
SLIP FOR LUGT OG RØG 
MED SHELL GTL FUEL 
Udleder færre skadelige stoffer, da det brænder renere. 
Kan bruges i alle blandingsforhold med diesel.



Shell GTL Fuel fungerer i alle diesel- 
motorer og i alle blandingsforhold  
med diesel. 
Du kan frit skifte mellem de to typer 
brændstof. Det kræver ikke nogen  
form for omstilling af motoren.

”



Diesel                       Shell GTL Fuel   

HVAD ER GTL BRÆNDSTOF?  

 

Shell GTL er et kvalitetsbrændstof, som kan bruges 
direkte som diesel, og da det er fremstillet af natur-
gas, er det et renere brændstof. Det udmærker sig 
ved at forurene væsentligt mindre end almindelig 
diesel. 

Shell GTL består hovedsagelig af normal- og iso- 
paraffiner. Det adskiller sig særligt fra almindelig 

VI TILBYDER TO PRODUKTER I  
SHELL GTL FAMILIEN:
Shell GTL Fuel Offroad Farvet 
Til brug hvor der ikke er lovkrav om iblanding af 
biokomponent.

Indeholder aldrig FAME (Fatty Acid Methyl Esters). 

Shell GTL Fuel Bio
Til vejtransport og lignende, hvor der er lovkrav  
om iblanding af biokomponent.

diesel ved at have et meget højt cetantal og ved 
praktisk taget at være fri for svovl, aromater og 
olefiner. 

Disse unikke egenskaber hjælper dieselmotoren til  
at få en mere effektiv forbrænding og dermed udlede 
færre skadelige stoffer i forhold til brug af almindelig 
diesel.    

SHELL GTL FUELDIESEL

SHELL GTL FORBRÆNDER RENERE 
OG MERE EFFEKTIVT

Nyere dieselmotorer efter Euro VI normen vil normalt have ganske begrænsede emissioner, men  
erfaringsmæssigt spiller driftsmønstret en rolle. Langsom kørsel, korte ture, meget tomgangskørsel,  
kran- og pumpebetjening betyder øget belastning af efterbehandlingssystemet. 

Der er en række eksempler på, hvordan GTLs renere forbrænding har mindsket sodbelastningen og  
dermed behovet for regenerering betydeligt, sammenlignet med brug af almindelig diesel.  

 

FORDELE I PROCENT SAMMENLIGNET MED ALMINDELIG EN 590 DIESEL

Norm Partikelstof NOx HC CO

Euro I 18 % 16 % 13 % 22 %

Euro II 18 % 15 % 23 % 5 %

Euro III 10 til 34 % 5 til 19 % <9 % 12 til 20 %

Euro IV 31 til 38 % 5 til 16 % 10 til 28 % 9 %

Euro V 23 til 33 % 5 til 37 % 19 til 23 % 8 til 22 %

      

GTL: Gas - To - Liquid er et renere flydende brændstof til dieselmotorer fremstillet af 
naturgas i stedet for råolie.



GTL OVERHOLDER SPECIFIKATIONEN  
EN 15940 – OG FLERE ANDRE

Specifikationen har betegnelsen EN 15940 og 
gælder for følgende produkter:  

n	 BTL (Biomass To Liquid)  
n	 CTL (Coal To Liquid),  
n	 HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)   
n	 GTL (Gas To Liquid)  

På samme måde som specifikationen EN 590 
angiver de grundlæggende fysiske karakteristika for 
almindelig diesel, så angiver EN 15940 de fysiske 
karakteristika for paraffinsk diesel. Der er således 
sikkerhed for en række grundlæggende egenskaber, 
når du vælger en paraffinsk diesel med specifikatio-
nen EN 15940.  

EN 15940 stiller mindst de samme eller skrappere 
krav til brændstoffets egenskaber som specifikatio-
nen for almindelig diesel EN 590 f.eks. samme 
smøreevne og viskositet. 

EN 590 har lidt højere vægtfylde end EN 15940, 
men målt på energi indeholder 1 kg GTL Fuel lidt 
mere energi end 1 kg almindelig diesel. Blandt 
andet derfor er brændstofforbruget nærmest uændret. 

Udover EN 15940 opfylder Shell GTL Fuel en 
række andre specifikationer, bl.a. den amerikanske 
generelle dieselspecifikation ASTM 975D og den 
tilsvarende japanske JIS K2204.  

Den europæiske standardiseringsorganisation CEN har udviklet en særlig norm for 
paraffinske brændstoffer.



