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MŪSŲ 
VERTYBĖS

„Q8Oils“ misija - kurti aukščiausius reikalavi-
mus eksploatacinės savybėms pranokstančius 

produktus, kurie patenkintų visus mūsų klientų 
poreikius, o taip pat vykdyti savo aplinkosaugi-

nius įsipareigojimus. 

Paslaugos Kompetencija
Kokybė ir inovacijos 

Lankstumas
Bendradarbiavimas 

„Q8Oils“ prekių ženklas 
„Q8Oils“ kuria produktus, paslaugas ir sprendimus, leidžiančius mūsų klientams padi-
dinti savo verslo pelningumą ir rentabilumą. 

Mes kuriame, maišome ir tiekiame platų asortimentą technologiškai patobulintų tepimo 
produktų. Siūlome per 1 000 įvairios paskirties produktų plačiam klientų ratui - nuo ma-
žiausio vartotojo iki didelių mašinų ir mechanizmų operatorių.  „Q8Oils“ - tai ženklas, žy-
mintis aukščiausius reikalavimus eksploatacinėms savybėms pranokstančius produktus už 
konkurencingą kainą. 

„Q8Oils“ laboratorijose Europoje vykdome intensyvią MTEP veiklą ir jos rezultatų pagrindu 
savo maišymo gamyklose gaminame platų asortimentą alyvų.  Aukštos kokybės bazinės 
alyvos ir naujausios technologijos garantuoja aukščiausią kokybę produkcijos, turinčios 
visų didžiausių originalios įrangos gamintojų (OĮG) patvirtinimus. 

„Q8Oils“ geras verslo partneris 
 
Mes turime klientų 90-yje pasaulio šalių, nes „Q8Oils“ yra geras verslo partneris. Mes siūlo-
me tiekimo iš vieno šaltinio sprendimą automobilių, energetikos, metalo apdirbimo rinkos 
segmentams ir bendroms pramonės reikmėms. 

Orientacija į klientą ir produktų bei paslaugų inovacijos padėjo „Q8Oils“ tapti didžiausių 
tarptautinių bendrovių pagrindiniu tepimo produktų tiekėju. 

„Q8Oils“ yra septintos pagal dydį pasau-
lyje naftos bendrovės „Kuwait Petro-
leum Corporation“ (KPC) grupės įmonė. 
KPC yra pasaulinės energetikos pramonės 
dalis. Per savo įvairias verslo įmones, ap-
imančias visas angliavandenilių pramo-
nės sritis, ji tenkina gyvybiškai svarbius 
pasaulio naftos ir dujų poreikius.   Įmonių 
grupės veiklos apima naftos gavybą iš 
sausumos bei atviros jūros telkinių, ga-
mybą ir perdirbimą, naftos chemijos pro-
duktų gamybą,  pervežimą jūra ir mažme-
ninę prekybą.  

• „Q8“ prekiauja degalais per daugiau  
 nei 5 000 degalinių turintį tinklą viso- 
 je Europoje. 

• „Q8Aviation“ tiekia reaktyvinius  
 degalus daugiau nei 150 oro linijų  
 60-tyje oro uostų visame pasaulyje. 

• „International Diesel Service“ (IDS) –  
 tai 23 Europos šalyse veikiantis kro- 
 vininių transporto priemonių dega- 
 linių tinklas, tenkinantis tarptautinių  
 krovinių vežėjų poreikius. 

Stiprios grupės narys
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Svarbiausi faktai apie Antverpeno 
gamyklą 

Modernios alyvų mai-
šymo gamyklos 

Svarbiausi faktai apie Castellar 
Guidobono gamyklą 

„Q8Oils“ alyvų maišymo gamyklos Belgijoje ir Italijoje gali įvykdyti 
aukščiausius alyvų kokybei ir efektyvumui keliamus reikalavimus.  

Jos visiškai atitinka darbo saugos ir sveikatos,
 saugumo ir aplinkosaugos reikalavimus. 

Alyvų maišymo gamykla 
Antverpene, Belgija 

„Q8Oils“ alyvų maišymo gamykla Antverpene stovi ant Schel-
dto upės kranto, tad žaliavos čia pristatomos laivais ir baržo-
mis. Pagaminti produktai parduodami urmu arba pakuotėmis 
nuo 1 iki 1000 litrų. 

ISO sertifikatai ir „Q8Oils“ kokybės skyriaus integruota kontrolė 
užtikrina aukščiausią produkcijos kokybę ir saugumą. Po per 
100 mln. JAV dolerių investicijų pastaraisiais metais ši alyvų 
maišymo gamykla yra pati moderniausia Europoje. Ji taip pat 
yra didžiausia gamykla Europoje ir gali pagaminti iki 250 mln. 
litrų alyvų per metus. 

