I KOLBERG CASPARY LAUTOM AS er vi stolte av å distribuere nettopp TOTAL
smøremidler i Norge!
Gjennom dette er vi med på å sette fokus på
bedre miljø – for deg, for alle!
I dagens samfunn er miljøet en viktig faktor. For bilindustrien er dette en aktuell problemstilling som
gjør at alle aktører jobber med å utvikle nye teknologier og metoder for å redusere miljøbelastningen.
Et initiativ i denne retningen er EUs innsats for å fremme drivstoffbesparende teknologi i
utviklingen av nye biler. Euro 6 teknologi og nye retningslinjene, stiller miljøkrav til
dieselmotorer og krav til alle nye biler som skal registreres fra 2015/2016.
Et tiltak for å møte de nye Euro 6 kravene, er gjennom tilsetningen av AdBlue, som skaper en
kjemisk reaksjon i forbrenningen, og medfører til en betydelig reduksjon av nitrogenoksid
(NOx). Et annet tiltak er utviklingen av motoroljer i samarbeid med bilprodusentene for
reduksjon av sulfatholdig aske, fosfor og svovel også benevnt som LowSAPS. Grunnet
lovgivning og bilprodusentenes egen etterstrebelse etter å redusere miljøbelastningen, har derfor
dagens motoroljer stor betydning og krav som kreves oppfylt.
TOTAL etterstreber derfor hele tiden å følge med og ligge i forkant av utviklingen, gjennom
samarbeid med en rekke bilprodusenter (bil, transport, anlegg, landbruk, m.fl.), for å bidra til
et bedre miljø – for deg, for alle! En smøreolje som Quartz Ineo First 0W30 er her siste
tilskudd, spesielt designet for å tilfredsstille den nye teknologien og de nyeste Euro 6
dieselmotorer.
Gjennom TOTAL EcoSolutions programmet, arbeides det derfor kontinuerlig
for å tilby forbedringer, hvor målet hele tiden er å tilby produkter og tjenester
som dekker hele bredden av deres produkt- og tjenestetilbud for å hjelpe våre
kunder. Både for bedrifter og forbrukere, for å redusere forbruket og/eller sitt
miljøavtrykk.
For oss i KOLBERG CASPARY LAUTOM AS er det derfor viktig å ha sterke og innovative
samarbeidspartnere slik som TOTAL, som kan møte morgendagens krav og utfordringer, ikke minst med
produkter og tjenester som kan redusere miljøbelastningen, som vi alle har et ansvar for.

