VERNIEUWD

BUILD MOVING
A BETTER
KEEP

EFFICIENTLY
BUSINESS

ELK UUR ONDERWEG IS ER ÉÉN
Het doen van leveringen op de gewenste tijd is
essentieel voor uw bedrijf. En uw operationele kosten
zo laag mogelijk houden, terwijl uw wagenpark volop
in beweging is tussen de verschillende bestemmingen
is essentieel voor uw organisatie.

NIEUWE
1
TECHNOLOGIE
VOOR MOTOR
EFFICIËNTIE

De VERNIEUWDE Shell FuelSave Diesel kan hierin
ondersteunen. De VERNIEUWDE Shell FuelSave Diesel
bevat een nieuwe, geavanceerde reinigingsformule1,
die helpt een lager brandstofverbruik en meer
trekkracht te realiseren.2

Met verder ontwikkelde en meer precieze
dieselmotortechnieken is het voorkomen van
vuilafzettingen op verstuivers van nog groter
belang, om zo verlies in efﬁciëntie te minimaliseren.
Dat is waarom de VERNIEUWDE Shell FuelSave Diesel
speciaal is samengesteld met de DYNAFLEX
Technologie3, onze nieuwe en exclusieve
tweevoudige reinigingstechniek.
Het is ontwikkeld om vuilafzettingen op de
verstuivers te helpen verwijderen voor
een lager brandstofverbruik2, in zowel oude als
nieuwe dieselmotoren.

1. In vergelijking met onze voorgaande formulering. 2. In vergelijking met basis dieselbrandstof zonder toevoegingen. Daadwerkelijke voordelen kunnen variëren naargelang voertuig type,
rij-omstandigheden en rijstijl. Interne Shell testen en testen bij onze klanten hebben aangetoond dat de verkregen brandstofbesparing afhankelijk is van de ouderdom van het voertuig en type
bedrijfsvoering. 3. DYNAFLEX Technologie of DYNAFLEX Formule zijn onze namen voor onze laatste generatie van geavanceerde formuleringen voor benzine en dieselbrandstof.
Zie www.shell.com/commercialfuels voor meer informatie.

ONZE NIEUWE FORMULE
LAGERE OPERATIONELE KOSTEN EN HAAL
MEER UIT UW WAGENPARK
1

LAGER BRANDSTOFVERBRUIK2
NIEUW REINIGINGSEFFECT
De VERNIEUWDE Shell FuelSave Diesel is
ontwikkeld voor een lager brandstofverbruik2 en
helpt zo brandstof- en operationele
kosten te verlagen2. De brandstof helpt
verstuivers schoon te maken en voorkomt de
vorming van vuilafzettingen.

BETROUWBAARHEID
VAN HET
WAGENPARK1

MEER
TREKKRACHT2

VERBETERDE BRANDSTOFHOUDBAARHEID1

WERKT VANAF DE EERSTE
TANKBEURT

De VERNIEUWDE Shell FuelSave Diesel helpt u om
brandstoffen met bio-componenten te
gebruiken met een lager risico op sludge-vorming
en achteruitgang van de brandstofkwaliteit2. Zo
helpt de brandstof de betrouwbaarheid van het
wagenpark en materieel te verbeteren1.

De VERNIEUWDE Shell FuelSave Diesel is
ontworpen om de efficiëntie van de
motor te verbeteren1 en geeft meer
trekkracht als het echt nodig is2.

WAT DE EXPERTS
ZEGGEN
De VERNIEUWDE Shell FuelSave Diesel voldoet
aan de ACEA Worldwide Fuel Charter eisen
met betrekking tot MINDER DAN 2%
VERMOGENSVERLIES, gerelateerd aan
schonere verstuivers.

1. De VERNIEUWDE Shell FuelSave Diesel is ontwikkeld om een lager brandstofverbruik te helpen realiseren en zo operationele kosten te verlagen. De brandstof helpt de oxidatiestabiliteit
te verbeteren en houdt de brandstof stabieler in aanwezigheid van bio-componenten. Het product is ontwikkeld om u te helpen om brandstoffen met bio-componenten te gebruiken met lager
risico op sludge-vorming en achteruitgang van de brandstofkwaliteit. Zo helpt de brandstof de betrouwbaarheid van het wagenpark en materieel te verbeteren. Zoals ervaren door sommige
klanten in plaats van Shell protocols. Voordelen kunnen variëren naargelang type bedrijfsvoering , voertuig type, rij-omstandigheden en rijstijl. 2. In vergelijking met basis dieselbrandstof zonder
toevoegingen. Daadwerkelijke voordelen kunnen variëren naargelang voertuig type, rij-omstandigheden en rijstijl. Interne Shell testen en testen bij onze klanten hebben aangetoond dat de
verkregen brandstofbesparing afhankelijk is van de ouderdom van het voertuig en type bedrijfsvoering.

VERNIEUWDE SHELL FUELSAVE DIESEL
VERLAGEN VAN TOTALE OPERATIONELE
KOSTEN
ONZE MEEST
TOONAANGEVENDE
REINIGINGSFORMULE1
De NIEUWE tweevoudige
reinigingstechniek4
(DYNAFLEX Technologie),
is ontworpen om te helpen bij
het reinigen van verstuivers en
het voorkomen van verdere
opbouw van vuilafzettingen

WAT ZIJN DE
VOORDELEN?2

TOEGEVOEGDE
WAARDE3

Lager brandstofverbruik

Lagere brandstof- en
operationele kosten

Meer koppel en trekkracht als
dit nodig is
Lagere CO2 emissie en minder
zwarte rook5

Betrouwbaarheid van
het wagenpark
Minder milieubelastend

De NIEUWE formule1 helpt
bij het verbeteren van de
oxidatie-stabiliteit en houdt
de brandstof stabieler
in aanwezigheid van biocomponenten

Minder risico op sludgevorming en achteruitgang van
de brandstofkwaliteit

Betrouwbaarheid van
het wagenpark en
materieel

De anti-corrosie
toevoeging helpt
belangrijke onderdelen van
het brandstofsysteem en de
brandstoftank te beschermen
tegen corrosie

Minder onderhoud en
een lager risico op
motorproblemen

Lagere operationele
kosten

De anti-schuim
toevoeging helpt bij
het verminderen van
schuimvorming bij het tanken

Sneller tanken en minder risico
op morsen

Meer operationele uren

Minder stilstand

Working together, we can help you
keep moving on the road, efficiently.
www.shell.com/commercialfuels
1. In vergelijking met onze voorgaande formulering. 2. In vergelijking met basis dieselbrandstof zonder toevoegingen. Daadwerkelijke voordelen kunnen variëren naargelang voertuig type, rijomstandigheden en rijstijl. Interne Shell testen en testen bij onze klanten hebben aangetoond dat de verkregen brandstofbesparing afhankelijk is van de ouderdom van het voertuig en type
bedrijfsvoering. 3. Zoals ervaren door sommige klanten in plaats van Shell protocols. Voordelen kunnen variëren naargelang type bedrijfsvoering, voertuig type, rij-omstandigheden en rijstijl.
4. DYNAFLEX Technologie of DYNAFLEX Formule zijn onze namen voor onze laatste generatie van geavanceerde formuleringen voor benzine en dieselbrandstof. Zie www.shell.com/commercialfuels
voor meer informatie. 5. Voor vrachtwagenmotoren tot en met EURO lll.

