökkent zéróra.

Teszt utáni tapasztalat:

hegyen felfelé nem 9-be

hanem 11-10 közé vált az

automata a Mogyoródi

emelkedőn.
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Üzemanyag fogyasztás és emisszió teszt 37.38 tonnával teljesen új járművel         (84 km-től 347.6 km-ig)

Baltrans Kft GCA GROUP, Százhalombatta 

Renault (VOLVO) T460 EURO 6 teszt 2016.06.22 (HU)

21.2 l/100km Green Plus nélkül (34.9) 19.1 l/100km Green Plus használattal (31.1)
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Emisszió AdBlue Útátlag Napi átlag computer liter 15 C tankolás terhelések +

tankolt 15C-ra

átszámított
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IDLE RPM
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K opacitás 

füstérték

változás

MAX RPM
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Alapjáraton                               Max RPM
0.06

0.03

0.00

2.18

0.10

0.03

Piros oszlop mutatja a Green Plus nélküli üzemanyag füstértékét, zöld a Green Plus tartalmú
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Gyári computer infó csak a beparancsolt befecskendezést méri, a visszafolyó 

üzemanyagot nem, ezért a valós üzemanyag felhasználásnál többet mutat, 

ezért látszik kevesebbnek a megtakarítás az üzemanyagszint mérés nélkül

Üzemanyag fogyasztás javulás %-ban

Green Plus használattal 

tempomat használattal, 

7 különböző mérési módszer szerint, 

10 indulás, megállás, lassítás 

3 x 87,7 km-en



A Green Plus szemmel láthatóan csökkenti a füstöt, 2012 09 12, Marosvásárhely, Románia

Teszt , füst -50%
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Green Plus® rövidített bemutató „Ablakon bedobott pénz” tartalomjegyzék

1. ÜZEMANYAG ECO-ÖKO CÍMKE VILÁGSZENZÁCIÓ – FIT FOR 55 KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A 
VERSENYTÁRSAK KÖZÜL

2. Automata okosadagoló kontroll és diagnosztikai rendszer
3. Bemutatkozás – Használatot kiváltó okok  - Teszt szolgáltatás - Biztonság 
4. Törvények, rendeletek szerinti alkalmazás, támogató levelek
5. Benzinkutas sikersztorik
6. Emisszió, teljesítmény és üzemanyag gazdaságosság tesztek
7. - Mezőgazdaságban, munkagépeknél
8. - Szállításban
9. - Tömegközlekedésben
10. - Hajózásban
11. - Szén- és olajtüzelésű erőművekben, repülőgépen
12. A hasznosabb égés folyamata
+    Ablakon bedobott pénz és hosszútávú javulás

A prezentáció adatai a Green Plus® Team, Bíró Péter tulajdonát képezik, bizalmasak, közlésük, másolásuk regisztrációköteles és

Bíró Péter engedélyéhez kötött. Partnereink egy része hozzájárult a vizsgálatok bemutatásához, más komoly partnerek titoktartási

kötelezettségi megállapodás tartalmaként nem szerepeltethetők, nem hozhatók szóba. 22 év alatti HR (pozíció váltások, munkahely

cserék), cégtulajdon és működési változások nem érintik a Green Plus® tesztek hitelességét, eredményeit, azok valósak és több száz

Gbyte és több ezer oldal adatállomány részei. Az itt található dokumentumok részleges kitekintésre adnak lehetőséget, csak

részinformációk, melyek kiegészítését Bíró Pétertől kell megkérni a teljes tájékozottság érdekében.
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Üzemanyag megtakarítás 9%  - 20%

AZ ATC egy világméretű, regionális közlekedést üzemeltető vállalat,

amely számos Tömegközlekedési Vállalatot üzemeltet szerte az

országban. Az EPA (Környezetvédelmi Hatóság, USA) által bejegyzett

kaliforniai Bio-Fiendly Corporation két és fél hónapos tesztet végzett a

Las Vegas-i vállalatunknál a GREEN Plus égéskatalizátorukkal.

Termékük az előre jelzettnél jobban teljesített: 20,2 százalékkal javította

az üzemanyag felhasználást a legjobb, és 9,4 százalékkal a

legrosszabb esetben (a klíma- és levegőfeltételektől függően).

Folyékony katalizátoruk könnyen használható és biztonságosan

kezelhető. A termék szükséges felhasználási mennyisége elenyészően

kevés: 50 ppm-es koncentrációjú, ami fél unciát (~ 15 g) jelent 40

gallononként (~ 150 liter).

Az ATC Las Vegas-i vállalatánál a 20,2 százalékos megtakarítás alapul

véve éves szinten mintegy 600.000 dollár megtakarítást jelent a Bio-

Friendly Green Plus használata. Mindamellett, hogy sokszorosan

visszahozza a saját árát, a termék csökkenti az emissziót, és az égési

rendszer megtisztításával jelentősen növeli motorjaink élettartamát.

Nagyon elégedett vagyok a Bio-Friendly GREEN Plus

égéskatalizátorának a buszainkra gyakorolt hatásával. Mindenkinek, aki

a miénkhez hasonló járműpark menedzselésének felelőse, melegen

ajánlom a Bio-Friendly Green Plus használatát.
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Hungary – WEEKENDBUS Co.
Az augusztusi 8,01 l/100km fogyasztás 7,1 l/100km-re csökkent októberre!
Az augusztusi 42 l/100km üzemanyag felhasználás 37-38 l/100km-re csökkent októberre!
Mivel a szakma nem hiszi el, ezért nem merik leírni a valós értéket, csak annak töredékét.
Másrészt az elért érték helyett szumma értéket számolnak, ami nem azt mutatja, hogy mennyiből mennyi lett, hanem 
egy olyan átlagot, amiben csak tendencia látszik, nem pedig az elért érték.
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4 %-ról 16%-ig javult üzemanyag gazdaságosság, emisszió csökkenés 60%.

http://www.mvkzrt.hu
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átlag fogyasztás 49 BUSZNÁL 5,357%-KAL KEVESEBB ÜZEMANYAG A 3. HÓNAPRA

 

49 buszos Green Plus® audit teszt 2006-ban a legnagyobb magyar autóbusz társaságnál.
(A Volánbusz Zrt., több, mit 1000 busszal dolgozott az EUROLINES-ban).
Az éjszaka ellenőrzött parkolóban parkolt busz 27% - os megtakarítást ért el,
az otthon parkoló busz +9%-kal többet fogyasztott.
Összesített eredmény: a Go adalékkal ellátott MOL üzemanyagon a Green Plus® még 5,5%-ot 
javított az üzemanyag felhasználásban, mivel az otthoni lopások lerontották az átlagértéket.
Az összehasonlítható 3 hónapos javulási érték 8,19% üzemanyag megtakarítás.
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Biofriendly Green Plus® folyékony égéskatalizátor teszt 2009 decemberétől 2010 áprilisáig MAZ 103     B77420 Felelősök:

B.T director
az adatok céghez kötéséhez, a  cég 
nevének említéséhez Green Plus® nélkül Green Plus®- szal I. B. technical managera

a tesztpartner nem járult hozzá előtte használat alatt

Mvh/Románia/EU átlagos üzemanyag felhasználás liter/100km-ben

T L – S 2008 2009 2010 üzemanyag megtakarítás % átlag %

December 33,09 29 12,36

Január 32,5 30,4 6,46

Február 31,08 26,7 14,09

Március 30,03 27,04 9,95

42,86 10,715

Havi üzemanyag költség 160 000 L Éves üzemanyag költség megtakarítás

€ 224 000 € 2 688 000 € 288 019,2

Green Plus® ára  1 liter 
üzemanyaghoz Green Plus® havi költsége Éves Green Plus® költség min. net profit

-€ 0,07 -€ 11 200 -€ 134 000 € 154 019.2

Eredményt rontó tényezők 2009/2010 Plusz megtakarítás

A hőmérséklet a teszt időszakban hidegebb, mint  Teszt előtt = rontja a gazdaságosságot, mert fűtés és hideg motor indítás +  %

Hómennyiség több a tesztidőszakban, mint teszt előtt = rontja az átlagot, mert nehezebb a haladás és több a motorpörgetés +  %
További pozitív tényezők Plusz megtakarítás

Csökkent  a károsanyag kibocsátás, levegőszennyezésJobb lett az éghajlat-, környezet-, egészségügyi védelem +  %

Jobb lett a műszaki biztonság és motorvédelem Túlterheléskor nem melegedett, hidegindításkor most már könnyen indult +  %

Jobb lett az egészségügyi biztonság és védelem
Csökkent a rákra, asztmára, 
allergiára, halálozásra való hajlam +  %

Könnyebbé vált a minősítések elérése, teljesítése
ISO, EMAS, FSC BS EN, CSR, RS, 
pályázatok +  %

MOTOROLAJ FELHASZNÁLÁS - 50 % HA 2 CSEREPERIÓDUS KÖZÖTT UTÁNA KELL TÖLTENI + %

BUSZ TESZT A KÁRPÁTOK CSÚCSAIN
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Jelentős füstcsökkentés 4,21- es átlagról 0,96- ra (~80%)
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ARADI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT

COVENANT OF MAYORS POLGÁRMESTEREK SZÖVETSÉGE PROGRAM

ARADON www.eumayors.eu

Jegyzőkönyv

készült 2012.11.23-án néhány perccel a károsanyag kibocsátási vizsgálatok után

a SC CTP SA busz parkjában. A teszteket a SC CTP SA I.T.P. (Inspectia tehnica

periodica) busz műszaki ellenőrző állomása végezte, amely rendelkezésre

bocsátott egy ISUZU MD-22-es Dízel buszt, forgalmi rendszáma AR 06 FNY.

