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دربــــاره شــــرکت پــــترونام ســـــهند
مــا بــا نــام تجــاری پترونــام ســهند فعالیــت خــود را از ســال 1397 
بــا هــدف ارائــه بهتریــن محصــوالت بــرای رفــع مشــکالت مشــتریان 
خــود، شــروع کردیــم. امــروزه توانســته ایم بــا بــه کارگیــری دانــش 
افزودنی هایــی  نانــو  فنــاوری  از  خــود،  ارشــد  مدیــران  علــم  و 
را  خــود  مشــتریان  و  کنیــم  اســتفاده  محصوالتمــان  در  خــاص 
ــه  ــا ب ــهند ت ــام س ــرکت پترون ــودن ش ــا ب ــم. پابرج ــه داری ــی نگ راض
حــال بــه دلیــل رضایــت شــما مشــتریان عزیــز بــوده و همــواره بــه 
ــی  ــرای معرف ــم. ب ــار کرده ای ــخاوتمند افتخ ــتریانی س ــتن مش داش
دغدغه هایمــان در شــرکت پترونــام ســهند، برخــی از اهــداف خــود 

ــم: ــرح می دهی ــان ش را برایت

ایجـاد  بـرای  همـواره  مـا 
تمـام  در  خریـد  توانایـی 
مخاطبانمـان، از هر قشـری از 
از  و  می کنیـم  تـالش  جامعـه، 
ایـن رو تمـام افـراد می توانند 
بهره منـد  مـا  محصـوالت  از 

. شـند با
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بـرای راحتـی خیال مشـتریان 
پشـتیبانی  تیـم  یـک  خـود، 
بـرای  حرفـه ای  و  قدرتمنـد 
سـواالت  بـه  پاسـخگویی 
مشـکالت  رفـع  و  مشـتریان 
آن هـا داریم که در 24 سـاعت 
در  هفتـه  روز   7 و  روز  شـبانه 

هسـتند. دسـترس 

مـا در شـرکت پترونـام سـهند 
رضایـت  جلـب  بـه  همـواره 
مشـتریان خـود افتخـار کرده 
و هـر روز هفتـه بـرای افزایش 
رضایت شما عزیزان و کیفیت 

می کوشـیم. محصوالتمـان 
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ــس ــور پارانوک ــن موت روغ

ــی  ــش حیات ــودرو نق ــور خ ــرد موت ــور در عملک ــن موت ــت روغ کیفی
می تواننــد  بــازار  بی کیفیــت  موتورهــای  روغــن  کــه  چــرا  دارد. 
خســارات جبران ناپذیــری را بــه موتــور و حتــی اجــزای دیگــر خــودرو 
وارد کننــد. بــه همیــن دلیــل صاحبــان خــودرو همــواره بــه دنبــال 
بهتریــن و باکیفیت تریــن روغــن موتورهــا هســتند تــا عمــر موتــور 
خــودروی خــود را افزایــش دهنــد. امــا از طرفــی دیگــر، روغــن 
موتوهــای موجــود در بــازار یــا تقلبــی هســتند و یــا قیمــت باالیــی 
ــن  ــا روغ ــودرو ب ــان خ ــه صاحب ــیده ک ــت آن رس ــاید وق ــد. ش دارن

ــوند! ــنا ش ــس آش ــور پارنوک موت
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ــن  ــهند، روغ ــام س ــه پترون ــته ایم در کارخان ــر توانس ــال حاض در ح
ــد و در  ــا تولی ــو افزودنی ه ــتفاده از نان ــا اس ــس را ب ــور پارانوک موت
بــازار عرضــه کنیــم. روغــن موتــور پارانوکس توانســته بــا قابلیت ها 
و تکنولــوژی خــود در صــدر لیســت بهتریــن روغن موتورهــای خاور 
میانــه جــای بــاز کنــد. چــرا کــه مــا توانســته ایم بــه خوبــی از نفــت 
ــال  ــر در ح ــال حاض ــم و در ح ــره ببری ــران به ــور ای ــودن کش ــز ب خی
ــتیم.  ــان هس ــر جه ــول در سرتاس ــن محص ــه ای ــرای عرض ــالش ب ت
ایــن عناویــن و محبوبیــت روغــن موتــور پارانوکــس قطعــا اتفاقــی 
ــا  ــود دارد؛ ام ــول وج ــن محص ــهرت ای ــرای ش ــی ب ــت و دالیل نیس
چــه دالیلــی؟! نخســت کمــی در رابطــه بــا روغــن موتــور پارانوکــس 

