www.lpc.gr

CUPRINS

04 / Ce este LPC

13 / Portofoliu de produse

05 / Viziune și misiune

15 / Branduri LPC

07 / Valori și obiective

19 / Puterea în industrie

09 / Know-how și asigurarea calității

21 / Servicii inovatoare

11 / 35 de ani de cercetare și tehnologie

25 / Un pionier în transportul maritim

28 / Puterea exporturilor
29 / De ce să alegți LPC

CE ESTE LPC
LPC este una dintre companiile de pe piața
petrolului din Grecia, în special în domeniul
lubrifianților și parafinelor.
Începând cu anul 1981 compania a investit în
inovarea și cercetarea tehnologică, cu scopul de a
dezvolta produse avansate din punct de vedere
tehnologic, cu o amprentă redusă asupra mediului.
Înregistrând un parcurs dinamic de dezvoltare
continuă și urmând cu fidelitate această filosofie,
compania înregistrează un parcurs ascendent și
creativ în Grecia și în restul lumii, pe piețe pe care
a activat din 1991, asigurându-și rentabilitatea și,
mai presus de toate, satisfacția clienților și a
asociaților săi.
LPC este membră a Grupului Motor Oil Hellas, unul
dintre cele mai dinamice Grupuri din domeniul
rafinării și comercializării produselor petroliere din
Grecia și din regiunea extinsă a Mediteranei de Est.
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VIZIUNEA LPC

MISIUNEA LPC

Viziunea noastră este creșterea constanta a companiei în producția și
comercializarea de lubrifianți și produse conexe, folosind tehnologii
inovatoare în ceea ce privește societatea și mediul înconjurător.

Misiunea LPC este:
• Satisfacerea flexibilă a nevoilor multiple ale clienților de lubrifianți prin furnizarea de
produse și servicii de înaltă calitate adaptate dezvoltărilor tehnologice actuale.
• Crearea de valoare pentru acționari, dezvoltarea constantă a resurselor umane.
• Grijă pentru mediu, întorcând în același timp valoare societății.
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VALORI & OBIECTIVE
Încă de la înființare, printr-o rețea de distribuție prietenoasă și în continuă creștere, compania a oferit
soluții de lubrifiere sectoarelor auto, industrial și naval. În același timp, cu accent deosebit pe protecția
mediului, compania inovează dezvoltând noi produse, activități și metode de producție care contribuie
la protejarea mediului.
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Obiectivul zilnic al companiei este furnizarea unui răspuns imediat la nevoile clienților și asociaților noștri
printr-o strategie care se concentrează pe furnizarea de produse și servicii de înaltă calitate și pe menținerea
poziției puternice a companiei pe piețele grecești și internaționale de lubrifianți.
Nivelul ridicat al produselor, parteneriatele pe termen lung, pregătirea operațională a personalului nostru,
flexibilitatea și consecvența în livrare, chiar și în cele mai nefavorabile condiții, sunt motivele pentru care
clienții și-au pus încrederea în numele LPC.
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KNOW-HOW & ASIGURAREA CALITĂȚII
Produsele „de vârf” pentru uz industrial, cu garanția Grupului Motor Oil Hellas.
LPC este 100% o subsidiară a companiei MOTOR OIL HELLAS (MOH). MOTOR OIL joacă un rol
principal în rafinarea țițeiului, furnizând piețele pe care le servește cu o gamă largă de produse
petroliere de înaltă calitate. MOH a devenit într-un pilon principal al economiei grecești,
ocupând în același timp un loc important în regiunea extinsă a Europei de Sud-Est.
Rafinăria MOTOR OIL, nucleul activităților companiei, este situată în Agioi Theodori, în
apropiere de Corint, la aproximativ 70 km de centrul orașului Atena. Împreună cu facilitățile
auxiliare și facilitățile de transport de combustibil, este cel mai mare complex industrial privat
din Grecia și este considerat a fi una dintre cele mai moderne rafinării din Europa cu un grad
de complexitate de 11,54 (Indicele de Complexitate Nelson).
În plus, la rafinăria MOH, LPC este a doua cea mai mare rafinărie grecească, care se
concentrează asupra producției de lubrifianți de bază. Produsele fabricate îndeplinesc
cerințele Uniunii Europene care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009, precum și cele mai
stricte standarde internaționale.
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35 DE ANI DE CERCETARE & TEHNOLOGIE
Având în centrul atenției sale excelența tehnologică a produselor și serviciilor, LPC a pus în funcțiune metode de producție inovatoare,
dar și sisteme de control inovatoare.
De la înființare, compania a investit constant în cercetare și dezvoltare, participând la programe europene și n aționale, dezvoltând
sinergii și parteneriate cu instituții de învățământ superior recunoscute pe plan internațional, precum și cu alte companii ș i centre de
cercetare renumite în Grecia și în străinătate.
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Colaborările sale cu instituții precum Universitatea Națională Tehnică din Atena, Universitatea
din Atena, Universitatea din Patras, Universitatea Egee, Universitatea din Creta, Universitatea
Cambridge, Colegiul Imperial din Londra, Universitatea din Karlsruhe și companii precum
Siemens, Softing, AXENS, Lubrizol etc. aduc LPC la vârful tehnologiei, permițându-i să aplice
metode și să dezvolte produse unice care se disting prin calitatea lor.
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Având ca obiectiv principal calitatea superioară, compania
oferă produse de lubrifiere pentru consumatori comerciali,
industrii, transport maritim, dar și pentru utilizări speciale.