SCAN KODEN OG SE VIDEO MED SAMME TRAKTOR, DER 
STARTES OP MED HENHOLDSVIS DIESEL OG SHELL GTL FUEL. 

Med Shell GTL Fuel er koldstart og arbejde tæt ved motoren eller indendørs en så 
godt som lugt- og røgfri oplevelse.

SAMME BRÆNDSTOFFORBRUG  
FOR GTL FUEL OG DIESEL 

Selvom vægtfylden er lidt lavere for GTL, betyder 
den høje tændvillighed (cetantal 70 mod 51 for 
diesel) og et højere energiindhold, at brændstof- 
forbruget i praksis er ens for GTL og for diesel. 

CO2 belastningen er marginalt lavere for GTL med 
en Green House Gas (GHG) værdi på 94,3 g 
CO2/MJ mod 95 g CO2/MJ for diesel. 

Disse værdier er udregnet Well-to-Wheel1) af EU 
Kommissionen og gælder for alle medlemsstaterne. 
Værdierne er angivet i Council Directive (EU) 
2015/652, implementeringsdirektivet for artikel 7a 
i EU Brændstofkvalitets-direktiv 98/70/EC.

1) Well-to-Wheel = brændstoffets samlede CO2 udledning fra 
kilden over forarbejdning til forbrænding i motoren.



Vi tanker konsekvent Shell GTL Fuel  
på de køretøjer og maskiner, der  
bliver tanket fra vores hjemmetank. 

Vi har endda testet Shell GTL på person-
biler, og også her fungerer det helt 
uden problemer, og så er der langt  
mindre dieselos og ingen lugtgener”

”

Kim Østergaard, marketingchef,   
J. Jensen A/S  



ETIKETTERING EU FORORDNING 1272/2008 DIESEL  
EN 590

GTL  
EN 15940

H226 - Brandfarlig væske og damp Ja  *

H304 - Kan være livsfarlig i dråbeform i luftveje (kemisk lungebetændelse) Ja Ja

H315 - Forårsager hudirritation Ja  -

H332 - Farlig ved indånding Ja  -

H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft Ja  -

H373 - Skade på organer ved længerevarende/gentagen eksponering Ja  -

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger Ja  -

Shell GTL Fuel opfylder den særlige norm for bionedbrydelighed OECD-test 301 F, 
som betyder, at GTL Fuel klassificeres som ”let bionedbrydeligt”.   

Almindelig diesel efter EN 590 har syv faresætninger, herunder hudirritation og mistænkt for at  
fremkalde kræft.   

GTL har derimod kun én faresætning, at det kan være farligt at få i luftvejene i dråbeform. Og den er reelt  
kun aktuel ved unormal brug, hvis man f.eks. forstøver produktet ud over maskindele som korttidsrustbeskyttelse.    

LETTERE NEDBRYDELIG OG MINDRE 
SUNDHEDSRISIKO 

*Under ADR har GTL transportfareklasse III og skal mærkes UN 1202.

Der indgår over en million kilometer i forbindelse 
med test og afprøvninger, som omfatter en bred  
vifte af køretøjer og geografiske områder, lige fra 
f.eks. Smart cars i Singapore, lastbiler i England  
til busser og entreprenørmaskiner i Holland.  

Resultater og erfaringer gennem mere end 10 år 
viser, at Shell GTL Fuel er meget velegnet som 

ET GENNEMTESTET PRODUKT  

erstatning for almindelig diesel. Det giver betydelige 
reduktioner i dieselmotorers udledning af skadelige 
stoffer. Man opnår forbedring af luftkvaliteten og 
dermed bedre arbejds- og nærmiljø.  

Ikke alene opfylder Shell GTL Fuel den moderne europæiske norm for paraffinsk 
diesel EN 15940, men produktet opfylder også de anerkendte amerikanske og  
japanske generelle normer for dieselbrændstof, og er desuden afprøvet og  
gennemtestet over en periode på mere end ti år.  
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SHELL GTL FUEL – FORDELE 
 Er praktisk taget aromat- og svovlfri med meget højt cetantal, det giver  

 renere  forbrænding

 Udleder færre skadelige stoffer som følge af den renere forbrænding

 Lugter og ryger næsten ikke

 Kan bruges i alle blandingsforhold med diesel

 Er støjreducerende op til 4 dB(A)

 Har gode egenskaber ved koldstart

 Er biologisk nedbrydelig efter OECD-test 301F og 307    

HØR MERE OM SHELL GTL FUEL OG BESTIL HOS DIN LOKALE 
DLG ENERGI SÆLGER


