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RUSYA’DAKİ ÜRETİCİLER ARASINDA EN GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

 
İNOVASYONLAR VE ULUSLARARASI DENEYİM

NAKLİYECİLER TARAFINDAN KULLANILAN:
MERCEDES BENZ KAMYONLAR VOSTOK; AVTOTOR 

OTOMOBİL ŞİRKETLERİ ; GAZ; KAMAZ; 
ROSTSELMASH ŞİRKETLER GRUBU.

ÜRÜNLERİNİ TEDARİK ETTİĞİ
  ÜLKE SAYISI

‘DEN FAZLA
OLAN 
BİR ŞİRKET50

Petrol, yağlar ve sıvılar,  
JSC Gazpromneft’in uzmanlık alanı 

Gazpromneft - Lubricants, Ltd.  2007 
yılı kasım ayında kuruldu ve piyasadaki 
teknolojik lider olarak yerini korumakta  
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ARGE MERKEZİ

 MOTOR SEKTÖRÜ İÇİN
ÜRÜN GELİŞTİRMEYE ATANMIŞ BİR 

TON YAĞ 
ÜRETİMİ

YILLIK

500 000
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INNOVATIONS AND INTERNATIONAL EXPERIENCE



ÜRETİLEN YAĞ ÇEŞİTLERİ

ARABALAR, MOTORLAR VE TİCARİ ARAÇLAR İÇİN

motor yağları
şanzıman yağları
ATF
Gresler

MODERN ARAÇLAR VE ÜRETİCİLER İÇİN
PREMİUM MARKA

OZSM

Baz yağ ve yağlar için, üretim,
karışım, paketleme merkezi

YANOS
Baz yağ 
üretim tesisi

Gazpromneft Yağ Merkezi Italya
Üretim, Karışım ve Paketleme Merkezi

NIS Petrol ve Yağlar
Karışım ve Paketleme

MZSNM
Paketleme Merkezi

Fryazino

Moskova

Yaroslavl

Omsk

Bari

Novi Sad

ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 AND OHSAS 18001
SERTİFİKALARI MEVCUT

RUSYA
İTALYA
SIRBİSTAN

•

ÜRETİM 
TESİSLERİ
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•

•

‘da toplam 5 adet 
üretim tesisi

5

fren yağları
soğutucular
İki zamanlı motorlar için yağlar



ŞİRKET MARKALARI

MODERN ARABALAR VE
TİCARİ ARAÇLARA HİZMET İÇİN
PREMIUM ÜRÜNLER

 
 

 
 

ÜST SEGMENT İÇİN DİZAYN EDİLMİŞ
MOTOR YAĞLARI VE SERVİS SIVILARI 

•  İtalya ve Rusya’da üretim tesisleri
•  Uluslararası motor üreticileri tarafından 250’den fazla onay

 
•

 

50’den fazla ülkeye satış

•  Ülke lideri bir marka
•  En modern üretim tesislerinde yapılan üretim

•  İyi tanınan bir marka
•  Uluslarası araç üreticileri tarafından onaylar
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COMPANY BRANDS



162MLN

€

İNOVATİF TEKNOLOJİLER 
VE ÜRÜN GELİŞTİRMEYE 

2008 2009 2010 2011 20132012 2014

Ralli yarışlarıı koşulları, teknolojilerini kalıcı olarak
 iyileştirmek için ve şirketin ürünlerini test etmek için eşsiz
 bir fırsat sunuyor. G-Energy Racing yağları ralli yarışlarında
 başarıyla test edildi ve “Dakar - 2014, 2015” ralli 
maratonlarında kendisini çok iyi gösterdi.

Ana ürünlere ek olarak, BBP, arabalara, kamyonlara ve kamyonetlere 
profesyonel hizmet için ful sentetik motor yağlarından - G-Energy Servis Ağı, 
enerji verimliliği yüksek sentetik motor yağlarından modern yağlara kadar 
uzanan geniş bir ürün yelpazesini Japonya ve diğer Asya ülkelerinde 
geliştiriyor -- G-Energy Uzak Doğu

 
 

 

Gazpromneft - Yağlar, Dünya’nın önde gelen OEMlerinin ihtiyaçlarına 
karşılık vermek için, en yüksek teknolojileri üreterek çalışır 

Bari Blanding Plant (BBP), Chevron’dan alınmış olup, 
ürün geliştirmek ve  teknolojiler üretmek için 
geliştirilmiş, gelişmiş bir platformdur

