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Elmúlt 12 év  

 

94 hatóanyag 

/eszköz teszt 

 

Ebből 1200+ 

saját teszt ami 

csak Biofriendly  

Green Plus® 

mailto:peter@greenplusfuel.com
http://www.greenplusfuel.com/
http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm


Teljesítenünk kell az új normákat! 

A cég image, minősítettség, pályázati elbírálás, együttműködés, 

szerződéskötés függ: ISO 22320, ISO 9001, ISO 14001, EMAS, 

GRI, FSC, SAM, (BS EN 16001)50001, ISAE 3000, 18001, 26001 

Fenntarthatósági Jelentés,Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás 

CSR 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, alkalmazottainktól, adótervezéstől, 

innovatívitástól, energia- és költséghatékonyságtól. 

Tudjuk-e teljesíteni a szigorodó normákat korábban, jobban és 

előbb, mint a konkurencia? 

Beszállítói láncok 

Ajánlják a GREEN PLUS® használatot. 

Könnyebb 

Green Plus®- 

szal 
 

 

 

 

 

 

teljesíteni 
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C s a k  é g e t ő  e s z k ö z ö k ? 
v a n  o l y a n  j á r m ű v ü n k ,  a m i  

szuperformula rakéta hajtású, gázdúsítású, gáz-diesel, 

gáz-benzin, több éltű, vízhajtású, levegőhajtású, 

műhold közvetített energia hajtású, napelem hajtású, 

atom meghajtású, hidrogén hajtású, elektromos 

h a j t á s ú , h u l l a d é k k a l  h a j t o t t ,  f ű r é s z p o r r a l 

hajtott,narancshéjjal hajtott, kettős vagy többszörös 

v e g y e s  h a j t á s ú -  h i b r i d ,  

baktérium hajtású, emberi vagy állati erőforrással  

hajtott, fűből, iszapból, állati metánból biogázzal hajtott,  

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


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. 

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 

Szénhidrogén alapú üzemanyagok 

http://www.youtube.com/watch?v=1jGrDWwB9gQ&NR=1&feature=endscreen 
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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 500 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 

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


Könnyűfűtőolajos kazán Shell 95-ös ólommentes benzin 

Green Plus® 

előtt 

Green Plus® 

után 

  Green Plus® nélkül     Green Plus®-szal 

ELVÁRHATÓ IGÉNY, HOGY VALÓSÁGBAN IS ÉRZÉKELHETŐEN LEGYEN EREDMÉNY 

Javítja az égést, több környezeti oxigént bevonva - oxigénragasztás - 

egyenletesebb, nagyobb térfogatú égéssel kíméletesen tisztítja az égésteret 

Valós idejű 

szabadtéri égés 
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Hosszabb idejű 

használat 

eredménye 

http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm
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A tökéletlen égés eredményei 

  Az el nem égett üzemanyag kifizetett üzemanyag, szénrészecskéket  

 tartalmaz, szénhidrogéneket, szén-monoxidot, amik károsan szennyezik    

       a környezetet, rákkeltőek, ugyanakkor a saját pénzünk kárba vész, 
 

     a nagyobbik probléma, hogy ebben az esetben személyesen pénzt     

       adunk ki azért, hogy rontsuk gazdasági fejlődésünket, a saját és  

       környezetünk életminőségét, életkorát. 
 

     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! 

http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm
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                                 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, a minden eszköztípusnak megfelelő üzemanyagok minta 

ellenőrzéseken esnek át, hogy forgalmazásuk során minél 

kevesebb veszélyt  jelentsenek a felhasználók  számára . 
 

A f o l y é k o n y  ü z e m a n y a g o k  e s e t é b e n  6 - 3  h ó n a p o s  

s z a v a t o s s á g  j e l l e m z ő  l e p l o m b á l t  k é s z l e t  e s e t é r e . 

6 hó 3 hó 

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


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

XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban    Kápolnásnyék, 2015.02.27. 

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 

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

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

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

üzemanyag tesztelés külön szakma 
 

Képzés minden irányban – élve hagyni és jobbá tenni 

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

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

  

    Sok esetben  

 a műszaki vezető,  

 a beszerzési igazgató és alatti szintek 

 viszik csődbe a céget és észre sem vesszük... 

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


sorszá

m 

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 

 

500 

 

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 

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 
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Egyszerű táblázat hatóanyag felhasználáshoz 

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

 

http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm
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Milyen mélységig történik  a lekövetés? 

