SPECIALBRÄNSLE

KUNDANPASSAT

DRIVMEDEL
Specialbränsle är en avdelning inom
Preem som utvecklar och producerar
specialanpassade bränslen efter kundens
unika behov.
Preem är Sveriges största drivmedels
bolag och har egna raffinaderier med
produktionsanläggningar i Göteborg och
Lysekil. Leveranser kan göras i allt från ett
fat till större leveranser med tankbåt.

KONSULTATIV PARTNER
Som specialbränsle räknar vi bränslen som säljs till kunder med unika
behov. Våra kunder ställer höga och specifika krav på den färdiga
produkten. Under hela processen fungerar vi som en konsultativ
partner. Exempel på produktgrupper är:
• Test- och certifieringsbränsle
• Unika bränsleblandningar
• Bränsle för långtidslagring
• Produktionsbränsle (first fill)
• Alkylatbensin

PÅ KUNDENS VILLKOR
Vi jobbar i en nära relation med våra kunder. Det innebär en snabb och
effektiv process med hög servicenivå. Tack vare att vi har stöd från våra
egna raffinaderier är ledtiderna korta för att producera ett bränsle.
Vi levererar specialbränsle till kunder över hela världen och är
certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vår största verksamhet finns
inom fordonsindustrin, men vi har även ett flertal kunder inom forskning
och utveckling samt kunder som genomför motortester eller har andra
specifika produktbehov. Vi levererar även produkter och komponenter
till oljebolag och specialbränsleleverantörer.

EMBALLAGE
Vi levererar specialbränsle i fat, IBC, ISO-container, tankbil och tankbåt.

EXEMPEL PÅ PRODUKTER
•

Diesel EN590 (all classes)

•

Diesel blended with HVO

•

Diesel EN590 B7

•

Gasoline 91 cert

•

Diesel SD10 (RF-06-03)

•

Gasoline 95 Ethanol 10 S and W

•

Diesel SD10 B10

•

Gasoline Methanol 7 Ethanol 3

•

Diesel Euro 6 B7

•

Gasoline 98

•

Diesel Euro 5 B5

•

•

Diesel MK1 (fossil) Swedish

Gasoline Alkylate 2 and
4-stroke

•

Diesel RF-03A-84

•

•

Diesel 50-2000 MK3
(sulphur)

First fill: Diesel MK1, EN 590
LOW CLOUD

•

First fill: Gasoline Alkylate 95

•

Diesel USA 2D 1065 ULS

•

•

Diesel HVO 100%

Components: For Diesel and
Gasoline Blending

KONTAKTA OSS!
PELLE MALMROS
Key Account Manager
Telefon: +46 10 450 14 74
e-post: pelle.malmros@preem.se

LISELOTT ANDREASSEN
Key Account Manager
Telefon: +46 10 450 18 27
e-post: liselott.andreassen@preem.se

VI HAR LEVERERAT
SPECIALBRÄNSLE TILL
KUNDER ÖVER HELA
VÄRLDEN SEDAN 1990.

DET ÄR SKILLNAD
Alla drivmedelsbolag är inte likadana. Preems vision är att leda
omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Därför har vi bland annat
tagit fram Preem Evolution Diesel Plus – världens enda diesel som
får bära Svanen, Nordens officiella miljömärke. Preem Evolution
Diesel Plus kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan
diesel och har minst 50 procent förnybart innehåll som gör att du
kan köra varannan mil fossilfritt. Läs mer på preem.se

