
Et bærekraftig 
alternativ uten 
palmeolje.

GRØNT TAR DEG LENGER

Det er fullt mulig å bruke et miljøvennlig drivstoff uten at det går på bekostning 
av hverken bærekraft eller kvalitet. milesBIO HVO100 er et fornybart drivstoff 
som er fremstilt av rester og avfall. Dette gir en CO2-reduksjon på inntil 90% 
sammenlignet med fossilt drivstoff.  
 
milesBIO HVO100 er dessuten tilsatt miles additiv som både rengjør og 
beskytter motoren. Dette bidrar til å redusere drivstofforbruket med inntil 2,3% 
sammenlignet med HVO100 uten tilsatt miles additiv **.  

Gjør et bærekraftig valg for klimaet og din bedrift. 
Velg milesBIO HVO100.

*milesBIO HVO100 er iht EN15940. Sjekk alltid med motorleverandøren om motoren er godkjent for denne type 
drivstoff før du tar i bruk milesBIO HVO100.

**Reduksjon i drivstofforbruk er verifisert gjennom kundetest der man har målt drivstofforbruk med milesBIO HVO100 
vs forbruk ved bruk av HVO100 uten additiver. Reduksjon i drivstofforbruk ved bruk av milesBIO HVO100 avhenger av 
den enkelte motor, sjåførens kjørestil og de generelle kjøreforholdene.

Reduserer CO2-utslippene uten at det går på 
bekostning av kvalitet*.
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RÅSTOFF
milesBIO HVO100 er et avansert 
biodrivstoff der typiske råstoffer 
er brukt frityrolje og animalsk fett. 
Circle K selger ikke drivstoff som er 
fremstilt av palmeolje. 

BÆREKRAFT
milesBIO HVO100 tilfredsstiller 
alle norske og europeiske krav til 
bærekraft. Dette dokumenterer vi 
årlig til Miljødirektoratet.

FOR ALLE TYPER BRUK
milesBIO HVO100 kan brukes i 
både veigående og ikke-veigående 
kjøretøy og maskiner. Dersom det 
skal brukes i ikke-veigående kjøretøy 
eller maskiner blir produktet farget 
og heter miles anleggsBIO HVO100.

TÅLER KULDE
milesBIO HVO100 har like gode 
kuldeegenskaper som vanlig diesel. 

TILSATT miles ADDITIV
milesBIO HVO100 er tilsatt miles 
additiv som både rengjør og 
beskytter motoren. Dette kan 
redusere drivstofforbruket med inntil 
2,3% sammenlignet med HVO100 
uten tilsatt miles additiv*.

TEKNISK STANDARD
milesBIO HVO100 følger den 
europeiske standarden fornybar 
diesel, EN15940. Denne standarden 
er nesten helt lik standarden for 
diesel, men sjekk likevel at ditt 
kjøretøy kan bruke EN15940-
drivstoff.

Inntil 90% lavere 
CO2 utslipp.