Károsanyag kibocsátás méréseket a következő feltételekkel végeztük:

1. Mérések üzemanyaggal katalizátor nélkül.

10 hivatalos vizsgálatot végeztünk 09.00 órától 10 óra 12 percig, a viszonyítási

alapként megállapított mért átlagos opacitási érték: 4,21.

A motor működése által okozott vibrációs rezgések 2,1 –es átlag értéket, a motor

zaj 84-88dB-es átlagértékeket mutattak.

2. Mérések katalizátoros üzemanyaggal.

40 ml (1:1 000 koncentrátum) Green Plus® környezetbarát folyékony

égéskatalizátort (a flakon hitelesítési regisztrációs sorszáma: GPF 000407)

töltöttünk a tankban lévő 40 liter dízel üzemanyaghoz.

15 hivatalos tesztet végeztünk 10 óra 40 perctől 14 óra 16 percig, az elért

opacitási érték 0,96-ra csökkent.

A motor működése által okozott vibrációs rezgések 1,6 -1,7-re csökkentek, a

motor zaj 82-84 dB-re csökkent.

Az opacitás index javulása 78%-os lett, annak ellenére, hogy a katalizátor

szolgáltatója 50%-os átlagos javulást ígér a felhasználóknak.

Arad Városháza Önkormányzata javaslatára végeztük ezeket a vizsgálatokat,

mivel ez szerves része a szennyezés csökkentésére végzett környezetvédelmi

programoknak. Jelen tesztek résztevő személyei a vizsgálatok során

megállapították, hogy a füst (kipufogógáz), szemmel láthatóan kevesebb lett, a

motor zaj valamint a motor működése által indukált rezgés is csökkent.
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Megyei Elnöki teszt a helyi tömegközlekedési vállalat állomásán

A SC Troleibuzul SA-nal 2012.10.12-én 16 óra 09 perckor kezdtük a méréseket a B 91FKD frsz. (17 242 km, KLQ6891GAE3 HIGER autóbusz /

mikrobusz kategória IV) járművön, a motor olajnyomása rövid időn belül veszélyesen leesett a felpörgetések (2634RPM) hatására 3-ról 0,85-re.

Folyamatos alapjáraton hajtott busz motorjánál 10 percenkénti emisszió méréseket, felpörgetéseket végeztünk a Green Plus® környezetbarát folyékony

égéskatalizátor nélkül, majd aznap 17.00 óra után Green Plus®-szal is.

Látható volt, hogy a füst először több lett a belső égéstér tisztítása miatt, majd csökkenni kezdett.

A tökéletesebb nagyobb térfogatú égés és ebből adódó égéstér tisztulása miatt jobb lett az olajnyomás,

finomabb, csendesebb lett a motor hangja és a motorhőfok is javult a Green Plus®-szal.
Ezen objektív adatok bármikor, bármilyen járműnél képesek bemutatni, hogy a Green Plus® pozitív hatással van az égésre és a motor műszaki állapotára.

Green Plus® nélkül 2012.10.12. 16:48 Green Plus® használattal 2012.10.12. 18:43

Olajnyomás:   0,85 1,4

RPM SUN SRA-3:            618 618

RPM SUN SSM2000: 595 595

Zajszint:                            86 dB (decibel) 84-85 dB

Külső hőmérséklet:               180C 17,80C

Levegő páratartalma:            35% 36%

Légnyomás:   979 hPa 979 hPa

OLAJNYOMÁS JAVULÁS
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Green Plus® nélkül Green Plus® komponensű 

üzemanyaggal

- 57% (K Opacitás érték) füst csökkenés
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NIS üzemanyag mérése 2013.03.15-én

buszon a JP Subotica Trans-nál (SRB)

K 0,764 K 0,638 K 0,638 K 0,219 K 0,324 K 0,271
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city total road total total 03.04.2014

1 9 10 0

38 21 59 2

35 35 70 3

41 27 68 4

20 18 38 5

17 18 35 6

0 0 0 R

0 0 0 acceleration

33 17 50 deceleration

7 0 7 brake

28 16 44 stop

219 152 381

city total road total total 04.04.2014

6 6 0

50 38 88 2

50 38 88 3

53 48 101 4

22 28 50 5

0 23 23 6

4 0 4 R

1 0 1 acceleration

46 37 83 deceleration

6 2 8 brake

35 28 63 stop

232 248 515

61,2 liter  Green Plus nélkül       53,06 liter Green Plus-szal

de kevesebb utas (325),                         de több utas (567), 

kevesebb pedál akció (-26%)   több pedál akció és nagyobb 

csütörtökön                          csúcsforgalom  pénteken

ATLASSIB Holding Autotim eredmény 13-20% üzemanyag megtakarítás      (04.04.2014 RO)

IRISBUS SFR160

18 l/100km 15,6 l/100km

teszt az                                            partnervállalatánál
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nincs Green Plus®

motoros IKARBUS Szerbia 2013.12.04

Pančevo Város JKP ATP eredménye ~ 80% füst csökkenés

van Green Plus® katalizátor
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Humidity x 10%

Air Temperature in Celsius

Air Pressure hPa 1000+ mbar

Oil Temperature in Celsius 60+

opacity, emission

Átlagos javulások

- Opacitás:                          - 80%

- Motorolaj utántöltési idő : 400%

- Motor vibráció :                 - 50%

Biofriendly Green Plus® környezetbarát folyékony égéskatalizátor csökkentette az opacitást

még rosszabb égési feltételek között is (-50C hidegebb léghőmérsékleten, +12% magasabb

páratartalomban, kritikusan magas +4,6% hűtővízhőmérsékleten) = ~ 83% füst csökkenés.

Bázis érték: 54% páratartalomnál (K2,354 + K4,246 + K2,125) / 3 = K2,9 lecsökkent

K0,502-re, 83% javulás ez az opacitásban. A legnagyobb és legkisebb érték közti

különbség (K7,21 és K0,397) 94,49%. Opacitási érték x 0,3 = üzemanyag fogyasztás változás.

K 2,354

H 54%

50C

K 4,246

H 54%

5,50C

K 2,125

H 54%

5,70C

K 0,83

H 47%

50C

K 0,63

H 54%

1,40C

K 0,502

H 66%

-0,20C

Páratartalom

Levegő hőmérséklet Celsiusban

Légnyomás hPa 1000+ mbar

Olajhőmérséklet Celsiusban 60+

Opacitás, korom

Eltelt idő 2 liter motorolaj

utántöltésig

Teszt iktatási szám: 

00039255/04.12/2013

44  x  6  mérés              üzemanyaggal
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Green Plus nélkül

20.18 liter 678 utas 16.94 liter 760 utas

Green Plus-szal

EURO 5 EEV AdBlue-s új Mercedes-Benz Conecto G  belvárosi és távolsági járat tesztje 

K Opacitás 0.13-ról 0.04-re, - 69%, üzemanyag fogyasztás  16-20%-kal csökkent  2014.03.RO

Szerződött Lukoil kúton tankolt üzemanyag mérése

16,05% 19,24%

Green Plus nélkül Green Plus-szal

Üzemanyag fogyasztás távolsági járatban átlag 32,01

l/100km katalizátor nélkül, 24,84 l/100km katalizátorral.

