
GREEN PLUS ÉGÉSKATALIZÁTOR ÉS GAS STATION LIGHT ÜZEMANYAG ADALÉKOK + adagoló automata 

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm        rendeles@greenplusfuel.com       +36 30 33 22 666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50m3 Green Plus tartály 1 milliárd liter 

üzemanyag feljavításához elegendő hatóanyag 

AZ EURÓPAI ÜZEMANYAG SZABVÁNY EURO 5, MI 

MÁR A 2020 ENSZ ECO „EURO 6+” MINŐSÉGET ADJUK 

≥ 7% energiahatékonyság,  

≥ 7% CO2 és ÜHG kibocsátás és üzemanyag 

felhasználás csökkentés, 

≥ 30% korom és finom porrészecske csökkenés 

 

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm
mailto:rendeles@greenplusfuel.com


GREEN PLUS ÉGÉSKATALIZÁTOR ÉS GAS STATION LIGHT ÜZEMANYAG ADALÉKOK + adagoló automata 

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm        rendeles@greenplusfuel.com       +36 30 33 22 666 

https://www.greenplusfuel.com/oko_cimkes_uzemanyag.htm  

 

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm
mailto:rendeles@greenplusfuel.com
https://www.greenplusfuel.com/oko_cimkes_uzemanyag.htm
https://www.greenplusfuel.com/ecoetiqueta.pdf


GREEN PLUS ÉGÉSKATALIZÁTOR ÉS GAS STATION LIGHT ÜZEMANYAG ADALÉKOK + adagoló automata 

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm        rendeles@greenplusfuel.com       +36 30 33 22 666 

 

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

 

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm
mailto:rendeles@greenplusfuel.com
https://www.greenplusfuel.com/ecoetiqueta.pdf


GREEN PLUS ÉGÉSKATALIZÁTOR ÉS GAS STATION LIGHT ÜZEMANYAG ADALÉKOK + adagoló automata 

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm        rendeles@greenplusfuel.com       +36 30 33 22 666 

 

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm
mailto:rendeles@greenplusfuel.com


GREEN PLUS ÉGÉSKATALIZÁTOR ÉS GAS STATION LIGHT ÜZEMANYAG ADALÉKOK + adagoló automata 

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm        rendeles@greenplusfuel.com       +36 30 33 22 666 

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm
mailto:rendeles@greenplusfuel.com


GREEN PLUS ÉGÉSKATALIZÁTOR ÉS GAS STATION LIGHT ÜZEMANYAG ADALÉKOK + adagoló automata 

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm        rendeles@greenplusfuel.com       +36 30 33 22 666 

 

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm
mailto:rendeles@greenplusfuel.com


GREEN PLUS ÉGÉSKATALIZÁTOR ÉS GAS STATION LIGHT ÜZEMANYAG ADALÉKOK + adagoló automata 

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm        rendeles@greenplusfuel.com       +36 30 33 22 666 

 

 

✓ 7% CO2, üvegházhatást okozó gázok és üzemanyagfogyasztás csökkenés,  

✓ 7% energiahatékonyság, teljesítmény javulás, 

✓ 30% finompor részecske és korom kibocsátás csökkenés, 
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Akkreditált méréssorozat és hatás vizsgálat európai laboratóriumban. 
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SOK JÓ EGYBEN 

 

A Green Plus formula, a legújabb, legszigorúbb 2020-2030-as energia átmeneti 

időszakra szóló üzemanyag szabványt nyújtja hagyományosan szabványos 

üzemanyagok részére - Green Plus Fuel Energia Átmeneti Üzemanyag technológia. 

„Multi in one”, több az egyben sok értékes hatóanyaggal, komplex és univerzális 

hatású katalizátor csoportokkal. Sokáig szerénykedtünk, de azt tanácsolta az ENSZ, 

hogy globális klímaveszélyhelyzetben nincs szerénység, csak aktív kommunikáció és 

legjobb gyakorlatok alkalmazása, mint a Green Plus hatóanyagé is. Unikum, első és 

világgyőztes füstcsökkentő, 500+ kilistázott előnnyel. A világon fellelhető több mint 

20 000 fajta adalék közül csak ennek a hatóanyagnak van meg a legfelsőbb hatóságok 

által kiadott, ENSZ ECO világminősítése, ami kötelezően elfogadott ≥ % értéket ad 

meg evidenciaként, kritériumként és alapértékként a hatékonyságára teljesítmény, 

üvegházhatást okozó gázok, füst, korom és üzemanyag fogyasztás javulásban a világ 

minden motorikus üzemanyagára vonatkozó érvényességgel 2030-ig. 
 