YATIRIM

Gazpromneft - Lubricants, profesyonel yarış ve spor otomobiller için özel olarak geliştirilen G-Energy Racing 
adlı özel 100% sentetik yağ aralığını piyasaya süren ilk Rus pazarı oldu. G-Energy Racing yağları motor aşınmasına
 karşı maksimum koruma sağlar ve motor parçalarını yarış için tipik olan en yüksek yük koşullarında tortulara
 karşı etkili bir şekilde emniyete alır.
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STRATEJİK ORTAKLIK

Strategic cooperation:

Gazpromneft - Madeni yağlar, otomotiv
 üreticileriyle işbirliğine, müşterilerin bireysel
 ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler geliştirmenin y
anı sıra, yağlama maddelerinin teknik bakımı, 
izlenmesi ve kalite kontrolüne özel önem veriyor.

 

 
 

Gazpromneft – Lubricants is a technological 
leader in the lubricants market. Thanks to modern
 scientific and high-tech industrial base the 
company develops and manufactures high-quality
 products that meet most stringent international 
quality standards.
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STRATEGIC PARTNERSHIP



Gazpromneft - Madeni yağlar ve üretim tesisleri ISO 9001, ISO 14001, ISO 16949 ve OHSAS 
18001 gerekliliklerini karşılar. Gazpromneft - Madeni Yağlar, aktif bir şekilde işbirliği yapmayı ve
 teslim etmeyi sağlayan ISO / TS 16949 ile uyumluluk sertifikası alan tek Rus şirketidir. 
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden konveyör için ürünleri.

STANDARTLARA
 UYGUNLUK

ISO 9001
ISO 14001

ISO/TS 16949
OHSAS 18001

ULUSLARARASI ÜRETİCİLER 
TARAFINDAN VERİLEN ONAYLAR
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EP KATKISI

ANTİ-AŞINMA
KATKISI

ANTI-PASLANMA 
KATKISI

ÇALKALANMA VE
DISPERSAN KATKISI

SÜRTÜNME
KATKISI

VİSKOZİTE
KATKISI

HER DURUMA ADAPTE OLUN

Gazpromneft - Lubricants Ltd.'nin tüm ürünleri birlikte geliştirilmiştir. G-Energy üretiminde, 
kusursuz kalitelerini garanti eden, sadece yüksek kaliteli baz yağlar ve en güçlü dünya üreticilerinin
 etkili katkı paketleri kullanılır. G-Energy yağlarında kullanılan benzersiz adaptif teknoloji ACF, 
gerekli katkı maddelerini gereken şekilde aktive ederek motorun nasıl kullanıldığına bağlı olarak 
gelişmiş performans özellikleri sağlar, böylece tüm parçalar ve montajlar için maksimum koruma sağlar.

AKTİF 
PARÇALAR
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ADAPTATION TO ANY SITUATION



YÜKSEK PERFORMANS 
MODU

ŞEHİR MODU 

BANLİYÖ MODU

•  motor ağır değişken
yükler aralığında çalışıyor.

•  motor maksimum 
dönme aralığında çalışıyor

•  sık duruşlar, hızlanmalar 
ve yavaşlamalar  

•  rölantide çalışma veya 
durmalar

•  motor optimum sıcaklıkta 
çalışır

•  uzun süreli, yüksek hızlı ve
mesafeli sürüşler için

•  motor nominal güç 
aralığında ve optimum
 devir aralığında çalışıan sürüşler
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ŞIK MARKA

G-Enerji tarzı, otomobil tarzı ve endüstriyel
 tasarımın geliştirilmesinde bir dünya lideri 
olan Giugiaro Design tarafından yapılan teneke
 kutunun eşsiz ve zarif tasarımında ifade edildiği 
gibi liderlik, güç, yüksek başarılar, 
dinamikler ve hızdır.

2010 yılında, G-Energy motor yağlarının reklam
 kampanyasında iyi bilinen bir İngiliz aktör 
Jason Statham oldu. “The Transporter”, “Snatch”, 
“Lock, Stock and Two Smoking Varel” filmleriyle 
Rus izleyicileri tarafından bilinen Jason Statham'ın 
kahraman görüntüsü, G-Energy markasının aktif 
ve dinamik imajına tam olarak karşılık geliyor.
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STYLISH BRAND



 
TASARIM VE MARKADA, GELİŞMİŞ ÜRETİM 
TEKNOLOJİLERİ VE ÇÖZÜMLERİ

MOTOR SPORLARI  
 G-Energy markalarının vazgeçilmez bir parçasıdır 

Rusya Kupası ve Rusya Şampiyonasının partneriyiz.