Belvárosi csúcsforgalomban is nagy arányban csökkent:
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Oradea Transport Local S.A.

eredmények: K opacitás füst -79%, üzemanyag -8% -24%

Nagyváradi tömegközlekedési vállalat 2 sofőrös szigorú tesztje 2014.03.10- 2014.03.31. RO

Füst csökkenés
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EURO 6 busz teszt a Deutsche Bahn leányvállalatánál 9% stabil megtakarítás

még változó körülmények 

között is (belváros, 

hegy-völgyes, hosszú út)

http://www.eichberger-reisen.de

2013. szeptember
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ARRIVA UK 200 BUSZOS FLOTTATESZTEK: -16% ÜZEMANYAG Green Plus® használattal

www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm +36 30 33 22 666       www.facebook.com/greenplusfuel

Az Arriva 19,500 buszt működtet 14 Európai

országban, naponta emberek millióit 

szállítja.

Az ARRIVA UK 1400 buszt üzemeltet

Londonban. 

A DB által megbízott külső kém ellenőrzött

200 buszos flotta teszteken a Green Plus

használat legjobb eredménye 16%-kal

csökkentette az üzemanyag felhasználást.

http://www.arriva.co.uk/transport-leader/about-us/deutsche-bahn

DB2020
A Deutsche Bahn új fenntarthatósági stratégiája

A DB 130 ORSZÁGBAN VAN JELEN, 

~ 310 000 ALKALMAZOTTAL

http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm
http://www.arriva.co.uk/transport-leader/about-us/deutsche-bahn


Német vasút teszt Deutsche Bahn 2013

VT 628-as mozdonyokon elért üzemanyag megtakarítás átlagosan

10% feletti a Green Plus® folyékony égéskatalizátor nélküli és Green

Plus® folyékony égéskatalizátor tartalmú üzemanyagok

összehasonlításában a (GBB) németországi tesztjén. A mozdonyok

rendes napi járatban közlekedtek vasúti kocsikkal közösségi

közlekedésben a teljes protokoll teszt 3 hónapos ideje alatt egyforma

feltételek mellett. http://www.bahn.de/gaeubodenbahn/view/index.shtml

http://hu.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bahn
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2068-as Jenbacher-Siemens mozdony 180 db tolatás teszt 350m hosszú vontatmánnyal

Füst -80%
üzemanyag

fogyasztás

csökkenés

10-20%
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Green Plus® rövidített bemutató „Ablakon bedobott pénz” tartalomjegyzék

1. ÜZEMANYAG ECO-ÖKO CÍMKE VILÁGSZENZÁCIÓ – FIT FOR 55 KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A 
VERSENYTÁRSAK KÖZÜL

2. Automata okosadagoló kontroll és diagnosztikai rendszer
3. Bemutatkozás – Használatot kiváltó okok  - Teszt szolgáltatás - Biztonság 
4. Törvények, rendeletek szerinti alkalmazás, támogató levelek
5. Benzinkutas sikersztorik
6. Emisszió, teljesítmény és üzemanyag gazdaságosság tesztek
7. - Mezőgazdaságban, munkagépeknél
8. - Szállításban
9. - Tömegközlekedésben
10. - Hajózásban
11. - Szén- és olajtüzelésű erőművekben, repülőgépen
12. A hasznosabb égés folyamata
+    Ablakon bedobott pénz és hosszútávú javulás

A prezentáció adatai a Green Plus® Team, Bíró Péter tulajdonát képezik, bizalmasak, közlésük, másolásuk regisztrációköteles és

Bíró Péter engedélyéhez kötött. Partnereink egy része hozzájárult a vizsgálatok bemutatásához, más komoly partnerek titoktartási

kötelezettségi megállapodás tartalmaként nem szerepeltethetők, nem hozhatók szóba. 22 év alatti HR (pozíció váltások, munkahely

cserék), cégtulajdon és működési változások nem érintik a Green Plus® tesztek hitelességét, eredményeit, azok valósak és több száz

Gbyte és több ezer oldal adatállomány részei. Az itt található dokumentumok részleges kitekintésre adnak lehetőséget, csak

részinformációk, melyek kiegészítését Bíró Pétertől kell megkérni a teljes tájékozottság érdekében.
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Vizi Green Plus® használat

Segít az új International Maritime Organization (IMO)

emissions standardok elérésében

Green Plus® bizonyította, hogy csökken a motorkarbantartás.

Green Plus® 5 éves tengeri tesztekkel bizonyított a konténer szállító

hajókon, óceánjárókon, tankhajókon, komphajókon, folyami hajókon,

uszályokon, sétahajókon.

Certifikált teszteredmények mutatják a csökkenést kén-oxidok,

nitrogén-oxidok és Opacitás (füst átlátszatlanság) esetében. 

üzemanyag felhasználás javulása 4-7%, 

Mahart-Passnave, Hatz power motor generator, dunai 

(budapesti) séta hajó teszten 15% üzemanyag megtakarítást mértünk.
MOL Bunker gázolajjal DIN 51603-1 Solvent Yellow 124 markerrel jelölve
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Áramfejlesztő motor eredmények: 18%- kal több üzemóra

3x több utas

- több hűtőszekrény nyitás

de 15%- kal kevesebb üzemanyag fogyott

Dunai Leányfalu Sétahajó teszt Budapesten (2007. Május 12-13.)

MOL Bunker gázolaj DIN 51603-1

Solvent Yellow 124 markerrel jelölve

Minimum 15% - os üzemanyag megtakarítás a 0.2 m/m% kéntartalmú gázolajnál

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

without Green
Plus®

with Green
Plus®

liter / üzemóra

nincs van
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Green Plus® használat = Tier + kategória
ISM-International Safety Management - szabályzat": a hajók biztonságos

üzemeltetéséről és a környezetszennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi

szabályzat (a továbbiakban "ISM-szabályzat"), amelyet a Nemzetközi

Tengerészeti Szervezet (IMO – International Maritime Organisation) közgyűlési

határozatával fogad el és módosít

A Balaton átúszás legegészségtelenebb résztvevői a kísérőhajók,

magas károsanyag tartalmú kibocsátással nehezítik az úszók légzését!
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Magas kéntartalmú üzemanyag javulása Red Eagle 

Közepes sebességű angol komp

(Funnel)

- Kén kibocsátás 0-ra csökkent.

- PM 5.2 mg/m3- re “nagyon alacsony”.

- Ezek az értékek jobbak, mint az IMO szabvány értékei.

- A Green Plus® engedélyezi az angol komp gyenge minőségű üzemanyag

használatát, a magas kéntartalmú üzemanyagot, ráadásul az IMO szabvány

szerinti károsanyag kibocsátása így is magas minőségű üzemanyagénak felel

meg.

Scientifics Ltd által végzett emisszió
vizsgálatok (Egyesült Királyság Certifikált
Laboratóriuma)

A komphajó magas kén tartalmú (1900 ppm
sulfur) hajógázolajat használt

Motor: Stork-Wartsila FHD 240 Turbo Diesel

A teszt: rákkeltő részecske és gázelemző
mérés volt
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SOx NOx CO PM Fuel Sulfur %

Baseline 9.42     18.48   0.43     0.50    2.3               

Treated 9.43     14.43   0.40     0.44    3.2               

Change 0.01     -4.05 -0.03 -0.06 0.90              

% Change 0.1% -21.9% -7.0% -12.0% 39.1%

Arafura Emissions Testing

Baseline and Treated data measured in grams per kilowatt hour

Az adatokat az akkreditált Emissions Testing Consultants of 
Victoria (Melbourne-Ausztrália) gyűjtötte ki

Kénes üzemanyag javulása

Az Arafura üzemanyag-javulása

• Az Arafura, egy konténerszállító hajó, mely Dél-Korea és Ausztrália között

közlekedik, általában 2.3% kéntartalmú üzemanyagot használ.

• A Green Plus® teszt alkalmával, az Arafura egy sokkal olcsóbb de rosszabb

minőségű 3.2% kéntartalmú üzemanyagot használt és látható mi történt:

• Az eredmények azt mutatják, hogy a Green Plus® engedélyezi az

Arafurának, hogy alacsonyabb minőségű üzemanyagot használjon és

így is teljesíti a magasabb minőségű üzemanyaghoz tartozó emissziós

szinteket.
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Diesel A/S Emissziós és motortesztek

MAN B&W 4778 órás Green Plus® használati 
tesztet folytatott le egy

7S50MC motorral.