مطالعــه کنیــم.
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چیســــــــت؟ پـارانوکـــــس  موتــــــور  روغــــن 
روغــن موتــور در واقــع یکــی 
از مــواد مصرفــی بســیار مهــم 
کــه  اســت  خودروهــا  بــرای 
خســارات  آن  وجــود  عــدم 
بــار  بــه  خــودرو  در  زیــادی 
روغــن  تولیــد  در  مــی آورد. 
موتــور، از روغــن پایــه و مــواد 
اســتفاده  خاصــی  افزودنــی 

موتــور  کارکــرد  تــا  می شــود 
بــروز  از  و  داده  افزایــش  را 
آن  در  مختلــف  مشــکالت 
جلوگیــری کنــد. کیفیت روغن 
بــا  کلــی  طــور  بــه  موتورهــا 
ــی آن  ــواد افزودن ــه م ــه ب توج
ــد؛  ــش می یاب ــش و کاه افزای
در  بســیاری  عوامــل  البتــه 

ــک  ــس ی ــور پارانوک ــن موت روغ
کــه  اســت  ایرانــی  محصــول 
سرتاســر  در  حاضــر  حــال  در 
ایــران و جهــان شــهرت خاصــی 
ــول  ــن محص ــه ای ــرا ک دارد. چ
ــای  ــا و کابرده ــن ویژگی ه ضم
ــت  ــود، از قیم ــرد خ منحصربف
بســیار مناســبی نیــز برخــودار 

کیفیــت روغــن موتورهــا تاثیر 
گــذار هســتند کــه در ادامــه 

می پردازیــم. آن هــا  بــه 
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آمــدن  وجــود  بــه  از  و  اســت 
ــری  ــف جلوگی ــارات مختل خس
روغــن  همچنیــن  می کنــد. 
در  پارانوکــس  موتورهــای 
بــازار بســیار متنــوع هســتند 
ــراد  ــام اف ــده تم ــبب ش ــه س ک
بــا شــرایط مختلــف بتواننــد از 

ــد.  ــره ببرن ــول به ــن محص ای



پارانوکــس8 موتــور  روغــن  انــواع 
مــا بــا تولیــد انــواع روغــن موتــور پارانوکــس، ســعی کرده ایــم تمــام 
افــراد بــا خودروهــا و موقعیــت جغرافیایی مختلــف بتواننــد از این 
محصــول بهــره ببرنــد. تنهــا کافــی اســت بــا انتخــاب نــوع مطابــق 
ــر آن را در  ــا تاثی ــد ت ــداری کنی ــود، آن را خری ــودروی خ ــور خ ــا موت ب
ــور  ــن موت ــد. روغ ــودرو ببینی ــرد خ ــود کارک ــور و بهب ــکاری موت روان

پارانوکــس بــا انــواع زیــر بــه بــازار عرضــه می گــردد:

PARANOX A9 5W_30 SN/CF-4

PARANOX A9 5W_40 SN/CF-4

PARANOX A9 5W_40 SM/CF-4

PARANOX A9 10W_40 SM/CF-4

PARANOX A9 10W_40 SL/CF-4

PARANOX A9 20W_50 SL/CF-4
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ــس  ــوالت پارانوک ــری محص س
و  مزایــا  دارای  همگــی 
ــتند  ــابه هس ــای مش ویژگی ه
بــرای  محصــوالت،  تنــوع  و 
ایــن  از  اســتفاده  ســهولت 
محصــول بــرای تمــام افــراد 
اســت. بــه طــوری کــه می توان 
گفــت عــده کثیــری از صاحبان 
شــرایط  واجــد  خودروهــا، 
موتــور  روغــن  از  اســتفاده 
پارنوکــس هســتند. در انتهای 
متــن می توانیــد مقایســه ای 

