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Eni – globális jelenlét
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Olaszországból indult,
de az egész világon otthon van.
Az 1953-ban, Olaszországban alapított Eni az évek során nemcsak
a világ egyik legnagyobb olajtársaságává nőtte ki magát, hanem
immár a világ 30 legnagyobb forgalmat bonyolító vállalata közé is
tartozik. Több mint 33 ezer munkatársat foglalkoztat 69 országban,
és a teljes értékteremtési lánc létrehozásában részt vesz a nyersanyagforrások felkutatásától a csúcsminőségű kész kenőanyagok
előállításáig.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kutatás és innováció
Kőolaj- és földgázkitermelés
Petrokémia
Nyersolaj-feldolgozás
Kőolajtermékek szállítása és értékesítése
Nyersanyag-kereskedelem
Kőolaj- és földgázfeltárás
Mérnöki tevékenység

Már 2001-ben csatlakoztunk a Globális Szerződéshez, és ily módon
támogatjuk az ENSZ számos projektjét, köztük környezetvédelemi és
emberjogi kérdéseket érintő projekteket is. Termékeink minőségének
folyamatos javítása érdekében milánói kutatás-fejlesztési laboratóriumunk folyamatos és szoros együttműködésben áll a világ több
vezető egyetemével és intézetével:

MIT, Amerikai Egyesült Államok
Politecnico Milano, Olaszország
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Olaszország

Eni Austria
Eni kenőanyagok

Eni töltőállomások

Eni Café
Eni Shop

Eni Wash

Kőolajtermékek nagykereskedelme

Eni Austria
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Eni Austria
gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan.
Az Eni Austria, a globális tevékenységet folytató Eni S.p.A. olasz
energiavállalat leányvállalata az osztrák piac vezető olajtársaságai
közé tartozik.
Az Eni az olajipari termékek teljes körű értékesítési szolgáltatója
Ausztriában. Üzemanyagainkat a közel 320 töltőállomásból álló
hálózaton keresztül, valamint – a fűtőolajjal és bitumennel együtt
– nagykereskedelmi forgalomban értékesítjük. A kenőanyagok
értékesítése közvetlen módon történik nagy tapasztalattal rendelkező
értékesítő munkatársaink közreműködésével.

Az Eni ausztriai jelenléte a közismert, más országokban még ma
is használt Agip márkanév alatt, az 1959-es évre vezethető vissza.
Az Esso és a Mobil 2010-ben történt ausztriai felvásárlása révén
az Eni az első számú osztrák töltőállomássá lépett elő.
A márkajelzés, a jól ismert hatlábú, lángnyelvű kutya megmaradt,
jelezvén az anyavállalathoz való tartozást, valamint a valódi
olasz életérzést, miután az Eni Austria olasz olajvállalatként kíván
ügyfelei előtt megjelenni.
Az Eni Austria mintegy 180 munkatársat foglalkoztat, közülük
120 alkalmazottat Ausztriában. Ügyfélkörét gépjárművezetők,
márkakereskedések és -szervizek, mezőgazdaságigép-szervizek,
szállítmányozó és építőipari vállalatok, ipari és kereskedelmi cégek,
valamint légitársaságok alkotják.

CZ
SK
AT

HU
RO

austria
Zentrale Wien

Eni kenőanyagok
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Eni Group Austria
átfogó szakértelem a kenőanyagok terén
A kenőanyag-ágazatban folytatott sikeres tevékenységének
köszönhetően az Eni Austria budaörsi, bukaresti, pozsonyi és prágai
leányvállalataival Ausztria mellett már a magyar, román, szlovák
és cseh kenőanyagpiacon is jelen van. Ily módon Bécs a közép- és
kelet-európai kenőanyag-értékesítés új központja.
Tapasztalt regionális értékesítési csapataival, valamint ügyfélre szabott termék- és szolgáltatáscsomagjaival évtizedek óta a legkiválóbb
minőséget, szaktudást és megbízhatóságot testesíti meg elégedett
ügyfelei számára.

Az Eni Austria a csúcstechnológiás kenőanyagok átfogó választékát
kínálja üzleti partnereinek a legkülönbözőbb alkalmazási területekhez. Az autóiparban használatos nagyteljesítményű olajoktól az
egyéni ipari megoldásokig minden ügyfél számára személyre szabott termék- és szolgáltatáscsomagokat biztosít.

