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التطور وحماية البيئة
أي.بي.تي .الرائدة في
ّ
�أي.بي.تي� .رشكة برتولية رائدة ت�شمل �أن�شطتها التجارية ا�سترياد املنتجات النفطية وتخزينها وتوزيعها مثل البنزين ،املازوت ،الديزل ،الغاز
تزود ما يزيد عن  170حمطة يف جميع �أنحاء لبنان ،باال�ضافة اىل توزيع
النفطي ال�سائل وزيوت املحركات وغري ذلك .كما � ّأن �أي.بي.تيّ .
التميز يف احللول النفطية واخلدمات ذات القيمة
املازوت والغاز والزيوت على عدد كبري من امل�ؤ�س�سات الكربى يف لبنان� .أي.بي.تي .نظري
ّ
�رس جناحها وتق ّدمها يف مقاربتها اال�ستباقية للتحديات يف جمايل الطاقة والبيئة يف العامل احلديث.
امل�ضافة ،يكمن ّ
التلوث البيئي ،تق ّدم �رشكة
يف خطوة ا�ضافية باجتاه تعزيز خدماتها الرائدة واظهار �أدائها املحرتف ،وم�صداقيتها العالية وجهودها ملحاربة ّ
�أي.بي.تي .املنتج الأوروبي اجلديد وهو املازوت الأخ�رض «�أي.بي.تي .ديزل» املثايل لال�ستخدام ال�صناعي ،ولال�ستعمال املنزيل ،وكوقود للمركبات.
جتدر اال�شارة اىل � ّأن مركز �أي.بي.تي .للطاقة ( ،)IPTECالذي ي�رشف على الأن�شطة البيئية ل�رشكة �أي.بي.تي ،.ت�سلّم يف عام  2013جائزتني
التلوث والبحث عن حلول الطاقة النظيفة واملتجددة .اجلائزة الأوىل من م�ؤ�س�سة «»First Protocol
ّ
بيئيتني يف مقابل جهوده يف خف�ض ّ
عن فئة التوعية العامة ،واجلائزة الثانية من وزارة البيئة وهي «ال�شهادة الوطنية اخل�رضاء» تقديراً جلهود �رشكة �أي.بي.تي .ومركز �أي.بي.تي.
للطاقة ( )IPTECيف خدمة البيئة يف لبنان.

خصائص «أي.بي.تي .ديزل»
تكنولوجيا الوقود المر ّكز لتوفير المصروف والمحافظة على البيئة
م�ستورد من فرن�سا وم�ص ّنع وفقا للمعايري الأوروبية «اليورو  »4و «اليورو »5
يحتوي على ن�سبة كربيت منخف�ضة وعلى مزيج خا�ص من املواد امل�ضافة
الروائح الكريهة
 3يح ّد من انبعاثات الغازات الدفيئة
ّ
امل�رضة بالبيئة ويقلّل من ن�سبة ّ
املتطورة
املحركات واملولدات وال�شوديار بف�ضل تركيبته
 4يحمي
ّ
ّ
 5يو ّفر يف اال�ستهالك حيث �أ ّنه يحرتق بفعالية على درجة حرارة مرتفعة

اإلستخدامات
«أي.بي.تي .ديزل» كوقود صناعي
«�أي.بي.تي .ديزل» مثايل للإ�ستخدامات ال�صناعية كمولّدات الطاقة والآالت الثقيلة ومعدات البناء .كما �أ ّنه ي�ستخدم �أي�ضا يف جماالت �أخرى
كال�سفن ،التنقيب واحلفريات ،امل�ست�شفيات ،االت�صاالت والزراعة�...إلخ
م�ستمر ،تتيح فعالية التكلفة التي يتم ّتع بها «�أي.بي.تي .ديزل» اال�ستفادة يف توفري ا�ستهالك الوقود يف
ومبا � ّأن �أ�سعار الوقود هي يف ارتفاع
ّ

املجاالت التي ي�ستعمل فيها مقارنة ب�أنواع الوقود الأخرىّ � .إن ا�ستخدام «�أي.بي.تي .ديزل» ،الذي يحتوي على كمية منخف�ضة من الكربيت
واملحركات.
وعلى مزيج خا�ص من املواد امل�ضافة ،ي�ؤ ّدي حكما اىل خف�ض تكاليف �صيانة الآليات
ّ

لذا ين�صح يف خمتلف املجاالت ال�صناعية ا�ستخدام «�أي.بي.تي .ديزل» الذي يتوافق مع معايري «اليورو  »4و«اليورو  »5الأوروبية.

«أي.بي.تي .ديزل» كوقود لإلستخدام المنزلي
«�أي.بي.تي .ديزل» مثايل لال�ستخدام يف �أجهزة ت�سخني املياه ويف التدفئة ويف مولّدات الكهرباء ال�صغرية يف املنازل ،فهو ي�ساعد املحركات
على العمل ب�شكل �أف�ضل من دون ال ّت�أثري �سلبا على �أدائها على املدى الطويل.
يح�سن «�أي.بي.تي .ديزل» اقت�صاد الوقود ويح ّد من انبعاثات الغازات الدفيئة ( )Greenhouse Gas Emissionsويقلّل من
ف�ضال عن ذلكّ ،
والروائح الكريهة يف املنازل والأبنية.
ن�سبة ّ
التلوث ّ

