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Światowej klasy efektywność w ekstremalnych warunkach
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• Prywatna firma założona w 2006 roku 
przez Eltona Aldermana, Timothy Wagnera 
i Lawrence Kahna, obecnego Prezesa.

• Siedziba w USA w Orange County, Kalifornia 
oraz Houston, Texas

• Roczne przychody > 1.1 miliarda USD
• Własna, przyjazna środowisku technologia, 

formuła 50 razy silniejsza w porównaniu 
z konwencjonalnymi smarami

• Produkty używane przez setki najlepszych 
firm w USA i na świecie

ProOne



Pro Europe Lubrication
jest wyłącznym przedstawicielem i firmą 
upoważnioną do sprzedaży produktów 
ProOne w Polsce i Europie Centralnej. 

Polska & Europa Centralna



Czym jest technologia XPL+?

Podstawowe korzyści:
ü Drastyczna redukcja tarcia i ciepła
ü Redukcja zużycia pozwalająca na 

zwiększenie żywotności sprzętu
ü Usuwanie wilgoci i zapobieganie korozji
ü Zapobieganie kosztownym przestojom

Technologia smaru działającego pod ekstremalnie wysokim ciśnieniem (Xtreme Pressure
Lubrication) z dodatnim ładunkiem jonowym pozwala na jego przyleganie do metalu 
chroniąc go przed ekstremalnie wysokim naciskiem.

Bez XPL+ @ 4,000psi Z XPL+@ 200,000psi

PORÓWNANIE
ZUŻYCIA

ProOne oferuje przełomowe produkty smarne



Ładunek - +
Przyleganie do powierzchni Spływa Wiąże

Reakcja na temperaturę i 
ciśnienie Rozchodzi się na zewnątrz Migruje do wewnątrz

Siła powłoki ochronnej Ograniczona Znakomita

Przyjazny środowisku Nie Tak

Typowy 
smar 

ProOne vs. typowe smary



TRANSPORT DROGOWY



Wybrani klienci – Branża motoryzacyjna i transportowa

v Massachusetts Bay 
Transportation Authority 

v Chrysler (Manufacturing)
v Ford (Manufacturing)
v General Motors (Manufacturing)
v Lee Jennings Trucking 
v New York Transit Authority 
v Peter Pan Bus Lines
v Porsche
v Team Elmers
v Tesla Motors



WYBRANE PRODUKTY DLA TRANSPORTU DROGOWEGO:

• Dodatek do paliwa Fuel Maximizer
• Stabilizator oleju Heavy Duty Oil Stabilizer
• Smar Przemysłowy EP-2
• Smar Penetrujący XPL-101

Produkty o wysokiej efektywności



Fuel Maximizer

Prze użyciem Fuel Maximizer Po użyciu Fuel Maximizer

Fuel Maximizer jest katalizatorem, który rozbija duże, trudne do spalenia cząstki 
stałe przyśpieszając reakcję chemiczną i uwalnia energię chemiczną paliwa.

Pozwala to na zwiększenie wydajności, znaczne obniżenie 
zużycia paliwa oraz drastyczne obniżenie emisji spalin, nawet pod 
dużym obciążeniem. Systematycznie usuwa nagromadzony osad 
węglowy i sadzę utrzymując podzespoły w czystości i redukując 
przestoje wywołane nadbudowywaniem się osadu.

PODSTAWOWE KORZYŚCI:
• Zmniejsza zużycie paliwa
• Eliminuje widoczne spaliny
• Zmniejsza tworzenie popiołu
• Zwiększa smarowność oleju napędowego
• Zapobiega gromadzeniu się węgla
• Zwiększa wydajność silnika
• Zwiększa wygenerowaną ilość energii
• Czyści system paliwowy i wtryskiwacze
• Nie wymaga mieszania – działa natychmiast DOZOWANIE: 1:4,000



Fuel Maximizer: Atestowany w Polsce

Fuel Maximizer został z sukcesem 
przetestowany i uzyskał w 2018 roku 
certyfikat Przemysłowego Instytutu 
Motoryzacji.

Laboratorium testowe potwierdza, że olej 
napędowy z dodatkiem Fuel Maximizer
spełnia wszystkie wymagania testowe 
według odpowiednich norm PN/ISO. 



Fuel Maximizer: Oszczędność paliwa

173 250 167 273
162 075

158 610

5 977 11 175 14 640

PLN/POJAZD

KOSZT

OSZCZĘDNOŚĆ

Zakładane parametry:
Roczny przebieg: 150 000 km
Średnie zużycie paliwa: 33 l/100km
Cena ON: 3,50 PLN/l

Oczekiwane oszczędności netto wynikające ze zmniejszonego zużycia paliwa przez 
typową ciężarówkę w skali roku przy zastosowaniu dodatku do paliw Fuel Maximizer:

PONAD 10,000 PLN OSZCZĘDNOŚCI ROCZNIE NA 1 CIĘŻARÓWKĘ



Heavy Duty Oil Stabilizer 

50 razy silniejsza formuła w porównaniu z konwencjonalnymi smarami

Miedź (tuleje, łożyska)  = 135ppm to 20ppm 85% REDUKCJI
Żelazo (cylindry, pierścienie, wał) = 431ppm to 68ppm 84% REDUKCJI
Aluminium (tłoki, łożyska, pompy) = 9ppm to 2ppm 77% REDUKCJI

Analiza oleju po zastosowaniu stabilizatora

Ta wysoce zaawansowana i bardzo wytrzymała formuła 
została zaprojektowana by wzmocnić Twój olej i zapewnić 
dodatkową ochronę, jednocześnie poprawiając osiągi 
silnika czy skrzyni biegów. 