20+ éve azonos szigorú előírások betartása mellett készül a formula. 

20+ éve Green Plust-t használó referencia járművek és ügyfelek. 

20+ éven keresztül szigorú tesztsorozatok, akkreditált hatósági vizsgálatok. 

15+ éve név szerint törvényben kötelező használatú, szigorú kontroll mellett. 

2000+ személyes felügyeletű 60+ paramétert vizsgáló Bíró Péter BP2010 teszt. 

Több mint 70 milliárd liter teljesített Green Plus Fuel TCEQ TxLED rendelés. 
 

Nincs már bizonyítási vagy tesztelési kényszer, az ügyvezetők, műszaki vezetők, 

üzemanyag forgalmazók minden ilyen irányú felelősségét leveszi a vállukról az 

új ENSZ ECO tanúsítvány.  Energia Átmeneti Üzemanyaggá válás = + Green Plus. 

Evidencia a minimum 7 % vagy nagyobb teljesítmény, minimum 7 % vagy 

nagyobb CO2 és üzemanyag fogyasztás (ÜHG) csökkenés és a minimum 30% 

vagy nagyobb korom és finom por részecske (particular matter, PMx) csökkenés. 

 

SEGÍTJÜK A KONKURENCIÁT IS 
 

A Green Plus hatóanyagot alkalmazzuk konkurens termékek feljavítására is, 

komoly forgalomnövekedést okozva nekik. A más cégek által gyártott üzemanyagok, 

adalékok, melyekkel szerződünk, szerepeltethetik az összetevői között (Powered by 

Green Plus), vagy használhatnak csak saját fantázia, vagy brand nevet a Green Plus 

márkanév nélkül (PEMEX - AKRON, Supercarga – Green Road, Agip - Petrolina – 

Platinum +, LUKOIL - Cypoil – Formula, Ecuador Energy –  DuraMais , stb.) 

      

Kérdezzen meg közvetlenül bennünket, tartalmazza-e az üzemanyaga/adaléka a Green Plus hatóanyagot! 
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ECO - ÖKO CÍMKE CSAK GREEN PLUS-HOZ JÁR 

 

Az ENSZ logók,  

az ENSZ ECO-ÖKO CÍMKE tanúsítvány és annak %-os értékei, 

az ENSZ ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG tanúsítvány 

az ENSZ BIO BOOSTER tanúsítvány, 

 

akkor használható,  

 

- ha nyomon követhető, hogy a szabvány szerinti Green Plus hatóanyag tartalma 

az üzemanyagnak és 

- legalább 2 éves szerződéssel rendelkezik az üzemanyag forgalmazó/fogyasztó 

és legalább 1 éves üzemanyag forgalmazásra/üzemanyag felhasználásra 

elegendő számlával igazolt kifizetett Green Plus hatóanyaggal rendelkezik. 

 

A Green Plus név és logo megjelenítéshez jár az ENSZ ECO címke és a Zöld 

Certifikáció (energiahatékonysági - öko-innovációs, fenntarthatósági tanúsítvány) éves 

szerződésű folyamatos használóknak, szerződött kártyás ügyfeleknek, mellyel már 

nyertek új szerződéseket, pályázatokat, plusz pontokat, tendereket. Azontúl, hogy 

kiváló marketing a világ legmagasabb minősítését használni, kiemeli a céget a 

versenytársak közül, sok esetben milliárdok dőlnek el, van-e ilyen minősítés vagy 

nincs. A Green Plus név és logo megjelenítése nélkül a Zöld certifikációt nem tudjuk 

nyújtani, viszont rengeteg használati előnyt igen. ENSZ ECO címke csak a megfelelő 

arányú és koncentrációjú, szerződésben szereplő és gyakorlatban is alkalmazott 

Green Plus tartalomhoz jár, függetlenül attól használják-e a Green Plus logo-t és 

márkajelet. Csökkentett Green Plus tartalom esetében a zöld certifikáció adható. 
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1+1 millió dolláros cseppenkénti felelősségbiztosítás évenként megújítva gond nélkül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://gulfmexico.mx/technology/   https://jorgemoraes.com/veja-onde-encontrar-a-gasolina-

duramais-que-rende-ate-10-mais/  
 
 