G-Energy Takımının partneri
EN İYİ 5 “Dakar-2015” ralli maratonu, SUV yarışması, Rusya şampiyonluğu ve Dünya Kupası galibiyeti, 2014 yılı 

MAZ-SPORTavto takımı ortağı.
EN İYİ 10 “Dakar-2015” ralli maratonu,  kamyonlar kategorisinde.
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G-Energy  
Servis Hattı

Profesyonel araç bakımı için
 özel motor yağları.

Garanti ve garanti sonrası dönemlerde hem benzinli hem de dizel motorlarla donatılmış otomobillerin, hafif 
kamyonetlerin ve minibüslerin profesyonel bakımı için tasarlanmıştır. Dünyanın önde gelen motor endüstrisi
 üreticilerinin en son gereksinimlerine uygun olarak geliştirilen tamamen sentetik motor yağlarından oluşur. 
Ürün performans özellikleri, resmi onaylarla onaylanır.

G-Energy Uzak Doğu
Japonya, Kore ve Amerika’da 
üretilmiş araçlar için ful sentetik 
motor yağları.

Japon, Kore ve Amerikan otomobillerinin en yeni benzinli motorlarında kullanılmak üzere tamamen sentetik 
kaynaklardan tasarruf sağlayan motor yağlarının özel olarak tasarlanmış ürün serisi. Performans özelliklerinin 
ILSAC GF-5 veya daha önceki şartnamelerin gerekli olduğu Amerikalı üreticilerin benzinli motorlarında 
kullanılması önerilir. Mükemmel operasyonel performans ve enerji tasarrufu, genel olarak aşınmaya karşı 
motor koruması ve özellikle turboşarj sistemlerinin gösterilmesi, en modern emisyon kontrol sistemleri 
ile tam uyumludur. Alternatif yakıtlar (biyo-etanol) üzerinde çalışırken kullanılabilir. Performans seviyesi, 
SN ve ILSAC GF-5 spesifikasyonunun geçerli API lisansı ile onaylanır (Kaynak Koruması).

G-Energy F Synth
Sentetik ürünler hattı.

Modern emisyon kontrol sistemlerine uyumluluk da dahil olmak üzere, benzinli ve dizel motorlarla 
donatılmış, Avrupa, Amerika ve Japon üretiminin modern binek otomobillerinin kütle segmenti için 
tasarlanmış tamamen sentetik (F Synth - tamamen sentetik) motor yağları. En yüksek performans, 
Daimler, Ford, BMW, Volkswagen gibi önde gelen otomobil üreticileri tarafından onaylanmaktadır. 
Üreticinin önerileri doğrultusunda Longlife servis yağları olarak kullanılabilir.

G-Energy S Synth
Yarı sentetik
motor yağları.

 

Dünyanın en yaygın viskozite derecesine sahip yarı sentetik (S Synth - yarı sentetik) motor yağları, 
benzinli ve dizel motorlu Avrupa, Amerika ve Japon üretimi otomobiller için tasarlanmıştır. 
Daimler ve Volkswagen tarafından onaylanmıştır.

G-Energy Expert
Birleşik motor yağları. 

Üniversal yarı sentetik motor yağları, API SL / CF sınıfı uygulanabilir yağlama maddeleri ile veya daha önceki
 teknik özelliklere sahip ithal ve yerli otomobillerin benzinli ve dizel motorlarında (turboşarjlı ve turboşarjsız)
 kullanım için tasarlanmıştır.

G-Energy  
Flushing Oil

Flushing oil.

Evrensel yağlama yağı, motorun yağ değiştirilmesinden önce sökülmeden araçların içten yanmalı motorlarının
 yağlama sistemlerinin temizlenmesi için tasarlanmıştır. Karterleri, yağ alıcılarını, yağ hatlarını ve diğer motor 
parçalarını tortu, çamur ve cilalara karşı temizler.

G-Energy  
Antifriz

Soğutucular ve servis sıvıları.

G-Energy Antifriz soğutucuları, benzinli ve dizel içten yanmalı motorların soğutma sistemlerinde kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır ve dört üründen oluşur: G-Enerji Antifriz SNF (Silikat Nitrit İçermeyen), G-Enerji Antifriz NF
 (Nitrit Ücretsiz), G-Enerji Antifriz ve G Enerjisi Antifriz HD. Endüstri liderlerinden biri tarafından üretilen, bir
 dizi katkı maddesi içeren etilen glikol temelinde geliştirilen soğutucu maddeler, otomobil soğutma sistemini 
ve motoru donmaya, kaynamaya, korozyona ve kavitasyona karşı korur. Daimler, Deutz, Deutz-MWM, MAN, DAF, 
AvtoVAZ tarafından onaylanmıştır.

