Speedol 10W60 API SM/CF

SPEEDOL AR-GE DEPARTMANI tarafından yüksek performanslı
araçlar için geliştirilen Speedol Speed 10W60, motorda tam koruma
sağlayan, yüksek viskozite indeksli, tam sentetik motor yağıdır. Zorlu sürüş şartları için idealdir.

Gemi İnşa Sektöründe de Speedol Kullanılıyor
Çeksan, deneyimli personeliyle gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı projeleri başarıyla gerçekleştirmiş, kalite ve müşteri memnuniyeti
ilkeleriyle üretim yapan bir gemi inşa tersanesi. Hem yurtiçi talepler için ürettiği gemilerde hem de Avrupa’nın değişik ülkelerine ihraç ettiği gemilerde gösterdiği yüksek kalite ve zamanında teslimat
ile gösterdiği üretim performansısektörün gururu oldu.
Çeksan Gemi İnşa A.Ş. yönetim kurulu üyesi İlhan Bayrak’ı ziyaret ettik ve tersanelerinde kullandıkları Speedol ürünleriyle ilgili bilgi aldık.
İlhan Bey Ne Zamandır Speedol ile çalışıyorsunuz?
Yaklaşık beş yıl önce madeni yağ üretimi yapan Koçak Petrol’ün
uluslararası OEM belgelerine sahip olduğunu duymuştum. Ardından Sayın Yusuf Koçak ile bir vesileyle tanıştık ve bize üretim tesislerini gezdirdi. Üretime ve ürün geliştirmeye verdikleri önem beni
fazlasıyla memnun etti.

Tüm doğal aspirasyonlu , enjeksiyonlu, turboşarjlı benzinli araçlarda
kullanılır. Zorlu sürüş şartlarında, yarış otomobillerinde, modifiyeli ve performans araçlarında yüksek koruma ve temizlik sağlar. Sentetik teknolojisi ile üretildiği için
sıradan yağlara göre üstün performans gösterir ve daha uzun kullanım ömrüne sahiptir. Yüksek viskozite indeksi ile termal kontrol
sağlandığı için sıcaklık değişimlerinin etkisi azaltılmıştır
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SPEEDOL ileri teknolojisi, yüksek performanslı
ürünleri ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile,
madeni yağ ve gres uzmanınız olarak hep yanınızda…
KOÇAK PETROL - SPEEDOL Madeni Yağ ve
Gres işlerinde ileri teknolojiyi kullanarak, kalifiye personeli ile hizmeti ön planda tutarak müşterilerimize güvenilir, sorunsuz ürünü sunmayı ve
hatalara hayat hakkı tanımama prensibini işleten
bir aile olmayı ilke olarak benimsemiştir.

Neden Speedol’u Tercih Ediyorsunuz?
Koçak Petrol güvenilir, dürüst ve yeniliklere açık bir şirket. Fabrika çalışanları titiz çalışıyorlar. Müşterilerine satış sonrasında destek veriyorlar. Bir sorun yaşadığınızda hızla çözüm üretebiliyorlar.
Speedol markalı ürünleri tercih ediyoruz çünkü, çok bilinen bazı
markalardan
daha
uygun fiyatlarla bize
yüksek kaliteli ürünler sunuyorlar.
Zaman
zaman
özel ürün taleplerimiz
olduğunda ise Koçak
Petrol akredite laboratuarında istediğimiz özelliklere uygun
İlhan BAYRAK Çeksan Yön. Kur. Üyesi
ürün geliştirilebiliyor.

KOÇAK PETROL ticari münasebetlerini hile,
yalan, aldanma ve aldatma üzerine değil, güven, emniyet, kazanma ve kazandırma esasları üzerine kurmayı hedeflemiştir.
Takım ruhunu benimsemiş, özveriyle çalışan elemanlarımız,
kalitemizin mimarlarıdır. Kalitemizin sürekliliğinin teminatı sunduğumuz hizmettir.

ziran 2010’dan itibaren geçerlilik kazandı ve cezai yaptırımları da beraberinde
getirdi. Boyu 135 santimetrenin, ağırlığı da 36 kilogramın altındaki (12 yaş)
çocukları kapsayan çocuk oto güvenlik koltuğu bulundurma zorunluluğuna uymayanlar, trafik kontrollerinde 55 TL’den başlayan para cezası uygulanmaktadır. Uygulama taksi, dolmuş, servis gibi şehir içi ve şehirlerarası yolcu
taşımacılığında kullanılan tüm araçları kapsamaktadır.