Georg Magnussen M.E., B.Sc, Operation Department 
Superintendent, MAN B&W Copenhagen Denmark

“Megvizsgáltuk azt az 5-ös dugattyút, amelyik a teszt végéig használta a Biofriendly Green
Plus® üzemanyag komponenst. Ezt a dugattyút a teszt elején is megvizsgáltuk és
ugyanilyen jó kondícióban volt akkor is, minden alkatrészén kevés lerakódással, a részletek
megtekinthetők a hengerállapot jelentésben.”
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jobb oldali hajómotor
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Elízium hajó füstje 72-78%-ot csökkent alapjáraton, javult  a 2 motor közti különbség is

motoros yacht teszt, Budapest 2015.09.18/10.02 (HU)

K opacitás 6.33 Green Plus nélkül, 1.34 Green Plus használattal
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Fuel Savings Results
Avg. Fuel/Mile Saving Avg. Miles Avg. Tons Used Avg. Tons Saved

Per Ship/Per Day 0.002 348.89 22.366 0.65

Financial Results
Fuel Price/Ton* Gross Savings Green Plus Cost Net Savings

Per Ship/Per Day 623.00$                         402.88$             38.02$                 364.86$               

Financial Savings Using Green Plus & Return on Investment 
Daily Savings Monthly Savings Yearly Savings GP Yearly Cost ROI

1 ship 364.86$                         10,945.67$        133,263.55$        $13,887.61 859.59%

44 ships 16,053.65$                    481,609.55$      5,863,596.30$     $611,054.78 859.59%

*Fuel Price/Ton number from http://www.bunkerindex.com/prices/asia.php

ROI 1: ahogy ez a táblázat is mutatja, az ROI hatalmas a Green Plus® katalizátor ára 859%-ban

megtérül a nagyfogyasztóknál. Ezt évről évre realizálják, így ez a társaság folyamatosan és gyorsan

növekszik. Amikor a kalkuláció készült, még csak 44 konténerszállító hajóval dolgoztak (ma már 250-nel)

akkor a profit 5 és fél millió USD volt a Green Plus használat következtében.

ROI 2: a Green Plus használatú hajóállomány növekedésével a karbantartási idő lecsökkent ~8000

üzemórára ~ 12.000 üzemóráról!

http://www.pacificbasin.com/en/about/fleet.php

HONG KONG-I partner befektetés visszatérülése, ROI analízis

2003 óta rendszeres Green Plus felhasználó

www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm +36 30 33 22 666       www.facebook.com/greenplusfuel

http://www.pacificbasin.com/en/about/fleet.php
http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm
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Green Plus® rövidített bemutató „Ablakon bedobott pénz” tartalomjegyzék

1. ÜZEMANYAG ECO-ÖKO CÍMKE VILÁGSZENZÁCIÓ – FIT FOR 55 KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A 
VERSENYTÁRSAK KÖZÜL

2. Automata okosadagoló kontroll és diagnosztikai rendszer
3. Bemutatkozás – Használatot kiváltó okok  - Teszt szolgáltatás - Biztonság 
4. Törvények, rendeletek szerinti alkalmazás, támogató levelek
5. Benzinkutas sikersztorik
6. Emisszió, teljesítmény és üzemanyag gazdaságosság tesztek
7. - Mezőgazdaságban, munkagépeknél
8. - Szállításban
9. - Tömegközlekedésben
10. - Hajózásban
11. - Szén- és olajtüzelésű erőművekben, repülőgépen
12. A hasznosabb égés folyamata
+    Ablakon bedobott pénz és hosszútávú javulás

A prezentáció adatai a Green Plus® Team, Bíró Péter tulajdonát képezik, bizalmasak, közlésük, másolásuk regisztrációköteles és

Bíró Péter engedélyéhez kötött. Partnereink egy része hozzájárult a vizsgálatok bemutatásához, más komoly partnerek titoktartási

kötelezettségi megállapodás tartalmaként nem szerepeltethetők, nem hozhatók szóba. 22 év alatti HR (pozíció váltások, munkahely

cserék), cégtulajdon és működési változások nem érintik a Green Plus® tesztek hitelességét, eredményeit, azok valósak és több száz

Gbyte és több ezer oldal adatállomány részei. Az itt található dokumentumok részleges kitekintésre adnak lehetőséget, csak

részinformációk, melyek kiegészítését Bíró Pétertől kell megkérni a teljes tájékozottság érdekében.
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Széntüzelésű erőmű tesztek

UK

China

Turkey

E•ON UK Áramfejlesztő Erőmű Kutató Intézet és más 
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GREEN PLUS AUTOMATA OKOSADAGOLÓ RENDSZER SZÉNTÜZELÉSŰ ERŐMŰVEKNÉL
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Day Tons of coal Total tons of steam 

5-22 438 3382 

5-23 390 3292 

5-24 374 2910 

Mean 400.67 3196.7 

5-25 First day of Green Plus  

5-26 362 3152 

5-27 (Some flow issues) 406  3129 

5-28 360 3118 

5-29 340 3160 

5-30 326 3201 

5-31 357 3170 

Mean 358.5 3155 

 

Viszonyítási alap Green® nélkül: 400,67 tonna széntüzelés naponta

3194,6 tonna gőz naponta

7,973 tonna gőz jutott 1 tonna szén elégetésére

Green Plus® használatakor átlagos szénfogyasztás 358,5 tonna szén naponta

Green Plus® használatakor 3155,6 tonna gőz naponta

Green Plus®-szal átlagosan 8,80 tonna gőz jutott 1 tonna szén elégetésére

Szén tonna per gőztermelés Green Plus®-szal javult 10.37%-kal.

Green Plus® használat átlagosan 11.8% -kal kevesebb napi szénfelhasználást mutatott

Shanghai mellett, Kína

SZÉNTÜZELÉSŰ ERŐMŰ TESZT EREDMÉNYEK

Napi széntüzelések tonnában és 

gőztermelésben 
Green Plus® nélküli átlag, pirossal,

Green Plus® átlag zölddel jelölten

LOI csökkenés 55%; 
gőztermelés per 
szénfelhasználás 
javulás10%; 

NOx csökkenés 5-20%, 
SOx csökkenés 19%
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Az oszlopok az LOI (Lost In Ignition – el nem égett szén a hamuban) 4 óránkénti
változását mutatják. A kék oszlop, csak széntüzelés, kiindulási érték. Sötét zöld a
Green Plus®- szal kezelt szén, a lila a szivattyú javítása miatti leállás, világos zöld
javítás alatti kisteljesítményű szivattyú működés, sárga a kezelőnek felróható
nem üzemi hiba. Az eredmények az LOI 55.4%- os csökkenését mutatják sárga, amikor a

kazán kezelője kiment kávézni és nem jött vissza időben

1.86 average

0.83 average

A hamuban található el nem égett széntartalom nagyon fontos az 
építőipar és cementgyártás számára

7% alatti karbon tartalom az bevételt, 7% feletti költséget jelent !
A hamuban az el nem égett szén mennyisége kisebb, mint 7%=építőipar, cementgyártás. Bevétel a szénerőműnek! Ha az el nem égett

széntartalom (LOI) 7%-nál nagyobb = tárolási költség és veszélyes hulladék az erőmű számára. Green Plus® hatására az LOI megfeleződik, így a

korábban költségként jelentkező hamu eladhatóvá válik, bevétel az erőműnek, beszerzési és minőségjavítási lehetőség a cement- és

betongyártásban!
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• Az erőmű kis kéntartalmú üzemanyagot használt (1.48%) 

• Teszteredmények még itt is 63% SOX csökkenést mutatnak, 
ugyanilyen emisszió csökkenést lehet elérni a szmognál is.

• A Green Plus® lehetővé tette, hogy a gyenge minőségű
üzemanyag egy magasabb minőségű üzemanyag emisszió
értékét teljesíthesse

• CO2  -10%, O2 +10%

Kis kéntartalmú üzemanyag javulása

Kenyai áramfejlesztő erőműben javult az üzemanyag fogyasztás
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0,269 0,27

0,245

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

22 Apr - 21 May 22 May - 21 Jun 23 Jun - 29 Jun

Liters Per KwH

Indonéz áramfejlesztő erőmű

1 hetes könnyű
fűtőolaj teszt
9% üzemanyag 
megtakarítás

Hagyományos, Green Plus® katalizátor nélküli 

könnyű fűtőolaj

Green Plus® katalizátoros könnyű 

fűtőolaj

Mérések

22 Apr to 

21 May 2006

22 May to 

21 Jun 2006

22 Jun to 

29 Jun 2006

Üzemanyag fogyasztás (Liter) 1,705,090 490,773 510,780

Áram előállítás (KWH) 458,818 1,818,700 124,953

Hatékonyság (Liter/ KWH) 0.269 0.270 0.245
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SO2 PPM
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SO2 csökkenés 76%

NOx PPM
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NOx csökkenés 29%

Megmentettük a bezárástól: Ciprusi téglagyár Lefkosia

Nehézolaj (pakura/mazut) – 2 napos teszt

2.5% kén tartalom

Eredmények:

(1.) nem kellett elbocsátani a dolgozókat, (2.) megmenekültek a bezárástól,

(3.) a téglák szebbek és (4.) jobb minőségűek lettek, (5.) hamarabb elkészültek és