Motorolajok

Az Eni egyszerűen tudja,
mire van szüksége a motornak.
192 lóerő 1,4 literes hengerűrtartalom mellett. Nemrég ez még elképzelhetetlen volt, ma már megfizethető nagyszériás technológia. Már
több mint 30 éve, hogy az első szintetikus olajokkal letettük a modern motorgyártás egyik alapkövét. A kisebb motorkerékpárok motorjától az igényes sportautók hajtóművéig, a haszonjárművek nehéz
dízelmotorjától a mezőgazdasági gépeken és villamosenergia-termelő motorokon át a nyílt tengeri hajózáshoz használt óriási gépekig
minden alkalmazási területre tudunk optimális olajat biztosítani.

Termékek
Eni i-Sint motorolajok személygépjárművekhez
Eni i-Sigma motorolajok haszongépjárművekhez
Eni i-Ride motorolajok motorkerékpárokhoz
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Hidraulikaolajok

Csúcsteljesítmény
nyomás alatt is.
A lapátos és kanalas kotrók hidraulikarendszerétől kezdve a hajók és
repülőgépek kormányrendszerén át egészen a nagy ipari présekig,
azaz mindenütt, ahol nagy erőt kell kifejteni vagy mechanikus részek
mozgását kell biztosítani, a hidraulikaolaj jelenti a megoldást. Ezen a
területen számos termékkel vagyunk jelen, amelyek mindegyike rendelkezik ugyanazzal a tulajdonsággal, a legkiválóbb Eni minőséggel.
A modern termelő eljárásoknak köszönhetően kiváló terméktisztaságot garantálunk, és külön figyelmet fordítunk a környezetvédelemre.

Termékek
Biológiailag lebomló, többfokozatú hidraulikaolajok
Többfokozatú hidraulikaolajok
Detergens tulajdonságú hidraulikaolajok
EP-hidraulikaolajok
Speciális hidraulikaolajok
Standard hidraulikaolajok
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Hajtóműolajok

Nyolc sebesség
igazi ínyenceknek.
A 600 vagy még több Nm már régóta nem számít ritkaságnak
a személygépjárművek modern dízelmotorai esetében. Nem is
beszélve a nagy haszongépjárművekről, amelyek motorjai ennek
többszörösét is elérik. Ez az óriási erő az utcákon is meg akar
mutatkozni, sok esetben ráadásul olajcsere nélkül a hajtómű teljes
élettartama alatt. Ilyen komoly követelményeknek csak a legkiválóbb
minőségű kenőanyagok képesek megfelelni. Ezért kínáljuk széles
termékválasztékunkat automatikus és elektronikus vezérlésű
váltókhoz – a személygépjárművektől a mezőgazdasági gépeken át
a modern motorkerékpárok fokozatmentes váltójáig.

Termékek
Szintetikus hajtóműolajok
Hagyományos hajtóműolajok
Automata (ATF) hajtóműolajok
Többcélú hajtóműolajok

14 I 15

Kenőzsírok
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A zsír egészségtelen?
Kérdezzen meg erről egy gördülőcsapágyat!
Ha kenőanyagról van szó, elsősorban olajokra gondolunk. Sok olyan
helyzet is létezik azonban, ahol nincs lehetőség folyékony kenőanyagok használatára. Például amikor nincs elég hely az olajkeringéshez,
vagy nyitott rendszerrel van dolgunk. A megfelelő kenőzsír kiválasztása igen összetett feladat, ezért minden esetben műszaki szakember
segítsége szükséges. Kiváló kenőképességgel rendelkező kenőzsírjaink ugyanis csak ekkor képesek biztosítani a gépek védelmét.

Termékek
EP-kenőzsírok
Többcélú kenőzsírok
Folyékony kenőzsírok
Magas hőfokot bíró kenőzsírok
Gördülő- és siklócsapágy-kenőzsírok
Folyékony hajtómű-kenőzsírok
Speciális zsírok

Adalékanyagok

Mi a jót
egy kicsit még jobbá tesszük.
Néha egy kevés plusszal is nagy hatást érhetünk el. Ezért kínáljuk
minden alkalmazási területre benzin- és dízelüzemanyag-adalékok, valamint fűtőolaj-adalékolási termékeink széles választékát is.
Ezzel javítjuk a hidegtűrést, csökkentjük a kopást, gondoskodunk a
hatékony korrózió elleni védelemről vagy növeljük a teljesítményt.
Ráadásul jelentős mértékben javítjuk a raktározási stabilitást, ami a
fűtőolaj esetében különösen fontos tényező. Ily módon lehetővé tes�szük, hogy adalékanyagaink segítéségével az átlagos minőségűből
csúcsminőségű fűtőolaj váljon.