A vásárlók szeretik a Green Plus tartalmú üzemanyagokat, 15 % - 300 % forgalom növekedést okoznak a benzinkutaknak 
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A GREEN PLUS CSOPORTRA ENSZ ÁLTAL CERTIFIKÁLT TOVÁBBI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK 

 
 

  

 

2005 óta törvényben kötelezően választható és a piac jelentős része által választott formula 
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https://www.agroinform.hu/gepeszet/felsorolni-is-nehez-mennyi-jot-teszunk-a-gepunkkel-ha-ezt-

az-uzemanyag-adalekot-hasznaljuk-44236-002  

 

ÉGÉSKATALIZÁTOR ÉS ADALÉK PORTFÓLIÓ 

 

 

 

A Green Plus hatóanyagot nem hívjuk adaléknak teljesen más elven működik 

és mennyiségileg sem tartozik az adalékok közé, 0,2 térfogatszázalék a leghígabb 

formula 1000 literhez 1 literben (1000 ppm), a töményebbek 1 literben 1: 4 000, 1: 5 

000, 1: 10 000 (100 ppm), 1: 20 000 (50 ppm, ez a legjellemzőbb, 1 liter Green Plus 

20 000 liter üzemanyaghoz, 1 hordó Green Plus 4 100 000 liter üzemanyaghoz) és 

vannak a milliós töménységűek 1 ppm alatt.   

 

A Green Plus, környezetbarát folyékony gyulladás és égéskatalizátor, 

üzemanyag kondicionáló, a világ egyetlen ENSZ ECO címkés Energia Átmeneti 

Üzemanyagra felminősítő formulája.  

 

Saját fejlesztésű anyagaink között is vannak más katalizátorok hadi- és 

versenyipar számára és vannak Green Plus által támogatott termékek - ezeket hívjuk 

adalékoknak - kifejezeten benzinkutak számára, melyek szintén sok üzemanyag 

tárolási és használati előnnyel bírnak. Adagolása történhet automatával vagy kézzel. 

Forgalmazók, fogyasztók a legnagyobbaktól a 

legkisebbekig, rengeteg pozitív tapasztalattal 

és előny kihasználással, benne az 

éghajlatváltozás lassításáért folytatott 

felelősséggel 

https://transpack.hu/2020/09/14/kinek-az-

erdeke-az-uzemanyag-mennyisege-es-

minosege/  

https://agraragazat.hu/hir/elvek-es-ervek-

termeszeti-katasztrofak-es-extrem-idojarasi-

esemenyek-idejen/  

https://agraragazat.hu/kiadvany/agraragazat-

2020-szeptember/ 104-107 oldalakon 

 

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm
mailto:rendeles@greenplusfuel.com
https://www.agroinform.hu/gepeszet/felsorolni-is-nehez-mennyi-jot-teszunk-a-gepunkkel-ha-ezt-az-uzemanyag-adalekot-hasznaljuk-44236-002
https://www.agroinform.hu/gepeszet/felsorolni-is-nehez-mennyi-jot-teszunk-a-gepunkkel-ha-ezt-az-uzemanyag-adalekot-hasznaljuk-44236-002
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.countryflags.com%2Fen%2Fflag-of-switzerland.html&psig=AOvVaw3-Ts6NscCfIo-POwW5eKxf&ust=1589050635083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjd2Ij5pOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.agroinform.hu/gepeszet/felsorolni-is-nehez-mennyi-jot-teszunk-a-gepunkkel-ha-ezt-az-uzemanyag-adalekot-hasznaljuk-44236-002
https://transpack.hu/2020/09/14/kinek-az-erdeke-az-uzemanyag-mennyisege-es-minosege/
https://transpack.hu/2020/09/14/kinek-az-erdeke-az-uzemanyag-mennyisege-es-minosege/
https://transpack.hu/2020/09/14/kinek-az-erdeke-az-uzemanyag-mennyisege-es-minosege/
https://agraragazat.hu/hir/elvek-es-ervek-termeszeti-katasztrofak-es-extrem-idojarasi-esemenyek-idejen/
https://agraragazat.hu/hir/elvek-es-ervek-termeszeti-katasztrofak-es-extrem-idojarasi-esemenyek-idejen/
https://agraragazat.hu/hir/elvek-es-ervek-termeszeti-katasztrofak-es-extrem-idojarasi-esemenyek-idejen/
https://agraragazat.hu/kiadvany/agraragazat-2020-szeptember/
https://agraragazat.hu/kiadvany/agraragazat-2020-szeptember/