EMNİYET KEMERİ TAKALIM,
TAKTIRALIM !
emniyet kemeriyle

Hangi Speedol Ürünlerini Kullanıyorsunuz ?
En çok memnun kaldığımız ürünlerden biri inşa ettiğimiz gemilerimizi denize indirirken kullandığımız altpasta, üstpasta dediğimiz gemi kızak yağıdır. Bu ürünün üretilmesini talep ettiğimizde,
hemen gerekli araştırmaları yaptılar ve geliştirdikleri ürünü bizimle birlikte tersanemizde test ettiler. Bu test ürününden çok iyi sonuç
aldık. O günden buyana tersanemizde inşa edilen gemiler, Speedol
Kızak Yağı kullanarak denize indiriliyor.
Ayrıca balast film, tankların korozyondan korunması için geliştirilen bir ürün. Test çalışmalarını tersanemizde Koçak Petrol elemanları sürdürüyor. Speedol ürünlerini gemi inşa sektöründeki
tüm meslektaşlarımıza da öneriyoruz, güvenle kullanabilirler.

hayata bağlan ...

Speedol dostlarını bilgilendirmek için Koçak Basın ve
Halkla İlişkiler Bölümünde hazırlanmıştır. Ücretsizdir.

www.speedol.com.tr

Sevgili Dostlarımız,

Speedol madeni yağ ve gresleri dünyanın önde gelen katık firmaları
ve OEM makine üreticileri ile yapılan ortak çalışmalar neticesinSpeedol madeni yağ ve gresleri, Kocaeli - Gebze’de 4250 m2 si ka- de, MAN, Mercedes Daimler Chrysler, MTU, Volvo, Renault, Renault
palı alanda olmak üzere 10.000 m2 toplam alan üzerinde kurulu Trucks, ZF, Caterpillar, Voith gibi birçok OEM onayına sahiptir.
Madeni Yağ ve Gres Harmanlama Dolum Tesisimizde üretilmekSpeedol madeni yağ ve gresleri sadece ülkemiz sınırları içinde değil,
tedir.
Avrupa, Asya, ve Afrika kıtalarında birçok ülkede otomotiv ve endüstOHSAS 18001, ISO 9001:2000, ISO 14001.1996 standartları- riyel uygulamalarda kullanılmaktadır.
na uygun olarak % 100 yerli serÇevre, insan, iş ve işçi sağlığına
maye ile kurulmuş Madeni Yağ ve
verdiğimiz yüksek önem neticesinde,
Gres Harmanlama Dolum Tesisiçevre hassasiyeti ve sıfır kaza hedefi
miz içinde bulunan TSEN ISO/IEC
doğrultusunda faaliyetlerimiz sür17025:2005 akreditasyon belgeli
dürülmektedir.
Speedol Akademi AR-GE laboratuOtomotivden endüstriyele, karada,
arımızda, en son teknoloji ile ürün
havada,
denizde, her yerde kullanım
geliştirme ve test faaliyetleri sürdüalanı
olan
madeni yağ, gres ve müstahrülmektedir.
zar ürünlerimizi, ülkemizde ve ülkeSadece Speedol Akademi AR-GE
mize üretmekten, ayrıca bayrağımızı
laboratuarımızda değil, ülkemizde
Speedol, Ranuna, Strong ve F6 markaolmayan motor testleri için Avrupa,
larımız ile ihracat pazarlarında da dalAmerika ve Uzakdoğu’daki bağımgalandırmaktan gurur duymaktayız.
H. Murat MESCİ Direktör
sız akredite test laboratuarları ile de
Sizlerden aldığımız güç ve destekle
çalışılmaktadır. Araştırma geliştirme
hedefimiz, siz değerli iş ortaklarımız ve değerli müşterilerimize en kaliteli,
faaliyetlerine yaptığımız yatırımlar sayesinde makine, motor üreticileen güvenilir, en yüksek performansta ürün ve hizmetleri sunmaktır.
rinin performans beklentileri dikkate alınarak en uygun baz yağ ve kaKazasız, başarı ve huzur dolu günler, bereketli ve hayırlı işler dilektıklar kullanılarak en yüksek performansta ürünler müşterilerimizin
lerimle…
ve nihai kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
Sevgi ve Saygılarımla…
Speedol olarak gerek OEM gerekse makina üreticilerinin ihtiyaçlarıH. Murat MESCİ
na göre ürün gamımızı her geçen gün genişletmekteyiz.
Direktör