LPC activează în următoarele categorii de produse:

LUBRIFIANȚI SPECIALIZAȚI ÎN FUNCȚIE
DE UTILIZAREA LOR PENTRU:
Textile
Angrenaje
Transformatoare
Decupare metal
Slide-uri
Compresoare de aer & turbocompresoare
Mașini de răcire
Transfer de căldură
Industria alimentară și a băuturilor
Lanțuri și funii
Sisteme de trafic
Mașini-unelte
Utilizări speciale

LUBRIFIANȚI DE MOTOR
Bază minerală, sintetici sau semi-sintetici, în funcție de
natura bazei

UNSORI
Industria
automobilelor

LUBRIFIANȚI DE TRANSMISIE
Cutii de viteze și cutii de viteze diferențiale off-road
(UTTO, CAT)
Lichide de transmisie automată

PARAFINE & CERURI SPECIALE
Producția de lumânări
Industria alimentară
Industria agricola
Industria de cerneală
Industria lemnului
Industria anvelopelor

Studiind cu atenție cerințele aplicațiilor de lubrifianți și
nevoile specifice ale utilizatorilor finali ai acestor produse,
compania pune accentul pe promovarea soluțiilor bazate
pe supremația tehnologică, calitatea stabilă, ușurința în
utilizare și care nu împovărează mediul înconjurător. Cu o
gamă largă de produse specifice, LPC furnizează lubrifianți
care respectă și întrețin motoarele și utilajele. Astfel,
utilizatorii finali pot avea încredere că vehiculele și
utilajele lor vor avea nu numai performanțe maxime, ci și
cea mai bună protecție posibilă împotriva avariilor.

PORTOFOLIU
DE PRODUSE
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LUBRIFIANȚI HIDRAULICI
LUBRIFIANȚI PENTRU UTILIZĂRI & APLICAȚII
INDUSTRIALE SPECIALE
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LUBRIFIANȚI CYCLON
BRANDURI LPC