Látom-e azt amit a sofőr/gépkezelő? 

traffilog 

http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm
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Milyen mélységig történik  a lekövetés?  

Látom-e azt, amire a sofőr/gépkezelő nem is gondol, hogy látom? 

http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm
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Milyen mélységig történik  a lekövetés? Akár mobilról is 

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

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


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. 



Indonéz erőmű 

Mexico, “Emisión Zero” 

Esettanulmányok konkrét hatóanyag esetében - A Green Plus® széles piaca 

Major US Winery 

Cyprus Hajózás Co. 

Kalifornia levegőtisztasági 

program 

Mexikói minták 
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• Több, mint 3.8 milliárd liter diesel- t kezeltek 

2006- ban csak Texas-ban Green Plus® 

égéskatalizátorral. 
 

 

 

 

 

 

• Texaszi vevők között ExxonMobil, Motiva-Shell 

Oil, British Petroleum, Valero, CITGO és más 

csővezetékes és üzemanyagkutas hálózatok 

választották a Green Plus formulát. 
 

 

 

 

 

 

• Biofriendly  a Texas-i piac 70%-át megszerezte 

a kimagasló  

minőségű 

komponens 

forgalmazással 

Texas államaiban. 

A kormányrendeletek alapján a piac kiválasztja a legjobbakat 

Hatékony a 10% és 20% -os 

bio-tartalmú üzemanyagoknál is 
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Magasabb biztonság  
Extrém időjárás ellen, 

Egészség-, Környezet- és Műszaki védelemben 

+ 
EU 0 

EU1 

EU2 

EU3 

EU4 

EU5 

EU6 

EU7 

EU8  

 A Green Plus® 

folyékony 

égéskatalizátor a világ  

leghatékonyabb és 

leggazdaságosabb 

megoldása a 

szignifikáns üzemanyag 

gazdaságosságban és 

káros emisszió 

csökkentésben. 

Megoldás  

egy Zöldebb Bolygóért 

A  zöld üzemanyag megoldások világszabványa 
 

 

WIN - WIN - WIN 

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

TÍPUS SZERINT MINDEN FELHASZNÁLÓ 

AZT GONDOLJA, HOGY A MÁSIK 

TERÜLETEN MŰKÖDŐKNÉL EGYSZERŰBB 

AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS 
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A globális felmelegedésből adódó természeti katasztrófák és szigorodó szabványok eredménye, hogy egyre több vállalat/kormány 

fókuszpontja a környezetbarát Green Plus® folyékony égéskatalizátor 

         Magasabb  

egészségügyi,   környezetvédelmi,   műszaki 

         biztonság 

Emisszió csökkentő 

Prémium üzemanyag komponens 

ISO 26001 

A legjobb 

ISO  

minősítésekért  

Emisszió / füst 

csökkentés  

Energia 

takarékosság 

Energia 

hatékonyság 

Költség 

hatékonyság 
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Ezért a GREEN PLUS® név szerint például törvény által kötelező használatú üzemanyag alkotóelem, mint 

emisszió csökkentő. TEXLED 2005, megújítva 2009, 2011                     teljes Texas államban. 
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       peter@greenplusfuel.com       www.greenplusfuel.com 

Lecsökkenti a karbantartásra és javításra fordított időt és költségeket. 



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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Építőipari munkák nyertes pályázója, a levegőszennyezettség csökkentése miatt alkalmazza 
 

Nyertes KEOP 
pályázat Green 
Plus® 
használattal  
Környezetvédelmi, klímavédelmi 

tulajdonságok (Kbt. 57. § (4) 

bekezdés c) pont)  
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Ajánlott CO2 kibocsátás számítás a szállításban 
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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.  

 

GYAKORLATBAN: 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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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%- ban javult a füstkibocsátás, 

55%- ban javult a motorolaj fogyasztás, 31.49%- ban 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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Mexico Emisión Zero Program 

Jalisco álllam 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 
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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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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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Sales Comparison Unleaded 95 2003-2004
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Sales Comparison Unleaded 98 2003-2004
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Sales Comparison LS Diesel 2003-2004
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High Sulfur Diesel price increase to 

match Low Sulfur Diesel

Lukoil Cyprus üzemanyag eladás 

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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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 kormányteszt 4000 ppm sulfur diesel 

-21% -53% -51% 
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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 

  

® pénzt takarít meg a londoni taxisoknak 

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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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, már nem lehetnek „zöld üzemanyag”-kutasok. 