Speedol Ürün Portföyüne Yeni Bir Ürün Daha Eklendi:

RETARDER YAĞI 20W/20 CF/SF

SPEEDOL SATIŞ ve SEVKİYAT DEPARTMANI
GÜLER YÜZLÜ KADROSUYLA HİZMETİNİZDE…

Koçak-Speedol çalışanları:
KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ
SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ.

Koçak-Speedol çalışanları geçtiğimiz günlerde pazar kahvaltısı yapmak üzere ViaPort’ta bir araya geldi. Neşeli ve samimi bir
ortamda iş yoğunluğundan uzak birbirleriyle sohbet etme imkanı bulan çalışanlar, uzun süredir uyguladıkları “Koşulsuz Müşteri
Memnuniyeti”ni sürdürmeye kararlı olduklarını bir kez daha vurguladılar.

SPEEDOL RETARDER YAĞI 20W/20 CF/SF, benzinli ve dizel
otobüs , kamyon ve tırların retarderlerinde fren balatalarının ömrünü uzatmak için güvenle kullanabileceğiniz motor yağıdır.İçeriğindeki üstün performanslı katık sistemindeki deterjan ve dispersan katığı sayesinde retarder sistemindeki metal parçaları temiz tutulur, VI (Viskozite İndex Geliştirici) katığı ile viskozitesi sıcaklık
farklarından etkilenmez, yağlama etkinliği azalmaz, korozyon katığıyla metal yüzeyinde film tabakası oluşturarak aşınmaya karşı tam
koruma performansı sağlar.
Retarder Nedir?

Retarder, direksiyon simidinin altında bulunan kademeli kol veya ekstra ayak fren pedalı üzerinden rahatça kumanda edilen, frenleme esnasında aracın vitesini küçülterek ağır
vasıtaları güvenli ve etkin bir şekilde
yavaşlatan yüksek verimli bir fren sistemidir.
Otobüs yolculuklarınızda, şoförün
direksiyonun hemen yanındaki kolu
aşağıya doğru çektiğinde, o 11 tonluk
aracın bir anda öne doğru yığılmasına adeta kafa eğmesine sebep olan sistem retarder fren sistemidir. Amacı,

normal fren sistemleri ile nedense bir
türlü duramayan ağır vasıtaları kolaylıkla durdurmak, frenlere binecek
olan yükü azaltarak fren balatalarının
ömürlerini uzatmak ve aynı zamanda yolcuyu ve sürücüyü frenlemelerde konfordan ödün vermeden güvende tutmaktır. Kullanılmadığı zaman
veya yokluğunda aracın fren sisteminde ısınmalar meydana gelecekti
ve bu da aracın frenleme kabiliyetini
ortadan kaldırarak uzun inişlerde sürücünün çok zor ve geç durmasına ve
servis fren balatalarının çok sık değiştirilmesine neden olacaktı.

İNATÇI VE YAPIŞKAN KİRLERE ANTİBAKTERİYEL ÇÖZÜM :