موتــور  روغــن  میــان  کلــی 
پارانوکــس و رقبــای خارجــی 
آن را مطالعــه کنیــد. روغــن 
ــل  ــه دلی ــس ب ــور پارانوک موت
بــه  نســبت  خــود  برتــری 
محصــوالت مشــابه خارجــی 
در تمــام زمینه هــا، در حــال 
حاضــر عامــل اصلــی مطــرح 
پترونــام  شــرکت  شــدن 
و  ملــی  ســطوح  در  ســهند 

می باشــد. بین المللــی 
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روغن موتور پارانوکس با موتور خودروها چه می کند؟

در  پارانوکـس  محصـوالت 
جایگاهـی  بـه  حاضـر  حـال 
هسـتند،  آن  شایسـته  کـه 
ایـن  کـه  چـرا  رسـیده اند. 
کشـورهای  در  محصـول 
کشـور  خصـوص  بـه  خارجـی 
فرانسـه در حال عرضه اسـت 
و توانسـته رضایـت عمـده ای 
جلـب  را  خـودرو  صاحبـان  از 
موتـور  روغـن  خریـد  کنـد. 
بـزرگ  قـدم  یـک  پارانوکـس 
بـرای لمـس یـک حـس خوب 
و  اسـت  رانندگـی  حیـن  در 
صاحبـان خـودرو را از هرگونه 

مخـارج و دردسـر اضافـی بـاز 
مـی دارد. اما شـاید برای تمام 
افـراد سـوال باشـد کـه روغـن 
موتـور  بـا  پارانوکـس  موتـور 
می کنـد  کار  چـه  خودروهـا 
کـه تمـام اسـتفاده کننـدگان، 
دائمـی  مشـتری  بـه  تبدیـل 

؟ ند می شـو
روغـن  کـه  کاری  مهم تریـن 
انجـام  پارانوکـس  موتـور 
الیـه  نوعـی  ایجـاد  می دهـد، 
محافظتـی دور موتـور اسـت. 
محافظتـی  الیـه  ایـن  وجـود 
نتایـج  خـوردو  موتـور  روی  بـر 

بـه  دارد؛  همـراه  بـه  مثبتـی 
خـودرو  صاحبـان  کـه  طـوری 
می تواننـد تنها با خرید روغن 
عمـده ای  پارانوکـس،  موتـور 
از مشـکالت خـودروی خـود را 
حـل کنند. شـاید بتوان برخی 
از ایـن مزایـا را در محصـوالت 
کـرد؛  پیـدا  جهـان  در  مشـابه 
اصلـی  تفاوت هـای  از  امـا 
پارانوکـس  موتورهـای  روغـن 
مشـابه،  محصـوالت  بـا 
آن  اختصاصـی  ویژگی هـای 
سـابقه  بـازار  در  کـه  اسـت 

نـدارد.



12

ویژگــی ها و مزایــای روغــن موتور پــارانوکس

همانطـور کـه ذکر شـد، روغن موتـور پارانوکس یک الیـه محافظتی 
در موتـور ایجـاد می کنـد کـه مجموعـه ای از مزایـا را بـرای صاحـب 
هیچوقـت  شـاید  افـراد  ایـن  از  پیـش  دارد.  همـراه  بـه  خـودرو 
در  همزمـان  صـورت  بـه  را  ویژگی هـا  ایـن  تمـام  نمی توانسـتند 
خـودروی خـود شـاهد باشـند، امـا روغـن موتـور پارانوکـس ایـن 
امـر را ممکـن سـاخته اسـت. بـه طـوری کـه مشـتریان محصـوالت 
پارانوکـس، تفـاوت این محصول با محصوالت مشـابه خارجی را به 
خوبـی احسـاس می کنند. بهتر اسـت نگاهی سـطحی بـه ویژگی ها 

و مزایـای روغـن موتـور پارانوکـس بیندازیـم:

به حداقـل رسـیدن صداهای 	 
صوتـی  آلودگـی  و  ناهنجـار 

خـودرو کـردن  کار  حیـن 

و 	  موتـور  قطعـات  روانـکاری 
کاهـش اصطحـکاک قطعـات 

ن آ

میـان 	  فواصـل  بنـدی  آب 
موتـور اجـزای 

تمیز کـردن موتور از کثیفی ها 	 
و رسوبات

زدگـی 	  زنـگ  از  جلوگیـری 
ت قطعـا

خوردگـی 	  از  جلوگیـری 
موتـور قطعـات  شـیمیایی 

جلوگیـری از هرگونـه فشـار و 	 
ضربـه داخـل موتـور
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معلـق نگه داشـتن مواد زائد 	 
آن هـا  رسـوب  از  جلوگیـری  و 