G-Box
Yolcu arabaları için şanzıman yağları. 

Otomobil, otobüs ve ticari araçların mekanik dişlileri için sentetik ve yarı sentetik şanzıman yağlarının yanı sıra 
otomatik şanzımanlar için sıvı (G-Box ATF) ve hidrolik direksiyon sistemleri. En üst düzey işletme özellikleri, hem
 mekanik hem de otomatik olarak önde gelen şanzıman üreticilerinin ve değişkenlerin dişli kutularının onayları ve 
önerileri ile onaylanmaktadır. ZF, Voith ve MAN gibi üreticiler tarafından onaylanmıştır. Otomobil montaj tesislerinde 
kullanılır: Rusya Federasyonu topraklarında bulunan General Motors, Mercedes-Benz Trucks Vostock, ilk katın 
aktarma yağları olarak.

G-Energy Gres
Gresler. 

Seri, hub otomotiv tekerlek yatakları, pompa yatakları, jeneratör yatakları, üniversal mafsallar, yaylı mafsallar, 
kapı menteşeleri gibi motorlu taşıt bileşenlerinin ve aksamlarının bakımı için EP katkılara sahip çok amaçlı 
çok amaçlı gresler ve lityum kompleksi sabun içerir. , sabitleme menteşeleri, tahrik parçaları, kraliyet pimi ile 
birinci tekerleğe hizmet vermek üzere EP katkılı lityum sabunlu gres yağı ve EP katkı maddeleri ile lityum sabun
 bazlı gres yağı ve direksiyon dişlileri.

G-Profi
Ticari araçlar için motor yağları 

Hat, Euro 0 - Euro 6 çevre sınıfı ağır hizmet tipi dizel motorlarla donatılmış, makine kullanan çok çeşitli müşteriler 
için tasarlanmıştır. Bu seri, öncelikle servis istasyonlarında tercih edilen, hem kitlesel tüketicilere yönelik hem de 
sentetik ve yarı sentetik ürünleri içeren mineral ürünleri içermektedir. Hat, Lubrizol, Afton Chemical, Ininum, Chevron 
Oronite gibi madeni yağ üretimi teknolojilerinde Avrupalı liderlerle yakın işbirliği içinde geliştirildi. Ürünler, Avrupa'nın
 önde gelen üreticileri tarafından onaylanmıştır, İskandinav ülkeleri, geçerli bir API (Amerikan Petrol Enstitüsü) lisansına
 sahiptir. Çizgi, 5W-30 ila 15W-40 arasındaki çok çeşitli viskozite derecelerinde sunulmaktadır ve API CF-4'ten API CJ-4'e 
kadar bir kalite seviyesine sahiptir.

G-Truck
Ticari araçlar için şanzıman yağlarıı.

G-Truck, mekanik transmisyonlar, her şeyden önce ve en çok, otobüsler, inşaat, arazi ve ticari taşıtlar için, çok çeşitli
 sıcaklıklarda ve yüklerde çalışan ve aynı zamanda motorlu taşıtların mekanik dişlilerinde kullanılan sentetik ve
 mineral yağlardır. , minibüsler ve hafif kamyonlar. Mekanik dişli kutuları için yağlar, hipoid dahil farklı tipte bağlantılara
 sahip ağır hizmet tipi üst köprüler ve sınırlı kayma diferansiyelleri (LS - Sınırlı Kayma) içerir. MAN, Daimler, Scania gibi 
önde gelen otomobil üreticileri ve ayrıca ZF şanzıman düğümü üreticileri tarafından onaylandı.
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G-Energy  
Service Line

Dedicated engine oils range for 
professional vehicles servicing.

Designed for professional servicing of cars, light trucks and vans, equipped with both gasoline and diesel engines 
during warranty and post-warranty periods. It consists of fully synthetic engine oils, developed in compliance with the 
latest requirements of world’s leading motor industry producers. The product performance properties are confirmed 
by official approvals.

G-Energy Far East
Fully synthetic engine oils for 
vehicles manufactured in Japan, 
Korea and America.

A specially designed product line of fully synthetic resource-saving engine oils for the use in the latest gasoline 
engines of Japanese, Korean and American cars. 
Recommended for use in gasoline engines of American manufacturers, where performance qualities 
ILSAC GF-5 or earlier specifications are required. It shows excellent operational performances and energy 
conserving, engine protection against wear in general and of turbocharger systems in particular, is fully 
compatible with the most modern emission control systems.  It can be used when working on alternative 
fuels (bio-ethanol).  The level of performance is confirmed by the valid API license of category SN and ILSAC 
GF-5 specification (Resource Conserving).