(6.) kevesebb üzemanyagból, (7.) a kéményrendszer is tisztult, (8.) lecsökkent az emisszió.
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Ciprus Coca Cola erőmű

SO2 csökkenés 17.15%

NOx csökkenés 17.58%

üzemanyag gazdaságosság javulása 7.5%

Nehéz fűtőolaj 

(pakura/mazut) kazánok 2 

napos tesztje, 2% kénes

üzemanyaggal
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/13522310
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/05/08/brutalisan-szennyeznek-a-repulogepek

Emission Reducing – Experiences in Public Transport           02.07.2015 Budapest / HU / EU

www.greenplusfuel.com/fuel_consumption_testing.htm +36 30 33 22 666  www.facebook.com/greenplusfuel

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13522310
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/05/08/brutalisan-szennyeznek-a-repulogepek
http://www.greenplusfuel.com/fuel_consumption_testing.htm


3 X 1 ÓRA, 2000 RPM, 1000 LÁB MAGASSÁGON AVGAS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS CSÖKKENÉS

CESSNA C-172-R IO-360-L2A teszt, Szeged 2016.09.22 (HU)

Üzemanyag teszt

peter@greenplusfuel.com   oktatási anyag
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Green Plus® rövidített bemutató „Ablakon bedobott pénz” tartalomjegyzék

1. ÜZEMANYAG ECO-ÖKO CÍMKE VILÁGSZENZÁCIÓ – FIT FOR 55 KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A 
VERSENYTÁRSAK KÖZÜL

2. Automata okosadagoló kontroll és diagnosztikai rendszer
3. Bemutatkozás – Használatot kiváltó okok  - Teszt szolgáltatás - Biztonság 
4. Törvények, rendeletek szerinti alkalmazás, támogató levelek
5. Benzinkutas sikersztorik
6. Emisszió, teljesítmény és üzemanyag gazdaságosság tesztek
7. - Mezőgazdaságban, munkagépeknél
8. - Szállításban
9. - Tömegközlekedésben
10. - Hajózásban
11. - Szén- és olajtüzelésű erőművekben, repülőgépen
12. A hasznosabb égés folyamata
+    Ablakon bedobott pénz és hosszútávú javulás

A prezentáció adatai a Green Plus® Team, Bíró Péter tulajdonát képezik, bizalmasak, közlésük, másolásuk regisztrációköteles és

Bíró Péter engedélyéhez kötött. Partnereink egy része hozzájárult a vizsgálatok bemutatásához, más komoly partnerek titoktartási

kötelezettségi megállapodás tartalmaként nem szerepeltethetők, nem hozhatók szóba. 22 év alatti HR (pozíció váltások, munkahely

cserék), cégtulajdon és működési változások nem érintik a Green Plus® tesztek hitelességét, eredményeit, azok valósak és több száz

Gbyte és több ezer oldal adatállomány részei. Az itt található dokumentumok részleges kitekintésre adnak lehetőséget, csak

részinformációk, melyek kiegészítését Bíró Pétertől kell megkérni a teljes tájékozottság érdekében.
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Az üzemanyagok teljes hatékonysággal tudják
véghez vinni az égést?

• A legtöbb esetben nem

• Az égésből származó motorhatékonyság
átlagosan 40%- os amit, mechanikus energiára
tud fordítani*

• A széntüzelések termodinamikai hatékonysága
körülbelül 35%**

Milyen tényezők okozzák a tökéletlen égést?

• Kevés oxigén és rossz üzemanyag keverési
arány

• A gyulladási folyamat rossz időzítése

• Nincs elegendő energia az égés beindításához

A gyulladás és égés problémái

*U.S. Department of Energy, Energy Information Administration

** World Coal Institute

A szén termodinamikai hatásfoka az idő múlásával

javult. "Standard" gőzturbinák topjai közül néhány legfejlettebb a 35%-

termodinamikai hatásfokot éri el a teljes folyamat során, ami azt jelenti, hogy szénégetés

65%-a hulladékhőként pazarlódik el a környezetben. Régi széntüzelésű erőművek,

különösen „nagypapa" erőművek, lényegesen kisebb hatékonyságúak, és sokkal

nagyobb mennyiségben pazarolják a hőt.
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A tökéletlen égés eredményei

Az el nem égett üzemanyag szénrészecskéket 
tartalmaz, szénhidrogéneket, szén-monoxidot, amik 
károsan szennyezik a környezetet, rákkeltőek, 
ugyanakkor a saját pénzünk kárba vész

Más emissziós anyagok, mint a Nitrogén-oxidok, Kén-
oxidok szmogot és savas esőket okoznak

A tökéletlenül elégetett üzemanyag az üzemanyag 
hatékonyságát rontja, és lerakódásokat okoz a 
motorban, ami tovább rontja a motor hatékonyságát

Alacsonyabb a kimenő teljesítmény

Növekszik a karbantartási igény

A gyulladás és égés problémái
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Green Plus® Égéskatalizátor

A Green Plus® egy folyékony égéskatalizátor. Egy igazi katalizátor, sokkal 
inkább, mint egy hagyományos adalék.

A Green Plus® használható benzin, diesel, biodízel, nehézolaj, szén és 
valamennyi szénhidrogén tüzelésében.

Molekuláris Technológia – nagyon kevés Green Plus® hatalmas mennyiség 
tüzelőanyag kezeléséhez elegendő

A Green Plus® a tüzelőanyagok égését javítja. A jobb égés eredménye egy 
„Pozitív Dominó Effektus:

– Emisszió csökkenés

– jobb üzemanyag gazdaságosság

– javuló motor/kazán teljesítőképesség
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A Green Plus® tudományos háttere

Az az anyag, amely szenet tartalmaz és 
égetésre kerül, annak az égést tökéletesíti a 
Green Plus® (a szenet fekete gömbbel jelöltük, 
a hidrogént fehérrel).

Ez az alapja annak, hogy nem kell válogatni, 
milyen tüzelőanyagot használunk, ahol szén, 
metán jelen van egy tüzelőanyag keverékben 
és levegő (benne az oxigénnel) ott már 
reakcióképes a Green Plus®. Az égés 
beindítását is segíti az aktiválási energia elve 
alapján, de valójában a hőben születik meg.

Section-1
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A kémiai katalizátor születése

http://www.kfki.hu/chemonet/hun/eloado/jce/arrhenius.html

http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/ArrheEgy.htm

Arrhenius
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Section-1

A Green Plus® tudományos hátterének diagramja szerint

A metán egy egyszerű szénhidrogén, amit 4 
hidrogén atom és egy szénatom alkot.

Ha az oxigén a metán minden részhez jól tud 
kapcsolódni akkor tökéletesen képes elégni, ha 
csak egy-két kapcsolódás jön létre, akkor nem.

Ez az oka annak, hogy a metán tökéletes 
égése miatt kevés vagy nulla szennyeződés 
keletkezik.

Ugyanez található meg minden szénhidrogén 
láncban, például a gázolaj és a benzin 
szénhidrogén szerkezete is ilyen komplex 
szerkezeti egységekből áll.
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Section-2

A Green Plus® tudományos hátterének diagramja szerint

Sajnos ezek a szénhidrogén-láncok nincsenek 
egyedül, hanem klasztereket, alkotnak.

Emiatt az üzemanyagban az oxigén nehezen vagy 
sehogy nem tud kacsolódni a szénhidrogén lánchoz

Az összegabalyodott szénhidrogénláncok 
csak a felületükön kapcsolt oxigénnel, 
összességében nem tökéletesen égnek. 

Kipufogógázokat, kéményfüstöt okoznak, mert 
a klaszterek belseje nem égett el tökéletesen a 
hiányzó oxigénkötések miatt
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Section-3

A Green Plus® tudományos hátterének diagramja szerint

A Green Plus® bejutásával ezek a molekulák 
katalizálódnak és az összecsomósodott 
szénhidrogénláncok klaszterei fellazulnak

A klaszterből való kiszabadulás következtében az 
oxigénmolekulákkal már könnyen kapcsolódnak,

Ami az égés tökéletesebbé válását okozza. A tökéletesebb égés következménye a jobb 
üzemanyag hatékonyság és a kevesebb 
levegőszennyezés.
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Gyulladás és égés a motor belsejében lassított felvételen

BENZIN

https://youtu.be/UvmBLqjaZxY

DIESEL

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=7tA52k2CB4E
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Égéstér "A" azt mutatja, milyen

szabálytalanul rendeződnek a benzin

molekulák, mely rendezetlenség az

üzemanyag pazarlását okozza.