Alyvų maišymo gamykla 
Castellar Guidobone, Italija 

Mūsų gamykla Italijoje stovi netoli Castellar Guidobono mies-
to į pietus nuo Milano. Joje yra automatinio mažų pakuočių 
užpildymo linijos, kurios aprūpina viso pasaulio klientus „Q8O-
ils“, „Germ-Allcard“, „Roloil“ prekių ženklų ir „Q8Oils“ jūrinėmis 
alyvomis. 

Gamyklos darbo lankstumas užtikrina platų „Q8Oils“ alyvų 
asortimentą visiems specialios paskirties produktų poreikiams 
patenkinti. Produktų kokybės kontrolė atliekama laboratorijo-
je, kurioje taip pat kuriamos naujų produktų receptūros. 

Bendras plotas 
43.500 m²

24 bazinės alyvos 
talpykles, kiekvienos 

talpa 1.5 mln. l
Metinė gamyba 

125 mln. l

Gamybiniai 
pajėgumai 250 mln. l

140 
darbuotojų

Specializuojasi meatalo 
apdirbimo pramonei 

skirtų alyvų gamyboje130 
darbuotojų

Metinė gamyba 
50 mln. l

Turi laboratoriją ir 
MTEP skyrių. 
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• ISO 9001: kokybės vadybos sistemos kri-
terijai, įskaitant orientaciją į klientą, aukš-
čiausios grandies vadovybės įtraukimas ir 
motyvavimas, procesų visumos principo 
laikymasis ir nuolatinis tobulėjimas. 

• RC 14001:
52 šalyse taikoma globali 
chemijos pramonės iniciaty-
va, kurios vienijamos chemi-
jos įmonės bendradarbiauja 
gerindamos sveikatos, sau-
gos, saugumo ir aplinkosau-
gos programas.  

Dėmesys kokybei 
ir tvarumui   

„Q8Oils“ bendrovė orientuojasi į kokybę ir nuolatinį tobulėji-
mą. Mes dirbame laikydamiesi šių  įdiegtų standartų ir koky-
bės sistemų reikalavimų:  

Aplinkosaugos standartai 
„Q8Oils“ misija – įgyvendinti savo įsipareigojimus aplinkos 
apsaugai. Bendrovė turi griežtą sveikatos, saugos, saugumo ir 
aplinkosaugos politiką ir laikosi šių standartų: 

• ISO 14001: 
laikydamasi aplinkosaugos 
vadybos sistemos reikala-
vimų, organizacija gali pa-
gerinti savo aplinkosauginį 
veiksmingumą ir tvarumą. 

• EELQMS: Europos variklių alyvų kokybės 
vadybos sistema (EELQMS): tai produktų 
kūrimo protokolų, bandymo metodų, gamy-
bos standartų ir tvarkos taisyklių paketas, 
šiuo metu visame pasaulyje laikomas au-
tomobilių variklių alyvų gamybos auksiniu 
standartu.  

• OĮG patvirtinimai: Įrangos gamintojų 
patvirtinimai yra „Q8Oils“ kokybės standar-
tų dalis. Palaikydami tvirtus ryšius mes gali-
me pateikti OĮG patvirtinimus, o tuo pačiu 
būti inovacijų pionieriais ir kurti naujausios 
įrangos reikalavimus atitinkančius geriau-
sių eksploatacinių savybių tepimo produk-
tus. 

Bendrovės 
atliekami tyrimai 

eksperimentinė plėtra 
„Q8Oils“ skiria didelį dėmesį kokybei ir inovacijoms. Įmonėje įdiegta tyrimų ir plėtros 

programa jau gaminamų produktų optimizavimui bei naujų tepimo produktų kūri-
mui. 

MTEP kontroliuoja gamybą, produktų panaudojimo sritis ir kokybę, teikia svarbią saugos ir 
sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos informaciją.  

 „Q8Oils“ daug investuoja  
 į techninius tyrimus ir pro- 
 duktų kūrimą. Daugelis  
 tepimo produktų gamy-
boje naudojamų priedų sukurti įmonės 
laboratorijose. Taip mes galime pasiū-
lyti individualizuotus spendimus kon-
kretiems tepimo poreikiams ir garan-
tuoti aukštesnę nei vidutinė produktų 
kokybę ir eksploatacines charakteristi-
kas. 