GREEN PLUS ÉGÉSKATALIZÁTOR ÉS GAS STATION LIGHT ÜZEMANYAG ADALÉKOK + adagoló automata 

http://www.greenplusfuel.com/hu.htm        rendeles@greenplusfuel.com       +36 30 33 22 666 

 

    

 

15 flakon 1 karton, ami lehet azonos vagy 

rendelés alapján különböző töménységű 

Minden flakonnak, hordónak saját egyedi azonosító sorszáma van (eredeti, 

minősített, felelősségbiztosított, vonalkódos, mikor, miből, hol készült, melyik 

fejlesztés, milyen tömény, mennyi és milyen üzemanyaghoz, ki hitelesítette, ki adta 

el, ki vette meg, mihez használja, stb.). 
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1 literes flakon címke 100 000 liter üzemanyaghoz 

MIT TUDNAK? 

 

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 azokra jellemző hatékonysági tulajdonságokat, 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, turbó, 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, bakterizálódást, gombásodást, 

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” tevő hatást váltanak 

ki a szerkezeti stabilitás javító hatásukkal. Teljesítmény javító hatás kalibrált a motor 

élettatamhoz, tehát magas fordulatszámon használatnál 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. Lecsökkentik a motorgyártók és üzemanyag 

használók bio tartalom miatti rizikós félelmét. Biobarát, együttműködő formula. 
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• 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, GOMBÁSODÁS, 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 
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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). 

 

MI A KÜLÖNBSÉG 

 

Ügyfeleink mondták: „A hagyományos normál és prémium üzemanyagokkal 

menni lapos gumihoz hasonló, ha össze kell hasonlítani a Green Plus tartalmú vagy 

Green Plus Gas Station Light tartalmú üzemanyagokkal”. „Alig várom, hogy hazaérjek 

és a cégünknél tankoljak Green Plusszost, addig a Merci olyan, mint a tetű, ha máshol 

is tankolni kell.”. Ön, hogy érzi magát jobban, lapos gumival vagy kemény gumival? 

 

 

 

 

 

 

 

A Green Plus Csoport által gyártott hatóanyagok és adalékok közti különbség:  

a Green Plus Gas Station Light és a Green Plus Gas Station Light 10 hasonló 

jó tulajdonságokkal bír, mint a piac számos másik jó hatásfokú adaléka, erősebb a 

Green Plus Gas Station Light 20 és még erősebb hatásfokú és több előnyt nyújt a 

Green Plus Gas Station Light 50.  
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Az Energia Átmeneti Üzemanyag minősítő Green Plus és Green Plus Gas 

Station Light (GP GSL, GP GSL10, GP GSL20, GP GSL50) árakat szokás szerint 

mennyiségi és fizetési intenzitástól függően és szerződési időtartamtól függően tudjuk 

megállapítani kedvezménnyel belső titoktartás mellett a kiskereskedelmi ártól 

előnyösebb áron, a gyártási, logisztikai, szállítási, vámoltatási, tárolási költségek 

csökkentésével, illetve azokra hosszabb távon szerződni.  

A benzinkúton kiírt árakat a forgalmazó belátására bízva képezheti a szokásos 

módon, függetlenül a vásárolt Green Plus égéskatalizátortól vagy GP GSL adaléktól. 

Kalkulációnak adjuk a kiskereskedelmi listaárakat 1 liter üzemanyaghoz bruttó árban, 

amennyiért a végfelhasználók veszik közvetlenül tőlünk, vagy kereskedőinktől. 

Green Plus     GP            €0,11 + VAT 40 Ft + áfa = 50,80 Ft 

Green Plus Gas Station Light 50 GP GSL 50 €0,05 + VAT 17 Ft + áfa = 21,59 Ft 

Green Plus Gas Station Light 20 GP GSL 20 €0,03 + VAT 11 Ft + áfa = 13,97 Ft 

Green Plus Gas Station Light 10 GP GSL 10 €0,02 + VAT   7 Ft + áfa =   8,89 Ft 

Green Plus Gas Station Light GP GSL €0,012 + VAT   4 Ft + áfa =    5,08 Ft 

Green Plus Racer/Military  D GP D  €0,022 + VAT  80 Ft + áfa =   101,6 Ft 

 

MATEK, HOL ÉRI MEG?   