بـر روی قطعـات

تولیـد 	  رسـاندن  حداقـل  بـه 
موتـور توسـط  آالیندگـی 

 
افزایش طول عمر موتور	 

روغـن 	  هرگونـه  از  جلوگیـری 
موتـور در  سـوزی 

سـوخت 	  مصـرف  کاهـش 
%20 تـا  خـودرو 

از بیـن بردن کمپرسـور داخل 	 
موتور

شستشـوی دوده های داخل 	 
موتور

در 	  خـودرو  آسـان  اسـتارت 
سـرد هـوای 

کاهش دمای موتور خودرو	 

و 	  خـودرو  شـتاب  افزایـش 
موتـور عملکـرد  بهبـود 

گازهـای 	  تولیـد  از  جلوگیـری 
محیـط  بـرای  مضـر  و  سـمی 

خـودرو توسـط  زیسـت 

موارد ذکر شـده تنها بخشـی از 
مزایای روغـن موتور پارانوکس 
هسـتند و قطعا موتور با توجه 
بـه این مزایا، در موارد دیگر نیز 
عملکرد بهتری خواهد داشت. 
افـراد تنهـا با یـک بار اسـتفاده 
پارانوکـس،  موتـور  روغـن  از 
می تواننـد تغییر کلـی عملکرد 
نظـاره  را  خودروشـان  موتـور 
کنند و دیگر هیچ دغدغه ای در 
انتخـاب روغـن موتور مناسـب 
نداشـته باشـند؛ چرا کـه روغن 
موتـور پارانوکـس یـک انتخاب 
صرفـه  بـه  و  ایمـن  مناسـب، 

است.
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تکنولوژی روغن موتور پارانوکس

جالـب اسـت بدانید روغـن موتور پارانوکـس با به کارگیـری فناوری 
سـبز A9 طراحی و تولید شـده و از تولید هرگونه گاز سـمی و مضر 
بـرای محیط زیسـت توسـط موتـور جلوگیـری می کند. ایـن فناوری 
در حـال حاضـر بسـیار کمیـاب بـوده و از دالیـل اصلـی تمایـز ایـن 
نانـو  از  به طورکلـی   A9 فنـاوری  در  می باشـد.  رقبـا  از  محصـول 
تمـام  وجـود  اصلـی  دلیـل  کـه  می شـود  اسـتفاده  افزودنی هایـی 
مزیت هـای ذکر شده اسـت. اما ایـن تکنولوژی چگونـه کار می کند؟
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گـذاری  نـام  اصلـی  دلیـل 
ایـن  روی  بـر  سـبز  تکنولـوژی 
کـه  اسـت  اهمیتـی  فنـاوری، 
قائـل  زیسـت  محیـط  بـرای 
می شـود. چـرا کـه محصوالت 
 A9 تکنولـوژی  بـا  تولیـدی 
تولیـد  کاهـش  موجـب 
و   NOX, HC, CO گازهـای 
توسـط  دیگـر  آلـوده  ذرات 
موتـور خـودرو می شـود. پس 

ویژگـی   ،A9 ذرات  نانـو 
روان کاری فـوق العـاده باالیی 
دارنـد و از هرگونـه اصطـکاک 

فلـزی  قطعـات  در  مخـرب 
جلوگیـری می کنند. همچنین 
ایـن تکنولـوژی موجـب ایجاد 
قدرتمنـد  و  محافـظ  الیـه ای 
خـود  کار  محـل  دیـواره  در 
می شـود و ضمـن اینکـه کامال 
مقـاوم  فرسـایش  مقابـل  در 
است، نقاط فرسـوده موتور را 
نیـز ترمیـم می کنـد. بـه نوعی 
دوپینـگ  یـک   A9 ذرات  نانـو 
موتـور  بـرای  قدرتمنـد 
اسـتفاده  و  بـوده  خودروهـا 
موجـب  خودروهـا  در  آن  از 
رونـد  تعویـق  و  جوان سـازی 
می شـود. خـودرو  فرسـودگی 