Pagrindiniai MTEP programos duomenys  
• 50 metų naftos produktų MTEP patirtis
• Per 40 mokslininkų ir pagalbinio personalo
• ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ir RC 14001 sertifikatai 
• Per metus ištiriama 50 000 mėginių ir atliekama 350 000 analizių

Mūsų veikla 
• Laboratoriniai variklių bandymai • Naujų produktų ir paslaugų kūrimas 
• Konsultavimas • Mokymas
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Lengvieji automobiliai

Sunkiosios transporto 

Priemonės;  

Autobusai

Žemės ūkio technika

Statybos mašinos

Kalnakasybos mašinos 

Dviratės transporto 
priemonės (motociklai)

Laisvalaikio vandens 
transporto priemonės

Hidraulinės alyvos

Produktai šaltajam sezonui 
(aušalai ir antifrizai)

Stabdžių, vairo, pavarų 
dėžių skysčiai

Transmisijos alyvosTepalai

Sunkiųjų transporto priemo-
nių dyzelinių variklių alyvos

Lengvųjų automobilių 
variklių alyvos

Produktų kategorijos 

Automobilių pramonė 
Daugybė klientų visame pasaulyje renkasi mūsų automobiliams skirtus tepimo produktus 
dėl jų aukštos kokybės ir patikimumo. Pagal naujausias technologijas sukurtos alyvos saugo 
svarbiausias automobilio dalis, mažina degalų sąnaudas ir pavojingas išlakas. Mes nuolat 
tobuliname automobilių alyvas, siekdami atliepti įvairiausius vartotojų ir originalios įrangos 
gamintojų poreikius. 

Rinkos segmentai 
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Techninė pagalba  
Mes teikiame aukščiausio lygio aptarnavimo po pardavimo 
ir techninės pagalbos paslaugas mūsų aukščiausios koky-
bės produktams palaikyti. Mes siūlome: 

• Partnerystę su klientais, kuriant jiems reikalingus 
 produktus

•  Technines konsultacijas dėl produktų panaudojimo, 
 kad jie teiktų didžiausią naudą

•  Specialistų praktikų patarimus dėl esamų produktų 
 panaudojimo ir naujų produktų poreikio ištyrimo

•  Bendradarbiavimą su klientais tiriant naujas mūsų pro- 
 duktų panaudojimo galimybes, didinančias produktyvumą

Patvirtinimai 
„Q8Oils“ yra naujovių lyderis naujų variklių kūrimo ir sprendimų besikeičian-
čioje rinkoje paieškos srityse.   Mes palaikome glaudžius santykius su OĮG ir 
gauname savo produktų patvirtinimus. 

Produktų naudojimo rekomendacijos 
Mes norime padėti savo klientams. Naudodami mūsų profesionaliai pa-
ruoštas produktų rekomendacijas, visuomet rasite jūsų poreikiams tinka-
mą produktą. Mūsų alyvų rekomendacijų įrankių rasite internete adresu  
www.Q8Oils.com arba gausite iš Produktų pritaikymo skyriaus. 

Naujų produktų kūrimas ir inovacijos 
Naujosios „Q8 Formula Truck“ serijos produktai išlaikė visus pramonės ir OĮG 
testus ir gamybinius bandymus bet atitiko ir pranoko griežčiausius sekto-
riaus techninių charakteristikų ir pagrindinių gamintojų reikalavimus.   „Q8 
Formula Truck“ serijos produktai atitinka ACEA, API, JASO ir pagrindinių OĮG 
reikalavimus.  

Pagal gamybinių bandymų, važiavimo greitkeliais ir bekele Europoje, JAV 
ir Kinijoje rezultatus „Q8 Formula Truck“ serijos produktai leidžia sutaupyti 
nuo 0,5 % iki 3,3% degalų (lyginant su standartinėmis 15W-40 alyvomis).   

3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%
lyginant su 

15W-40 E9 alyva
Važiavimo bekele 

bandymas

Degalų sutaupymas naudojant 
„Q8 Formula Truck“ serijos alyvą 8700 FE 5W-30

lyginant su 
15W-40 E7 alyva
Važiavimo keliu 

bandymas

lyginant su 
10W-40 alyva 

Bandymo ant stendo 
rezultatų palyginimas

su pramonės šakos 
reikalavimais
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Energetikos sektorius renkasi „Q8Oils“ alyvas. Didelė patirtis 
šioje sudėtingoje rinkoje ir mūsų novatoriška MTEP programa 
leidžia nuolat optimizuoti mūsų produktus, skirtus stacionariems 
dujų varikliams, dujų ir garo turbinoms, kompresoriams, 
laivų varikliams ir kitoms energetikos reikmėms. 

Alyvos dujiniams 
varikliams  

Mūsų alyvų dujiniams varikliams technologijos pasitvirtino ir 
alyvos sėkmingai naudojamos mūsų klientų varikliuose pasta-
ruosius 25 metus. Mūsų „Q8 Mahler“ alyvų linija yra geriausias 
tepimo sprendimas augančiam skaičiui didelio efektyvumo 
variklių, kuriems reikia: 

• Didelio atsparumo oksidacijai ir nitrifikavimui, 
 kad tarnautų ilgai
•  Mažo peleningumo ir atsparumo per ankstyvam užsidegimui
• Didelio atsparumo dilimui, kad nenusidėvėtų vožtuvo lizdas; 
• Gerų rūgščių neutralizavimo savybių, kas pasiekiama išlaikant 
 aukštą bendrą šarmų kiekį. 

