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HVA er HVO 100?

 
 HVO er forkortelse for «Hydrogenerated Vegetable Oil» 
 
 HVO 100 er et miljøvennlig alternativ til tradisjonell diesel,
 og tidligere generasjoner biodrivstoff.
 
 HVO 100 er en 100% fornybar syntetisk biodiesel fremstilt,
 som er produsert av restavfall fra plast, greiner fra trær, vegetabilsk olje 
 og animalsk fett fra slakteavfall.
 
 Drivstoffet er helt fritt for palmeoljer og er kun produsert på råstoffer,
 som gir lav klimapåvirkning. 
 
 HVO 100 oppfyller alle krav til vanlig diesel, EN590, 
 foruten egenvekt som er ca. 5 % lavere. Vanlig diesel har en egenvekt på 
 ca. 820 gram/liter og HVO 100 har egenvekt på ca. 780 gram/liter. 

 HVO 100 er nyeste generasjon avansert biodrivstoff med mye bedre egenskaper 
 enn tidligere generasjoner.

HVEM kan bruke HVO 100?

 
 HVO 100 kan i prinsippet brukes på alle dieselmotorer.

 Dieselkvaliteten til HVO er kompatibel med konvensjonell diesel og kan i prinsippet 
 anvendes i alle dieselmotorer, enten i blandinger med vanlig diesel, eller i ublandet form. 
 Før én begynner å fylle HVO på tanken, bør én imidlertid likevel sjekke med produsenten av  
 kjøretøyet, om kjøretøyet er godkjent for bruk av HVO (det kan ellers oppstå problemer i  
 forhold til kjøretøyets garanti).

 Alle store lastebilfabrikanter som Volvo, Scania og Mercedes har godkjent drivstoffet.

 Citroen/Renault (PSA motorer) har godkjent drivstoffet og flere fabrikanter kommer til å 
 godkjenne dette etter hvert.

FORDELENE med å bruke HVO 100?

 
 HVO 100 er mye mer miljøvennlig og gir totalt en CO2 reduksjon på ca. 88% 
 i forhold til vanlig diesel. NOx-utslipp reduseres med inntil 10%.

 HVO 100 krever ikke ombygging på bilen og kan brukes både i ren form 
 og i blanding med vanlig diesel.

 HVO 100 har kuldeegenskaper på samme nivå som vanlig vinterdiesel,
 og tåler derfor kulde vesentlig bedre enn tidligere alternative biodrivstoff.

 HVO 100 har høyere cetantall enn vanlig diesel, noe som gir lettere tenning 
 og kan gi økt respons i motor. Bidrar også til bedre kaldstartegenskaper og 
 jevnere gange på kald motor.

 HVO 100 binder ikke vann og er dermed ikke utsatt for mikrobakterielle angrep
 som vanlig diesel med innblanding av BIO. (B7)
 
 HVO 100 gir ikke reduserte serviceintervaller.

 HVO 100 brenner renere enn vanlig diesel og gir dermed mindre lukt og sot fra eksos. 

Visste du dette? 
At fra 1. januar 2017 så er alle oljeselskap 
pålagt minimum 7% innblanding av biodiesel

 
- alternativt 3,5% hvis en bruker avansert 
 syntetisk biodiesel (HVO).

BUNKER OIL tilsetter kun avansert 
3. generasjons HVO, som er et høykvalitets-
produkt laget av bærekraftig biomasse.

Med kun 3,5% innblanding opprettholder 
BUNKER OIL kravet fra myndighetene, siden 
HVO Biodiesel er så miljøvennlig.

BUNKER OIL TAR MILJØANSVAR


