
DEN HURTIGSTE VEJ 
TIL FOSSILFRI TRANSPORT
100% KLIMAVENLIG OG BÆREDYGTIG DIESEL



Vidste du, at der findes et bæredygtigt, 100% fossilfrit og 
fuldstændig kompatibelt alternativ til almindelig forurenende 
diesel, som kan bruges i alle dieselmotorer uden at ændre 
eller justere dem?

Vejtransport tegner sig for ca. 20 % af de globale CO₂-
udledninger. Samtidig er vejtransport helt afgørende for, 
at vores samfund fungerer. Den står for alt fra levering af 
friske fødevarer og forbrugsgoder til affaldsindsamling og 
-håndtering foruden offentlig transport, der gør det nemt for
borgerne at komme fra A til B.

Vi har brug for renere brændstoffer for at opfylde den 
voksende globale efterspørgsel efter lavemissionstransport 
af hensyn til vores planet, kommende generationer og 
luftkvaliteten i de byer, hvor vi bor. Men hvad nu, hvis vi kunne 
gøre al vejtransport fossilfri allerede i dag uden at være nødt 
til at investere og vente på fremtidens teknologi?

Biobrændstof tilbyder er en nem konvertering, som gør 
det muligt at reducere transportsektorens CO₂-fodaftryk i 
eksisterende og nye dieselmotorer, uden behov for ændringer 
eller investeringer. Det er nemt at skifte, og virkningen kan 
nydes fra i morgen i form af betydelige CO₂-reduktioner og 
renere luft.

Biofuel Express er førende distributør af 100% fossilfrie 
biobrændstoffer som HVO Syntetisk Diesel og B100 Biodiesel 
(RME).

Fordelene ved biobrændstoffer er veldokumenterede, og det 
samme er vores ekspertise i at hjælpe dig med overgangen 
til bæredygtig biobrændstof. Vores mål er at forbedre både 
miljøet og din virksomheds konkurrenceevne.

BIOBRÆNDSTOF – DEN NEMMESTE VEJ 
TIL FOSSILFRI DRIFT



STOCKHOLM ER VERDENS FØRSTE 
HOVEDSTAD MED 100% FOSSILFRI BYBUSSER
For ti år siden opsatte Region Stockholm et ambitiøst mål om, at 
al offentlig transport til lands skulle foregå med 100% fossilfrit 
brændstof i 2025. Takket være en målrettet indsats blev målet 
nået allerede i september 2018, syv år før fristens udløb.

Biobrændstof af typerne B100 Biodiesel (RME) og HVO Syntetisk 
Diesel har været de største medvirkende faktorer til overgangen til 
100% fossilfri offentlig transport i Stockholm. Samlet set anvendes 
der fossilfrit biobrændstof i 85% af busserne i Stockholm.

OMGÅENDE EFFEKT
MINIMAL INDSATS

100% KLIMAVENLIG OG BÆREDYGTIG DIESEL
Fossilfri, op til 90% CO₂-reduktion

RENERE LUFT
Lugtfri og minimal lokal udledning af drivhusgasser   

INGEN INVESTERINGER
Kompatibel med eksisterende dieselmotorer, 
materiel og infrastruktur

Biobrændstof er et 100% bæredygtigt, fossilfrit alternativ til 
almindelig fossil diesel, der kan mindske vores afhængighed 
af fossile energikilder. Det er fremstillet af fossilfrie 
råmaterialer såsom vegetabilske olier, animalske fedtstoffer 
og rester fra fødevareindustrien. 

Biobrændstoffer fungerer i alle dieselmotorer og gør det 
muligt for virksomheder at skifte til miljøvenlige alternativer 
i hele deres flåde fra den ene dag til den anden. Resultatet er 
en betydelig reduktion i transportsektorens CO₂-aftryk.

LÆS DE KOMPLETTE ARTIKLER

 OG SE VIDEOERNE ONLINE

HVAD ER BIOBRÆNDSTOF?



GODKENDT AF FØRENDE  
FABRIKANTER AF TUNGE KØRETØJER 

KOMPATIBELT MED ALLE DIESELMOTORER   
KRÆVER INGEN TILPASNING

FOR DIN MOTOR  
Fossilfri biobrændstof opfylder selv de hårdeste 
producentkrav og kræver ingen tilpasning af dit 
køretøj. Vores produkter er fuldt kompatible med 
alle moderne dieselmotorer i busser, lastbiler, taxaer, 
entreprenørmaskiner, både, generatorer, landbrugs- og 
skovmaskiner osv. 

Desuden er biobrændstof kompatibelt med 
eksisterende materiel og infrastruktur, uden tilpasninger.

IMOD EN FOSSILFRI FREMTID
PRÆSTATIONSEVNE MØDER BÆREDYGTIGHED



IMOD EN FOSSILFRI FREMTID
PRÆSTATIONSEVNE MØDER BÆREDYGTIGHED 

CO₂ 90% reduktion

Partikler 33% reduktion

NOx 9% reduktion

HC 30% reduktion

CO 24% reduktion

FOR VORES BYER
Luftforurening påvirker os alle og er en af de største 
trusler for miljøet. Der er stigende efterspørgsel efter 
løsninger til nedbringelse af emissionsniveauerne og 
forbedring af luftkvaliteten i byområder.

Fossilfri biobrændstoffer fra Biofuel Express har en 
øjeblikkelig effekt i forhold til at mindske CO₂-aftrykket 
med en reduktion i udledningen af CO₂ på op til 90%.