Turbinų alyvos 
Mūsų „Q8 Van Gogh“ ir „Q8 Volta“ serijų produktai skirti duji-
nėms, garo ir vandens turbinoms. Didelis šių alyvų oksidacinis 
stabilumas užtikrina patikimą turbinų darbą, jos pasižymi pui-
kiomis vandens atskyrimo savybėmis ir mažai putoja.  Darbui 
labai aukštame slėgyje skirtos alyvos (EP grupė) kartu su pava-
rų dėžių alyvomis apsaugo turbinas nuo susidėvėjimo. OĮG pa-
tvirtintų mūsų turbinų alyvų kokybė viršija pagrindinių turbinų 
gamintojų keliamus kokybės reikalavimus.  

Kompresorių 
alyvos 

Mūsų technologiškai patobulintos kompresorių alyvos pageri-
na dujų, oro ir šaldymo kompresorių charakteristikas.  Mūsų 
produktai saugo kompresorius nuo dėvėjimosi, užtikrindamos 
atsparumą oksidacijai ir šiluminį pastovumą. Kompresorių aly-
vą galima keisti rečiau ir taip išvengti prastovų dėl techninės 
priežiūros.   „Q8Oils“ alyvų asortimentas lavai platus nuo mi-
neralinių iki visiškai sintetinių alyvų. Jos visos atitinka ir turi 
net geresnes charakteristikas, nei to reikalauja pramonės stan-
dartai. 

Alyvos jūriniams varikliams  
„Q8Oils“ jūrinių variklių alyvos sukurtos įvairių kategorijų lai-
vams, įskaitant vidaus vandenų, žvejybos atviroje jūroje ir pra-
moginius laivus.  „Q8Oils“ yra idealus partneris šiame rinkos 
segmente dėl plataus tepimo produktų asortimento bei tech-
ninių žinių ir patirties. 

Energetika 
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Patvirtinimai  
„Q8Oils“ yra naujovių lyderis naujų variklių kūrimo ir sprendimų besikeičiančiai rin-
kai paieškos srityse. 

Mes palaikome glaudžius santykius su OĮG ir gauname savo produktų patvirtini-
mus. 

Techninė pagalba 
Energetikos sektoriuje „Q8Oils“ yra nepa-
keičiamas technikos ekspertas, randantis 
tinkamus sprendimus. Mes esame tinka-
mo alyvų parinkimo ir mechaninės srities 
ekspertai ir konsultantai. Mechanizmų 
darbinės sąlygos yra labai skirtingos, o 
„Q8Oils“  gali patarti, kokia alyva būtų tin-
kamiausia jūsų reikmėms. Klientams taip 
pat naudinga „Q8Oils“ laboratorinės ana-
lizės programa, kuri padės jums pasiekti 
didžiausią produktyvumą ir patikimą įren-
ginių darbą. Mes atliekame visokeriopą 
„Q8Oils“ produkcijos kokybės kontrolę ir 
teikiame techninę pagalbą. Be to, mes siū-
lome mokymus ir kvalifikacijos kėlimą pro-
duktų kokybės ir naftos perdirbimo srityje.  

Kuwait standartinė laboratorinės 
analizės paslauga (KLAP) 
„Q8Oils“ siūlo papildomas paslaugas, įskaitant alyvos laboratorinę analizę ir bū-
klės stebėseną. Mes analizuojame klientų alyvos mėginius ir, remdamiesi savo 
ilgamete patirtimi, pateikiame ataskaitas ir rekomendacijas dėl optimalios 
alyvos konkrečioms sistemoms, varikliams, 
transporto priemonėms ir mechanizmams.    

Mūsų inžinieriai gali ištirti  visą eilę alyvos 
parametrų, įskaitant klampumą, bendrą 
šarmų kiekį (TBN), bendrą rūgščių kiekį 
(TAN), pH, oksidacijos laipsnį, nitratų kon-
centraciją, vandens kiekį ir indukuotą plaz-
mą (ICP). 

Atvejo analizėAlyvos „Q8 Mahler GR5“ 
panaudojimo sprendimas  
„Q8 Mahler GR5“ yra galingų dujinių variklių alyva, gaminama iš III grupės bazinės alyvos. Ši alyva specialiai sukurta, 
kad būtų atspari oksidacijai ir užtikrintų stūmoklių / degimo kameros vamzdžių apsaugą nuo užteršimo esant aukš-
tai stūmoklio žiedų temperatūrai. „Vinderup VARMEVÆRK“ įmonėje Danijoje buvo atliktas 10 000 valandų ban-
dymas. Mūsų „Q8 Mahler GR5“ alyva kliento variklyje papildomai tarnavo daugiau nei 4 000 val. nekeičiant 
filtro.  Variklio būklė po 10 000 val. darbo buvo puiki. Tame pačiame variklyje, varomame tokios pačios 
kokybės dujomis ir dirbančiame tokiomis pačiomis sąlygomis, kuriame buvo  naudojama konkurentų 
A markės alyva, keičiant filtrus kas 500 val., alyvos tarnavimo laikas buvo 1 500 val. Bendro šarmų 
kiekio išlaikymo rezultatai parodyti diagramoje. 

