
PETRO-CANADA LUBRICANTS

ВАШ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР 
НА СВІТОВОМУ РИНКУ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Власні родовища нафти і газу

350 видів мастильних матеріалів

Чистота базових олив 99,9%

Промисловий інжиніринг



ТОВ «ПКП-УКРАЇНА» 

(ПЕТРО-КАНАДА ПРОДУКТС-УКРАЇНА) – 

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК 

PETRO-CANADA LUBRICANTS

Гарантія поставок 
оригінальної продукції

Запатентована технологія виробництва 
базових олив HT Purity Process

Реальна економія коштів

Жодного випадку 
поломки обладнання

20 + 
Років на ринку 

України

3 000 + 
Постійних 
клієнтів 350 + 

Повна товарна 
лінійка від заводу- 

виробника

PETRO-CANADA LUBRICANTS – найбільша канадська 
вертикально-інтегрована компанія, що входить до складу корпорації 
Suncor Energy, яка володіє власними родовищами нафти і газу, 
займається їх видобутком, переробкою, також їх маркетингом і 
реалізацією нафтопродуктів високої якості.

Компанії належить один з п’яти найбільших нафтопереробних заводів 
в Північній Америці, який розташований в місті Міссіссуага, провінція 
Онтаріо, і експортує продукцію Petro-Canada більш ніж 80 країн світу.

Завдяки унікальній рецептурі виробництва мастильних матеріалів 
Petro-Canada, наші клієнти отримують високоефективні оливи, 
які перевищують існуючі стандарти і дозволяють значно збільшити 
ресурс обладнання. Це справжній переворот у свідомості споживача.



ЦІКАВІ ФАКТИ 
ПРО КОМПАНІЮ

МИ В ТОП-20 СВІТОВИХ ЛІДЕРІВ

Всі мастильні матеріали 
виготовляються на єдиному заводі 
виробничою потужністю 
понад 1 мільйон тонн в рік

Експертна оцінка олив 
в незалежних лабораторіях 
для визначення максимального 
експлуатаційного ресурсу

Компанія виробляє 350 видів 
мастильних матеріалів, спеціальних 
рідин і консистентних мастил

Проведення моніторингу стану 
обладнання з метою збільшення 
міжсервісних інтервалів

Більш ніж в 2 рази вищий 
експлуатаційний ресурс 
в порівнянні з «традиційними оливами»

Виключна якість продукції без 
можливості підробки або заміни 
технології на інших заводах виробниках

Ексклюзивна методика розрахунку 
економічного ефекту і надання 
всіх необхідних гарантій

Матеріальна відповідальність 
за вихід з ладу техніки або 
обладнання з вини мастильних 
матеріалів



ДЛЯ КОГО МИ ПРАЦЮЄМО
Інколи ми не уявляємо, що та чи інша послуга потрібна нам, поки не настане критичний 
момент, коли вже не вистачає ні часу, ні ресурсів на якісне опрацювання завдань. 
Тому, ми пропонуємо Вам задуматися про необхідність використання сучасних методик 
експлуатації обладнання вже сьогодні.

МИ ПРАЦЮЄМО НА РІЗНИХ СЕГМЕНТАХ РИНКУ:

В2С Для прямих продажів кінцевому споживачу ми пропонуємо лінійку 
високотехнологічних продуктів, які перевищують існуючі стандарти

В2B
В роботі з комерційними підприємствами ми пропонуємо високопрофесійну 
технічну підтримку та інструменти для збільшення прибутку компаній 
за рахунок оптимізації та підвищення ефективності робочих процесів

В2P
Розвиваючи партнерську мережу, ми забезпечуємо бездоганний сервіс 
«7/24» і всебічну підтримку, що включає в себе навчання персоналу 
та динамічний розвиток компаній-партнерів



ТОВ «ПКП-УКРАЇНА», 
використовуючи інноваційні методики 
компанії Petro-Canada, пропонує 
своїм клієнтам виняткову 
якість продукції і чудовий сервіс.

Чому базові оливи так важливі?

Тому що, їх якість 
впливає на властивості 
готового мастильного матеріалу. 
Особливо, якщо він на 80% 
складається з базової оливи.

РІЗНИЦЯ ПОМІТНА ВІДРАЗУ 
Кришталево чисті 
базові оливи Petro-Canada, 
очищені на 99,9% – 
найчистіші в світі

МАКСИМАЛЬНАЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ 
Базові оливи змішуються з 
найефективнішими присадками, 
тому мастильні матеріали 
Petro-Canada за своїми 
температурними властивостями 
ефективніші конкурентів

МЕНШІ ВИТРАТИ НА ТО 
Мастильні матеріали на основі 
базових олив Petro-Canada мають 
унікальну термоокислювальну 
стабільність, тому подовжують 
міжсервісні інтервали, 
скорочуючи витрати на технічне 
обслуговування обладнання

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
Базові оливи Petro-Canada 
не токсичні і здатні відмінно 
біологічно розкладатися – 
вони повністю безпечні, 
eco friendly

ОЧИЩЕНІ на 99,9% НАЙЧИСТІШІ БАЗОВІ ОЛИВИ В СВІТІ



НАШІ ГАРАНТІЇ ЧОМУ НАМ 
ДОВІРЯЮТЬТОВ «ПКП-УКРАЇНА» 

пропонує своїм клієнтам 
безпрецедентну гарантію 
на всю продукцію і бере 
на себе повну відповідальність 
в разі виходу обладнання з ладу

Міжнародні сертифікати 
ISO 9001 і ISO 14001, 
включаючи новий стандарт якості 
ISO / TS 16949