G-Energy F Synth
The line of synthetic products.

The line of fully synthetic (F Synth - fully synthetic) engine oils, designed for the mass segment of modern 
passenger cars of European, American and Japanese production, equipped with gasoline and diesel 
engines, including compatibility with modern emission control systems. 
The highest level of performance is confirmed by the leading car manufacturers such as Daimler, Ford, BMW, 
Volkswagen. In accordance with the manufacturers’ recommendations can be used as Longlife-service oils.

G-Energy S Synth
Semi-synthetic  
engine oils.

The line of semi-synthetic (S Synth – semi-synthetic) engine oils of the world’s most widespread viscosity 
grade is designed for cars of European, American and Japanese production, equipped with gasoline and 
diesel engines. Endorsed by Daimler and Volkswagen.

G-Energy Expert
Multigrade  
engine oils.

The range of universal semi-synthetic engine oils is designed for use in gasoline and diesel engines (with 
and without turbocharging) of imported and domestic cars with applicable lubricants of API SL / CF class, 
or earlier specifications.

G-Energy  
Flushing Oil

Flushing oil.

Universal flushing oil is designed for flushing of lubrication systems of internal combustion engines of cars 
without disassembly before operative engine oil replacement. It cleans crankcases, oil receivers, oil lines 
and other engine parts against deposits, sludge and varnish.

G-Energy  
Antifreeze

Coolants and service fluids.

Line of G-Energy Antifreeze coolants is designed for use in cooling systems of gasoline and diesel internal 
combustion engines and comprises four products: G-Energy Antifreeze SNF (Silicate Nitrite Free), G-Energy 
Antifreeze NF (Nitrite Free), G-Energy Antifreeze and G-Energy Antifreeze HD. Developed on the basis of 
ethylene glycol with set of additives, produced by one of the industry leaders, the coolants protect the car 
cooling system and engine against freezing, boiling, corrosion and cavitation. Endorsed by Daimler, Deutz, 
Deutz-MWM, MAN, DAF, AvtoVAZ.

G-Box
Transmission oils  
for passenger cars.

Line of synthetic and semi-synthetic transmission oils for mechanical gears of cars, buses and commercial 
vehicles, as well as liquids for automatic transmissions (G-Box ATF) and hydraulic power steering systems. 
The highest level of operational properties is confirmed by approvals and recommendations of leading 
manufacturers of transmissions and gear boxes of variables, both mechanical and automatic. Endorsed by 
manufacturers such as ZF, Voith and MAN. Used in car assembly plants: General Motors, Mercedes-Benz 
Trucks Vostock, located on the territory of the Russian Federation, as transmission oils of the first filling.

G-Energy Grease
Greases. 

The line includes versatile multipurpose greases based on lithium soap, and lithium complex soap 
with EP additives for maintenance of components and assemblies of motor vehicles, such as: hub 
automotive wheel bearings, pump bearings, generator bearings, universal joints, spring shackles, door 
hinges, steering swivels, gearing joints etc., as well as lithium soap-based grease with EP additives and 
introduction of molybdenum disulfide to service constant-velocity hinges, driveshafts, fifth wheel with 
royal pin.

G-Profi
Engine oils  
for commercial vehicles.

The line is designed for a wide range of customers, who operate machinery, equipped with heavy-duty 
diesel engines of Euro 0 - Euro 6 environmental classes. The line includes both mineral products, aimed 
at mass consumers, synthetic and semi-synthetic products, primarily favored at service stations. The line 
was developed in close collaboration with European leaders in technologies for production of lubricants, 
such as Lubrizol, Afton Chemical, Infineum, Chevron Oronite. The products have been approved by leading 
manufacturers in Europe, the Nordic countries, have a valid API (American Petroleum Institute) license. 
The line is presented in a wide range of viscosity grades of 5W-30 to 15W-40 and has a level of quality from 
API CF-4 to API CJ-4.

G-Truck
Transmission oils for 
commercial vehicles.

G-Truck is a line of synthetic and mineral oils for mechanical transmissions, first and foremost, buses, 
construction, o�-road and commercial vehicles, working in a wide range of temperatures and loads as well 
as for use in mechanical gears of motor cars, vans and light trucks. It includes oils for mechanical gear 
boxes, heavy duty top bridges with di�erent types of links, including hypoid, and for limited slip di�erentials 
(LS — Limited Slip). Approved by leading car manufacturers, such as: MAN, Daimler, Scania, as well as 
manufacturers of knots of transmission ZF.