                               (Bíró Péter vezérigazgató) 

Első magyar zöld GREEN PLUS® kutak minisztériumi átadása 

Magyar példák 

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

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


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”  

Egyik vállalat sem szereti, ha a dolgozók betegszabadság vannak 

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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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 és legjobb elért 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 
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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  
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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) 
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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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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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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 

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

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


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/ 

6

6,5

7

7,5

8

1 2 6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

1 2

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

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


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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9,3% 
üzemanyag 

megtakarítás 

48-73% 
füstcsökkenés 

Minimum 

7% 
üzemanyag 

megtakarítás 
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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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50% 

86% 

ahogyan a Green Plus® működik 

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. 

Szingapúri Toyota-Subaru-Mazda tesztek 

Gyulladás-égés hatékonysági UM2 TFX versenyautóteszt 

Ezt a teszttípust használják versenyautómotorokban hengeren  

belüli méréskor, másodpercenként többezer adat elemzésével élőben (realtime). 
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lóerő 

Dynamometer laboratóriumi teljesítmény tesztek  

nyomaték 
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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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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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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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EURO5 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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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. motor 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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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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11 éves referencia elégedettség 

Üzemanyag megtakarítás 

Cégek közötti referencia levél 11 

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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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 
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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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Üó

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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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 6 0 
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SAE-J 1321-es teszt protokoll 

EURO 5-ös és EURO 6-os kamionoknál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.truckworks.de 
 

 

 

 

 

www.paul-nutzfahrzeuge.de 

                               Teljesítmény javulás 

és 8-15% üzemanyag (CO2) csökkenés 
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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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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28,32

27,93

27,22

26,88

26,00

26,50

27,00

27,50

28,00

28,50

2006.05. 2006.06. 2006.07. 2006.08.

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 dolgozik 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 előt t = rontja az átlagot, mert nehezebb a haladás és több a motorpörgetés  +  %   

További pozitív tényezők Plusz megtakarítás   

Csökkent  a károsanyag kibocsátás, levegőszennyezés Jobb 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%) 

4,26 0,66 

Motorzaj dB 

vele nélküle 
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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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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 

0
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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 

0
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Green Plus nincs,
érték 0.43

Green Plus van,
érték 0.09
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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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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, a DB a Green Plus® folyékony égéskatalizátor 

használatot folytatja. 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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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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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: Nagytételű felhasználásnál, mint ahogy a táblázat is mutatja, 859%- os a visszatérülése a Green 

Plus® kiadásnak. Ennél a 44 hajós flottájával rendelkező hajótársaságnál már évek óta évente 

realizálódik ez az 5 és fél millió dollár ~1,375mlrd Ft megtakarítás (130.000$ ~ 32,5 millió Ft 

hajónként).  

ROI 2: ~12 000 üzemóráról ~8000 üzemórára csökkent a karbantartási idő!  

ROI 3: 2014-ben már 294 hajóval dolgozik                       http://www.pacificbasin.com/en/about/fleet.php  

Return on Investment, a befektetés visszatérülés számítása kínai vevőnknél , ROI analízis 

2003 óta folyamatos Green Plus használó 

            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.pacificbasin.com/en/about/fleet.php
http://www.pacificbasin.com/en/about/fleet.php
http://www.pacificbasin.com/en/about/fleet.php
http://www.pacificbasin.com/en/about/fleet.php
http://www.pacificbasin.com/en/about/fleet.php
http://www.pacificbasin.com/en/about/fleet.php
http://www.pacificbasin.com/en/about/fleet.php
http://www.pacificbasin.com/en/about/fleet.php
http://www.greenplusfuel.com/uzemanyag_fogyasztas_tesztek.htm


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 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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 SO2 csökkenés 76% 
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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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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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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 busz/kamion havonta megtakarít 100 000 Ft-ot 

10 busz/kamion 1 millió Ft-ot 

100 busz/ 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 busz/kamion 100 millió Ft-ot 
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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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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! 
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GREEN  PLUS 

SRL. 

PRÉMIUM ÜZEMANYAG KOMPONENS, EGY MEGOLDÁS A ZÖLDEBB BOLYGÓÉRT 
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          BAT – ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNOLÓGIA   

          emisszió csökkentő Green Plus Fuel formula 

Köszönöm  

megtisztelő figyelmüket! 

 

Bíró Péter 

peter@greenplusfuel.com 
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