
ALHAISIMMAT
KOKONAIS-

KUSTANNUKSET



VOITELUAINEET TARKASTELUSSA

VOITELUAINEET EIVÄT OLE 
KULUTUSTAVARAA

Voiteluaineiden suorituskyvyssä voi olla paljon eroja 
kilpailevien mineraali- ja synteettisten öljyjen kesken. Koska 

nämä laatuvaihtelut vaikuttavat olennaisesti laitteistojen käyttö- 
ja ylläpitokustannuksiin, voiteluainehankintoja ei voi tehokkaasti 

hallita kulutustavarana. Voiteluaineiden laatu pitää aina ostaa, 
sillä parhaimmatkaan käytännöt eivät lisää voiteluaineelle 

ominaisuuksia.

FAKTAT
Royal Purple voiteluaineet antavat monissa laitteistoissa pysyvästi 

paremman tuloksen kuin muut teollisuuden öljyt mukaanlukien 
suurimpien kilpailijoiden tarjoamat synteettiset öljyt. Mitkään muut 

voiteluaineet eivät tarjoa alhaisinta kokonaiskäyttökustannusta 
laitteistollesi. Säästöt ylittävät jatkuvasti tuotteen kustannukset, usein jo 

muutamassa viikossa, kuten allaolevista esimerkeistä on nähtävissä.

ROYAL PURPLE SÄÄSTÖJEN TARKASTELU

KOKONAISNÄKYMÄ

ylläpitokustannukset 3 000 000 $, josta 

voitelukustannukset 90 000 $

energiakustannukset 12 000 000 $

��HVLPHUNNL�SHUXVWXX��������KY��   
� ODLWWHLVWROOH�Nl\W|VVl��������
 tuntia vuodessa, energia-  
� NXVWDQQXV��������NZK�
��YRLWHOXNXVWDQQXNVHW�RYDW   
� ���\OOlSLWRNXVWDQQXNVLVWD
��voiteluainehankinnat ovat   
� ������HQHUJLDNXVWDQQXNVLVWD
��laskennallisesti tarkka, mutta    
 kustannussuhteet vaihtelevat     
 laitoksittain

PYÖRIVIEN LAITTEISTOJEN KUSTANNUSSÄÄSTÖT 
KÄYTETTÄESSÄ ROYAL PURPLEA

Seuraavat taulukot kuvaavat monissa laitteistoissa saatavissa olevia 
säästöjä kun siirrytään käyttämään Royal Purple voiteluaineita.
�� HQHUJLDNXVWDQQXVVllVW|W�W\\SLOOLVHVWL�HQHPPlQ�NXLQ���
�� ODLWWHLVWRQ�NRUMDXVWDUSHHW�YlKHQW\QHHW����
�� YDLNND�5R\DO�3XUSOH�YRLWHOXDLQHLGHQ�OLWUDKLQWD�RQ�VXXUHPSL��SLGHPSLHQ�� �
 vaihtovälien ja laitteiston korjaukseen liittyvien öljynvaihtojen vähenemisen  
 ansiosta vuotuiset voiteluaineiden vaihtokustannukset muuttuvat vähän

ENERGIAKUSTANNUKSET

3% ENERGIAN SÄÄSTÖ

VOITELUKUSTANNUKSET

30% YLLÄPITOSÄÄSTÖT

YLLÄPITOKULUT

SÄÄSTÖTARKASTELU

�� .RNRQDLVVllVW|W��������������
� � ��YXRWXLQHQ�WDNDLVLQPDNVX�RQ������
� � �����SY�52,�HQHUJLDNXVWDQQXNVLVWD
� � �����SY�52,�\OOlSLWRNXVWDQQXNVLVWD
� � �����SY�52,�E\KGLVWHW\VWl�HQHUJLD��MD�� � �
  ylläpitokustannuksista
� � ��YXRWXLQHQ�HQHUJLDQVllVW|�RQ���������KY
� � ��YXRWXLQHQ�\OOlSLWRVllVW|�RQ���������KY
�� MRSD�Q\Nyisten voiteluainekustannusten poistuminen   
 kokonaan tuottaisi vain merkityksettömiä säästöjä   
 verrattuna rutiininomaisesti saatuihin säästöihin   
 siirryttäessä Royal Purple voiteluaineisiin.
�� 5RKP�	�+DVV�2SHUDWLRQDO�([FHOOHQFH��ODVNHQWDPDOOLQ��
� PXNDDQ�MRNDLQHQ�KXROORVVD�VllVWHWW\�GROODUL�WXR���������
� �������K\|G\Q�SDUDQWXQHHQ�ODDGXQ��YDUDVWRMHQ�� �
 vähennysten, energiansäästön, turvallisuuden ja   
 lisääntyneen käyttöajan kautta.

