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اإلستخداماتأي بي تي الرائدة في التطّور وحماية البيئة

خصائص »أي بي تي ديزل«

مستورد من فرنسا ومصّنع وفقًا للمعايير األوروبية »اليورو 4« و »اليورو 5«
 يحتوي على نسبة كبريت منخفضة وعلى مزيج خاص من المواد المضافة

يحّد من انبعاثات الغازات الدفيئة المضّرة بالبيئة ويقّلل من نسبة الّروائح الكريهة
يحمي المحّركات والمولدات والشوديار بفضل تركيبته المتطّورة

يوّفر في االستهالك حيث أّنه يحترق بفعالية على درجة حرارة مرتفعة
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تكنولوجيا الوقود المرّكز لتوفير المصروف والمحافظة على البيئة 

»أي بي تي ديزل« كوقود صناعي

»أي بي تي ديزل« كوقود لإلستخدام المنزلي

»أي بي تي ديزل« صديق البيئة:
بيدّفيك الشتوّية ِكاّل!

»أي بي تي ديزل« مثالي لإلستخدام في أجهزة تسخين المياه وفي التدفئة وفي موّلدات الكهرباء 
الصغيرة في المنازل، فهو يساعد المحّركات على العمل بشكل أفضل من دون الّتأثير سلبًا على 
أدائها على المدى الطويل. فضاًل عن ذلك، يحّسن »أي بي تي ديزل« إقتصاد الوقود ويحّد من 
انبعاثات الغازات الدفيئة )Greenhouse Gas Emissions(  ويقّلل من نسبة التلّوث والّروائح الكريهة 

في المنازل واألبنية.

أي بي تي شركة بترولية رائدة تشمل أنشطتها التجارية إستيراد المنتجات النفطية وتخزينها وتوزيعها 
مثل البنزين، المازوت، الغاز النفطي السائل وزيوت المحّركات وغير ذلك. كما أّن أي بي تي تزّود ما يزيد عن 
200 محطة في جميع أنحاء لبنان، باإلضافة إلى توزيع المازوت والغاز والزيوت على عدد كبير من  المؤسسات 
الكبرى في لبنان. أي بي تي نظير التمّيز في الحلول النفطية والخدمات ذات القيمة المضافة، يكمن سّر 

نجاحها وتقّدمها في مقاربتها االستباقية للتحديات في مجالي الطاقة والبيئة في العالم الحديث.

ــيــة وجــهــودهــا  ــــدة واظـــهـــار أدائـــهـــا الــمــحــتــرف ومــصــداقــيــتــهــا الــعــال ــرائ ــ فـــي إطــــار تــعــزيــز خــدمــاتــهــا ال
ــمــنــتــج األوروبــــــــي وهــــو الــــمــــازوت األخــضــر ــي ال ــي ت ــئــي، تـــقـــّدم شـــركـــة أي ب ــي ــب ــّوث ال ــلـ ــتـ ــة الـ ــمــحــارب  ل

»أي بي تي ديزل« المثالي لإلستخدام الصناعي، ولإلستعمال المنزلي وكوقود للمركبات. 

تجدر اإلشارة إلى أّن مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC(، الذي يشرف على األنشطة البيئية لشركة أي بي تي 
الطاقة  حلول  عن  والبحث  التلّوث  خفض  في  جهوده  مقابل  عديدة  جوائز   2013 العام  منذ  تسّلم  قد 
من  الخضراء«  الوطنية  »الشهادة  نذكر  الجوائز  هذه  أهّم  من  العاّمة.  والتوعية  والمتجّددة  النظيفة 
التي  الجوائز  الطاقة والمياه، وغيرها من  وزارة  2019« من  للعام  الطاقة  البيئة، وجائزة »سفير  وزارة 

السنين. الخضراء خالل  الشركة تقديرًا ألنشطتها  نالتها  توالت وقد 

»أي بي تي ديزل« مثالي لإلستخدامات الصناعية كموّلدات الطاقة واآلالت الثقيلة ومعّدات البناء. 
كما أّنه يستخدم أيضًا في مجاالت أخرى كالسفن، التنقيب والحفريات، المستشفيات، اإلتصاالت 

والزراعة...إلخ.