F6 EL YIKAMA KREMİ

F6 El Yıkama Kremi, eldeki tüm boya çeşitlerini, katı-sıvı yağları, zift, katran, gres,
vernik, tutkal ve poliüretan gibi her türlü inatçı ve yapışkan kirliliği cilde zarar vermeden temizleyen dermatolojik olarak test edilmiş kozmetik bir üründür.İçeriğindeki lanolin sayesinde cildi besleyen ve yumuşak tutan, istenmeyen
sinen kokuları yok eden çevre dostu ,dönüşümlü, anti-bakteriyel bir üründür.Kozmetik yönetmeliği hükümlerine göre üretilmiştir.
Herhangi bir solvente gerek duymadan, eller
ıslatılmadan 3 gr kadar ele alınıp, kirin çıktığına emin olunana kadar bastırmadan eller ovalanıp suyla durulanır.Solvente gerek kalmadan kolayca arındırma işlemi yaptığından ektra maliyeti ve ellerde oluşabilecek yıpranmaları önler. 150 ml,
500 gr, 3 kg ve 18 kg ’lık çeşitleriyle kullanıcıya farklı ekonomik tüketim seçenekleri sunmaktadır.

Speedol depo ve sevkiyat departmanının işleyiş sisteminde
siparişler, belirli kriterlere göre tasnif edilerek
(sevk günü, sevk yeri, yükleme aracının rotası vb.) sevkiyat evrakları ile birlikte talep edilen yerlere ulaştırılmak üzere Speedol taşıma araçlarına yüklenerek depodan çıkarılır.
Siparişin hangi maldan, ne miktarda, kime,
nereye, ne zaman teslim edileceğini bildiren sipariş bildiri formu Speedol pazarlama ve satış departmanı tarafından düzenlenerek lojistik departmanına iletilir.
Speedol lojistik departmanı da malın teslim tarihini dikkate alarak sevkiyat tarihini ve ulaşım yolunu belirleyerek
sevkiyat bildiri formunu (sevk emri) düzenleyerek depo sorumlusuna ve yükleAysun AKBULUT
meden sorumlu kişilere ileterek, gerekli
Satış Planlama Yönetmeni
organizasyonun yapılmasını ister.
Speedol depo ve sevkiyat departmanı, müşterilerimize en iyi
hizmeti vermek için, sevkiyat bildirimlerini zamanında ileten,
güler yüzlü kadrosuyla hizmet vermektedir.

YENİ OEM BELGELERİ
Yeni bir OEM belgesini daha aldık..
Speedol, sahip olduğu MAN, VOLVO, DAİMLER MB, MTU,
ZF, VOITH, CATERPILLAR, RENAULT, CINCINNATI onaylarına farklı ürünleri için yeni bir onay belgesi daha ekledi.
Daha önce Speedol Hidrolik Sistem Yağı HD 32, Speedol Hidrolik Sistem Yağı
HVI 46, Speedol
Hidrolik Sistem
Yağı HD 68 ürünleri için sahip olduğu CINCINNATI makine
üreticisi onaylarına Speedol
Hidrolik Sistem Yağı HD 46
ürünü için yeni
bir onay daha
ekledi.

BOR YAĞI SÜT EMÜLSİYON SERİSİNE
BOR YAĞI SUPER XN EKLENDİ

Değişen teknolojiye paralel olarak, Speedol akredite laboratuvarındaki çalışmalar sona ermiş olup en yüksek performansı sağlayacak şekilde Bor Yağı Süt Emülsiyon Kesme Sıvısı serisine yeni formülasyonlu Bor
Yağı Super XN eklendi.
Speedol Bor Yağı Süper
XN, çok amaçlı uzun ömürlü metal kesme yağı, metal kesme işlemlerinde yüksek işleme performansı sağlamak amacıyla üstün özellikli naftanik yağlar, emülgatör ve katık sistemiyle geliştirilmiştir.
Su ile emülsiyon yapılarak kullanılan üstün özellikli ürün, naftanik yağın,
ürünün içeriğinde bulunan
emülgatörlerin çözünürlüğünü arttırmasıyla, su ile kolayca ve kararlı mikro emülsiyon oluşturan, bakteri faaliyetini önleyici katık sayesinde, uzun ömürlü, yüksek
performanslı bir ürün elde
edilmiştir.
Naftanik yağın kesme işlemi sırasında ısıyı bertaraf etmesi özelliğiyle, ürüne üstün
soğutma özelliği sağlayarak
her mevsimde sorun yaşamadan güvenli bir şekilde
kullanım alanı yaratmıştır.
Yüksek basınçlı sistemlerde dahi köpüklenmeye karşı direnç gösteren Speedol
Bor Yağı Süper XN, mükemmel kesme performansı, olağanüstü takım yağlaması ve
korozyonu önleme özellikleriyle kesici takımın ömrünü
uzatarak üretimin artmasına
ve takım değiştirme masraflarının azalmasına yardımCeyhan ÇAPANOĞLU Teknik Satış Mühendisi
cı olur.
Yanda görüldüğü
gibi parafinik yağ ile
oluşturulan emülsiyon
ayrışma yaparken
(sağda), naftanik yağ ile
hazırlanan emülsiyon
stabil durumdadır
(solda).