De peste 35 de ani, lubrifianții Cyclon sunt sinonimi cu înalta calitate. Cu ajutorul
tehnologiei de ultimă oră și a celor mai avansați aditivi chimici, toți lubrifianții Cyclon
noi îndeplinesc cele mai stricte standarde ale producătorilor internaționali, precum și
aprobările celor mai importanți exportatori (MB, MAN, VW, FORD, OPEL etc.).
Departamentul de cercetare & dezvoltare al LPC a dezvoltat și comercializat peste
250 de tipuri diferite de lubrifianți CYCLON pentru industria de transport maritim,
auto, aviație și toate tipurile de utilizare industrială, atrăgând în permanență noi
clienți mulțumiți din Grecia și străinătate.
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LUBRIFIANȚI VALVOLINE
LPC SA este singurul reprezentant al lubrifianților americani de renume mondial Valvoline. Valvoline este prima companie de lubrifianți
din lume care dezvoltă și produce lubrifianți încă din 1866. Valvoline a fost creat în 1866 pentru a produce lubrifianți pentru lubrifierea
motoarelor cu abur în SUA și este cel mai important brand mondial pe piața petrolului. Lubrifianții Valvoline acoperă toate nevoile de
lubrifiere dezvoltând: • Lubrifianți pentru autoturisme, vehicule comerciale și „off-road” • Lubrifianți speciali pentru motocicleteoutboard • Lubrifianți de grupuri • Uleiuri de transmisie (manuală și automată) • Lubrifianți industriali (lubrifianți agricoli, hidraulici,
pentru supape industriale, lubrifianți speciali) • Unsori • Produse speciale pentru automobile, cum ar fi antigel, lichide de frână, produse
speciale de protecție și de îngrijire a autovehiculelor • Produse chimice speciale și produse anti-coroziune sub denumirea comercială
Tectyl®.
Lubrifianții Valvoline sunt primul brand mondial de lubrifianți pentru motoare, prezenți în peste 100 de țări, combinând calitatea
superioară cu know-how-ul, comercializând produse de140 de ani.
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LUBRIFIANȚI AVIN
BRANDURI LPC
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Lubrifianții AVIN sunt produși încă din 1977, furnizând pe piață produse fiabile și de înaltă
calitate. Lubrifianții AVIN sunt produși la rafinăria Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA,
sunt de înaltă calitate, satisfac toate nevoile de lubrifiere pentru transportul maritim,
industria automobilelor și toate tipurile de utilizare industrială, asigurând buna
funcționare a echipamentelor chiar și în cele mai dificile condiții și ÎN orice locație.
Lubrifianții AVIN sunt certificați ISO 9001. În Grecia și în străinătate piețele au de mulți
ani încredere în lubrifianții AVIN. Începând cu 1/1/2015, lubrifianții AVIN sunt livrați și
comercializați de către LPC SA.

LUBRIFIANȚI NIPCO
Lubrifianții NIPCO sunt produși de LPC și reprezintă o soluție economică, dar și
foarte fiabilă pentru lubrifiere.
Lubrifianții NIPCO sunt de o calitate excelentă și satisfac pe deplin nevoile
moderne de lubrifiere ale piețelor auto și industriale.
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PUTEREA ÎN INDUSTRIE
Activitatea deosebit de importantă a LPC o reprezintă vânzarea prin producerea și eliminarea lubrifianților industriali
specializați, de cea mai bună calitate.
Toate produsele și serviciile sunt concepute pentru a oferi cu credibilitate și consecvență soluții complete adaptate nevoilor
fiecărei afaceri, care acoperă toate nevoile industriei moderne, respectând mediul și umanitatea. Departamentul B2B din ce
în ce mai extins este format din tehnicieni experimentați și bine instruiți și operează în baza unei filosofii pe deplin orientată
către client.
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Pe parcursul a 35 de ani de activitate, compania a dezvoltat parteneriate de lungă
durată cu clienți mari și importanți din toate industriile majore, precum și colaborări
cu cele mai importante grupuri de afaceri din Grecia și din multe țări străine. Cu titlul
de exemplu menționăm o serie de industrii pe care LPC le furnizează cu produse și
servicii: Producția de energie - metalurgie - transport - construcții - aplicații
industriale - automobile - agricultură - industria alimentară. De-a lungul timpului
numele LPC a fost legat de cele mai mari industrii din țară, acoperind toate nevoile
de lubrifiere, ocupând cu fermitate poziția de lider în vânzările de lubrifianți.
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Obiectivul principal al companiei este clientul mulțumit, iar acesta este atins atât prin personalul bine
instruit al LPC, cât și prin dezvoltarea unor produse și servicii speciale, inovatoare, de înaltă calitate.
Pe baza acestei filosofii organizaționale LPC a dezvoltat următoarele servicii de pionierat:
Sistemul ID Lube® Check
Sistemul ID Lube® Check oferă controlul calității tuturor lubrifianților utilizați în diferite aplicații, la
cererea clientului. Acesta a fost creat special pentru clienții industriali și din transportul maritim și se
axează pe ceea ce necesită cel mai mult aceste piețe. Fiabilitate și receptivitate chiar și pentru cele mai
urgente mostre.
Programul patentat de analiză a lubrifianților al sistemului ID Lube® Check are capacitatea de a identifica
contaminarea sau prezența particulelor de deșeuri metalice în lubrifiant înainte ca problema să se
dovedească costisitoare din cauza opririi utilajelor.
Programul de analiză a lubrifiantului în uz, sistemul IDLube® check, permite monitorizarea performanțelor
motoarelor și echipamentelor mecanice, care sunt „inima” navei, precum și a industriei. Analizând
probele de lubrifiant în mod regulat, durata de viață a echipamentelor este optimizată și se asigură o
programare precisă a întreținerii utilajelor și echipamentelor.
Sistemul ID Lube® Search
Sistemul ID Lube® Search este o aplicație specială care permite utilizatorului, într-un mod foarte simplu și
prietenos, să exploreze și să aleagă lubrifiantul CYCLON adecvat pentru orice aplicație de care are nevoie,
de la automobil la industrie.