تتيح فعالّية التكلفة التي يتمّتع بها »أي بي تي ديزل« من االستفادة في توفير استهالك الوقود 
في المجاالت التي يستعمل فيها مقارنة بأنواع الوقود األخرى. إّن استخدام »أي بي تي ديزل«، 
الذي يحتوي على كمية منخفضة من الكبريت وعلى مزيج خاص من المواد المضافة، يؤّدي حكمًا 

إلى خفض تكاليف صيانة اآلليات والمحّركات. 

يتوافق مع معايير  الذي  ديزل«  استخدام »أي بي تي  الصناعية  المجاالت  ينصح في مختلف  لذا 
»اليورو 4« و»اليورو 5« األوروبية.



»أي بي تي ديزل« كوقود للمركبات

للسيارات  ــزل«  دي تي  بي  »أي  إستعمال  إّن 
والشاحنات والباصات العاملة على المازوت له 
ومن  البنزين،  على  بها  يتفّوق  مختلفة  فوائد 
المازوت  على  العاملة  اآللية  محّرك  أّن  بينها 
تلك  أعلى من  حــرارة  درجــة  على  الوقود  يحرق 
حرق  فــي  يساعد  مــا  البنزين،  يتطّلبها  الــتــي 

الوقود بفعالية أكبر.

بــهــا ــع  ــّتـ ــمـ ــتـ يـ ــي  ــ ــت ــ ال ــة  ــاقــ ــطــ ــ ال كـــثـــافـــة   إّن 

خدمة موثوقة من »أي بي تي ديزل«

الّتوصيل من أي بي تي )الشركة األّم( مباشرًة و بدون وسيط
صهاريج توزيع بأحجام صغيرة وكبيرة مناسبة لكّل المواقع والمناطق

الصهاريج مجّهزة بعّدادات إيطالية تضمن الّدقة في مراقبة اإلستالم وتمنع الغّش
الحصول على إيصال رسمي ومفّصل عند كّل استالم

إمكانية اإلّتصال في أّي وقت ومن أّي مكان على الخّط الساخن: 76-733337
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To request IPT Dieselplease call:

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. 

Diesel as Fuel for Vehicles

Direct delivery from IPT (the mother company) without any intermediaries
Large and small distribution tanks suitable for all locations and areas
Tanks equipped with Italian meters to guarantee accuracy in monitoring delivery and prevent cheating 
Receive an official, detailed invoice upon each delivery 
Ability to call from anywhere at any time on the hotline number: 76-733337

A Reliable Service from IPT Diesel
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لطلب أي بي تي ديزل اتصل:

من  أقّل  كمية  أّن  يعني  مّما  البنزين،  في  الطاقة  كثافة  من  أعلى  ديزل«  تي  بي  »أي 
غاز  يصدر  ال  أّنه  عن  فضاًل  البنزين،  يؤّمنها  التي  ذاتها  الطاقة  تؤّمن  ديزل«  تي  بي  »أي 

للبيئة. الملّوث  الكربون  أوكسيد  ثاني 



IPT is a leading petroleum company with commercial activities including the import, storage, sales and 
distribution of oil products such as Gasoline, Diesel, Liquified Petroleum Gas, Engine Oils, etc. IPT is also a 
supplier to more than 200 stations throughout Lebanon, and distributes diesel, gas and oils to a large number 
of major institutions in Lebanon. IPT, which excels in its oil & gas solutions and added-value services, owes 
its success and advancement to its proactive approach towards 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 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 
since 2013 several environmental awards for its efforts in reducing pollution, searching for clean and renewable 
energy solutions, and public awareness. Most importantly we mention the “National Green Certificate”from the 
Ministry of Environment, as well as the «Energy Ambassador of The Year 2019» award from the Ministry of 
Energy & Water, in addition to numerous awards the company received for its green activities over the years.

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 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 odors in homes and buildings.

IPT, a Leader in Development
and Environmental Protection Uses

Imported from France and produced according to European standards: Euro 4 and Euro 5
Contains a low percentage of Sulfur and a special additive blend
Releases fewer Greenhouse Gas Emissions that are harmful to the environment; and reduces bad odors 
Protects engines, generators and boilers due to its developed formula
Lasts longer as it burns efficiently at a high temperature

IPT Diesel Properties

1

3

2

4

5

Concentrated Fuel Technology for Saving Consumption and the Environment

IPT Diesel as Industrial Fuel

IPT Diesel as Domestic Fuel

The Environmentally-Friendly IPT Diesel:
Keeps You Warm All Winter!



IPT Diesel
The Unique Formula
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