 

Vevő: 

Az új vásárlók is hamar észreveszik a látható, hallható, érezhető különbséget a 

Green Plus tartalmú üzemanyaggal, szeretnek ahhoz a kúthoz járni, ahol ilyet lehet 

tankolni, azt mondják  

„olyan, mintha seggbe rúgták volna a motort”, „jól harap a paripa” 

„mégse kellett generáljavításra menni”,  

„eddig bármit csináltak a szerelők, nem ment át a vizsgán, de most jó lett a 

zöldkártya értékem”,  

„az asszony kocsiján eddig 5000 kilométerenként kellet EGR szelepet tisztítani, 

most már 2 éve semmi baj Green Plus-szal”.   

„Összességében olcsóbbá válik a több és hibamentesebb kilométer, 

érzékenyebb és folyamatosabb reakciójú a gázpedál és előzésnél, hegymenetben 

nem füstöl a járgány”.  

„Automata sebváltó gyorsabban vált, kézivel néha elfelejtek felváltani, mert 

halkabb lett a motor”.  

„Kevesebb a visszaváltási kényszer körforgalomban, hegymenetben”. 

„Elmúlt a sortüzelés hang az injektoroknál, nincs hideg motor diesel becsörgés, 

egyenletesen jár a motor” 

Ez már beszédtéma! Szeretik az ilyet megosztani. 
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A folyamatosan változó üzemanyagárak mára legyengítették az üzemanyagár 

figyelést és az olcsó üzemanyagokat keresők figyelmét, az ár már sok esetben 

mellékes. Tankolni mindig kell, ha munkagéppel, járművel mozogni, dolgozni akarunk. 

Az olcsóság mára már nem egyenlő az olcsón és jót kapok harmóniájával, ezért 

valamennyi diszkont kúton elérhetők lettek a drágább üzemanyagok is, mert a vevők 

nagy része számol is nem csak árat, de megtett kilométert és üzemórát is figyel. Nem 

utolsó sorban a gyakoribbá vált műszaki problémák vagy a bio-tartalom miatti 

motorérzékenység vezette át a fogyasztókat a 25 - 80 Ft-tal drágább üzemanyagok 

tankolására. A kimutatások szerint 5-6%-kal nőtt 2019-ben a zöld vásárlás (elektromos 

autók) és 5-6%-kal a prémium üzemanyagok eladása Magyarországon. Tehát 

tudatosabb a zöldebb közlekedés és tankolás. 25% feletti a prémiumra átpártoltak 

száma 2020-ban a bio-tartalom rizikó félelem miatt. 

 

Üzemanyagtároló/Terminál 

 

„Kevesebb mosási kényszer - Kevesebb tartály probléma – Elégedett 

viszonteladók”  

 

Üzemanyag forgalmazó –  

ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG FORGALMAZÓ: 

Egy Zöld Kút avatás, ceremónia, ünnepség. Fesztivál, Sztárparádé, Futónap, 

Fenntarthatósági Nap, Családi Nap, Energia Átmeneti Akció vonzza a politikusokat, a 

hírességeket, ők a médiát és a publikumot, gyakorlatilag ingyen reklámot lehet csinálni 
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a jobb teljesítményű, klímabarát, környezetbarát, vírus fertőzést gyengítő üzemanyag 

bevezetéssel, már az elején forgalom növekedés van.  Ha nincs valamilyen promóció 

vagy tömegrendezvény a beindításnál, tapasztalataink szerint (20+ év) számítani kell 

arra, hogy a szokásos üzemanyag forgalom, az első pár hónapban ingadozó vagy 

alacsonyabb, a magasabb Green Plus üzemanyagár miatt, ami ezután 15% - 300% 

közötti emelkedésnek indul és folyamatosan javul. 

Hagyományos üzemanyag forgalmazásban kb.: 8-15 Ft haszon van 1 liter 

alapüzemanyagon, ennek 10 %-a kb: 1-1,5Ft, amit veszthet a kutas azzal, hogy nála 

tankolnak Green Plus tartalmú üzemanyagot és a vevő járműve ~10%-kal kevesebb 

üzemanyagot fogyaszt. 