Klientų 
reikalavimai 

• Ilgesnis alyvos keitimo intervalas 
• Mažiau nuosėdų

• Švarus variklis

Rezultatai 
+150 % ilgesnis alyvos keitimo intervalas

+ 200 % ilgesnis filtro tarnavimo laikas

Sumažėjo kliento sąnaudos ir pagerėjo variklio darbas.  

Patenkinti visi kliento poreikiai. 

OĮG gamintojo patvirtinta konkurento A markės alyva

Alyvos keitimo intervalas 
1 500 val.

Alyvos keitimo 
intervalas +4 000 val.

Q8 Mahler GR5

Alyvos tarnavimo laikas

Produktų tobulinimas 
Mums labai svarbi mūsų tyrimų ir plėtros programa, kadangi ja remiasi visa mūsų gamybos ir prekybos veikla ir ji yra svarbiausiais 
mūsų inovatyvių produktų ir paslaugų strategijos elementas. Įmonės tyrimų ir technologijų laboratorijoje eksperimentuoja aukštos 
kvalifikacijos mokslininkai, kurdami ateities techninius reikalavimus atitinkančius produktus, kurie patenkintų klientų poreikius ir 
atitiktų vis griežtėjantį aplinkosaugos reglamentavimą. 

Mūsų MTEP komanda kuria individualizuotas alyvų formules ir specialius priedų derinius galingiems energetikos sektoriaus mecha-
nizmams.
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Skysčiai metalo apdirbimui yra labai sudėtingi dėl savo che-
minės sudėties ir aplinkos, kurioje jie naudojami. Medžiagų ir 
darbų įvairovė verčia kurti specialią receptūrą. Reikia turėti 
platų asortimentą produktų, kad klientai galėtų pasirinkti ge-
riausiai jų darbo specifikai tinkantį metalo apdribimo skystį. 
„Q8Oils“ netgi kuria individualizuotus produktus specialiems 
metalo apdirbimo poreikiams patenkinti. 

Metalo apdirbimas 

Vielos ir vamzdžių 
tempimas  

Viela elektros laidams, kabeliams, spyruoklėms, popieriaus sąvar-
žėlėms ir kitokioms reikmėms tempiama per kelis tiglius, ir tam 
reikia specialių tepimo produktų. „Germ-Allcard“ yra „Q8Oils“ su-
kurta tirpių ir švarių alyvų serija spalvotųjų metalų strypų, vielos ir 
vamzdžių tempimo ir valcavimo darbams.     

Metalo apdirbimas 
Metalo apdirbimui įvairiais įrankiais ir aukštos kokybės produkci-
jai, poveikio žmogui ir aplinkai požiūriu, gauti reikalingi subalan-
suoti ir technologiški pjovimo skysčiai. 

Grūdinimas 
Būdingą metalo mikrostruktūrą lemia metalų grūdinimas po kai-
tinimo.   „Q8Oils“ metalo grūdinimo skysčių asortimentas leidžia 
kontroliuoti metalo atšalimo greitį ir bendrą paviršiaus kokybę, 
tuo pačiu užtikrinant reikiamą saugumą.  

Šaltas valcavimas 
Svarbiausias reikalavimas šalto valcavimo alyvoms – sumažinti 
siūlės storį ir užtikrinti gerą paviršiaus apdirbimo kokybę. „Q8Oils“ 
turi šalto valcavimo alyvų seriją „Q8 Bach R“ juodųjų ir spalvotųjų 
metalų gamybai. Šios alyvos tinka visų tipų metalo gamykloms ir 
turi pagrindinių valcavimo fabrikų patvirtinimus.   

Apsauga nuo korozijos 
Metalų korozija yra labai aktualus klausimas, kurio tinkamai neiš-
sprendus gali kilti rimtų problemų. „Q8Oils“ antikoroziniai produk-
tai saugo nuo rūdžių susidarymo ir užkerta kelią metalo gaminių, 
mechanizmų dalių ir įrankių korozijai. 

Metalo liejimas 
Energijai imlus metalinių dalių liejimas reikalauja daugybės įvai-
rių tepimo funkcijų, o liejimo skysčiai naudojami skirtinguose 
proceso etapuose. „Q8Oils“ metalo liejimo skysčiai išskaido karštį, 
tepa darbinį paviršių ir apsaugo įrankius bei gatavą produkciją 
nuo dėvėjimosi. 
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Pirmaujanti pozicija produktų 
kokybės srityje 

„Q8Oils“ mokslininkai turi daug specializuotos įrangos bei reikiamas žinias ir patirtį in-
dividualiems sprendimams kurti ir tenkinti pačius ypatingiausius klientų poreikius. 