Została opracowana z wykorzystaniem technologii XPL+, 
która oferuje 50 razy silniejszą powłokę ochronną niż inne 
dodatki dostępne na rynku. Zapewnia ponadprzeciętne 
rezultaty w silnikach, które dymią, nadmiernie zużywają 
lub gubią olej.

DOZOWANIE: 20% objętości

PODSTAWOWE KORZYŚCI:
• Wydłuża żywotność oleju od 25% do 50% i więcej
• Chroni przed ekstremalnymi ciśnieniami
• Zapobiega spalaniu i wyciekom oleju
• Chroni przed zużyciem i wydłuża żywotność silnika
• Poprawia osiągi i zmniejsza zużycie paliwa
• Zapewnia ochronę przed suchym rozruchem
• Ułatwia rozruch w każdych temperaturach
• Zwiększa ciśnienie oleju w układzie
• Zabezpiecza uszczelki by wydłużyć żywotność
• Wycisza pracę silnika i skrzyni biegów



Smar Przemysłowy EP-2

PODSTAWOWE KORZYŚCI:
• Odporność na ekstremalne ciśnienia
• Zdolność do przenoszenia dużych obciążeń 
• Stabilność przy dużych naprężeniach
• Odporność na utlenianie
• Odporność na korozję
• Redukcja hałasu
• Redukcja przestojów
• Redukcja zużycia energii
• Wysokie właściwości przylegania
• Ochrona uszczelek 

Wysoka wydajność przy ekstremalnych ciśnieniach 
w zakresie temperatur -40°C do 320°C!

Zapewnia znakomitą ochronę w szerokim zakresie temperatur przy 
wysokich ciśnieniach i umożliwia maksymalizację żywotności sprzętu 
oraz pozwala na zmniejszenie zużycia energii nawet w najtrudniejszych 
warunkach. Nie zawiera szkodliwych substancji - ten smar klasy 
premium jest przyjazny dla środowiska. 

IDEALNY DLA:
• Przemysłu
• Produkcji
• Handlu
• Petrochemii
• Żeglugi
• Motoryzacji
• Górnictwa
• Budownictwa
• Rolnictwa



Smar Penetrujący XPL-101

PODSTAWOWE KORZYŚCI:
• Niezwykle silne właściwości powłoki
• 50 razy silniejszy od typowego smaru do rozpylania
• Penetruje i wiąże się z powierzchnią metalu
• Redukuje tarcie i temperaturę
• Usuwa piszczenie i redukuje hałas
• Świetnie zabezpiecza narzędzia pneumatyczne
• Uwalnia zapieczone, skorodowane elementy

USUWA WILGOĆ:
• Wypiera wodę i wilgoć
• Zabezpiecza przed rdzewieniem
• Zabezpiecza połączenia elektryczne

BEZPIECZNY W UŻYCIU:
• Nietoksyczny
• Przyjazny dla środowiska

Najsilniejszy smar do rozpylania na rynku!

ZASTOSOWANIA:
• Pneumatyka
• Nakrętki
• Tuleje
• Łańcuchy
• Kable
• Złącza elektryczne
• Narzędzia ręczne
• Zawiasy
• Przewody zapłonowe
• Dźwignie
• Sprzężenia
• Zamki
• Śruby 
• Bloczki

• Narzędzia kuchenne
• Kółka 
• Łożyska
• Zaciski
• Rolki
• Gałki
• Tłoki
• Zębatki
• Zawory 
• Pompy
• Zatrzaski
• Przenośniki
• Wiertła
• Uszczelki

• Kołowrotki
• Sprężyny
• Broń palna
• Wytłoczniki
• Wałki
• Drzwi przesuwne
• Wirówki
• Uchwyty form
• Przeguby
• Zardzewiały metal
• Świece zapłonowe
• Drzwi garażowe
• Lewarki
• i inne…



Jakich korzyści oczekiwać…?
OSZCZĘDNOŚCI W ZARZĄDZANIU FLOTĄ
• Oszczędność paliwa na poziomie 4.8% nawet do 18.6%
• Niższe koszty obsługi serwisowej:

o Wydłużone okresy międzyprzeglądowe dzięki zwiększeniu żywotności oleju od 25 do 50% rocznie 
o Mniejsze zapotrzebowanie na części zamienne dzięki zmniejszeniu zużycia metali nawet o 84%

• Poprawa efektywności floty dzięki mniejszej awaryjności pojazdów
• Wzrost satysfakcji klienta dzięki poprawie niezawodności i dostawom na czas
• Wydłużenie żywotności pojazdów:

o Większy przebieg między naprawami głównymi
o Mniejsza liczba napraw turbin, wtrysków, silników, zaworów, skrzyń biegów, filtrów DPF

• Wyższa wartość floty:

o Lepszy stan techniczny i niższy stopień zużycia pojazdu po okresie eksploatacji
o Wyższa wartość odsprzedażna ciężarówek

REDUKCJA EMISJI
• Zmniejszenie emisji czarnego dymu o nawet 92%
• Redukcja emisji NOx o 40%, CO2 o 10%, cząstek stałych o 43%



Jakich korzyści oczekiwać…?

OSZCZĘDNOŚCI I ŁATWIEJSZE CODZIENNE ŻYCIE! 

• Dodatek do paliwa Fuel Maximizer
• Stabilizator oleju Heavy Duty Oil Stabilizer
• Smar Przemysłowy EP-2
• Smar Penetrujący XPL-101



Dziękujemy
i liczymy na owocną współpracę!

Juliana Tuwima 3 str.  //  05-075 Warszawa  //  Poland 
office@proeuropelubrication.eu