A prémium üzemanyagot is lehet még tuningolni, vagy adalékot váltani, annak 

a nagyobb árrésébe az addigi plusz adalék mellett is belefér a GP vagy GP GSL 

költség. 

A Green Plus árrés / jutalék bőven fedezi a 10%-os üzemanyag fogyasztási 

csökkenésből eredő kevesebb üzemanyag tankolást és azon túlmenően többszörösen 

hozza a hasznot az árrésből és a növekvő ügyfélkörből, növekvő shopos és 

üzemanyagos eladásból. tehát nincs rizikója az üzemanyag forgalmazónak. Ezen 

túlmenően pedig a forgalom növekedés extra hasznot hoz, a több tankolási 

forgalommal ki lehet alkudni olcsóbb üzemanyag beszerzési árat.  

+ a CO2, NOx, SOx, PMx kibocsátás miatti levegőterhelési adózás, büntetés 

esetén a Green Plus bevezetéssel jönnek a károsanyag kibocsátás csökkentéshez 

tartozó adókedvezmények, büntetés csökkenések/törlések, üzemeltetés 

hosszabbítások. 

+ a kilistázott több mint 500 előnyből bőven van mivel hírben tartani, figyelem 

központúvá tenni a benzinkutat, üzemanyag töltőállomást havonta, hetente, naponta. 

+ ENSZ MINŐSÍTÉSSEL REKLÁMOZNI AZ ÜZEMANYAGAINKAT, AZ MÁR 

VALAMI! Főleg, hogy mindenki számára vannak érzékeny pontok, amivel az új, 

egészségesebb, immunitás növelő, égéskatalizátoros, nanotechnológiás teljesítmény 

és élettartam növelő üzemanyag tudatosan keresetté tehető. 

 

GREENBOT , ZÖLD PONT, ZÖLD BENZINKÚT 
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Ha van sapkája azért, ha nincs sapkája, azért 
 

Az automata okosadagoló rendszer, amit munkagépekre, járművekre is 

szerelnek, egy változtatható képességű és így változtatható áru, ellenőrző és precíziós 

adagoló rendszer.  Ennek nagytestvére a benzinkutas oszlop, a GreenBOT, zöld robot. 
 

Ha van Green Plus hatóanyag vagy GP GSL adalék tartályba keverési 

szándék, akkor érdemes GreenBOT oszlopot felállítani. Korábbi üzemanyagkutas 

sikereink egyik fájó pontja volt, amikor meg kellett vonni a Green Plus forgalmazási 

engedélyt az egyik cégtől, mert ismeretlen okból 2 esetben az egyik hónapban nem 

került bele a kézi adagolású 2 x 1: 50 000 töménységű hatóanyag a tartályokba és a 

magasabb áron, Green Plus logo használattal értékesítettek 100 000 liter 

üzemanyagot Green Plus tartalom nélkül. Akkor még nem volt okosadagoló 

rendszerünk, ami ezt a hibát kiküszöbölte volna.  
 

Az automata Green Plus okosadagoló folyamatosan figyeli a tartályszintet, 

üzemanyag minőséget, ha kell, és feltöltéskor automatikusan adagolja a megfelelő 

mennyiséget a katalizátorból vagy az adalékból. Erőssége, hogy korlátlan szolgáltatási 

igényt képes kielégíteni, előkészített analóg és digitális jelek fogadására, szenzorok, 

szondák, kamerák, kapcsolók, bekötésére, irányítására, fizikai, kémiai, biológiai 

változások figyelésére, riportozására, riasztására, akár több kútfej/tartály adagolás, 

mérés vezénylésére, stb. Kötelezően fizetendő adóból leírható beruházás. 
 

A benzinkutas GreenBOT automata Green Plus adagoló oszlopok  

https://youtu.be/PX4-KZ1XwpU - ahol szintén jó haszon érhető el -, melyek 

lehetőséget és igazolást adnak a zöldbeszerzést jelentő, magasabb minőségű és 

teljesítményű, alacsony emissziós és egészségesebb üzemanyag használatra, az 

EKR kötelezettség is teljesíthető. 