HVO Syntetisk Diesel er et fremragende lugtfrit 
alternativ, som hverken indeholder svovl, ilt, kvælstof 
eller aromatiske forbindelser. Det er det perfekte 
brændstof til bybusser, varevogne, renovationsbiler, 
taxaer og andre køretøjer, der kører i tætbefolkede 
byområder.

HVOR MILJØVENLIGE ER DE FORSKELLIGE 
BRÆNDSTOFFER PÅ MARKEDET?
Biofuel Express tilbyder to typer biobrændstof: 
HVO Syntetisk Diesel og B100 Biodiesel (RME).

HVO Syntetisk Diesel er det eneste brændstof, der er 
klassificeret som grønt af den svenske energistyrelse, 
mens B100 Biodiesel (RME) er sammenligneligt med 
andre ikke-fossile alternativer.

Hverken HVO Syntetisk Diesel eller B100 Biodiesel (RME) 
kræver investeringer i nye flåder, men kan anvendes 
i eksisterende køretøjer og kan gøre en forskel for 
miljøet allerede i morgen.

Kilde: Energimyndigheten (Sveriges energistyrelse).

REDUKTIONER MED  
HVO SYNTETISK DIESEL

DIESEL

HVO



1. generations biodiesel, FAME.
Fremstillet af bæredygtig rapsolie (RME).

• CO₂-reduktion på op til 70%
• Bedste RME biodiesel kvalitet på markedet
• Strategisk udviklet til 100% brug
• Overgår klart biodieselstandarden EN14214
• Patenteret efterbehandling
• Avancerede komponenter
• Kan bruges ved lave temperaturer på ned til -20 °C
• Biologisk nedbrydelig

GRØN, GRØNNERE,
FORSKELLIG

Biofuel Express tilbyder markedets bedste
biobrændstofprodukter af høj kvalitet i kraft af

vores langsigtede partnerskaber med de førende
producenter af biobrændstof i verden.

Vælg mellem  B100 Biodiesel (RME) og 
HVO Syntetisk Diesel.

Begge produkter er 100% klimavenlige, fossilfri
alternativer til almindelig diesel og giver høj

CO₂-reduktion.

B100 BIODIESEL (RME) 



HVO SYNTETISK DIESEL  
Avanceret syntetisk diesel (2. generation).    
Fremstillet af affald og rester.

• CO₂-reduktion på op til 90%
• Højere cetantal (70-90) – flere kræfter til motoren,

og mere effektiv og nemmere koldstart
• Kan anvendes i alle dieselmotorer og reducerer

motorstøjen (dB)
• Overholder standarden EN15940 og dieselbrænd-

stofstandarderne ASTM975D, JIS K2204 og EN590
bortset fra en lidt lavere massefylde

• Overlegen kuldeegenskaber ned til -32 °C
• Fremragende opbevaringsegenskaber – intet

kvalitetstab
• Lugtfri – indeholder hverken svovl, ilt, kvælstof eller

aromatiske forbindelser
• Kan blandes med almindelig diesel

GRØN, GRØNNERE, 
FORSKELLIG

Biofuel Express tilbyder markedets bedste  
biobrændstofprodukter af høj kvalitet i kraft af 

vores langsigtede partnerskaber med de førende 
producenter af biobrændstof i verden.

Vælg mellem  B100 Biodiesel (RME) og 
HVO Syntetisk Diesel.

Begge produkter er 100% klimavenlige, fossilfri 
alternativer til almindelig diesel og giver høj 

CO₂-reduktion.



 
 

SIKKER OVERGANG            
TIL FOSSILFRI TRANSPORT
Biofuel Express er specialister i at yde rådgivning om og 
beregne fordelene ved fossile brændstoffer. Det gør os til den 
rigtige partner for dig, der gerne vil skifte til 100% fossilfri 
drift af dine dieseldrevne køretøjer.

Vi har veldokumenterede resultater med at minimere vores 
kunders miljøpåvirkning. 

Brugen af fossilfrit brændstof fra Biofuel Express reducerede 
udledningen af drivhusgasser med 200.000.000 kg CO₂ i 2018, 
hvilket svarer til den årlige CO₂-udledning fra 72.000 biler.

Biofuel Express er førende distributør af 100% fossilfrie 
biobrændstoffer som HVO Syntetisk Diesel og B100 Biodiesel (RME).

Takket være vores langsigtede partnerskaber med de førende 
producenter af biobrændstof i verden kan Biofuel Express 
tilbyde leveringsgaranti på markedets bedste biobrændstof-
produkter af høj kvalitet år efter år.

I de sidste 10 år har vi specialiseret os i at omlægge flåder og 
udstyr til tankning af busser, lastbiler og biler fra almindelig 
diesel til 100% fossilfri drift. 

Vores markedsledende produkter af høj kvalitet kan tankes 
direkte på vores stationer i Sverige eller leveres til dine 
egne tanke. Biofuel Express er din garanti for en pålidelig 
distribution.

Vores kernefokus er 100% biobrændstofmarkedet. Vi brænder 
for den grønne miljøpåvirkning fra bæredygtigt brændstof.

KONTAKT

telefon  +45 70 26 41 22

e-mail   mail@biofuel-express.com

web  www.biofuel-express.com

DIN LEVERANDØR AF FOSSILFRI BRÆNDSTOF
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