PARANTUNEEN TUOTTAVUUDEN 
HANKINTA
Useimmat kustannussäästöaloitteet, joiden tarkoitus 
vähentää ylläpitokustannuksia ja parantaa pyörivien 
laitteiden luotettavuutta ovat hyvin aika- ja 
työvoimaintensiivisiä. Royal Purple tarjoaa merkittäviä 
parannuksia ja kustannussäästöjä yksinkertaisesti 
korvaamalla tuotteen, jota jo ostetaan ja käytetään.
Tämän helpommaksi se ei tule.

ENERGIAKUSTANNUSET

VOITELUKUSTANNUKSET

YLLÄPITOKUSTANNUSET



ARVOITUS
Suurten toimittajien viesti on, että paras hyöty saavutetaan 
ylläpitämällä perinteitä ja ostamalla tunnetunmerkkistä 
laatua kilpailukykyiseen hintaan, usein myös 
mahdollisuudella vähentää hankintakustannuksia 
yhdistämällä ostokset. Royal Purplen viesti on, että 
voiteluaineemme tuottavat säästön joka minimoi 
voiteluaineiden kokonaiskustannukset. Kumpikin voi olla 
oikeassa. Ja vaikka osa sinusta haluaisi uskoa, että nämä 
säästöt ovat mahdollisia, ei vain tunnu uskottavalta, että ne 
voidaan saavuttaa vain muuttamalla voiteluaineita.

USKOTTAVA SE ON
Voiteluaineen ensisijainen tehtävä on vähentää kitkaa ja 
suojella voideltuja komponentteja (energia ja kuluminen). 
Useimmat pyörivien laitteistojen korjaukset aiheutuvat 
voideltujen komponenttien, pääasiassa laakereiden 
rikkoutumisesta. Siksi on järkeenkäyvää, että paras voitelu 
tuo energia- ja ylläpitosäästöjä.

VALMISTAUDU
Monet voiteluainetoimittajat todennäköisesti pyrkivät 
vahvistamaan epäilyjä, jos tietävät asiakkaan harkitsevan 
siirtymistä Royal Purple voiteluaineisiin. He kertovat miten 
suuria heidän tutkimusosastot ovat ja ettei pienemmät yhtiöt 
todennäköisesti pysty tarjoamaan parempia tuotteita. He 
näyttäävät huolellisesti valikoituja laboratoriotestejä, joiden 
tarkoitus on osoittaa, että heidän tuottet ovat teknologisesti 
huippulaatuisia. Kaikin keinoin yritetään estää suora vertailu 
Royal Purpleen laitetasolla, jonka tulos on jo heillä tiedossa. 
He haluaisivat tosiasioista huolimatta asiakkaan jatkavan 
päätöksentekoa, joka pysyy mukavuusalueella. Seuraavat 
tutkimusten tiivistelmät osoittavat selvästi, miksi tämä ei ole 
sinun etusi.

TULOSPAINOTTEINEN PÄÄTÖKSENTEKO
Royal Purple kannustaa tekemään tietoisen päätöksen, joka 
perustuu todellisiin tuloksiin laitteistollasi. Pyydä huolto- ja 
toimintojen osastoja valitsemaan ehdokaslaitteita arviointiin, 
mitä Royal Purple voiteluaineet voi tehdä hyväksesi. 
Loppujenlopuksi on kysymys sinun rahoistasi.

ESIMERKKITAPAUKSET
Seuraavissa esimerkkitapauksissa on ilmoitettu Royal 
Purple voiteluaineiden käytön myötä saavutettuja hyötyjä: 
energiansäästö, huoltosäästöt ja parantunut tuottavuus. 
Lähes kaikissa tapauksissa Royal Purple voiteluaineilla 
korvattiin tunnetunmerkkisïä voiteluaineita, jotka täyttivät 
kaikki laitevalmistajan vaatimukset. Monissa esimerkeissä 
Royal Purple korvasi toisen synteettisen öljyn. On tärkeää 
huomata, että useimmissa esimerkkitapauksissa käytetyt 
laitteet eivät kärsineet mekaanisista vioista eikä laitteiden 
huollossa ollut puutteita.
Tulokset paranivat koska Royal Purple voiteluaineet 
vähensivät laitteistojen käyttöolosuhteiden vaikutuksia. 
Raportoidut energiatutkimukset käsittävät arvioitavaksi 
valitut laitteistot siten, että tulokset edustavat sitä mitä 
voidaan odottaa laajalta laitekannalta.

