
Wij zijn mobene.
Uw partner voor smeermiddelen.



Wij zijn partner,  
ambassadeur en adviseur
Sinds september 2014 is Mobene B.V. de officiële partner van BP en Castrol  
voor het leveren van smeermiddelen voor de binnenvaart in Nederland.

Gelegen in Zwijndrecht bieden wij technische ondersteuning en advies aan onze resellers en hun klanten. 
Wij begeleiden u in het maken van de beste keuzes van smeermiddelen voor uw schip.

Mobene B.V. is een filiaal van Mobene GmbH & Co. KG een joint-venture van BP Europa SE en Oktan 
Mineraloel-Vertrieb GmbH en is één van de marktleiders in Duitsland. Door de 350 medewerkers is er  
in 2016 een omzet van 2,1 miljard Euro gerealiseerd.

Sinds vele jaren is Mobene B.V. een betrouwbare partner voor de bunkerstations in de binnenvaart  
die zijn gevestigd op de belangrijkste vaarwegen in de Benelux en Duitsland.

BP
Succesvolle formule

Wij leveren een uitgebreid assortiment motorolie 
en smeermiddelen van de hoogste kwaliteit voor 
een betaalbare prijs. 

Met onze nuttige tools, advies en informatie 
kunt u bovendien meerwaarde aan uw bedrijf 
toevoegen. Dit allemaal met een naam waar u 
op kunt vertrouwen.

Castrol
Vloeibare technologie

Wij streven ernaar de effecten van onze 
activiteiten op de gezondheid en het milieu 
tot een minimum te blijven beperken door de 
hoeveelheid uitstoot en afval te verminderen 
en door een efficiënter energieverbruik te 
hanteren. Wij stellen dan ook alles in het werk 
om kwaliteitsproducten te produceren die onze 
klanten in alle veiligheid kunnen gebruiken. 



Hoogwaardig 
product aanbod

Meer dan 30.000 zakelijke klanten 
kunnen dagelijks rekenen op onze 
hoogwaardige producten.

Analyse 
systemen

Het olieanalyse systeem dat u inzicht 
geeft in de conditie van uw olie en 
motor. Door regelmatig een monster te 
nemen helpt u storingen voorkomen.

Europees
netwerk

Ons Europees netwerk zorgt ervoor 
dat wij u altijd kunnen bedienen.

Technologische 
partner

Wij houden van technologie en zien 
ons werk als een onuitputtelijke bron 
van verbetering en vernieuwing.

Klantgerichte
service

Wij staan garant voor optimale 
service en klantvriendelijkheid. 
Als u tevreden bent, zijn wij het ook.

Specifieke technische ondersteuning

Adviseren van optimale verversingsinterval

Alle vragen rondom smeermiddelen 

De optimale keuze smeerolie afgestemd op uw schip

Professionele BP/Castrol smeermiddelen  
voor de binnenscheepvaart
Mobene B.V. is één van de toonaangevende handelsorganisaties voor de distributie van  
aardolieproducten, zoals brandstofolie, brandstoffen en smeermiddelen in Nederland.

Onze focus ligt op de ondersteuning van het snel groeiende scheepvaartsegment. Mobene B.V. voorziet 
zijn klanten direct op de plaats van gebruik met brandstoffen en smeermiddelen. Bijvoorbeeld voor de 
bunkerstations en biedt de klant al onze diensten aan vanuit één contact.

Daarnaast is de divisie Inland Marine een belangrijke leverancier van brandstoffen en smeermiddelen 
voor vrachten passagiersschepen op de belangrijkste vaarwegen tussen Rotterdam en Oost-Europa.
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Mobene B.V.

E-Mail: info@mobene.nl 
www.mobene.nl

Wij horen graag van u,  
neem gerust contact met ons op!