Mūsų įmonės kertinė veikla susijusi su molekulių atranka ir aukščiausios kokybės tepimo 
produktų formulių kūrimu, nes mes siekiame padėti verslui ir savo klientams įveikti jiems 
kylančius iššūkius. 

Inovacijos 
„Q8Oils“ metalo apdirbimo skysčiai – tai ilgiau nei 100 
metų trunkanti produktų kūrimo ir jų naudojimo patirtis.  
Mūsų chemikai ir produktų technologai kuria įvairių spe-
cifikacijų alyvas skirtingoms reikmėms, vadovaudamiesi 
unikaliu, moderniu ir pažangiu požiūriu.  Mes kuriame iš-
manius produktus, kurie prailgina įrankių tarnavimo laiką ir 
sumažina eksploatacijos sąnaudas, tuo pačiu pranokdami 
reikalavimus, kylančius dėl aukštesnio skysčio slėgio, dides-
nio pjovimo greičio, naujų medžiagų, įrankių ir technolo-
gijų. 

Saugumas 
Pliūpsnio temperatūra rodo, kada skystis gali užsidegti. Optimi-
zuotos „Q8Oils“ tepimo skysčių receptūros produktų pliūpsnio 
temperatūra yra aukštesnė, tad dirbti su jais saugiau, nes mažes-
nė užsidegimo grėsmė.   

 

Aplinką saugantys produktai 
Savo receptūroje mes naudojame iš natūralių išteklių gaunamas 
molekules. Taigi, mūsų tepimo sprendimai yra ekologiškesni ir 
tvaresni. 

Q8 Bach XNRG 15 >

Atvejo analizėQ8 Brahms 5790
Kliento reikalavimai 
Prailginti šalto liejimo mašinų techninės priežiūros intervalą. 

• Klientas •  Mašinos
 „BF“ yra Prancūzijos „BVS grupės“ (bvs-group.com)   „Jankowski“ vielos tempimo mašina.
 įmonė. „BF“ gamina tvirtinimo elementus 
 (standartinius ir suvirinimo varžtus) šaltojo kalimo būdu. 

• Procesai •  Medžiagos 
 Vielos tempimas  (Ø min = 5.5 mm, Ø max = 14 mm).   Fosfatinio plieno viela 
   (21MB3, 17MB5, 20MB5, FR15). 

„Q8Oils“ sprendimas 
„Q8Oils“ metalo apdirbimo skysčių specialistai parinkto labai aukštų eksploatacinių savybių produktą „Q8 Bra-
hms 5790“, kuris tepa, o ne muilina ar sukuria žele sluoksnį.   Produktas lengvai naudojamas ir lengvai paša-
linamas. Ši priedų technologija užtikrino puikias eksploatacines savybes šalto liejimo procesuose ir pakeitė 
produktus su chloru.  

Rezultatai 
Didžiausias „Q8 Brahms 5790“ tepimo skysčio privalumas yra tame, kad jis neužteršia šalto kali-
mo mašinų.  Didesnė dideliam slėgiui atsparių priedų koncentracija pagerina mašinų eksploa-
tacines charakteristikas. 



Biologiškai
skaidūs tepimo 
produktai 
Žemės ūkyje, vandenyje ir miške naudojamų mecha-
nizmų ir įrangos tepimo produktai turi būti biologiškai 
skaidūs, kad neužterštų vandens, augmenijos ir dirvo-
žemio.  „Q8Oils“ turi pakankamą aplinką tausojančių 
tepimo produktų įvairovę.   

Su maistu 
suderinamos alyvos 
„Q8Oils“ turi tepalų ir alyvų mechanizmams ir įrengi-
niams, kurių dalys gali turėti tiesioginį sąlytį su maistu. 
Speciali šių produktų formulė užtikrina eksploatacinį 
efektyvumą ir saugumą. 

Transformatorių 
alyva  
„Q8Oils“ transformatorių alyva suteikia didelį atsparu-
mą oksidacijai, turi didelį dielektrinį stiprį, mažą sklai-
dos koeficientą ir gerą šiluminį laidumą, ko reikia trans-
formatorių eksploatacijai. 

Šilumos perdavimo
alyvos 
„Q8Oils“ turi asortimentą specialių alyvų, skirtų šilumos 
perdavimo sistemoms, kai alyvos temperatūra siekia 
330°C.  

Tepalai  
 
Nors dauguma tepalų yra ličio muilo tepalai, „Q8Oils“ 
taip pat siūlo specialius tepalus, pasižyminčius šiomis 
savybėmis: eksploatacija aukštoje / žemoje tempera-
tūroje, atsparumas vandeniui, biologinis skaidumas, 
suderinamumas su maistu, suderinamumas su agresy-
viomis medžiagomis, maža trintis ir kt. 

