
تولیدکننده و صادرکننده انواع فرآورده ها و مشتقات نفتیتولیدکننده و صادرکننده انواع فرآورده ها و مشتقات نفتی



محصــول دیگــر تولیــدی شــرکت پترو پاالیــش نیــک، حالل هــای نفتی 
یــا وایت اســپریت هــا می باشــد کــه بــه عنــوان حــالل، رقیــق کننــده، 
شستشــو دهنــده، حامــل مــواد افزودنــی و مــواد اولیــه در بســیاری از 
صنایــع نظیــر رنــگ، رزیــن، الک ســازی، چســب سازی،تینرســازی، 

سیم سازی، نساجی و مرکب سازی استفاده می گردد. 

حالل های سوخت

اکتــان بوســتر Power Plus یکــی از مکمــل هــای تولیــدی شــرکت 
پتــرو پاالیــش نیــک مــی باشــد کــه بــا  کنتــرل گرانــروی ســوخت و 
بهینــه ســوزی  منجــر بــه  جلوگیــری از احتــراق زودرس مــی شــود و 
و  بنزیــن  کیفیــت  افزایــش  اکتــان،  عــدد  تغییــر  بــا  همچنیــن 

جلوگیری از مصرف سوخت باال را در پی دارد.

مکمل های سوخت

شامل           نیک  پترو پاالیش  شرکت  تولیدی  های  هیدروکربن 
هیدرو کربن سبک و سنگین می باشد که از موارد کاربرد آن ها می 
اولیه  توان به عنوان سوخت و روان کننده ها و همچنین مواد 
مواد  و  ها  حالل  ها،  الستیک  الیاف،  ها،  پالستیک  تولید  برای 

شیمیایی صنعتی اشاره کرد.

هیدروکربن های سبک و سنگین

آزمایشگاه فرآورده های نفتی پتروپاالیش نیک یزد با عنوان آزمایشگاه 
همکار سازمان ملی استاندارد، خدمات کنترل کیفی خود را در رابطه با 
فرآورده های نفتی جهت تامین نیازهای صادراتی، وارداتی و تولید داخل 
ادارات استاندارد، گمرکات کشور و واحدهای تولیدی ارائه می نماید. این 
استعدادهای  پرورش  و  کارگیری  به  با  توانسته  آزمایشگاهی  واحد 
با  را  خود  خدمات  پیشرفته،  آزمایشگاهی  تجهیزات  و  ایرانی  نخبگان 
زمان  کوتاهترین  در  و  صحت  و  دقت  حداکثر  هزینه،  کمترین  صرف 

ممکن در دسترس مشتریان خود قرار دهد.

شرکت صنعتی پتروپاالیش نیک یزد به منظور رونق صنعت نفت و پاالیش در بخش خصوصی و با هدف برعهده 
گرفتن بخشی از بار صادرات کشور همراه با تولید هیدروکربن های سبک و سنگین ، حالل ها ومکمل های سوخت   
با  بینش کمک به کاهش مصرف سوخت در کشور و بهینه سوزی  سوخت وسایل نقلیه داخی و خارجی ، با گستره 
فعالیت تولید حدود ۱۲ محصول و دامنه کاری بیش از ۴۵ فرآورده نهایی با فرمول های متفاوت با بهره گیری از 
دانش روز جهانی متخصصان در زمینه پاالیشگاه های کوچک با تجهیزات، فن آوری و ابزارآالت صد درصد داخلی 

طراحی، ساخت، تجهیز و راه اندازی گردیده است.

معرفی شرکتمعرفی شرکت

معرفی محصوالتمعرفی محصوالت



جلوگیری از خوردگی سیستم سوخت رسانی

MMI کاهش مصرف سوخت با تکنولوژی

حفاظت از سوپاپ ها

کاهش ضربات موتور ناشی از احتراق ناقص

افزایش توان موتور
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پیشرفته با فرموالسیون  پاور پالس، محصولی 
می باشد که با افزایش عدد اکتان بنزین، درجه
بهسوزی آن را افزایش می دهد. این محصول از
عملکرد و  نموده  جلوگیری  ها  خوردگی سوپاپ 

موتور را بهبود می بخشد

WWW.PPNY.IR



دفتر مرکزی: تهران، خیابان مالصدرا، شیراز جنوبی، کوچه بهاران، پالک ٢٠   
٨٣٠٦-٠٢١ تلفکس:

info@ppny.ir :E-mail

پاالیشگاه: یزد، شهرک صنعتی خضرآباد، منطقه ویژه اقتصادی
٠35- 372752٠0-7 تلفن:

٣٧٢٧٥٢٠٩-٠٣٥ فکس:

WWW.PPNY.IR


