EKODIESEL B100
Chcete ušetřit a jezdit na kvalitě?
• Výrazné finanční úspory při nákupu paliva
• Plnohodnotná náhrada motorové nafty
• Kvalita zaručena
• Jezdit levně neznamená jezdit hůře
CO JE EKODIESEL B100?

Je to kvalitní moderní palivo pro vznětové motory
z obnovitelných zdrojů energie, jehož jediným
komponentem je methylester řepkového oleje
v nejvyšší kvalitě. Palivo je dále aditivováno
k dosažení ještě lepších vlastností v různých
ročních obdobích. EKODIESEL B100 je alternativní
náhradou motorové nafty a je s ní volně mísitelné
v jakémkoliv poměru.

PROČ?

Hlavním motivem při používání paliva EKODIESEL B100 je úspora nákladů. I přes zvýšenou péči při
výrobě EKODIESEL B100, je cena výrazně nižší oproti motorové naftě. Použití paliva zároveň snižuje
emise skleníkových plynů v dopravě.

KVALITA

Společnost preol zaručuje nejvyšší kvalitu pro tento druh paliva dle evropské normy EN 14 214. Navíc
provádí speciální aditivaci k dosažení ještě lepších vlastností, jako je oxidační stabilita, nízkoteplotní
vlastnosti a další. To vše při přísném dohledu nad výrobou a znalostí všech vstupních surovin pro výrobu
a produkci paliva EKODIESEL B100.

POUŽITÍ PALIVA

EKODIESEL B100 je palivo vhodné jako alternativa k motorové naftě.
Podobná alternativní paliva jsou:
• využívaná v ostatních zemích světa (Francie, Španělsko, Německo, USA)
• testovaná výrobci vozidel
• nabízená ve vybraných sítích čerpacích stanic v ČR

EKODIESEL B100 je na základě zkušeností z dlouhodobého testování:

• volně mísitelný s motorovou naftou; při tankování není nutné brát ohled na to, je-li v nádrži nafta,
či nafta s příměsí biosložky.
• vhodný pro většinu vozidel s dieselovým pohonem při dodržování pravidelných servisních postupů
(pravidelné výměny olejů, filtrů…)
Pro nejlepší využití všech výhod, spojených s používáním paliva EKODIESEL B100, je ideální jeho použití
u vozidel s provozem na dlouhé vzdálenosti, provoz motoru v dlouhých pracovních cyklech s dostatečným
zatížením.
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