Termékek
Üzemanyag-adalék benzinhez
Üzemanyag-adalék dízelhez
Adalékanyagok fűtőolajhoz
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Speciális termékek

Nem olajból készül,
mégis az Eni gyártja.
Szaktudásunk természetesen nem áll meg a kenőanyagoknál.
Számos egyéb olyan autóipari termékünkkel is találkozhat a piacon,
amelyek elengedhetetlenek a járművek megfelelő működéséhez.
Fagyálló hűtőfolyadékainkkal például arról gondoskodunk, hogy
a tél ne okozzon kellemetlen meglepetést. Az Eni fékfolyadékjaival
a legmeredekebb hegyi lejtőt is biztonságosan hagyhatja el, míg
kiváló olajmegkötőink a környezet védelmét szolgálják. A különösen
környezetbarát Euro 6-os dízelmotorokhoz ezen kívül a sok esetben
szükséges AdBlue® adalékot kínáljuk.

Termékek
Fékfolyadékok
Speciális gépjárműipari fejlesztések
Olajmegkötők
Fagyálló hűtőfolyadékok
AdBlue®
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Fémmegmunkálás

A kemény acélt is
legjobb formájába hozzuk.
Fémmegmunkálási termékeink nagyfokú tartósságukról ismertek.
A rendkívül hosszú élettartamnak köszönhetően csökken a gépek
állásideje, és jelentősen kevesebb ártalmatlanításra váró anyag
keletkezik. Azaz: Ön rengeteg pénzt takarít meg. Legyen szó nagy
szilárdságú acélok nehéz forgácsolási folyamatáról vagy összetett
geometriákról, termékeink minden esetben teljesítik a modern
hűtőközegekkel szemben támasztott követelményeket.
Hűtő-kenő anyagaink mindig optimális hőelvezetést, valamint a
szerszám és a munkadarab közötti súrlódás hatékony csökkentését
biztosítják a gyártási folyamat során.

Termékek
 Vízzel keverhető hűtő-kenő anyagok
• Emulziókoncentrátumok
• Oldatkoncentrátumok
• Multifunkcionális olajok
• Rendszerápolási és szerviztermékek
 Vízzel nem keverhető hűtő-kenő anyagok
• Vágóolajok
• Minimál-kenő anyagok
• Finomfelületi megmunkáló olajok
• Forgácsolóolajok
• Képlékenyalakítási olajok
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Ipari olajok

Minden idők legjobb
kenőanyagfilm-gyártóitól.
Legyen szó hidraulikarendszerekről, turbinákról, kompresszorokról,
csapágyakról, nyitott és zárt meghajtásokról, szerszámgépek
vezetőiről, sűrített levegős szerszámokról vagy ipari hajtóművekről...
– egyszerűbb lett volna itt csak azokat az ipari területeket felsorolni,
amelyeken nem képviseltetjük magunkat. Az adott olajhoz és az
alkalmazási feladathoz tökéletesen igazodó adalékanyagainkkal
minden fajta ipari kenőanyaghoz biztosítjuk a legkülönbözőbb
követelményeknek megfelelő speciális megoldásokat, amelyeket
minden esetben kiváló kenőképesség és hosszú élettartam jellemez.