1
2

تکنولـوژی  وجـود  می تـوان 
موتـور  روغـن  در   A9 سـبز 
دیگـری  دلیـل  را  پارانوکـس 
برای محبوبیـت این محصول 
دانسـت. جهانـی  سـطح  در 
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تکنولوژی سـبز A9  نخسـتین 
کشـور  در   1988 سـال  در  بـار 
و  شـد  اختـراع  سـوئیس 
توانسـت توجه جهانیان را به 
خـود جلـب کنـد. امـروزه این 
تکنولوژی و نانو ذرات در اروپا 
می شـود  اسـتفاده  آمریـکا  و 
پارانوکـس  موتـور  روغـن  و 
محصوالتـی  معـدود  جـزو 
فنـاوری  ایـن  از  کـه  اسـت 

3
برده اسـت.  بهـره  پیشـرفته 
کارشناسـان  و  متخصصـان 
بـا  معتقدنـد  حـوزه  ایـن 
مـداوم  و  دوره ای  اسـتفاده 
بـه  پارانوکـس،  موتـور  روغـن 
فنـاوری  از  بهره منـدی  دلیـل 
A9 و نانوافزودنی هـای دیگر، 
خودرهـا  سـالمت  سـطح 
همـواره در وضعیـت A باقـی 
بـه  منجـر  حتـی  و   مانـده 
افزایـش عمر قطعاتـی مانند 

می شـود. نیـز  گیربکـس 
پارانوکـس،  موتـور  روغـن 
آلودگـی  ضـد  یـک  شـماره 

اسـت. جهـان  در 
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چرا روغن موتور پارانوکس؟!

موتـور  روغـن  چـرا  کـه  آیـد  پیـش  سـوال  برایتـان  شـاید  حـال 
پارانوکـس نسـبت بـه رقبـای خارجـی و ایرانـی خـود برتـری دارد. 
بـا وجـود اینکـه اگـر تنهـا یکبـار از ایـن روغـن موتـور اسـتفاده کنید 
متوجـه ایـن موضـوع خواهیـد شـد؛ امـا طبـق مـدارک مشـهود و 
نظـرات مشـتریان ایـن محصـول، تعـدادی از دالیـل برتـری روغـن 
موتـور پارانوکـس را خواهیـم گفـت. ایـن دالیل کامال موثـق و قابل 
اسـتناد بـوده و می توانیـد بـا کمـی تحقیق و بررسـی، دربـاره آن ها 

اطمینـان حاصـل کنیـد.
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تمام افراد با انواع خودرو و 
می توانند  شرایطی،  هر  در 
پارانوکس  محصوالت  از 

استفاده کنند.

همانطـور کـه اواسـط متـن مطالعـه کردید، شـرکت پترونام سـهند سـری 
محصـوالت پارانوکس را به خوبی گسـترش داده و با مشـخصات متفاوت 
روانـه بـازار کـرده اسـت. بـه طـوری کـه صاحبـان خـودرو می تواننـد روغن 
موتورهـای پارانوکـس را بـا شـاخص گـران روی و API مختلـف خریـداری 
کننـد. عالوه بـر تنوع محصـول، تنوع قیمت نیـز در تولیدات ما مشـاهده 
می شـود و بـا وجـود میانگین قیمت بسـیار پاییـن محصـوالت پارانوکس، 
افـراد از هر قشـری می تواننـد خرید روغن موتـور پارانوکس و اسـتفاده از 

آن را تجربـه کنند.

؟
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؟ یک  پارانوکس  محصوالت 
عمده ای  رفع  برای  کلید 
و  موتور  فنی  مشکالت  از 

خودرو است.

روغـن موتورهـای پارانوکـس بـا ترکیبـات و افزودنی هـای خـود، کارکـرد 
ایـن  موتـور خـودرو را هماننـد کارکـرد سـاعت، دقیـق می کنـد. چـرا کـه 
محصـول کلیـدی بـرای رفـع اکثر مشـکالت موتور خـودرو بـوده و عملکرد 
آن را بهبـود می بخشـد. البتـه بـا وجـود معجزه گـر بـودن روغـن موتـور 
پارانوکـس، افراد نباید انتظار عدم نیاز موتور خودرو به تعمیر و رسـیدگی 
را داشـته باشـند؛ اما می توانیم نوید عملی شـدن تمـام ویژگی های روغن 

موتـور پارانوکـس را بـه شـما بدهیم.
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؟
روغن موتورهای پارانوکس 
منصفانه تری  بسیار  قیمت 
نسبت به محصوالت مشابه 

ایرانی و خارجی دارند.

