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TRAXX ZERO KLIMAATNEUTRALE DIESEL
BETER VOOR HET MILIEU ÉN VOOR UW BUSINESS

Voor veel bedrijven is hun wagen- of machine-
park de grootste energieverbruiker en bijgevolg
ook de grootste bron van CO2-uitstoot. Steeds 
meer ondernemers zijn zich bewust van hun rol
in de klimaatverandering, maar voor de bedrijfs-
voering zijn vrachtwagens en machines vaak 
onmisbaar. TRAXX Zero biedt u nu de mogelijk-
heid om dit probleem op een kostenefficiënte 
manier aan te pakken en dit deel van uw  
klimaatimpact tot nul terug te dringen!
 

Kiezen voor TRAXX Zero betekent kiezen voor 
een volledig CO2-neutrale brandstof die ook  
minder NOx en fijnstof veroorzaakt. En u kunt 
morgen al van start gaan: TRAXX Zero voldoet 
volledig aan de EN590 dieselnorm en is dus  
geschikt voor alle courante dieselmotoren en 
dieselopslagtanks. 

Kies voor TRAXX Zero en dring de klimaatimpact 
van uw wagenpark morgen al tot nul terug! 
 

6. Scoor bij uw opdrachtgevers
Met TRAXX Zero heeft u sterke commerciële 
troeven in handen. Zo kunt u met de CO2-reductie 
van TRAXX Zero prima voldoen aan de eisen van 
de CO2-Prestatieladder, het Lean & Green pro-
gramma of duurzaamheidscriteria in (EMVI-) 
aanbestedingen. En met de CO2-compensatie 
onderscheidt u zich van uw directe concurrenten.

1. Verlaag uw brandstofverbruik
TRAXX Zero grijpt in op de brandstofinspuiting 
en het verbrandingstijdstip. Dankzij zijn sterke 
reinigende werking blijven injectoren schoner en 
door het extra hoge cetaangetal verloopt de  
verbranding sneller. Hierdoor haalt TRAXX Zero 
structureel het maximale rendement uit elke  
verbranding. 

3. Compenseer alle CO2-restuitstoot
De CO2-uitstoot van dieselmotoren volledig  
reduceren is onmogelijk, er blijft altijd wel een be-
paalde CO2-emissie over. TRAXX Zero compen-
seert de resterende CO2-emissies met duurzame 
energieprojecten. Met het positieve CO2-effect 
dat hierdoor ontstaat, wordt de volledige CO2-
restuitstoot van dieselmotoren geneutraliseerd.

5. Kies een leverancier die Lean & Green is
De 4 grootste TRAXX leveranciers hebben de 
Lean & Green Star of Award behaald. Dit betekent 
dat zij in 5 jaar minimaal 20% minder CO2 zullen 
uitstoten tijdens hun brandstofleveranties. In 
2016 bedroeg hun gemiddelde CO2-reductie  
tijdens het vervoer van TRAXX brandstoffen 
reeds 23,4%.
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4. Verminder uw uitstoot van NOx en fijnstof
Ook voor de lokale luchtkwaliteit is er goed 
nieuws: door haar optimale verbrandingseigen-
schappen heeft TRAXX Zero ook een positief  
effect op de uitstoot van NOx (-9,5%) en fijnstof 
(-5,3%). Deze emissies hebben invloed op de 
luchtkwaliteit en zijn dan ook belangrijk voor de 
gezondheid van uw medewerkers.

2. Reduceer uw CO2-uitstoot
De CO2-uitstoot van een dieselmotor is 1-op-1 
gerelateerd aan het brandstofverbruik. Door zijn 
efficiënte verbranding verlaagt TRAXX Zero uw 
brandstofverbruik – en dus ook uw CO2-uitstoot. 
Resultaat: een concrete CO2-reductie van gemid-
deld 3,7%!



TRAXX Zero is een zuinige en klimaatneutrale diesel-
brandstof die speciaal ontwikkeld is voor milieu-
bewuste bedrijven met moderne dieselmotoren en 
een eigen tankinstallatie. TRAXX Zero bevat een uniek 
additievenpakket waardoor cruciale eigenschappen 
van diesel – zoals de verbranding, emissies en be-
scherming tegen bacterieproblemen – sterk verbeterd  
worden. Bovendien wordt de CO2-restuitstoot volledig 
gecompenseerd. Met TRAXX Zero blijven uw vracht-
wagens en machines zuinig, klimaatneutraal, schoon 
en betrouwbaar lopen – elke dag weer!

1.  Brandstofbesparing - volgens testen gemiddeld 3,7%
2. Minder uitstoot van CO2, NOx en fijn stof
3. Compensatie van alle CO2-restuitstoot
4.  Zeer goede track record in het voorkomen van  

bacteriegroei en filterproblemen
5.  Geschikt voor de CO2-Prestatieladder,  

Lean & Green en (EMVI-)aanbestedingen
6.  Al meer dan 10.000 bedrijven werken dagelijks met 

TRAXX dieselbrandstof

Wilt u weten wat TRAXX dieselbrandstof precies doet 
in de motor? Waarom de verbranding met TRAXX  
efficiënter en dus schoner verloopt? Bekijk dan de  
video op www.traxx-diesel.nl 

Producteigenschappen TRAXX Zero

alle voordelen op een rij

Volg ons op twitter en linkedin

Benieuwd hoe traxx werkt?
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