Égéstér „A” Égéstér „B”

Normál benzin

Normál 

benzin Green 

Plus®–szal 

Égéstér "B" azt mutatja, hogy a Green Plus®

kezelt üzemanyag molekulák kiegyenesedtek

és égésre készek — egy nagyobb robbanásra

képes reakció jön létre az Ön

megelégedésére.

Hogyan működik a Green Plus®?
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Hogy működik a Green Plus? – sokkal egységesebb az égés,        kevesebb az energiaveszteség
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How Green Plus® Works – more homogeneous burning
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Az el nem égett üzemanyag / tüzelőanyag látható jele

a füst, oka, hogy az égéshez szükséges oxigén nem

fér oda a teljes éghető felülethez.

A füst (el nem égett tüzelőanyag) lecsökken, az égés

tökéletesebb, ha nyitottabb felületű égésben vesz

részt, több, oxigénkapcsolódás jelenlétében.

Hogyan működik a Green Plus®? 

Ha összegyűrünk egy A/4-es lapot papírgolyóvá, akkor azt nehéz meggyújtani 

és elégetni
Ha kinyitjuk a felületét, sokkal jobban 

képes égni, ezt csinálja a Green Plus® is

http://www.youtube.com/watch?v=1jGrDWwB9gQ&NR=1&feature=endscreen
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Könnyűfűtőolajos kazánShell 95-ös ólommentes benzin

Green Plus® 

előtt

Green Plus®

után

Green Plus® nélkül Green Plus®-szal

Hogyan működik a Green Plus®?

Javítja az égést, több környezeti oxigént bevonva - oxigénragasztás -

egyenletesebb, nagyobb térfogatú égéssel kíméletesen tisztítja az égésteret

szabadtéri égés
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BÁZIS PONT

VALÓDI ÉRTÉK

HAVI SZUMMA:

MÉG NEM A TELJES ÉRTÉKET 

MUTATJA

ÖSSZEHASONLÍTÁSI 

PONT

Hosszú távú vállalati teszt laboratórium és analitikus szakértő nélkül

1 2 3 4 5 60
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Nem agresszív, nem hirtelen hatású, hanem minden funkciójában kíméletes!

Borotvahab először nagy

azután eltűnik . . .
Borotva gél először kicsi,

majd folyamatosan növekszik.

folyamatosan javuló hatás
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Green Plus® rövidített bemutató „Ablakon bedobott pénz” tartalomjegyzék

1. ÜZEMANYAG ECO-ÖKO CÍMKE VILÁGSZENZÁCIÓ – FIT FOR 55 KIUGRÁSI LEHETŐSÉG A 
VERSENYTÁRSAK KÖZÜL

2. Automata okosadagoló kontroll és diagnosztikai rendszer
3. Bemutatkozás – Használatot kiváltó okok  - Teszt szolgáltatás - Biztonság 
4. Törvények, rendeletek szerinti alkalmazás, támogató levelek
5. Benzinkutas sikersztorik
6. Emisszió, teljesítmény és üzemanyag gazdaságosság tesztek
7. - Mezőgazdaságban, munkagépeknél
8. - Szállításban
9. - Tömegközlekedésben
10. - Hajózásban
11. - Szén- és olajtüzelésű erőművekben, repülőgépen
12. A hasznosabb égés folyamata
+    Ablakon bedobott pénz és hosszútávú javulás

A prezentáció adatai a Green Plus® Team, Bíró Péter tulajdonát képezik, bizalmasak, közlésük, másolásuk regisztrációköteles és

Bíró Péter engedélyéhez kötött. Partnereink egy része hozzájárult a vizsgálatok bemutatásához, más komoly partnerek titoktartási

kötelezettségi megállapodás tartalmaként nem szerepeltethetők, nem hozhatók szóba. 22 év alatti HR (pozíció váltások, munkahely

cserék), cégtulajdon és működési változások nem érintik a Green Plus® tesztek hitelességét, eredményeit, azok valósak és több száz

Gbyte és több ezer oldal adatállomány részei. Az itt található dokumentumok részleges kitekintésre adnak lehetőséget, csak

részinformációk, melyek kiegészítését Bíró Pétertől kell megkérni a teljes tájékozottság érdekében.

foto: Dr Göde Andrea

oktatási anyag                peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 

MINŐSÍTETT ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG HASZNÁLAT



Business Cases in Coal Fired Power Plants  Gazdasági számítás széntüzelésű erőműnél

Zero Cost Impact of Green Plus

0
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100

150

200

250

Equipment Green Plus
Health care cost Maintainance Savings
Fuel Cost

Költségek várható megtérülése:

Üzemanyag 5%,  Karbantartás 10%,

Berendezés, eszköz élettartam 20%, 

Egészségügyi kiadások 20%

A Green Plus® ára nem befolyásolja a költségvetést, a korábbi

kiadások nem nőnek.

Multifunkcionális hatásai miatt számos

területen a korábbi kiadásokat csökkenti a

Green Plus® égéskatalizátor használat.

A költségek felügyelete és a hatékonyság

fontos szempont minden ország és cég

érdekében.

Mégis minden esetben lehet találni újabb

megoldásokat ezek javítására és a korábbi

ablakon kidobott pénzek megszűntetésére.

A megoldás személy és/vagy technológia

függő, amit cserével, továbbképzéssel

lehet pozitív irányba fordítani.
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Főmérnököknek, műszaki igazgatóknak fel kell ismerniük a lehetőséget, hogy pozitív 

mintával állhatnak a vezérigazgatók, tulajdonosok elé

Meg kell érteni, hogy nem támogathatók a veszteségek vég nélkül tulajdonosi

kasszából.

A Green Plus® már minden kontinensen bizonyított és alkalmazott

megoldás, standard, recept (választás olyan éles különbséggel, mint amikor

tejet vagy sört választunk, sóval, vagy só nélkül főzünk, ha használjuk a

katalizátort a költség csökken, ha nem használjuk a költség nő).

Félre kell állítani azokat, akik attól tartanak, hogy kiderül mennyi az üzemanyag fogyasztás

A kormány új dekarbonizációs útiterve alapján a Green Plus® égéskatalizátor segítségével a

vállalat csökkenti az üzemanyag felhasználást, csökkenti a CO2, üvegházhatást okozó,

károsanyag és PM(x) szállópor (korom) kibocsátását.

- Így javul a vállalat ISO 14001, ISO 18001, ISO 26001, ISO 50001 minősítése,

- nem tesz ellen az EU 2008/50/EK határozatának, a 1330/2011. (X.12.) Kormány

határozatnak, segíti a szmogmentes napok növekedését,

- nem tesz ellen az EU 2009/406/EK direktívájának, csökkenti az üvegházhatást okozó

gázok mennyiségét,

- nem tesz ellen a környezetvédelmi jogi alapelvnek, segíti a környezeti terhelés keletkezés

helyén való kezelés alapelvét a csővégi megoldások helyett.

Amennyiben egy vállalat éves üzemanyag felhasználása 5 millió liter:

5 millió liter x 1 €/diesel = 5 € millió , 10% megtakarítás 500 000 €.

Green Plus® égéskatalizátor 5 millió literhez 250 000 €, nettó haszon 250 000 €.
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0% 20%40%60%80%100%

Green Plus megtakarítás
%-ban

Megtakarítás literenként
centeuróban

Céges azonnali nettó
haszon %-ban

További céges haszon %-
ban (idő, biztonság, ISO)

üzemanyagnorma
csökkentés %-ban

sofőr nettó haszna
norma csökentéskor…

5% üzemanyag
fogyasztás
csökkenéskor

10% üzemanyag
fogyasztás
csökkenéskor

15% üzemanyag
fogyasztás
csökkenéskor

20% üzemanyag
fogyasztás
csökkenéskor

25% üzemanyag
fogyasztás
csökkenéskor

0

5
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30

 5% üzemanyag fogyasztás
csökkenéskor

10% üzemanyag fogyasztás
csökkenéskor

15% üzemanyag fogyasztás
csökkenéskor

20% üzemanyag fogyasztás
csökkenéskor

25% üzemanyag fogyasztás
csökkenéskor

Üzemanyagfogyasztás csökkenés Green Plus® használattal    %-ban 5 10 15 20 25

Megtakarítás literenként centeuróban 6 12 18 24 30

Égéskatalizátor költsége centeuróban 6 6 6 6 6

Céges azonnali nettó haszon %-ban a kifizetett katalizátort beszámítva 0 5 10 15 20

További céges haszon %-ban (idő, biztonság, ISO) 5 5 5 5 5

üzemanyagnorma csökkentés %-ban 5 10 10 15 20

sofőr nettó haszna norma csökkentéskor %-ban 15 10 10 5 5

Megtakarítások eloszlása norma, cég, sofőr vonatkozásban flottánál Green Plus®

használattal. Minél szigorúbb az üzemanyag monitoring, annál több a megtakarítás
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10%-kal csökkenti az üzemanyagnormát a cégek döntő többsége, 

és kiadja a sofőrnek a katalizátort, mivel a Green Plus® 10-20% közötti 

megtakarítást okoz folyamatos használattal.