Termékek
Kompresszor- és cirkulációs olajok
Ipari hajtóműolajok
Transzformátorolajok
Fűrészgép lánckenőolajok
Szánkenő olajok
Turbinaolajok
Hőközlő olajok
Hőkezelő olajok
Technikai és orvosi fehérolajok
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Élelmiszeripari kenőanyagok

Kenőanyagok élelmiszerekhez?
Jól kisütöttük.
Kenőanyagaink valóságos áldást jelentenek minden gép számára.
Bizonyos alkalmazási területeken ez azonban még nem elég. Az élelmiszeriparban ugyanis NSF H1 tanúsítvánnyal rendelkező termékekre
van szükség. Csak ezek a megfelelőek olyan gyártóberendezésekhez,
amelyekben élelmiszerekkel történő véletlenszerű érintkezésre kerülhet sor. Legyen szó italról, húsról, péksüteményről vagy tejtermékről
– a követelmények épp annyira eltérőek, mint az előállított termékek
maguk. A hőmérséklet lehet 250 fok Celsius vagy akár jóval a fagypont alatt, mi minden alkalmazási területre tudunk megfelelő olajat
és kenőzsírt kínálni.

Termékek
Hidraulikaolaj
Lánckenőanyag
Kompresszorolaj
Hajtóműolaj
Kenőzsírok
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Nemzetközi
A kenőanyag-üzletágban
megszerzett több mint
60 évnyi tapasztalatnak
köszönhetően több mint 100
országban értékesítjük sikeresen
kenőanyagainkat.
A hatlábú kutya minden
kontinensen otthon érzi magát.

Made in Italy
A világszerte ismert márka az erőt, energiát és sokéves hagyományt szimbolizálja –
a hatlábú kutya pedig mindig az Ön rendelkezésére áll. Bízza magát az erős
„made in Italy” márkára!

Bizalom
A kiváló minőség, a legkomolyabban vett környezetvédelem és a maximális
biztonság nálunk az első helyen áll. Rendszeresen auditált minőségbiztosítási, környezetvédelmi és biztonságirányítási rendszerrel, valamint a Quality Austria által
kiadott ISO 14001:2009 és BHS OHSAS 18001:2007 minősítéssel rendelkezünk.

10 jó érv
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Hozzáértés, személyre
szabott tanácsadás és
kiváló helyi szerviz
– mindezt rendkívül motivált regionális ügyfélszolgálati csapatunk biztosítja. Az Eni tapasztalt, hozzáértő és
tökéletesen ügyfélközpontú értékesítési tevékenységet folytat Ausztriában.
Munkatársaink ismerik helyi ügyfeleik
igényeit és kívánságait, és megbízható partnerként, valamint vállalatunk
tartóoszlopaiként végzik mindennapi
munkájukat. Az Eni számára sokkal
fontosabb a tisztességes, nyitott tanácsadói tevékenység és a személyre
szabott ügyféltámogatás, valamint
az ezen alapuló sokéves ügyfélhűség,
mint a rövid távú értékesítési sikerek.

Fenntarthatóság
A fáradt olaj környezetbarát ártalmatlanítása és károkozásának elkerülése érdekében támogatjuk Önt számos környezetvédelmi
előírás betartásában, illetve következetes ártalmatlanítási koncepciót kínálunk Önnek, így a törvényi előírásoknak megfelelően és
felelősségtudatosan szabadulhat meg a fáradt olajtól és az üres göngyölegtől. A környezetvédelem és az erőforrások gondos kezelése ugyanis minden esetben elengedhetetlen. Éppen ezért a termékfejlesztéstől egészen a gyártási folyamatokig alkalmazott
minden berendezésünk tanúsított környezetirányítási rendszerrel rendelkezik.

Egy világvállalat
kenőanyagszakértelme

Biztonságos technológia, biztonságos ellátás
Központi raktárunk és saját gépjárműparkunk, valamint megbízható logisztikai partnereink révén mindig rövid szállítási időket és termékeink állandó
rendelkezésre állását biztosítjuk. Az Eni azonban nemcsak a folyamatos ellátást biztosítja partnerei számára, hanem a technológiai biztonságot is. Helyi
kenőanyag-szakembereink mindig szívesen és gyorsan állnak rendelkezésre,
és biztosítják szakértő tanácsadásukat termékeinkkel és az alkalmazástechnológiákkal kapcsolatosan.

Kutatás és fejlesztés
Kutatás-fejlesztési laboratóriumunkban dolgozó magasan képzett munkatársaink, valamint neves kutatóintézetekkel folytatott szoros együttműködésünk révén
kiváló minőségű termékeket állítunk elő. Az Eni ezenkívül egyedi technológiai
fejlesztésekkel gondoskodik ügyfelei speciális követelményeinek és kéréseinek
lehető legmagasabb színvonalú teljesítéséről.

