Etanoldrivmedel
för dieselmotorer

Agro Cleanpower 95

Ett steg på vägen till en
fossilfri transportsektor
Sedan mer än 20 år har etanol använts som ett fossilfritt alternativ
till diesel i svenska bussar och lastbilar. Agro Cleanpower 95 är baserat
på närproducerad spannmål. Som Sveriges största etanolproducent
utnyttjar vi vår mångåriga erfarenhet inom etanolbaserade drivmedel
för att bidra till en mer hållbar transportsektor.

Etanol är världens största biodrivmedel. Totalt
tillverkas närmare 100 miljoner kubikmeter
etanol i världen varje år. Etanolbränsle för
dieselmotorer (ED95) står fortfarande för en
liten del av den totala förbrukningen, men utvecklingen går starkt framåt och är en viktig
del av ambitionen att skapa en framtida fossilfri transportsektor – för minskade koldioxid
utsläpp och en bättre stadsmiljö.

En grön nyhet från Sveriges
största etanolproducent
Nu lanserar vi Agro Cleanpower 95, ett etanoldrivmedel för bussar och lastbilar med etanolanpassade dieselmotorer. I Sveriges största
etanolfabrik producerar vi högklassiga produkter baserade på närproducerad spannmål.
Som en del av Norrköpings prisade energi
kombinat satsar vi hårt på resursutnyttjandet i
produktionsprocessen – med en större positiv
miljöeffekt som resultat. Vi erbjuder:
• Etanol med klimatprestanda i världsklass
• Ansvar för hela hållbarhetskedjan – från
spannmålsproduktion till leverans
• Lantmännen-koncernen som garant för
pålitlighet och kvalitet
• Produktion med effektivt resursutnyttjande
i Händelö energikombinat i Norrköping
• Ett drivmedel som minskar utsläppen av
både koldioxid och skadliga partiklar

Baserat på
högklassigt,
närproducerad
spannmål.

Innehåll
Agro Cleanpower 95 från Lantmännen Agroetanol är av typen ED95 och innehåller mer
än 90% spannmålsbaserad etanol. Till detta
tillsätts en denaturerad etanol och komponenter för smörjning och tändning.

Fakta
Innehåll
Spannmålsbaserad etanol (90%), polyetylenglykol, korrosionsinhibitor.
Förbrukning
1 liter diesel motsvarar ca 1,7 liter ED95.
Hållbarhet
Etanolen från Lantmännen Agroetanol är
miljöcertificerad enligt EUs förnybarhets
direktiv.
Minskade utsläpp
Med Agro Cleanpower 95 uppnås växthus
gasreduktion i världsklass. Drivmedlet
angriper också problemet med skadliga
partikelutsläpp.

Leverans
Agro Cleanpower 95 levereras som färdigt
drivmedel till lokala lager eller lokala tank
stationer.

Produktionskapacitet
Lantmännen Agroetanol har en produktionskapacitet på 230 000 m3, vilket motsvarar
årsförbrukningen för 4 600 stadsbussar.
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