Alyva klojiniams  
  
„Q8Oils“ klojiniams skirtos alyvos chemiškai reaguoja 
klojinio ir betono lietimosi vietoje ir taip ne tik palen-
gvina klojinio atskyrimą, bet ir padengia sugeriančių ir 
nesugeriančių klojinių paviršių. 
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Bendroji 
pramonė 
„Q8Oils“ turi rinktinių tepimo produktų įvairioms pramonės ša-
koms. Juos renkasi didžiausi pasaulio gamintojai, kadangi šie tepi-
mo produktai neturi sau lygių, kai reikia apsaugoti pačias svarbiausias 
mechanizmų dalis, užtikrinti jų nepriekaištingą darbą ir prailginti mechaniz-
mų tarnavimo laiką. 

Pramoninių pavarų 
alyvos 
„Q8Oils“ pramoninių pavarų alyvų asortimentas spe-
cialiai sukurtas įveikti šiuolaikinės pramonės iššūkius, 
kai nuolat didėja energijos produkcija, o pavarų dėžės 
tampa vis mažesnės.   Tai reiškia, kad mūsų nuo dilimo 
apsaugantys tepimo produktai pranoksta vis griežtė-
jančius šiuolaikinėms pavaroms keliamus reikalavimus .  

Cirkuliacinių 
sistemų alyvos 
Šios įvairios paskirties alyvos naudojamos popieriaus 
ir plieno gamyklose.  Mūsų cirkuliacinių sistemų alyvos 
puikiai atskiria vandenį ir turi riebinimo priedų, kurie 
saugo nuo sulipimo ir sumažina trintį. 

Hidrauliniai 
skysčiai 
Mūsų pažangūs hidrauliniai skysčiai atsparūs aukštam 
slėgiui, labai aukštoms ar žemoms temperatūroms ir 
turi nuo ekstremalaus slėgio apsaugančių priedų, už-
kertančių kelią dilimui. „Q8Oils“ hidraulinių alyvų asor-
timentas yra labai platus kokybės ir klampumo požiū-
riu.  Asortimente yra ir mažiausiai aplinką žalojančių 
hidraulinių skysčių. 

Pneumatinių įrankių
ir mechanizmų alyvos   
Pneumatiniai įrankiai ir uolienų gręžimo įrenginiai eks-
ploatuojami ekstremaliomis sąlygomis. Mūsų pneuma-
tinių įrankių ir mechanizmų alyvos puikiai saugo nuo 
dilimo, rūdžių ir korozijos netgi vandens kondensato 
aplinkoje.  Šios alyvos yra geriausias pasirinkimas, nes 
jos puikiai saugo įrankius ir mechanizmus nuo apledėji-
mo ir yra atsparios išplovimui vandeniu. 

Riebalų šalinimo 
skysčiai  
Riebalų šalinimo skysčiai naudojami darbastalių ir 
alyva arba tepalais išteptų dalių valymui. Dėl aukštos 
pliūpsnio temperatūros ir gero biologinio skaidumo, 
mechanizmų, automobilių ir dirbtuvių grindų valymui 
skirti „Q8Oils“ riebalų šalinimo skysčiai yra saugūs nau-
doti bet kokioje aplinkoje.   

Grandinių 
alyvos 
Grandinėms tepti reikalingos specialios alyvos. Mūsų 
grandinių alyvų formulė užtikrina didžiausią grandinių 
apsaugą ir garantuoja patikimą nepertraukiamą jų 
eksploataciją.   Specialiai sukurta nuo dilimo apsau-
ganti cheminė formulė ir bazinė alyva leidžia labai su-
mažinti nuosėdų susidarymą, užtikrina puikų tepimą ir 
apsaugo nuo korozijos.  



Konsultacijos dėl inovatyvaus 
valymo 
„Q8Oils“ yra tarptautinis žinių centras, kuriame dirba įvairios pa-
skirties alyvų ir tepalų ekspertai ir specialistai.  Mes norime pasida-
linti savo patirtimi ir žiniomis apie mechanizmų ir sistemų valymą. 
Mūsų ekspertai parenka tinkamiausią produktą ir paaiškina, kaip 
juo valyti jūsų įrenginį. Mes konsultuojame viso valymo proceso 
metu, kad prastovos būtų kuo trumpesnės, o išvalytas įrenginys 
veiktų kaip naujas. 
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Produktų 
išmanymas

Pramonės sektorių 
konsultavimas 
Kiekvienas gamintojas ir klientas turi individualių poreikių, tad 
„Q8Oils“ siūlo individualaus konsultavimo paslaugas. Mūsų verslo 
konsultantai pasiūlys jūsų verslui tinkamiausią sprendimą. Ilga-
metę patirtį įvairiuose pramonės srityse turintys konsultantai turi 
gilias žinias ir kompetenciją, kurios padės jums siekti savo tikslų. 
Nedvejodami kreipkitės, ir mes atliksime profesionalią analizę bei 
apskaičiuosime jūsų įrenginio eksploatacijos pridėtinę vertę, efek-
tyvumo padidėjimą ir sąnaudų sumažinimą. 