با یک بررسـی سـاده در اینترنت می توانید قیمت تمام محصوالت مشـابه 
را در ایـران و کشـورهای خارجـی مشـاهده کنیـد. البتـه مقایسـه روغـن 
موتـور پارانوکـس بـا محصوالت مشـابه ایرانی کاری اشـتباه اسـت؛ چرا که 
ایـن محصـول در ایـران و حتـی خـاور میانـه کامـال بی رقیـب می باشـد. اما 
بـاز هم با کمی بررسـی متوجه می شـوید کـه این محصول با وجـود برتری 
نسـبت بـه تمـام محصـوالت مشـابه، قیمـت کمتـری دارد. بـه خصـوص 
این کـه محصـوالت خارجی کـه کیفیت بسـیار نزدیکی به ایـن روغن موتور 
دارنـد، بـرای ایرانیـان میلیون هـا تومـان قیمـت گـذاری شـده اند. شـایان 
ذکـر اسـت، روغـن موتـور پارانوکـس قیمتـی 3 برابـر کمتـر از محصـوالت 

مشـابه خارجی دارد.
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پارانوکس، ؟ موتور  روغن 
خودرو را از حالت فرسودگی 
خارج کرده و به جوان سازی 

آن می پردازد.

محصوالت پارانوکس برای خودروهای قدیمی و فرسـوده، نوعی دوپینگ 
محسـوب می شـوند. چـرا کـه ایـن روغـن موتـور، فرسـودگی های داخـل 
موتـور را از بیـن بـرده و از فرسـایش مجـدد آن هـا جلوگیـری می کنـد. در 
نتیجـه صاحبـان خودرو می تواننـد با اسـتفاده از این روغن موتـور، تغییر 
عملکرد آن را مشـاهده کنند و خودروی خود را از فرسودگی نجات دهند.
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پارانوکس،  موتـــور  روغـــن 
و  جانبـــی  هزینه هـــای 
بـــه  را  خـــودرو  مصرفـــی 

می رســـاند. حداقـــل 

مصـرف  گیـر  چشـم  کاهـش  موجـب  پارانوکـس  محصـوالت  از  اسـتفاده 
سـوخت در خودرو می شـود. با توجه به قیمت پایین و مزایای بسیار زیاد 
روغـن موتـور پارانوکـس، می تـوان گفـت ایـن محصـول توجیـه اقتصادی 
فوق العـاده ای دارد. چـرا کـه کاهـش مصـرف سـوخت به معنـای کاهـش 
هزینـه خریـد سـوخت می باشـد. از طرفـی دیگـر با بهبـود عملکـرد موتور 
خـودرو، نیـاز آن بـه تعمیـرات مکـرر اشـکاالت فنـی کوچـک و ریـز کاهـش 
پارانوکـس،  موتـور  روغـن  خریـد  بـا  واقـع  در  خـودرو  صاحـب  می یابـد. 
اقدامـی قدرتمنـد در راسـتای کاهش هزینه هـای خودروی خـود می کند.

؟
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برای  پارانوکس  محصوالت 
هیچگونه  زیست،  محیط 
کامال  و  ندارند  خطری 

ضدآلودگی هستند.

امـروزه عوامـل مختلـف در سرتاسـر ایـران و جهـان، موجـب وارد شـدن 
دلیـل  همیـن  بـه  شده اسـت.  محیط زیسـت  بـه  جبران ناپذیـر  خسـارات 
هـر  از  بعـدی،  نسـل های  و  خـود  کـودکان  سـالمت  به خاطـر  بایـد  افـراد 
کار غیرضـروری کـه باعـث تخریـب محیط زیسـت شـود، خـودداری کنند. 
روغن موتور پارانوکس با اسـتفاده از تکنولوژی سـبز A9 که اختراع کشـور 
سـوئیس می باشـد، سـاختاری کامـال ضـد آلودگـی دارد. بـه طوری کـه از 
تولیـد هرگونـه گاز و مواد سـمی توسـط خـودرو جلوگیـری می کنـد. افراد 
از  دود  خـروج  کاهـش  شـاهد  محصـول،  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  می تواننـد 
اگـزوز باشـند کـه شـاید به خودی خـود یک عمـل بسـیار مثبت در راسـتای 

حفاظـت از محیـط   زیسـت باشـد.