ÜRÜN HATTI



Fully synthetic engine oils for specialized service stations  
(alphabetic index in the name indicates the motor industry producer —  
target of the given product).

G-Energy Service Line W 5W-30  
G-Energy Service Line W 5W-40  
G-Energy Service Line R 5W-30

G-Energy Service Line R 5W-40  
G-Energy Service Line GMO 5W-30  
G-Energy Service Line MS 5W-30  
G-Energy Service Line PS 5W-30

G-Energy Far East 0W-20  
G-Energy Far East 5W-20  
G-Energy Far East 5W-30  
G-Energy Far East 10W-30

Fully synthetic engine oils:
G-Energy F Synth 0W-40  
G-Energy F Synth 5W-30  
G-Energy F Synth 5W-40

Energy-conserving products:
G-Energy F Synth 0W-40  
G-Energy F Synth EC 5W-30  
(approved by Ford)

G-Energy S Synth 10W-40  
G-Energy S Synth CF 10W-40

G-Energy Expert L 5W-30  
G-Energy Expert L 5W-40  
G-Energy Expert L 10W-40

G-Energy Expert G 10W-40  
G-Energy Expert G 15W-40  
G-Energy Expert G 20W-50

G-Energy Flushing Oil

G-Energy Antifreeze SNF  
G-Energy Antifreeze NF  
G-Energy Antifreeze  
G-Energy Antifreeze HD  
G-Energy Expert DOT-4

Fluids for  
automatic transmissions:
G-Box ATF DX VI  
G-Box ATF DX III  
G-Box ATF DX II  
G-Box ATF Far East  
G-Box CVT  
G-Box Expert ATF DX III

Transmission oils  
for mechanical gearboxes:
G-Box GL-4 75W-90  
G-Box GL-5 75W-90  
G-Box GL-4/GL-5 75W-90  
G-Box Expert GL-4 75W-90  
G-Box Expert GL-4 80W-85  
G-Box Expert GL-5 75W-90  
G-Box Expert GL-5 80W-90

G-Energy Grease L EP 2  
G-Energy Grease LX EP 2  
G-Energy Grease L Moly EP 2

The range includes  
the following groups:  
G-Profi GT (German Trucks)  
G-Profi MS (Main Stream)  
G-Profi CNG (Compressed Natural Gas)
The GT product group covers:  
G-Profi GTS 5W-30;  
G-Profi GT 10W-40;  
G-Profi GT LA 10W-40
CNG Group is represented by product:  
G-Profi CNG 15W-40.

MS Group comprises the following  
products of the corresponding API class:
G-Profi MSJ 5W-30  
G-Profi MSJ 10W-30  
G-Profi MSI 5W-40  
G-Profi MSI 10W-40  
G-Profi MSI Plus 15W-40  
G-Profi MSH 10W-40  
G-Profi MSH 15W-40  
G-Profi MSF 10W-40  
G-Profi MSF 15W-40  
G-Profi MSF 10W  
G-Profi MSF 30

G-Truck LS 85W-90  
G-Truck LS 80W-90  
G-Truck LS 85W-140  
G-Truck GL-4/GL-5 80W-90  
G-Truck GL-4 80W-90

G-Truck GL-5 80W-90  
G-Truck GL-5 85W-90  
G-Truck GL-5 75W-140  
G-Truck GL-5 85W-140  
G-Truck Z 75W-80

ÜRÜNLER
Servis istasyonları için ful sentetik motor yağları  
(motor üreticisi alfabetik sıralama ile belirtilmiştir)  

G-Energy Service Line W 5W-30  
G-Energy Service Line W 5W-40  
G-Energy Service Line R 5W-30

G-Energy Service Line R 5W-40  
G-Energy Service Line GMO 5W-30  
G-Energy Service Line MS 5W-30  
G-Energy Service Line PS 5W-30

G-Energy Far East 0W-20  
G-Energy Far East 5W-20  
G-Energy Far East 5W-30  
G-Energy Far East 10W-30

ful sentetik motor yağları:
G-Energy F Synth 0W-40  
G-Energy F Synth 5W-30  
G-Energy F Synth 5W-40

enerji koruyucu ürünler:
G-Energy F Synth 0W-40  
G-Energy F Synth EC 5W-30  
(approved by Ford)

G-Energy S Synth 10W-40  
G-Energy S Synth CF 10W-40

G-Energy Expert L 5W-30  
G-Energy Expert L 5W-40  
G-Energy Expert L 10W-40

G-Energy Expert G 10W-40  
G-Energy Expert G 15W-40  
G-Energy Expert G 20W-50

G-Energy Flushing Oil

G-Energy Antifreeze SNF  
G-Energy Antifreeze NF  
G-Energy Antifreeze  
G-Energy Antifreeze HD  
G-Energy Expert DOT-4