  

A multifunkciós precíziós okosadagoló rendszerek ára a fejlesztési és alkatrész összeg 

átlagosan 6000 euro + áfa, tudásszinttől, kiviteltől, műszaki tartalomtól, biztonsági 

fokozattól függően 2 000 és 100 000 euros érték között 2 év jótálással. 

https://www.greenplusfuel.com/eko_cimkes_uzemanyag_adobol_is_leirhato.xlsx 

https://www.greenplusfuel.com/3b_green_plus_precizios_okosadagolo_kontroll_rend

szer.pdf  
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Ha nincs elég tartály egy új üzemanyag bevezetéséhez, vagy nincs 

szándék a bekeveréshez, akkor érdemes GreenBOT oszlopot felállítani, hadd 

döntse el a vevő, mit akar tankolni és akar-e javítani az üzemanyag minőségen. Ekkor 

a hatóanyag vagy az adalék nem érinti a tartályt, csak a vevő külön tankolására ad 

lehetőséget a Green Plus adagoló oszlopból, ami az összes kútfej összes üzemanyag 

pisztolyát figyeli.  
 

A vevő saját maga adhatja hozzá a GreenBOT által kiszámolt Green Plus 

mennyiséget a GreenBOT által már figyelt tankolt literek alapján. A vevő a kútoszlop 

számát és üzemanyag fajtát és tankolt litert ellenőrzi a GreenBOT kijelzőn, jóváhagyja, 

látja, hogy mennyibe fog még kerülni a Green Plus betöltés, majd a vevő engedélye 

után, az automata, tankolási lehetőséget ad, a vevő leveheti a kis GreenBOT pisztolyt 

és az automata a megfelelő mennyiséget belövi az üzemanyag tartályba a pisztoly 

ravaszának meghúzásával, majd a vevő a pénztárnál fizeti együtt az üzemanyaggal.  
 

Korábban egy-egy adagolást a kútkezelő vagy kutas oldott meg személyesen 

kézi adagolással flakonból, de a tévesztések kiküszöbölése (dózis pontossága, 

adagolás nem elfelejtése, nyugta adás a katalizátorról) érdekében célszerű a 

GreenBOT használat. Beruházási költsége az alkatrészek és a szoftverek beszerelési 

és üzemeltetési költsége, biztonsági fokozatoktól, kényelmi és megjelenési formától 

függően változó, viszont leírható a kötelezően befizetendő adóból 1 év alatt fejlesztési 

beruházásként, vagy a TAO-ból 1-4 év alatt vagy 5+1 éven keresztül. 
 

Zöld Pontnak számít, ha csak egy-egy pisztolyból tankolható Green Plus 

tartalmú üzemanyag, nem az összesből, vagy Green BOT üzemeltetés történik.  

Zöld benzinkútnak számít az a töltőállomás, amelyiken minden értékesíthető 

üzemanyag Green Plus tartalmú. Ezeket ünnepélyesen, polgármesterrel/államtitkárral 

felavatjuk, szalagátvágással. Kiírható: -50% füst, +12% teljesítmény, -10% üzemanyag 

fogyasztás vagy az ENSZ deklarált alsóbb 30%, 7%, 7% értékek 2030-ig. 
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Fekete korom lerakódás folyamatosan csökkent, majd eltűnt 28 000 km után. Ugyanígy tisztult 

a kipufogó rendszerben résztvevő SCR Adblue és DPF részecskeszűrő rendszer is. 

Scania S500 kipufogó felvétel 2020.12.27. 

ENSZ fenntarthatósági, üvegházhatású gázok/szénlábnyom semlegesítés certifikáció, 

GreenCoin (GRCN), ESG, ETS kvóta, EKR ügyben keressen bennünket!  

Bővebb infó: http://www.greenplusfuel.com/gphu2020.pdf (72,6 MB oktatási oldal akkreditált mérésekkel, 

referenciákkal, esettanulmányokkal, Green Plus rendeletekkel, melyek 10-1000+ oldalas kivonatai 1-1 oldalon képes értelmezéssel tekinthetők meg) 

Rövid riport: https://youtu.be/r7A-LJ354Bw  

Bíró Péter 

NEMZETKÖZI IGAZGATÓ 

ENSZ PROJEKT MENEDZSER 

GREEN PLUS GROUP 

NAGYKÖVET 

KLÍMABARÁT TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGE 

WWW.KLIMABARAT.HU  

WWW.UNITAR.ORG  
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