DE ROL VAN GAS
IN DE ENERGIEMIX
Om in de komende decennia aan de
toenemende mondiale vraag naar energie
te kunnen voldoen, moeten alle beschikbare
energiebronnen op aarde worden benut. Als
schoonste fossiele brandstof biedt gas grote
ontwikkelingskansen. Naast het ontwikkelen
van innovaties voor de gaswinning op moeilijk
bereikbare plaatsen, heeft Shell veel energie
gestoken in het zoeken naar wegen om deze
overvloedige bron verder te benutten.
Doordat wij al meer dan 50 jaar voorop lopen in
de LNG-industrie, beschikken wij over de kennis,
de ervaring en de technologie om wereldwijd
meer uit onze gasbronnen te halen.

SHELL LNG: EEN NIEUWE
TRANSPORTBRANDSTOF
ALS RESULTAAT VAN
INNOVATIE
Wij van Shell zijn ervan overtuigd dat een “mozaiek” van
verschillende voertuig- en brandstofkeuzes noodzakelijk zal
zijn om te kunnen voldoen aan de groeiende mondiale vraag
naar transport. Door Shell geproduceerd LNG voor de
transportsector (“Shell LNG”) is het resultaat van innovatie en
van de knowhow die wij op vele plaatsen binnen onze
organisatie hebben van exploratie en productie van gas,
vervoer, kleinschalig vloeibaar maken tot en met efficiënt beheer
van onze verkooppunten. Zowel langs de weg als op zee.
Vergeleken met conventionele diesel biedt Shell LNG als
transportbrandstof potentiële economische en milieuvoordelen
voor het transport over de weg, over het water, per spoor en
voor andere industriële voertuigen zoals graafmachines in de
mijnbouw. Shell LNG is een welkome aanvulling op het
bestaande assortiment van innovatieve producten in ’het
brandstofaanbod van Shell.

VRAGEN EN
ANTWOORDEN

Hoe verhoudt LNG zich tot gecomprimeerd
aardgas (CNG)?
■

■

■

 e compressieverhouding van LNG is 1:600, terwijl
D
die voor CNG 1:300 is.
 aardoor heeft LNG een hogere energiedichtheid
D
dan CNG.
L NG is geschikt als brandstof voor wegtransport
over grote afstanden, terwijl CNG geschikt is voor
de korte afstand en voor lichte toepassingen zoals
personenauto’s en lichte en middelzware trucks.

Hoe verhoudt LNG zich tot GTL-brandstof?
■

■

L NG en GTL worden op verschillende manieren
geproduceerd. Shell LNG wordt verkregen door
aardgas vloeibaar te maken bij atmosferische
druk. GTL staat voor “Gas to Liquids” (gas naar
vloeibare brandstoffen). Shell GTL brandstof wordt
via een chemisch transformatieproces uit aardgas
geproduceerd.
 oor Shell LNG zijn nieuwe motoren nodig die voor
V
deze brandstof geschikt zijn. Shell GTL kan zonder
aanpassingen of extra investeringen in de infrastructuur
in bestaande voertuigen worden gebruikt.

WAT MOET
IK KIEZEN?
Onze accountmanagers vertellen u graag alles over
ons grote aanbod van eersteklas producten die voor uw
bedrijf de beste keuze zijn. Neem contact op met uw
lokale accountmanager voor meer informatie over onze
producten, met inbegrip van Shell LNG.

VERLEG UW
GRENZEN MET
SHELL LNG,
UW PARTNER
ONDERWEG

ERVAAR
VANDAAG AL
DE VOORDELEN
VAN DE BRANDSTOF
VAN MORGEN

Profiteer van de voordelen van het betalen met uw euroShell
Card.

*** Gebaseerd op gegevens van de fabrikant.
** Beperkt tot motoren met vonkontsteking, waarbij de
geluidsintensiteit gemeten is in watt / m2 bij piekbelasting en bij
stationair draaien.

Profiteer van Shell’s hoge normen wat betreft
veiligheid, kwaliteit en betrouwbare brandstoflevering.
LNG-voertuigen hebben eenzelfde actieradius en
motorvermogen en leveren dezelfde prestaties als
gelijkwaardige conventionele zware dieselvoertuigen.***
Betere inzetbaarheid van uw wagenpark - Motoren
met Shell LNG als brandstof zijn tot 50% stiller dan zware
dieselmotoren**, waardoor u uw wagenpark langer in
gebieden waar geluidsrestricties gelden kunt inzetten. De stillere
werking verbetert bovendien het welzijn van de chauffeur.
Help de emissie van broeikasgassen te verminderen - de
schonere verbranding zorgt voor minder broeikasgasemissies
van bron tot wiel, zodat motoren met Shell LNG als brandstof uw
CO2-footprint kunnen verkleinen.*

€

Lagere brandstofkosten - ten opzichte van conventionele
diesel kan Shell LNG een aanzienlijke kostenbesparing
opleveren.

* Het gebruik van Shell LNG kan de broeikasgasemissie van
“bron tot wiel” van zware Euro 5/6-motoren verlagen ten
opzichte van normale diesel en B7. Bron tot wiel-berekeningen
zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen met
betrekking tot de lokale markt, het gebruik van LNG lean burn
(SI) motoren tegenover CI-motoren en de keuze tussen LNG,
normale diesel en B7-brandstoffen.

VLOEIBAAR AARDGAS
(LNG) IN HET KORT:
■

■

■

■

■

■

■

SHELL
LNG
STAAT

VOOR... DE INNOVATIEVE
BRANDSTOFKEUZE
VOOR UW
NIEUWE ZWAREVRACHTWAGENPARK.

 hell LNG is concurrerend geprijsd ten opzichte van
S
conventionele diesel.
L NG wordt vloeibaar gehouden in een goed geïsoleerde
brandstoftank in het voertuig.
 vloeibare vorm heeft LNG maar 1/600ste van het volume
In
van aardgas van atmosferische druk.

Shell
LNG is concurrerend geprijsd ten opzichte van
conventionele diesel.

LNG
is een kleurloze en reukloze cryogene vloeistof
bestaande uit methaan (80–99%), met kleine hoeveelheden
ethaan, propaan en stikstof.

LNG
is niet giftig, en vloeibaar LNG verdampt en verspreidt
zich snel in de atmosfeer, zonder resten achter te laten in het
oppervlaktewater of de bodem.

LNG
is zonder additieven in alle seizoenen bruikbaar als
brandstof.

OMREKENTABEL
1 kg LNG

= 1,39 liter Diesel

1 liter Diesel = 0,72 kg LNG
1 kg Diesel

= 0,87 kg LNG

-D
 e omrekening is gebaseerd op standaard Europese diesel en LNG uit het Midden-Oosten.
-A
 anname: gelijk brandstofverbruik voor LNG en diesel.

WAAROM SHELL LNG GEBRUIKEN?