Üzleti partnereink egy olyan
nemzetközi vállalat tapasztalataiból profitálhatnak, amely évtizedes, folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenysége révén
újabb és újabb mérföldköveket
tesz le a termékminőség terén.
Az Eni termékei az alapolajoktól az adalékanyagokon
át egészen a sokrétű gyártási
folyamatokig minden magas
elvárásnak megfelelnek. Így
ügyfeleinknek kiváló minőségű
termékeink széles palettája áll
rendelkezésre, méghozzá egy
kézből, közvetlenül a gyártótól.

10 jó érv
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Lelkesedés
Az Eni sokoldalú és minőségi
termékei iránti lelkesedést nemzetközi, országos és regionális
szintű marketingtevékenységgel fejlesztjük és támogatjuk
folyamatosan. Vállalatunk átfogó reklámtevékenysége mellett
személyre szabott marketingés szolgáltatáscsomagokkal
erősítjük üzlettársaink piaci
jelenlétét és értékesítési sikereit.

Siker
Minden ügyfelünk esetében kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektetünk a rugalmas és megbízható partneri kapcsolatra.
Az Eni ennek megfelelően saját fejlesztésű, ugyanakkor az adott vállalatra szabott tréningmodulokkal támogatja partnereit a marketingtevékenységtől az értékesítésig. Az Ön működési költségeinek optimalizálása és a nyereséget biztosító
haszonrés jelentik közös sikereink garanciáját.

Eni a nagyvilágban
Az Eni mint integrált energiavállalat 69 országban van
jelen, és világszerte több mint 33 ezer munkatársat
foglalkoztat. Az Eni üzleti tevékenysége kiterjed a kőolaj- és földgázlelőhelyek felkutatására és feltárására,
a nyersanyagok kitermelésére, valamint földgáz-,
cseppfolyósítottgáz- (LPG), áram-, üzemanyag- és
vegyitermék-ellátásra, az ezekkel való kereskedelemre
és ezek szállítására.

Az előretekintő és innovatív megoldásokat kereső
hozzáállásának köszönhetően az Eni Enrico Mattei
által történt megalapítása óta mindig mert a jövőbe
tekinteni és ambiciózus célokat maga elé tűzni.
Éppen ezért az Eni 2010 óta új kommunikációs
eszközt alkalmaz fiatal és ambiciózus művészek
tehetségének és kreativitásának támogatására. A
címlapon a kollázsokért rajongó szerb illusztrátor
és művészeti igazgató, Vesna Pešić, művésznevén
Becha, egyik műve látható.

Az Eni olajfinomítókban és vegyipari létesítményekben
dolgozza fel a nyersolajat és az olajbázisú alapanyagokat üzemanyagok és kenőanyagok, valamint vegyipari
termékek gyártásához, amelyeket nagykereskedelem,
illetve saját kiskereskedelmi lánc vagy értékesítési partnerek útján értékesít.

Az erőforrások elosztásától a mindennapi folyamatokig
minden tevékenységet lefedő stratégiáival és optimalizált folyamataival az Eni nemcsak a sikeres működést
garantálja, hanem az érdekeltek szempontjait képviselve, a fenntartható értékeket is. Minden országban, ahol
képviselteti magát, a legnagyobb megbecsüléssel bánik
munkatársaival és partnereivel, míg etikai alapelvei a
közjó érdekeit is szem előtt tartják.
2014-ben az Eni ismét felkerült a Dow Jones fenntarthatósági indexre és az FTSE4Good indexre.

austria
Eni Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe
2040 Budaörs, Szabadság út 117. C/1.
Tel.: +36-23/525-904
www.enikenőanyagok.hu
www.enilubricants.hu

Keresse fel az eni.com/at oldalt.

Az Eni mindemellett műszaki szolgáltatásokat is biztosít
a kőolajmezőkön végzett munkához, és építőipari tevékenységet is folytat szárazföldi és tengeri kitermeléssel
kapcsolatosan; mindeközben nagy hangsúlyt fektet a
többnyire földrajzi szempontból kihívást jelentő, csúcstechnológiát képviselő nagyprojektek megvalósítására.

Kenőanyag műszaki vevőszolgálat:
Tel.: +36-23/525-902
E-mail: oilservice.hu@eni.com