Minél szigorúbb az üzemanyag monitoring, annál több a megtakarítás!
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norma csökkentés

kiadás Green Plus®-ra

stabil nyereség sofőrnek

stabil nyereség a cégnek
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%

Másra fordítható megtakarítás

Másra fordítható megtakarítás
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1 2 3 4 5

sofőr megtakarítása Green
Plus®-szal

norma csökkentés

kiadás Green Plus®-ra

stabil nyereség sofőrnek

stabil nyereség a cégnek

A sofőr a csökkentett normával is

5-10%-ot még megtakarít 

és a cégnek is kisebb a kiadása,

a cégnek figyelnie se kell, hogy a 

sofőr használja vagy nem.

A Green Plus® nem kiadást, 

nem luxust, 

hanem kényelmes bevételt jelent!

Teszt esetén nem a Green Plus®

tesztelődik, hanem a sofőr.

Ha 10% alatti a megtakarítás, akkor

nem megfelelő a sofőr,

ha 10-20%-os a megtakarítás, akkor

a sofőr megbízható!

10

%

Labor és gyakorlati minták alapján standard, azonnal, külön teszt nélkül is bevezethető.

recept
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Minden tankolt liter minimum 20-25 Ft-tal olcsóbbá és

5 csillagos Prémium Plusz minőségűvé válik!

A Green Plus® üzemanyagkomponens minimum dupla megtakarítást hoz

A kötelező üzemanyagköltségek változása rövid távon:

1€ befektetés = 2€ profit, 

50 000 € Green Plus® = 100 000 € költség csökkenés,

100 millió € befektetés = 200 millió € profit!

500 millió € befektetés = 1 milliárd € profit!

Nincs külön kiadásunk a Green Plus®- ra, de a kötelező kiadásunk 

csökken, a versenyképességünk nő!

Példa éves kalkulációra:

Üzemanyag kiadás 100 000 Ft/ hó, ez megmarad minden évben!

1 havi üzemanyagköltség szabaddá válhat minden évben a Green Plus®

kifizetése mellett is!
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1 kamion / busz 4-6000 liter üzemanyagot fogyaszt 1 hónapban, átlag = 5 000 liter

= 500 liter

5 000 liter üzemanyaghoz való Green Plus® ára ~  nettó 75 000 Ft. 

1 kamion havonta megtakarít 100 000 Ft-ot

10 kamion 1 millió Ft-ot

100 kamion 10 millió Ft-ot

Követési rendszertől függően és esetleges további beállításoktól függően többszörös lehet

Ez egy Nyer-Nyer-Nyer üzlet az olajfinomítótól a végfelhasználóig

1 000 kamion 100 millió Ft-ot
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1 liter üzemanyag DIESEL,BENZIN    ~  410 Ft
+ Green Plus® +           15 Ft?

=  425 Ft?
Green Plus® = -10% üz.a. (vállalati felhasználás)              = - 41 Ft
Green Plus® = -20% üz.a. (saját tulajdonú használat)      = - 82 Ft
350Ft + 15Ft -35Ft = 330 Ft 400Ft + 15Ft -40Ft = 375 Ft       450Ft + 15Ft -45Ft = 420 Ft        500Ft + 15Ft -50Ft = 465 Ft      550Ft + 15Ft -50Ft = 510 Ft

1 L DIESEL, Benzin + Green Plus® =  384 Ft
350Ft+15Ft-70Ft= 295 Ft          400Ft+15Ft-80Ft= 335 Ft 450Ft+15Ft-90Ft= 375 Ft 500Ft+15Ft-100Ft= 415 Ft 550Ft+15Ft-110Ft= 455 Ft

1 L DIESEL, Benzin + Green Plus® =  343 Ft
Tiszta haszon minimum 5% + magasabb műszaki biztonság!

Mennyi  a havi üzemanyagköltségünk?

Tegye ezt a pénzt inkább oda,
ahol leginkább fontos Önnek!
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A kötelező üzemanyag költség nem emelkedik a 

Green Plus® költségével, sőt, csökken!

Üzleti recept: 1 Ft befektetés         = 2 Ft profit

Üzemanyag költség

Green Plus® költség

Visszatérülő befektetés
Recept : 2€ profit = 1€ befektetés

Green Plus® megtakarítás

Üzemanyag költség + Green Plus®

vásárlás

Kötelező költség

95 %
pedig vettünk

Green Plus®-t is

Nettó haszon a Green Plus® miatt

100%

+5 %

+ =-10 %

+5 %
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1 GREEN COIN = 100 CLIMATE POINTS = 533L FUEL = 1 KG CO2 

1 GREEN COIN = SOLID WASTE TREATMENT= 751,87 PLASTIC ½ L PLASTIC BOTTLE 

10 GREN COIN = SDGCC      = 1 T CO2 

50 GREEN COIN = 1 Ha FOREST/MANGROVE 

FENTARHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK CERTIFIKÁCIÓK ELÉRÉSE ENERGIA 

ÁTMENETI GREEN PLUS ÜZEMANYAG HASZNÁLATON KERESZTÜL



40 új, gázzal üzemelő buszt vásárol a város, amit november elejéig üzembe is állítanak. A 4 milliárdos beruházásnak

köszönhetően környezetkímélő és gazdaságos buszok szál l í t ják majd az utasokat Kaposváron .

A 25 szóló és a 15 csuklós buszt már megrendelték. A MAN típusú gázüzemű buszok károsanyag-kibocsátása akár 90 %-kal is

kevesebb lehet, és a zajterhelés is harmadára fog csökkenni. A tömegközlekedési zrt. jelenlegi 216 milliós éves

ü z e m a n y a g k ö l t s é g e i s 1 2 0 m i l l i ó f o r i n t r a c s ö k k e n h e t .

-Ezek a buszok sűrített földgázzal működnek, de mi itt nem állunk meg. Tárgyalunk az ország egyetlen cukorgyárával, ugyanis 

azt szeretnénk elérni, hogy répaszeletből előállított biogázzal tudjuk majd tankolni a járműveket - hangsúlyozta a 

polgármester. Szita Károly azt is bejelentette: arculatban is teljesen megújul a buszpark, ebben a kaposváriak véleményét is 

kikérik

http://www.autoszektor.hu/hu/content/ujabb-hibrid-dizel-es-gazbuszok-allnak-forgalomba-budapesten

Átlagosan 100 millió Ft-os befektetés új buszonként + a fenntartás és gáz beszerzés

http://kaposvarmost.hu/videok/kaposvar-most/2015/05/11/az-osszes-buszt-lecserelik-kaposvaron_17061.html

2015. februárban további, új hibrid, új dízel, valamint használt, jó állapotú,

sűrített földgázzal (CNG) működő buszok állnak forgalomba a fővárosban

– közölte az MTI-vel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Kaposvár 40 busz 4 mlrd Ft-ért, 

4 millárd Ft kell ahhoz, hogy 40 év 

alatt megtérüljön a gázbusz.

Ha 216 mFt 1 év üzemanyag ktsg

Dieselből 1 busz átlagfogyasztás 

~1285L/hó, ezzel számolva a 

Green Plus: 40 év alatt 8 új busz 

árát hozza Zéró plusz befektetéssel

4 mlrd Ft-ért Green Plus hoz 

10 mlrd Ft-ot
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Aki eddig még nem használta

Duplán kifizette az árát minden 
tankoláskor, 

de nem élvezte az előnyeit

és 

közben egy csomó

káros anyagot termelt,

ami rosszulléteket,

baleseteket, halált okozott

+

szélsőségessé tette az időjárást.Füst = Pénz
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The Green Plus® használat megnöveli az élettartamot (+ 25%), csökkenti

a további kiadásokat, rendelési, szerviz és idő veszteségeket

Green Plus használat nélkül 8 órakor Green Plus használattal 16.00 órakor

10 napos teszt napi átlagértékei Caterpillar motoron különböző fékterhelések után mérve alacsony illetve fékterhelés

nélküli mérésekkel, mínusz 2 0Celsius és 20 0Celsius között, maximum RPM (2532),túlpörgetett motornál 7.868% fajlagos

üzemanyag fogyasztás csökkenés, a maximum alatt kicsivel RPM (1700), erősen pörgetett motornál: 19.88%.