؟
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؟
ســهند،  پترونــام  شــرکت 
روغــن  تولیدکننــده ی 
پارانوکــس  موتورهــای 
محصولــی  کــه  می باشــد 
شــمار  بــه  داخلــی  کامــال 

. رود مــی 

ایرانـی بـودن محصـوالت پارانوکـس خبـری بسـیار خـوب بـرای مصـرف 
موتـور  روغـن  پاییـن  قیمـت  اصلـی  دلیـل  کـه  چـرا  اسـت.  آن  کننـدگان 
پارانوکـس، داخلـی بـودن آن می باشـد. درصورتی کـه ایـن محصـول در 
کشـورهای خارجـی تولیـد می شـد، شـاید کمتـر کسـی تـوان خریـد آن را 

داشـت.
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؟ روغن موتور پارانوکس کامال 
وزارت  از  و  می باشد  اصل 
تجارت  و  معدن  صنعت، 

مجوز دارد.

همـواره محصـوالت تقلبـی خارجی نمـا را در بـازار مشـاهده می کنیـم کـه 
بـا قیمتـی بسـیار پایین تـر از محصـول اصـل، بـه فـروش رسـیده و مـردم 
ایـن محصـوالت را می خورنـد. محصـوالت تقلبـی زیـادی  عمومـا فریـب 
در بـازار ایـران وجـود دارد کـه از مـواد بی کیفیـت تهیـه شـده و فقـط اسـم 
ایرانـی  دلیـل  بـه  خوشـبختانه  می کشـند.  یـدک  را  خارجـی  محصـوالت 
روغـن  از  تقلبـی  نسـخه  سـاخت  امـکان  سـهند،  پترونـام  شـرکت  بـودن 
موتـور پارانوکـس وجـود نـدارد و همـواره محصـوالت اصـل و بـا کیفیت را 
بـه مشـتریان خـود ارائـه می دهـد. این محصـول توسـط سـازمان محیط 
زیسـت ایـران و فرانسـه و وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت ایـران تاییـد، 

تقدیـر و حمایـت شـده اسـت.
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؟
پارانوکس  موتور  روغن 
در  یک  درجه  محصولی 
جهان است و در کشورهای 
عرضه  آمریکایی  و  اروپایی 

می شود.

روغـن موتورهـای پارانوکـس بـه دلیـل اهمیـت ویـژه ای کـه بـرای محیـط 
زیسـت قائـل هسـتند، در بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته جهـان عرضـه 
می شـوند. این محصول به صورت رسـمی توسـط بسـیاری از شـرکت های 
بـزرگ و معتبر جهان تسـت و بررسـی شـده و تا بـه حال توانسـته تائیدیه 

عـده کثیـری از آن هـا را به دسـت آورد.
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موتـور ؟ روغـن  تولیـد  در 
نانـو  از  پارانوکـس، 
افزودنی هایـی با تکنولوژی 
کمیـاب  و  فوق العـاده 

اسـت. شـده  اسـتفاده 

شـرکت پترونام سهند در ترکیبات روغن موتور پارانوکس از کم نظیرترین 
نانـو افزودنی هـای جهان اسـتفاده کرده اسـت. زیرا این نانـو افزودنی ها، 
تکنولـوژی بسـیار پیشـرفته ای دارنـد کـه منجـر بـه ایجـاد بیـش از نیمی از 
مزایـای ایـن محصـول شده اسـت. در حـال حاضـر تنهـا در شـرکت های 
معتبـر جهـان ماننـد موبیـل1 و شـل از ایـن تکنولـوژی کم نظیـر اسـتفاده 
می شـود، کـه ایـن خـود دلیلـی بـر اهمیـت و نـادر بـودن ایـن تکنولـوژی 

است.
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