SERVICII
INOVATOARE
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Platformă electronică
Platforma B2B poate fi utilizată de către orice partener doar cu o parolă, este mijlocul electronic de
comunicare directă și sigură a clientului industrial sau de transport maritim cu LPC pentru furnizarea
de servicii tehnice:
• Întreținerea preventivă (analize, istoricitate etc.)
• Formulare tehnice (MSDS / TDS)
• Sondaj de lubrifiere
• Comenzi electronice
• Subiecte de interes pentru parteneri (balanțe, acțiuni, recompense)
Soluții personalizate pentru clienți
LPC produce lubrifianți fabricați special pentru companii și organizații foarte importante grecești și
internaționale. Datorită producției integrate pe verticală, LPC are posibilitatea de a oferi un timp scurt de
livrare chiar și la nivelul „livrărilor urgente”.

SERVICII
INOVATOARE
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UN PIONIER ÎN TRANSPORTUL MARITIM
LPC este în prim planul transportului maritim de peste 30 de ani. Lubrifianții de transport
maritim pe care compania îi produce satisfac toate nevoile de lubrifiere ale unei nave
moderne. Cilindrul, Sistemul și TPEO sunt certificate cu aprobări ale producătorilor
internaționali de motoare marine și sunt complet compatibile cu produsele de transport
maritim corespunzătoare ale companiilor concurente.
Produse și comercializate cu asigurarea oferită de certificarea ISO 9001: 2008.
Produsele pot fi livrate direct în orice port din Grecia. Totodată, prin cooperări internaționale,
lubrifianții marini pot fi livrați și în porturi importante din străinătate.
De asemenea, la cererea clientului, lubrifianții marini sunt testați calitativ în utilizarea lor de
către sistemul LPC de control al lubrifianților, ID Lube Check®.
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PUTEREA EXPORTURILOR
Cu vânzări în peste 40 de țări, compania a înregistrat o
creștere dinamică la nivel mondial în multe țări europene, în
aproape toate țările balcanice, Orientul Mijlociu, Marea
Mediterană și China și restul Orientului îndepărtat.
LPC a mărit în mod semnificativ volumul exporturilor de
lubrifianți finali, ajungând principalul exportator de lubrifianți
finali din Grecia, cu peste 90% din totalul exporturilor de
lubrifianți autohtoni.
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DE CE SĂ ALEGEȚI LPC
Partenerii noștri aleg produsele noastre deoarece știu că LPC este:
• furnizor de produse și servicii de cea mai bună calitate.
• furnizor al unei game complete de produse care se extinde constant, urmărind nevoile
industriei moderne, având și capacitatea de a produce produse personalizate.
• prezent la nivel internațional pe 4 continente și în 45 de țări.
• fiabil în livrări, oferind ușurință de a comanda.
• precis și detaliat în stabilirea prețurilor.
• prezent cu suport tehnic complet.
• experimentat și cu o excelentă pregătire în vânzări, personalul său eficient de suport tehnic
oferind cea mai bună soluție pentru nevoile specifice fiecărei companii.
• furnizor de sprijin eficient, având în vedere că laboratorul chimic de ultimă oră al LPC stă la
dispoziția clienților pentru analiza lubrifianților utilizați.
• furnizor de securitate, derivând din colaborarea cu cea mai mare companie de lubrifianți din
țară.
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