16 16 17 18 19 25 25 25 25 25

RPM g/KWh

1700 1572 1330 1240.4 1272.4 1249.4 1310.5 1281.5 1166 1124.9

-15.3944 -21.0941 -19.0585 -20.5216 -16.6349 -18.4796 -25.827 -28.4415

2525 1073 981.5 966.8 939.4 1012.3 979.8 964.5 928.2 1093.9

-8.52749 -9.89748 -12.4511 -5.65704 -8.68593 -10.1118 -13.4949 1.94781

Laboratóriumi, fékpadi teszten kimutatott üzemanyagrendszer tisztítás és üzemanyag megtakarítás

oktatási anyag                peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 



1 óra, a 24. óra összehasonlítása 

kritikusan rossz feltételek után minimum maximum

közép-

vonal átlag

Használt Diesel alapérték, mm 21.67 27.38 24.63 24.56

Használt Green Plus Diesel mm 20.8 23.8 21.67 22.09

különbség %-ban -4.01477 -13.0752 -12.0179 -9.70262
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Perkins LOVOL 106TAG14 generátor motor fél teszt 2 x 24 óra 2016.12.14-16 Sipet (RO) 

légnyomás az utolsó 24. órában azonos

hőmérséklet az utolsó 24. órában hasonló

páratartalom az utolsó 24. órában hasonló

Csökkent

a füst átlag

-69%
ennek alapján

az

üzemanyag

fogyasztás
-20%

liter mérés

alapján

minimum

-9.7%

+
alacsonyabb

olajhőfokon is

javult

a teljesítmény

A, V, KW

tisztult

a tartály

egyenletesebb

csendesebb

lett a motor,

csökkent
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üzemmód melletti élettartalma 80-100 ezer km,
vagy 3-4 év.
A magasabb üzemanyagfogyasztás vagy a
megnövekedett károsanyag kibocsájtás sokszor a
zöldkártya felülvizsgálat során derül ki. Ez utalhat
a katalizátor nem megfelelő működésére, ami a
későbbiekben súlyos motorikus problémákat
okozhat. Már kisebb karambol vagy egyéb
mechanikus hatásra is sérülhet a katalizátor.

Az időben és szakszervizben cserélt katalizátor
100-5000 eurós költséget jelent az autó
tulajdonosának, de ezzel későbbi komolyabb
meghibásodások előzhetők meg.

A kiszerelt katalizátor veszélyes hulladéknak
minősül, melynek begyűjtése, további kezelése és
újrahasznosítása környezetvédelmi engedélyhez
kötött. http://vintrade.de/katalisator.html

Feleslegesen elpazarolt pénzek Green Plus® nélkül

Egy gépkocsi katalizátor normál
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A Green Plus® használat + 25% élettartam javulást jelent, 

további költségeket, teljesítés kiesési- és szervizidőt csökkent!

oktatási anyag                peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 



Az ÉLETTARTAM (alkatrészek, a motor, az üzemanyag, az ember) FÜGG az ÜZEMANYAG 

MINŐSÉGÉTŐL. A SZIGORÚBB ÜZEMANYAG SZABVÁNYÚ GREEN PLUS FORMULA 

HASZNÁLAT HOSSZÚTÁVÚ ELÉGEDETTSÉGETT VÁLTOTT KI

DPF, SCR, AdBlue rendszer javulás, jobb és tisztább  szelep   és injektor működés
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SZEZONÁLIS HASZNÁLATÚ ESZKÖZÖK – FŰNYÍRÓ – MOTOR –MOTOROS FŰRÉSZ - VETERÁN –YACHT

FOTÓ: GREENFO.HU

https://youtu.be/dRAUYGhGFhs https://youtu.be/rIBnSXeBLx0
https://youtu.be/QT2eAr6Z3iM

KOMBÁJN, TRAKTOR, VERSENY, HYBRID, HADI JÁRMŰ ÜZEMANYAG TANKJÁBAN ROMLIK A KEVESET 
HASZNÁLT ÜZEMANYAG, DE A KOCKÁZATOT A GREEN PLUS HATÓANYAG JELENTŐSEN CSÖKKENTI

https://youtu.be/QT2eAr6Z3iM


BENZIN-GÁZOLAJ TANKOLÁS TÉVESZTÉSEK ESETÉN GYORSABBAN HELYREÁLL A RENDSZER, 

CSÖKKENNEK A KOCKÁZATOK 
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ÜZEMANYAG - RIZIKÓ CSÖKKENTŐ, SZERKEZET STABILIZÁLÓ, KONDÍCIONÁLÓ, ÉLETTARTAM JAVÍTÓ

A Biofriendly 
Green Plus 
formulában 
található 
katalizátor 
csoportok a 
bio-tartalom 
rizikókat, 
veszélyeket 
jelentősen 
csökkentik

http://www.greenplusfuel.com/green_plus_biofuel_hu.htm

A  Biofriendly Green Plus akkreditált 

0-100%-os bio-tartalom bekeverési 

részarányú üzemanyagokhoz

EGR

DPF

http://www.greenplusfuel.com/green_plus_biofuel_hu.htm
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LEHETSÉGES ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOTÓ: GREENFO.HU

Egyéni vállalkozók, kis és középvállalkozások kategória szerint

Beruházás maximum 30 millió Ft – COVID19 után több

Nagyvállalati kategória szerint

Beruházás, fejlesztés maximum 50 millió Ft - COVID19 után több 

Társasági adó egyéb adókedvezményei

Energiahatékonysági – energiamagtakarítási beruházás

(eszköz, immateriális jószág Társasági adó szerint 

6 évig leírható, 5+1 évig)

Területi elhelyezkedés szerint

Zöldbeszerzés, zöld beruházás, zöldgazdasági fejlesztés szerint

Innovációs beruházás, fejlesztés szerint 4 évig

Korom és CO2 kibocsátás szerint

Üvegházhatást okozó gázok szerint

Egészségkárosító kibocsátott anyaga szerint

Fenntarthatósági, környezetvédelmi, éghajlatvédelmi

Jövő generációs szempontok alapján

Munkaterület, behajtási terület, útdíj, kompdíj szerint



Green Plus®-t világszínvonalú újítók alkották, EURO 6+ kategória és még
szigorúbb szabványokhoz kormányok, erőművek és üzemanyag gyártók /
forgalmazók részére.

Ma már több, mint 1 milliárd embernek van kedvező tapasztalata közvetve vagy
közvetlenül ezzel a tüzelőanyag komponenssel.

Green Plus® technológia a legtöbb üzemanyagtípushoz használható, mely
szénmolekulát tartalmaz, beleértve a dízel, biodízel, könnyű fűtőolaj, pakura, benzin,
kerozin, rakétahajtómű üzemanyag, szén és gáz fajtákat is.

Green Plus® könnyen implementálható.

Green Plus® használata biztonságos az emberre.

Green Plus® nem okozott kárt a kazánokban, turbinákban, motorokban az elmúlt
25 év alatt sem, sőt, ez idő alatt nagymértékben csökkentek a karbantartási
költségek.

Green Plus® segítségével a rossz minőségű és megromlott tüzelőanyagok úgy
teljesítenek, mintha azok a jó minőségűek lennének.

Green Plus® az összes üzemanyag minőségét feljavítja, megnöveli a műszaki,
egészségügyi és környezeti biztonságot.

Összegzés

oktatási anyag                peter@greenplusfuel.com           www.greenplusfuel.com        +36 30 33 22 666 



„TÖBB AZ EGYBEN” HIGH TECH MEGOLDÁS ÜZEMANYAG GYÁRTÓK ÉS 
FOGYASZTÓK RÉSZÉRE, SZÉN / GÁZ / BIOMASSZA ÉS MÁS HULLADÉK / 
ÁLLATI FEHÉRJE TÜZELÉSŰ ERŐMŰVEK RÉSZÉRE

ÚJ GENERÁCIÓS ALACSONY KIBOCSÁTÁSÚ ÜZEMANYAG (LEF)

BIOFRIENDLY
NANOTECH
FORMULA

HOSSZABB 
ÉLET

LEGYEN 
MAGASABB 
BIZTONSÁGÚ
ÉLMÉNY A 
VEZETÉS
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Bíró Péter

Klímanagykövet

Klímabarát Települések Szövetsége

Tulajdonos, nemzetközi igazgató, üzemanyag tesztszakértő

ENSZ PROJEKT MENEDZSER

Green Plus Csoport

+36 30 33 22 666

peter@greenplusfuel.com

www.okocimkesuzemanyag.hu www.unitar.org www.klimabarat.hu

Skype & Facebook & Instagram & YouTube & TikTok:

greenplusfuel

WhatsApp, Viber, Linkedin
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