Hanife OLGUN / Kimya Müh.- Ürün Geliştirme Müd.

Naftanik yağ (solda) ve
parafinik yağ (sağda) ile
yapılan süt emülsiyonlar.

Emülsiyonların
24 saat sonraki durumları
yukarıdaki gibidir.
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Değişen teknolojiye paralel olarak, Speedol akredite laboratuvarındaki çalışmalar sona ermiş olup en yüksek performansı sağlayacak şekilde Bor Yağı Süt Emülsiyon Kesme Sıvısı serisine yeni formülasyonlu Bor
Yağı Super XN eklendi.
Speedol Bor Yağı Süper
XN, çok amaçlı uzun ömürlü metal kesme yağı, metal kesme işlemlerinde yüksek işleme performansı sağlamak amacıyla üstün özellikli naftanik yağlar, emülgatör ve katık sistemiyle geliştirilmiştir.
Su ile emülsiyon yapılarak kullanılan üstün özellikli ürün, naftanik yağın,
ürünün içeriğinde bulunan
emülgatörlerin çözünürlüğünü arttırmasıyla, su ile kolayca ve kararlı mikro emülsiyon oluşturan, bakteri faaliyetini önleyici katık sayesinde, uzun ömürlü, yüksek
performanslı bir ürün elde
edilmiştir.
Naftanik yağın kesme işlemi sırasında ısıyı bertaraf etmesi özelliğiyle, ürüne üstün
soğutma özelliği sağlayarak
her mevsimde sorun yaşamadan güvenli bir şekilde
kullanım alanı yaratmıştır.
Yüksek basınçlı sistemlerde dahi köpüklenmeye karşı direnç gösteren Speedol
Bor Yağı Süper XN, mükemmel kesme performansı, olağanüstü takım yağlaması ve
korozyonu önleme özellikleriyle kesici takımın ömrünü
uzatarak üretimin artmasına
ve takım değiştirme masraflarının azalmasına yardımCeyhan ÇAPANOĞLU Teknik Satış Mühendisi
cı olur.
Yanda görüldüğü
gibi parafinik yağ ile
oluşturulan emülsiyon
ayrışma yaparken
(sağda), naftanik yağ ile
hazırlanan emülsiyon
stabil durumdadır
(solda).

Hanife OLGUN / Kimya Müh.- Ürün Geliştirme Müd.

Naftanik yağ (solda) ve
parafinik yağ (sağda) ile
yapılan süt emülsiyonlar.

Emülsiyonların
24 saat sonraki durumları
yukarıdaki gibidir.

Speedol 10W60 API SM/CF

SPEEDOL AR-GE DEPARTMANI tarafından yüksek performanslı
araçlar için geliştirilen Speedol Speed 10W60, motorda tam koruma
sağlayan, yüksek viskozite indeksli, tam sentetik motor yağıdır. Zorlu sürüş şartları için idealdir.

Gemi İnşa Sektöründe de Speedol Kullanılıyor
Çeksan, deneyimli personeliyle gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı projeleri başarıyla gerçekleştirmiş, kalite ve müşteri memnuniyeti
ilkeleriyle üretim yapan bir gemi inşa tersanesi. Hem yurtiçi talepler için ürettiği gemilerde hem de Avrupa’nın değişik ülkelerine ihraç ettiği gemilerde gösterdiği yüksek kalite ve zamanında teslimat
ile gösterdiği üretim performansısektörün gururu oldu.
Çeksan Gemi İnşa A.Ş. yönetim kurulu üyesi İlhan Bayrak’ı ziyaret ettik ve tersanelerinde kullandıkları Speedol ürünleriyle ilgili bilgi aldık.
İlhan Bey Ne Zamandır Speedol ile çalışıyorsunuz?
Yaklaşık beş yıl önce madeni yağ üretimi yapan Koçak Petrol’ün
uluslararası OEM belgelerine sahip olduğunu duymuştum. Ardından Sayın Yusuf Koçak ile bir vesileyle tanıştık ve bize üretim tesislerini gezdirdi. Üretime ve ürün geliştirmeye verdikleri önem beni
fazlasıyla memnun etti.