Ks. lisätietoja kustannussäästöistä englanninkieliseltä 
sivustolta http://www.royalpurpleindustrial.com

ESIMERKKITAPAUKSIA

TAKEDA CHEMICAL COMPANY
�� ��VHNRLWWDMDD�MD���SXPSSXD
�� ������HQHUJLDQVllVW|�DUYROWDDQ��������
�� |OM\NXVWDQQXNVHQ�WDNDLVLQPDNVXDLND����SlLYll

SUN CHEMICALS
�� ,�5�&HQWDF�NRPSUHVVRUL�²�������KY
�� �����HQHUJLDQVllVW|�DUYROWDDQ����������YXRGHVVD

MICHELIN TIRE COMPANY
�� ���ODLWWHLVWRD��SXPSSXMD��NXOMHWWLPLD��NRPSUHVVRUHLWD�
�� ���HQHUJLDQVllVW|�DUYROWDDQ����������YXRGHVVD

DOW CHEMICAL
�� �������KY�VlKN|PRRWWRUL�Nl\WWll�SRO\SURS\OHHQL�
 ekstruuderin vaihteistoa
�� OLXNXODDNHULQ�OlPS|WLOD�\OLWWll�NULLWWLVHQ�WDVRQ
� ���Ý&��DLKHXWWDHQ�WXRWDQWRNDWNRNVLD
�� WXQQHWXQPHUNNLVHQ�V\QWHHWWLVHQ�|OM\Q�WLODOOH�YDLKGHWWX���
� 5R\DO�3XUSOH�6\QILOP�*7���
�� ODDNHULOlPS|WLOD�ODVNHQXW����Ý&�HLNl�\OLWl�NRVNDDQ���Ý&
�� WXRWDQWR�NDVYDQXW�������NJ�K
�� P\|V�YDLKWHVLWRQ�(3�|OM\�YDLKGHWWX�5R\DO�3XUSOH�6\QHUJ\
�� �����HQHUJLDQVllVW|W�DUYROWDDQ����������MRNDLVWD�������
 käyttötuntia kohden

BASF CHEMICAL
�� �������KY�$�&�DVHW\OHHQLNRPSUHVVRUL
�� WRLPLQQDVVD�\OL���YXRWWD�\KWHLVYRLWHOXNRQVROLOOD�VDPDOOD
� ������JDOORQDOOD�53�6\QILOP����D
�� WRLVWXYDW�KlLUL|W�DLKHXWWDYDW�VXXULD�PllULl�YHWWl�� �
 systeemiin, joka tyhjennetään aika-ajoin
�� NRPSUHVVRUL�Nl\QQLVW\L�KlLUL|Q�WDNLD�YllULQ�SlLQ�MD�VH���
 avattiin huoltoa varten
�� OLXNXODDNHULVWD�SRLVWHWWX�|OM\�VLVlOVL�\OL�����YHWWl�²�VLOWL��
 laakerissa tai akselissa ei ollut vaurioita
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HISTORIA:

Royal Purplen tuotannossa on laaja valikoima korkealaatuisia 
V\QWHHWWLVLÀ� YRLWHOXDLQHLWD� OÀKHV� NDLNNLLQ� NXOXWWDMD�� MD� WHROOLVXXV��

sovelluksiin. Yrityksen perustaja, John Williams, oli korkealaatuisten 
voiteluaineiden kehityksen pioneeri ja Royal Purplen formuloijilla on yli 

���� YXRGHQ� NRNHPXV� XXVLHQ� YRLWHOXDLQHLGHQ� NHKLWWÀPLVHVWÀ�� 7RLVLQ�
NXLQ� \ULW\NVHW�� MRWND� NHVNLWW\YÀW� SROWWRDLQHLVLLQ� MD� PXLKLQ� PDDROM\Q�

VLYXWXRWWHLVLLQ�� 5R\DO� 3XUSOHQ� PLVVLR� RQ� NHKLWWÀÀ� WXRWWHLWD�� MRWND�
WRLPLYDW� VHONHÀVWL� SDUHPPLQ� NXLQ� PXXW� V\QWHHWWLVHW� WDL� PLQHUDDOL��

SRKMDLVHW� ÒOM\W�� 1\N\LVLQ� 5R\DO� 3XUSOH� WXQQHWDDQ� ODDMDVWL� VHNÀ�
HQVLOXRNNDLVWHQ� NXOXWWDMDWXRWWHLGHQ� HWWÀ� MRKWDYLHQ� WHROOLVXXV��

voiteluaineiden toimittajana, joka kilpailee tasavertaisesti suurimpien 
ÒOM\�\KWLÒLGHQ� NDQVVD�� 5R\DO� 3XUSOH� WXRWWHLWD� RQ� VDDWDYDQD� \PSÀUL�

maailman mukaanlukien Yhdysvallat, Kanada, Mexico, Australia, 
.LLQD��,WDOLD��-DSDQL�MD�,VR�%ULWDQQLD��9XRQQD������5R\DO�3XUSOHQ�RVWL�

&DOXPHW� 6SHFLDOW\� 3URGXFWV� 3DUWQHUV� �&/07��� MRKWDYD� KLLOLYHW\��
WXRWWHLGHQ�MDORVWDMD��MRQND�SÀÀNRQWWRUL�RQ�,QGLDQDSROLVLVVD�

 


