Aspen Diesel
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• FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ OG NÆRMILJØ
• LAGRINGSSTABILT KVALITETSDRIVSTOFF
• 90 % FORNYBAR

Nå kan Aspen forbedre arbeidsmiljøet for deg som arbeider med dieselmaskiner. Aspen D inneholder en betydelig lavere andel farlige komponenter og er hovedsakelig fornybar. Den holder en
svært stabil drivstoffkvalitet, noe som gir økt driftssikkerhet samt mindre skade ved søl i naturen sammenlignet med vanlig diesel.
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Spesielt beregnet for mindre dieselmaskiner der brukeren eksponeres for dieseldamper, søl eller avgasser
Svært stabil drivstoffkvalitet, noe som gir sikrere drift
også etter lengre tids driftsstans
Basert på fornybare hydrokarboner, der råvaren enten
kommer fra avfallsfett, vegetabilske oljer eller biprodukter fra skogen
Oppfyller svensk og norsk lov om drivstoff for syntetisk
dieseldrivstoff, MK1.
Oppfyller standardene ASTMD9752D og JISK2204 Class
3, som vanligvis godkjennes av internasjonale maskinmotorleverandører
Ingen tilsatt FAME/RME (Fatty Acid Methyl Ester/Rape
Methyl Ester)

•
•

Kvalitet hele veien; kontrollert, batch-merket og emballert hos Aspen
For din trygghet kan du enkelt skjelne mellom Aspen D
og andre drivstoff takket være den oransje fargen

– Markvibratorer og minigravere
– Aggregater, kompressorer og lifter
– Gressklippere, redskapsbærere og trucker
– Heatweed, Varmtvannsvaskere og
dieselbrennere/-varmere

Sammenlignet med det som er tillatt etter svensk og europeisk dieselstandard, inneholder Aspen D
en betydelig lavere andel farlige aromatiske komponenter, noe som forbedrer arbeidsmiljøet markant for deg som eksponeres for drivstoffet og avgassene.
Aspen D er mer bestandig overfor oksidering og kan derfor lagres lenger enn vanlig diesel. Dette
reduserer også risikoen for tette filtre og dyser. Aspen D inneholder en lavere andel aromatiske komponenter, noe som gir forutsetninger for renere motorer og dermed færre driftsavbrudd.
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Består av ca. 90 % fornybare hydrokarboner i stedet for fossile, noe som er bra for det globale miljøet
fordi det reduserer utslippene av drivhusgasser generelt. Aspen D er ikke giftig for vannlevende organismer og gir ingen skadelige langtidseffekter.
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