STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS
A ZÖLDEBB JÖVŐÉRT
AZ ORBICO HUNGARY KFT. ÉS
AZ NRGMARKET PLUS KFT. KÖZÖTT
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött egymással a Shell kenőanyagok
hivatalos magyarországi forgalmazója, az Orbico Hungary Kft., valamint az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszert (EKR) menedzselő NRGMarket Plus Kft.
A két cég együttműködésének alapját a közös célok adják: mindkettőnek kiemelt
célja az energiahatékonyság növelése, valamint a karbonsemlegesség, és ezek által
a zöldebb jövő elérése.

A Shell energetikai vállalat tavaly
jelentette be, hogy karbonsemleges termékportfóliót kínál Magyarországon és Európa egyéb
országaiban, ezáltal fenntarthatóbb
kenőanyag-választékot biztosít a
szervizeknek és a személygépjármű
tulajdonosoknak is. Ebbe a fenntartható portfólióba tartoznak Magyarországon az Orbico Hungary Kft.
által forgalmazott Shell Helix Ultra
0W személygépjármű motorolajok,
a Rimula R6 és Ultra tehergépjármű
motorolajok, az ipari kenőanyagcsalád több tagja, mint például a
Shell Omala prémium termékei, a
Shell Naturelle biológiailag lebomló
kenőanyagok, és jó néhány Shell
Gadus prémium kategóriájú termék,
a Mysella gázmotorolaj portfólió
egy része, valamint a Tellus S4 VE
hidraulikaolaj is.
A Shell kenőanyagtermékek gyártása során a megújuló energiaforrá-
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sok használatát rendkívül fontosnak
tartja a cég, ugyanis ezzel növelhető a gyártás energiahatékonysága,
csökkenthető az előállítás során
keletkező kibocsátás, valamint a felhasználás során az üzemanyag-fogyasztás. Ha a fogyasztók az ilyen
tudatos gyártás során készült
kenőanyagokat választják, ők is
sokat tehetnek a környezetükért, a
karbonlábnyom csökkentéséért.
A Shell Rimula R6 LME 5W-30
teljesen szintetikus motorolaj nagy
teljesítményű teherautókra lett
kifejlesztve. A földgázból előállított
(GTL) szintetikus bázisolaj által biztosított nagy teljesítményű védelem
növeli a kiterjesztett karbantartási
periódusokra való képességet és
az üzemanyag-takarékos működést
anélkül, hogy a motor védelme,
vagy élettartama tekintetében bármilyen kompromisszumot kellene
kötni.

Erre törekedett Éder Zoltán
szállítmányozó vállalata is, aminek
néhány éve a Shell Rimula R6 LME
5W-30 segített az üzemanyagmegtakarításban. A tesztek szerint
a közel 200, különböző gyártmányú
járművet tartalmazó flotta éves
üzemanyag-fogyasztása a Rimula
motorolaj használatának köszönhetően átlagosan 2,3 százalékot javult
egy szintén szintetikus 10W-40
viszkozitású olajhoz képest, amely
éves szinten közel 25 millió forintos
megtakarítást jelentett a vállalatnak.
Az NRGMarket Plus Kft. által
menedzselt EKR és TAO célja, hogy
támogassa azokat az energiahatékonysági beruházásokat, amelyek
segítségével csökkenthető Magyarországon a szén-dioxid kibocsátás.
Az EKR-ben a fogyasztók által
elért energiamegtakarítás mértékét
auditorok ellenőrzik és tanúsítják,
majd ezek az úgynevezett fehér ta-

Az NRGMarket Plus Kft. abban segít partnereinek, hogy feltárja
az összes energiahatékonysági beruházási potenciált, és
javaslatokat tesz azoknak a megvalósítására a megtérülési idő, az
adókedvezmények és az EKR-források volumenének tükrében.

núsítványok vagyoni értékű jogként
értékesíthetővé válnak a kötelezett
energiakereskedők számára, ezen
keresztül pedig forrást biztosítanak
a beruházásokhoz. Az energiahatékonysági társasági adókedvezmény
(TAO) a fogyasztók által elért energia-megtakarítás mértékét szintén
auditorok ellenőrzik és tanúsítják,
mellyel a beruházás 30–65%-át vehetik TAO-kedvezményként igénybe
a beruházást követő 6 évben.
Az NRGMarket Plus Kft. abban
segít partnereinek, hogy feltárja az
összes energiahatékonysági beruházási potenciált, és javaslatokat

tesz azoknak a megvalósítására a
megtérülési idő, az adókedvezmények és az EKR-források volumenének tükrében. A cég továbbá segít a
beruházások megvalósításában, a
TAO- és EKR-auditok elkészítésében, hatósági lejelentésében, illetve
igény esetén segít értékesíteni az
auditált megtakarításokat a kötelezettek számára.

berendezések terén egyaránt, ami
alátámasztja az üzletág hosszú távú
elkötelezettségét ügyfelei iránt, és
tükrözi a Shell technológiai vezető
szerepét. ■

További információk:
https://energyhub.hu/
https://orbico-kenoanyagok.hu/

A Kline&Company, globális kutatási és tanácsadó vállalat legújabb
jelentése szerint a Shell immár 15
egymást követő éve a vezető globális kenőanyaggyártó a személyautók, tehergépjárművek és ipari
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