«أي.بي.تي .ديزل» كوقود للمركبات
� ّإن �إ�ستعمال «�أي.بي.تي .ديزل» لل�سيارات وال�شاحنات والبا�صات
يتفوق بها على البنزين،
العاملة على املازوت له فوائد خمتلفة ّ
حمرك الآلية العاملة على املازوت يحرق الوقود
ومن بينها � ّأن ّ

على درجة حرارة �أعلى من تلك التي يتطلّبها البنزين ،ما ي�ساعد يف
حرق الوقود بفعالية �أكرب.
ان كثافة الطاقة التي يتم ّتع بها «�أي.بي.تي .ديزل» �أعلى من كثافة
ّ
مما يعني � ّأن كمية �أق ّل من «�أي.بي.تي .ديزل»
الطاقة يف البنزينّ ،

ت� ّؤمن الطاقة ذاتها التي ي� ّؤمنها البنزين .ف�ضال عن �أ ّنه ال ي�صدر
امللوث للبيئة.
غاز ثاين �أوك�سيد الكربون ّ

خدمة موثوقة من «أي.بي.تي .ديزل»
ال ّتو�صيل من �أي.بي.تي( .ال�رشكة ال ّأم) مبا�رشة و بدون و�سيط

�صهاريج توزيع ب�أحجام �صغرية وكبرية منا�سبة لك ّل املواقع واملناطق

 3ال�صهاريج جمهزة بعدادات ايطالية ت�ضمن ال ّدقة يف مراقبة اال�ستالم ومتنع الغ�ش
ومف�صل عند ك ّل ا�ستالم
 4احل�صول على اي�صال ر�سمي
ّ
 5التو�صيل جماين �إىل جميع املناطق وخالل � 24ساعة من الطّ لب
� 6إمكانية اال ّت�صال يف � ّأي وقت ومن � ّأي مكان على اخلطّ ال�ساخن76-733337 :
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Diesel as Fuel for Vehicles

Using IPT Diesel in diesel-powered cars, trucks
and buses has a variety of benefits over gasoline
powered cars, such that a diesel-powered
engine burns fuel at a much higher temperature
than gasoline, promoting more efficient fuel
combustion.
IPT Diesel has a higher energy density than
gasoline, meaning it takes less fuel to provide the
same power as standard gasoline. It also does
not release Carbon Dioxide that is harmful to the
environment.

A Reliable Service from IPT Diesel
1 Direct delivery from IPT (the mother company) without any intermediaries.
2 Large and small distribution tanks suitable for all locations and areas.
3 Tanks equipped with Italian meters to guarantee accuracy in monitoring delivery and prevent cheating.
4 Receive an official, detailed invoice upon each delivery.
5 Free delivery to all areas within 24 hours from placing an order.
6 Ability to call from anywhere at any time on the hotline number:

76-733337

To requ
est IPT
Diesel
please
call:

Uses
IPT Diesel as Industrial Fuel

IPT Diesel is ideal for industrial applications such as fueling power generators, heavy duty machinery and
construction equipment. It is also used in marine, exploration and excavation, hospitals, telecommunications,
agricultural and other applications.
Whereas fuel prices are constantly increasing, the cost-effectiveness of IPT Diesel reduces fuel consumption
in the fields where it is used as compared with other types of fuel. Using IPT Diesel, which has very low sulfur
content and a special additive blend, leads to a reduction in the maintenance costs of machinery and engines.
That is why IPT Diesel, which meets Euro 4 and 5 according to European standards, is recommended for use
in all industrial applications.

IPT Diesel as Domestic Fuel
IPT Diesel is ideal for water boilers, heaters and small electrical generators on a domestic level, as it helps
engines run better without undermining their long term performance.
Moreover, IPT Diesel improves fuel economy and reduces Greenhouse Gas Emissions, which means less
pollution and less bad smells in homes and buildings.

The Environmentally Friendly IPT Diesel
Keeps you warm all winter

IPT, a Leader in Development
and Environmental Protection
IPT is a leading petroleum company with commercial activities including the import, storage and distribution
of oil products such as Gasoline, Mazut, Diesel, Liquefied Petroleum Gas, Engine Oils, etc. IPT is also a
supplier to more than 170 stations throughout Lebanon, and distributes diesel, gas and oils to a large number
of major institutions in Lebanon. IPT, which excels in its oil solutions and value-added services, owes its
success and advancement to its proactive approach to the energy and environmental challenges faced by
the modern world.
In an additional step towards enhancing its superior services and demonstrating its professional performance,
its high credibility and its anti-pollution efforts, IPT presented a new European product, the eco-friendly “IPT
Diesel” that is ideal for industrial and domestic uses and as a fuel for engines.
It is worth noting that the IPT Energy Center (IPTEC), which supervises the environmental activities of IPT,
received two environmental awards in 2013 for its efforts in reducing pollution and searching for clean and
renewable energy solutions. The first award was granted by the First Protocol foundation in the category of Public
Awareness, and the second, the “National Green Certificate”, was awarded by the Ministry of Environment
in recognition of the efforts of IPT and the IPT Energy Center (IPTEC) in serving the environment in Lebanon.

IPT Diesel Properties
Concentrated Fuel Technology for Saving Consumption and the Environment
1 Imported from France and produced according to European standards: Euro 4 and Euro 5.
2 Contains a low percentage of Sulfur and a special additive blend.
3 Releases fewer Greenhouse Gas Emissions that are harmful to the environment; and reduces bad smells.
4 Protects engines, generators and boilers due to its developed formula.
5 Lasts longer as it burns efficiently at a high temperature.

IPT Diesel
The Unique Formula
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