Otomatik şanzımanlar için sıvılar: 

G-Box ATF DX VI  
G-Box ATF DX III  
G-Box ATF DX II  
G-Box ATF Far East  
G-Box CVT  
G-Box Expert ATF DX III

Düz vites araçlar için sıvılar 

G-Box GL-4 75W-90  
G-Box GL-5 75W-90  
G-Box GL-4/GL-5 75W-90  
G-Box Expert GL-4 75W-90  
G-Box Expert GL-4 80W-85  
G-Box Expert GL-5 75W-90  
G-Box Expert GL-5 80W-90

G-Energy Grease L EP 2  
G-Energy Grease LX EP 2  
G-Energy Grease L Moly EP 2

Ürün yeplazesi aşağıdaki ürünleri içerir: 
 

G-Profi GT (Alman kamyonları)  
G-Profi MS (Main Stream)  
G-Profi CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz)
GT ürün grubu aşağıdakileri içerir: 
G-Profi GTS 5W-30;  
G-Profi GT 10W-40;  
G-Profi GT LA 10W-40
CNG grubu aşağıdakiler ile gösterilir:  
G-Profi CNG 15W-40.

MS Grubu API sını�arına göre aşağıdaki gibi 
sını�andırılır:

 

G-Profi MSJ 5W-30  
G-Profi MSJ 10W-30  
G-Profi MSI 5W-40  
G-Profi MSI 10W-40  
G-Profi MSI Plus 15W-40  
G-Profi MSH 10W-40  
G-Profi MSH 15W-40  
G-Profi MSF 10W-40  
G-Profi MSF 15W-40  
G-Profi MSF 10W  
G-Profi MSF 30

G-Truck LS 85W-90  
G-Truck LS 80W-90  
G-Truck LS 85W-140  
G-Truck GL-4/GL-5 80W-90  
G-Truck GL-4 80W-90

G-Truck GL-5 80W-90  
G-Truck GL-5 85W-90  
G-Truck GL-5 75W-140  
G-Truck GL-5 85W-140  
G-Truck Z 75W-80
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TEKNİK SERVİSLER

OIL TESTING SERVICE 
PERFORMANS TEST PROGRAMI

Modern koşullarda uygun yağlama maddesi seçimi, büyük
 ölçüde makine çalışmasının ekonomik etkinliğinin temel
 şartlarından biridir ve bu nedenle, bu konuya yaklaşım 
mevcut tüm araçların katılımıyla teknik olarak sağlam olmalıdır.

Bu ilkenin rehberliğinde Gazpromneft - Lubricants Ltd.,
 tüketicilere sadece yüksek kaliteli ürünler değil, aynı 
zamanda çok çeşitli ek teknik hizmetler de sunmaktadır.

Yağ Test Hizmeti (OTS), gerçek koşullarda son kullanıcılar 
tarafından ürün kullanımının kalite güvencesini amaçlamaktadır. 
Test organizasyonuna yönelik projeler, saygın bağımsız test 
merkezleri ve tabii ki distribütörlerimiz ve tüketicilerimizle 
yakın işbirliği içinde yürütülmektedir.

Tüm çalışmalar, ilgili tara�arca geliştirilen ve onaylanan programa göre yapılır - test prosedürü. Operasyonel izleme modalitelerini belirtir: 
kullanılan ürün, kontrol edilen ekipmanın miktarı ve bileşimi, kontrol edilen yağ parametrelerinin bir listesi, numune sayısı ve numune 
alma sırası, tara�arın sorumluluğu.

Servis sırasında yağlama 
maddesi durumundaki 
değişikliklerin izlenmesi
 kullanıcının şunları yapmasını
 sağlar:

1. Yağın verimli olduğundan emin olunuz
2. gerekli ürünü seçerek onarımı yapınız
3. kesinleştirin ve sonuçları toplayın

Gerçekleştirilen işlemlerin sonuç raporu, hizmet veren yağlayıcının özelliklerinde meydana gelen
 değişiklik dinamiklerini detaylı bir şekilde izlemeye ve sonuçlara varmaya ve temelde önerilerde
 bulunmaya izin verir. Bu program, bir kullanıcının araç parkının işletme verimliliğini arttırırken
 Gazpromneft - Lubricants Ltd.'nin yağlayıcılarını kullanmaya başlamasını sağlar.

