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PACHEMTECH specjalizuje się w technologii paliw
i biopaliw, technologii rafineryjnych oraz w technologii produkcji wszelkiego rodzaju dodatków uszlachetniających do benzyn, olejów napędowych
i biopaliw, ropy naftowej i gazu.
Główną specjalnością firmy jest opracowywanie
technologii i produkcja własna pakietów dodatków
uszlachetniających do benzyn, olejów napędowych,
olejów opałowych, biopaliw bazujących na RME
(B100, B20, B30) oraz biopaliw zawierających etanol,
a także środków chemicznych dla przemysłu wydobycia ropy naftowej i gazu (inhibitory korozji, deemulgatory, inhibitory hydratów, inhibitory parafin). Na
zamówienie klientów przedsiębiorstwo oferuje
lub opracowuje projekty technologiczne produkcji
paliw i biopaliw. Firma dysponuje własnym specjalistycznym laboratorium badawczo-analitycznym,
które świadczy usługi badawcze w zakresie analiz
produktów naftowych, a zwłaszcza paliw i biopaliw,
a także usługi związane z analityką środowiskową.
PACHEMTECH prowadzi działalność na terenie
Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
od 2012 roku w kompleksie produkcyjno-usługowym
składającym się z instalacji badawczo-produkcyjnej
dodatków do paliw oraz budynku biurowo-laboratoryjnego z częścią magazynową.
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PACHEMTECH is focused on refinery technology,
manufacturing of fuels and biofuels and a wide range
of additives for gasoline, diesel fuels and biofuels,
oilfield additives.
The company is specialized mainly in developing
and operation of chemical manufacturing processes
of additive packages, improving performance,
reliability, and economy for gasolines, diesel fuels,
heating oils, biofuels based on RME (B100, B20, B30)
and biofuels containing ethanol. It also produces
special chemicals for oilfield applications (corrosion inhibitors, deemulsifiers, hydrates and paraffin
inhibitors). It also offers its own technological
processes and develops processes designed for fuels
and biofuels manufacture, depending on the client’s
individual needs. The company has its own analytical
laboratory, fully equipped with state-of-the art instrumentation, which is able to perform reliable analytical
services in the range of petroleum products, especially
fuels and biofuels as well as environmental monitoring.
PACHEMTECH has been operating in the Płock
Industrial and Technological Park since 2012 in the
manufacturing, storage and service facility with installation for production additive packages for gasoline,
diesel fuels and biofuels along with laboratory and
office building.