Tüm doğal aspirasyonlu , enjeksiyonlu, turboşarjlı benzinli araçlarda
kullanılır. Zorlu sürüş şartlarında, yarış otomobillerinde, modifiyeli ve performans araçlarında yüksek koruma ve temizlik sağlar. Sentetik teknolojisi ile üretildiği için
sıradan yağlara göre üstün performans gösterir ve daha uzun kullanım ömrüne sahiptir. Yüksek viskozite indeksi ile termal kontrol
sağlandığı için sıcaklık değişimlerinin etkisi azaltılmıştır

GÜVENDE OL – SPEEDOL
Çocuklarımız da GÜVEN ve EMNİYETTE olsun
Avrupa Birliği’ ne uyum çerçevesinde çıkarılan yeni Trafik Yönetmeliği, 1 Ha-

Speedol - Dost BÜLTEN

Çeksan Gemi İnşa A.Ş.
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SPEEDOL ileri teknolojisi, yüksek performanslı
ürünleri ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile,
madeni yağ ve gres uzmanınız olarak hep yanınızda…
KOÇAK PETROL - SPEEDOL Madeni Yağ ve
Gres işlerinde ileri teknolojiyi kullanarak, kalifiye personeli ile hizmeti ön planda tutarak müşterilerimize güvenilir, sorunsuz ürünü sunmayı ve
hatalara hayat hakkı tanımama prensibini işleten
bir aile olmayı ilke olarak benimsemiştir.

Neden Speedol’u Tercih Ediyorsunuz?
Koçak Petrol güvenilir, dürüst ve yeniliklere açık bir şirket. Fabrika çalışanları titiz çalışıyorlar. Müşterilerine satış sonrasında destek veriyorlar. Bir sorun yaşadığınızda hızla çözüm üretebiliyorlar.
Speedol markalı ürünleri tercih ediyoruz çünkü, çok bilinen bazı
markalardan
daha
uygun fiyatlarla bize
yüksek kaliteli ürünler sunuyorlar.
Zaman
zaman
özel ürün taleplerimiz
olduğunda ise Koçak
Petrol akredite laboratuarında istediğimiz özelliklere uygun
İlhan BAYRAK Çeksan Yön. Kur. Üyesi
ürün geliştirilebiliyor.

KOÇAK PETROL ticari münasebetlerini hile,
yalan, aldanma ve aldatma üzerine değil, güven, emniyet, kazanma ve kazandırma esasları üzerine kurmayı hedeflemiştir.
Takım ruhunu benimsemiş, özveriyle çalışan elemanlarımız,
kalitemizin mimarlarıdır. Kalitemizin sürekliliğinin teminatı sunduğumuz hizmettir.

ziran 2010’dan itibaren geçerlilik kazandı ve cezai yaptırımları da beraberinde
getirdi. Boyu 135 santimetrenin, ağırlığı da 36 kilogramın altındaki (12 yaş)
çocukları kapsayan çocuk oto güvenlik koltuğu bulundurma zorunluluğuna uymayanlar, trafik kontrollerinde 55 TL’den başlayan para cezası uygulanmaktadır. Uygulama taksi, dolmuş, servis gibi şehir içi ve şehirlerarası yolcu
taşımacılığında kullanılan tüm araçları kapsamaktadır.