ÜRÜN ÖRNEĞİ

LABORATUVAR 
TESTLERİ

SONUÇ
ANALİZLERİ

ORTAKLIK
ANLAŞMALARI

SONUÇ
RAPORLARI

ÖRNEKLERİN
KARGOLANMASIKULLANIM ÖRNEKLEME
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OIL E XPERT SERVICE 
ÇALIŞMA SENARYOSU İNCELEME VE ANALİZİ PROGRAMI

Programın ilk amacıanlaşmazlığın çözümlenmesini sağlar. Paragrafın devamındaki bilgi inceleme ve inceleme talebinin kaydedilmesini sağlar. 
Talep formunun maddeleri, sabitlenecek en önemli hususların ele alınmasına yardımcı olacaktır. Bir diğer önemli nokta, üniteden yağ 
örneklemesi ve açık orijinal ambalajlı üreticinin kaplarından taze yağ örneklemesidir. Laboratuar testleri ve teknisyenler tarafından işlenmesi, 
operasyonel sorunların olası nedenlerini tespit etmemize ve teknik danışmanlık sunmamıza yardımcı olacaktır.

İHTİLAF BİLGİ TOPLANMASI İSTEK ANALİZ KARAR

 − SÖZLÜ
ŞİKAYET

 

 − YAZILI ŞİKAYET

 − ANA NOKTA
 − ÜRÜN
 − KULLANIM
 − PERFORMANS   

PERİYOT
 − NUMUNE

 − İSTEK
 − NUMUNE

 − İSTEĞİN ANALİZ
EDİLMESİ

  

 − LABORATUVAR
ARAŞTIRMASI

 − LABORATUVAR 
SONUÇLARI

 

 − TEKNİK   
TAVSİYELER

YAĞ UZMANI SERVİSİ (YUS), yağlama maddelerinin verimliliğini artırmanıza, parça ve aksamlardaki
 sapma nedenlerini tespit etmenize ve dolayısıyla acil durumlardan 
kaynaklanan zaman kaybını azaltmanıza yardımcı olacaktır; Programın amacı 
Gazpromneft - Lubricants ürünlerini kullanırken ortaya çıkabilecek operasyonel senaryoları çözmektir.
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PAZARLAMA DESTEĞİ

BİLEŞİK PAZARLAMA KAMPANYALARI 

PROMOSYON ÜRÜNLERİ

•  basın
•  radyo
•  dış mekan ürünleri
•  Internet
•  promosyonlar

•  kitapçıklar
•  catyağ katalogları
•  kaput altı materyalleri
•  posterler
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MARKETING SUPPORT



LUBRICANTS LTD. 

DÜNYA’NIN EN BÜYÜK OTOMOTİV YARIŞMALARI 
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SERVİS İSTASYONLARININ 
MARKALAŞMASI

Servis merkezleri için otomotiv bakım alanında 
birinci sınıf müşteri hizmetleri sunan ve 
G-Energy ürünlerini kullanan G-Energy 
Servis iş ortağı programı.

Aşağıdaki maddeler, sadece G-Energy Servis ağına katılan firmalar için geçerlidir:

•  yeni müşterilerin ilgisini çeken birinci sınıf standartlara uygun servis istasyonları ve
 yağlama bölmeleri markalaşma çalışması;

 

•  yağ değişimi ünitesi için yüksek kaliteli ekipmanlar
•  iş için gerekli malzemeler ve ürünler
•  verimli personel çalışmasını kolaylaştırmak için bilgi ve teknik malzemeler.

SERVİS İSTASYONLARI DIŞ DİZAYNI

G-Energy Servis programı aşağıdakilere uyar:

•  bağımsız yağ değişimi üniteleri
•  yağ değişimi üniteleri
•  servis istasyonları
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SERVICE STATIONS  
BRANDING



 
 Ortaklarımıza sadece ileri teknoloji G-Energy ürünlerinin tanıtımını değil 

aynı zamanda müşterilerin talep ettiği kaliteli hizmeti de ortak işimizi daha başarılı 
hale getirmemize yardımcı olacak şekilde sunuyoruz.

BİLGİLENDİRME VE 
ÜRÜN STANDLARI

 

SERVİS ALANI DİZAYNI

RESEPSİYON ALANI VE MAĞAZA 
DİZAYNI

PERSONEL KIYAFETLERİ
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PROFESSIONAL
SOLUTION FOR
YOUR BUSINESS

Gazpromneft – Lubricants Ltd.

14, build.3, Krzhyzhanovskogo Street 
117218 , Moscow - Russia

Tel.: +7 (495) 642 99 69 
Fax: +7 (495) 921 48 63

www.gazpromneft-oil.com 
www.g-energy.org