Самі високоочищені базові оливи 
в світі, з рівнем чистоти 99,9%

Підтвердження підвищених 
експлуатаційних характеристик 
мастильних матеріалів



ЕКОНОМИМО 

ПОНАД 30%

ЯК ЗМЕНШИТИ ВИТРАТИ 
НА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ОБЛАДНАННЯ? Експертна оцінка 

обладнання та експертиза 
працюючих олив

Підбір мастильних 
матеріалів і складання 

карти мащення

Розрахунок 
економічного 

ефекту

Проведення досліджень 
оливи і встановлення 

ефективних міжсервісних 
інтервалів

Моніторинг 
роботи обладнання

Сервісне 
обслуговування 

і технічна підтримка



Антикорозійні оливи

Біорозкладні гідравлічні оливи

Гідравлічні оливи і рідини

Рідини для вакуумних насосів

Компресорні оливи

Оливи для автоматичних 

коробок передач

Оливи для паперової промисловості

Оливи для бурильних установок

Оливи для газових двигунів

Оливи для двотактних двигунів

Оливи для направляючих

Оливи для ручних трансмісій

Моторні оливи для 

пасажирських автомобілів

Моторні оливи для 

дизельних двигунів

Некапаючі оливи

Харчові оливи

Харчові мастила

Пластичні мастила

Промислові редукторні оливи

Сожі для обробки металу

Спеціальні оливи

Спеціальні мастила для 

важких умов експлуатації

Теплоносії

Технологічні оливи

Трансмісійні оливи для 

кар’єрної техніки

Трансмісійні оливи для 

тракторів

Турбінні оливи

НАША ПРОДУКЦІЯКРАЩІ ТОРГОВІ ПОЗИЦІЇ
КОМПАНІЇ «PETRO-CANADA LUBRICANTS»

DURON
SUPREME
HYDREX
SENTRON
TRAXON
PURITY



ЯКІСТЬ, ЯКІЙ ДОВІРЯЮТЬ
У ВСЬОМУ СВІТІ

1

2

3

4

Ви формуєте заявку 
нашому представнику

Ми проводимо експертну оцінку 
Вашого обладнання та олив, 
що використовуються

Готуємо комерційну пропозицію, 
враховуючи всі вхідні дані

Пропонуємо найбільш оптимальне  
інжинірингове рішення для  
Вашого бізнесу

Petro-Canada Lubricants виготовляє преміальну продукцію з 
характеристиками, що перевершують сучасні стандарти для 
всіх галузей промисловості. Бездоганна якість мастильних 
матеріалів – наша візитна картка. Саме тому, багато 
міжнародних компаній-лідерів в своїй галузі довіряють нам.

Компанія Petro-Canada Lubricants – лідер у світі 
з виробництва мастильних матеріалів. Опираючись на 
багаторічний досвід роботи в галузі мащення, пропонуємо 
Вам комплексні рішення бізнес-задач, які оптимізують 
витрати, збільшать термін служби дороговартісного 
обладнання і в результаті, допоможуть вийти вашій компанії 
на новий рівень.

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО



ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ
МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ «LUBE-TEST» 
ТОВ «ПКП-УКРАЇНА» пропонує унікальний післяпродажний сервіс – 
експертизу оливи в акредитованих міжнародних лабораторіях.

Запатентована програма моніторінгу мастильних матеріалів – 
це додатковий план страхування, який розроблений, 
щоб визначити стан оливи, виявити її потенціал і виключити проблеми 
в роботі обладнання до того, поки вони не призвели до серйозних поломок.

МИ ГАРАНТУЄМО:

Збільшені інтервали заміни оливи

Скорочення непередбачених простоїв 

Попередження аварійних зупинок обладнання

Зниження витрат на технічне обслуговування

Підвищення надійності роботи 

Продовження термінів служби обладнання

Детальний звіт про лабораторні результати аналізів 
і рекомендації від технічних служб



З НАМИ СПІВПРАЦЮЮТЬ ПРО НАС ГОВОРЯТЬ

ТОВ «СВІСПАН ЛІМІТЕД»
«Завдяки відмінній якості оливи Hydrex AW46, початкові властивості 
зберігаються відчутно довше, ніж на інших оливах імпортного виробництва. 
Олива довго не темніє, забезпечує постійну фільтрованість, не забиває 
фільтра полімолекулами, нагаром і смолами.»

ТОВ «ХЛІБОДАР» (ТОВ РУМ’ЯНЕЦЬ)
«За час експлуатації PURITY FG WO 15 сервісною службою було відзначено 
зниження витрати оливи (приблизно на 30%), а також ідеальний стан 
деталей обладнання. Висловлюємо подяку за якісну оливу і своєчасні 
поставки.»

ХЕКРО ПЕТ ЛТД
«Стійкість до окислення Hydrex AW 46 набагато вища в порівнянні з оливами 
першої групи. Остання серія випробувань показала, що гідрокрекингова 
олива Petro-Canada Hydrex AW 46 має значно кращі характеристики, ніж ті, 
що ми використовували раніше.»



petro-canada.com.ua

0 800 500 0630

ГЕОГРАФІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА – ВЕСЬ СВІТ!

ТОВ «ПКП-УКРАЇНА» 
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК 

PETRO-CANADA LUBRICANTS

КОМПАНІЯ ТОП-20 
ПО РЕАЛІЗАЦІЇ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

НА СВІТОВОМУ РИНКУ!



petro-canada.com.ua

Консультації 24/7

Безкоштовна лінія: 0 800 500 0630
Пошта: info@pkpua.com

ВИПЕРЕДЖАЮЧИ СВІТОВІ СТАНДАРТИ