EMNİYET KEMERİ TAKALIM,
TAKTIRALIM !
emniyet kemeriyle

Hangi Speedol Ürünlerini Kullanıyorsunuz ?
En çok memnun kaldığımız ürünlerden biri inşa ettiğimiz gemilerimizi denize indirirken kullandığımız altpasta, üstpasta dediğimiz gemi kızak yağıdır. Bu ürünün üretilmesini talep ettiğimizde,
hemen gerekli araştırmaları yaptılar ve geliştirdikleri ürünü bizimle birlikte tersanemizde test ettiler. Bu test ürününden çok iyi sonuç
aldık. O günden buyana tersanemizde inşa edilen gemiler, Speedol
Kızak Yağı kullanarak denize indiriliyor.
Ayrıca balast film, tankların korozyondan korunması için geliştirilen bir ürün. Test çalışmalarını tersanemizde Koçak Petrol elemanları sürdürüyor. Speedol ürünlerini gemi inşa sektöründeki
tüm meslektaşlarımıza da öneriyoruz, güvenle kullanabilirler.

hayata bağlan ...

Speedol dostlarını bilgilendirmek için Koçak Basın ve
Halkla İlişkiler Bölümünde hazırlanmıştır. Ücretsizdir.

www.speedol.com.tr

Sevgili Dostlarımız,

Speedol madeni yağ ve gresleri dünyanın önde gelen katık firmaları
ve OEM makine üreticileri ile yapılan ortak çalışmalar neticesinSpeedol madeni yağ ve gresleri, Kocaeli - Gebze’de 4250 m2 si ka- de, MAN, Mercedes Daimler Chrysler, MTU, Volvo, Renault, Renault
palı alanda olmak üzere 10.000 m2 toplam alan üzerinde kurulu Trucks, ZF, Caterpillar, Voith gibi birçok OEM onayına sahiptir.
Madeni Yağ ve Gres Harmanlama Dolum Tesisimizde üretilmekSpeedol madeni yağ ve gresleri sadece ülkemiz sınırları içinde değil,
tedir.
Avrupa, Asya, ve Afrika kıtalarında birçok ülkede otomotiv ve endüstOHSAS 18001, ISO 9001:2000, ISO 14001.1996 standartları- riyel uygulamalarda kullanılmaktadır.
na uygun olarak % 100 yerli serÇevre, insan, iş ve işçi sağlığına
maye ile kurulmuş Madeni Yağ ve
verdiğimiz yüksek önem neticesinde,
Gres Harmanlama Dolum Tesisiçevre hassasiyeti ve sıfır kaza hedefi
miz içinde bulunan TSEN ISO/IEC
doğrultusunda faaliyetlerimiz sür17025:2005 akreditasyon belgeli
dürülmektedir.
Speedol Akademi AR-GE laboratuOtomotivden endüstriyele, karada,
arımızda, en son teknoloji ile ürün
havada,
denizde, her yerde kullanım
geliştirme ve test faaliyetleri sürdüalanı
olan
madeni yağ, gres ve müstahrülmektedir.
zar ürünlerimizi, ülkemizde ve ülkeSadece Speedol Akademi AR-GE
mize üretmekten, ayrıca bayrağımızı
laboratuarımızda değil, ülkemizde
Speedol, Ranuna, Strong ve F6 markaolmayan motor testleri için Avrupa,
larımız ile ihracat pazarlarında da dalAmerika ve Uzakdoğu’daki bağımgalandırmaktan gurur duymaktayız.
H. Murat MESCİ Direktör
sız akredite test laboratuarları ile de
Sizlerden aldığımız güç ve destekle
çalışılmaktadır. Araştırma geliştirme
hedefimiz, siz değerli iş ortaklarımız ve değerli müşterilerimize en kaliteli,
faaliyetlerine yaptığımız yatırımlar sayesinde makine, motor üreticileen güvenilir, en yüksek performansta ürün ve hizmetleri sunmaktır.
rinin performans beklentileri dikkate alınarak en uygun baz yağ ve kaKazasız, başarı ve huzur dolu günler, bereketli ve hayırlı işler dilektıklar kullanılarak en yüksek performansta ürünler müşterilerimizin
lerimle…
ve nihai kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
Sevgi ve Saygılarımla…
Speedol olarak gerek OEM gerekse makina üreticilerinin ihtiyaçlarıH. Murat MESCİ
na göre ürün gamımızı her geçen gün genişletmekteyiz.
Direktör