Techninė 
pagalba  
„Q8Oils“ klientų aptarnavimo skyrius teikia efektyvias ir lanksčias 
paslaugas jūsų poreikiams patenkinti. Mes artimai bendradar-
biaujame su savo klientais, kad rastume geriausią sprendimą, ap-
jungdami tvirtas technines žinias su įsipareigojimu ir atsakomy-
be.  Mūsų profesionalių produkto inžinierių komanda pasiruošusi 
atsakyti į visus jūsų techninius klausimus. Jie patars dėl produktų 
naudojimo sričių, specifikacijų, saugos reikalavimų ir kitų dalykų. 



Marketingas ir 
komunikacija 
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Skaitmeninės 
platformos   

Tinklalapis 
Tepimo produktų rinka nuolat vystosi: kuriami nauji produktai naujausiems sudėtingiems įrenginiams pagal teisės aktų reikalavimus 
mažinti emisiją ir degalų sunaudojimą.  Tam reikalingos žinios, o mes galime suteikti klientams naujausią informaciją apie produktus, 
pateikti jų parinkimo įrankius ir jų sėkmingo naudojimo pavyzdžius iš mūsų klientų praktikos.  

1. Pasirinkite tinkamą produktą: Naudodamiesi mūsų produktų rekomendacijų įrankiu rasite tinkamiausią jūsų poreikiams alyvą, 
tepalą ar skystį. Rekomendacijų įrankis sudarytas pagal automobilių markę, modelį, pagaminimo metus ir oficialias OĮG specifikacijas. 
2. Susipažinkite su plačiu mūsų produktų asortimentu: Atraskite mūsų aukštos kokybės produktų asortimentą įvairiems rinkos se-
gmentams: automobiliai, energetika, metalo apdirbimas ir bendroji pramonė. Radę savo reikmės tinkamiausią produktą, parsisiųskite 
produkto duomenų lapą (PDL) arba medžiagos saugos duomenų lapą (MSDL). Šiame PDL rasite visą reikiamą informaciją: produkto 
charakteristikas, aprašymą, panaudojimo sritis, naudą ir jo specifikacijas. 

 www.Q8Oils.com

Ekspertų platforma 
„Q8Oils“ turi  kelis dešimtmečius kauptą kompetenciją ir patirtį produktų gamybos ir pritaikymo srityje, kuria mes mielai dalinamės su 
savo klientais ir dalininkais. „Q8Oils“ ekspertų platformoje rasite daug naudingos informacijos įvairiomis temomis. Platforma padės 
jums tobulinti technines žinias ir sekti tepimo produktų vystymo ir pritaikymo naujienas. Čia rasite produktų pristatymus, konkrečių 
klientų atvejų analizes, atsiliepimus, rinkos ir pramonės tendencijas ir daug kitos įdomios informacijos. 
 

Verslo partneriai 
Mes esame partneriai tepalų versle. Savo tikslus galime pasiekti tik glaudžiai bendradarbiaudami su visais savo partneriais, 
– nuo tiekėjų iki klientų ir kitų suinteresuotų šalių. Tuo tikslu mes siūlome įvairius pagalbos įrankius keturiose srityse: 

1 / Prekių ženklas 
Mes siūlome aukštos kokybės firminę įrangą, įrankius, rūbus, re-
klamos ir rėmimo prekes ir produktus.  Jie padės perduoti žinią 
jūsų klientams ir partneriams apie aukštos kokybės ir gerai žino-
mą prekių ženklą.  

2 / Įrankiai
Mes siekiame, kad klientas įsigytų tinkamiausią produktą su ge-
riausiu aptarnavimu. Tam mes turime visą eilę įrankių ir būdų, 
kurie jums padės rasti tinkamiausią sprendimą ir tiekti konkre-
čius poreikius atitinkantį produktą. 

3 / Mokymas
Būtina žinoti naujausias tepimo produktų rinkos tendencijas, 
naujų variklių specifikacijas ir jiems keliamus reikalavimus. Mūsų 
technikos ir komercijos inžinieriai teikia pagalbą, moko ir konsul-
tuoja, perduoda mūsų parengtą mokymo medžiagą. 

4 / Komunikacija
Mes suvokiame aiškios komunikacijos su darbuotojais, klientais, 
partneriais ir suinteresuotomis šalimis svarbą, nes ji užtikrina 
saugą, gamybos efektyvumą ir komercinę sėkmę. „Q8Oils“ turi 
konkrečius įrankius, kad suteiktų jums pagalbą paramą kiekvie-
nu konkrečiu atveju.  

www.expert.Q8Oils.com 
http://www.linkedin.com/company/Q8Oils


