Dagens hållbara energi
För en bättre morgondag

CANOIL – hållbara bränslen
och smörjmedel
Vi är CANOIL – komplett leverantör av förnyelsebara
miljöbränslen. Som familjeföretag erbjuder vi kon
kurrensfördelarna flexibilitet, nära kundkontakt och
värnandet om personliga affärsrelationer. Som komp
lett leverantör är vårt mål att hjälpa alla våra kunder
att ställa om till förnyelsebart bränsle. Från konverte
ring, till leverans av bränsle, och efterservice.

av vår verksamhet är den kontinuerliga produktutveck
lingen av befintligt sortiment. Vi ser också hela tiden
över möjligheterna att bredda sortimentet.
Kontakta oss idag för att ta reda på vilket bränsle som
passar din anläggning bäst och vilka vinsterna är för
just dig.

Idag finns stora möjligheter för dig som vill gå ifrån
fossila bränslen och få en friskare arbetsmiljö, hållbar
energiförbrukning och ett mindre fotavtryck i miljön.
Produktutvecklingen inom miljöbränslen går mycket
fort och nya förbättrade produkter lanseras löpande.
Som experter på högkvalitativa och förnyelsebara mil
jöbränslen levererar levererar vi RME, UCOME, HVO
och biologiskt nedbrytbara smörjmedel till kunder av
alla storlekar. Vi stannar dock inte där. En viktig aspekt

CANOIL AB
08-644 40 44
info@canoil.se
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VÄRMEKABLAR I RÄNNOR OCH STUPRÖR
NÄR DU VILL UNDVIKA ISTAPPAR!
Är din verksamhet i behov av en ny och praktisk dieseltank? Eller behöver du kanske en funktionell ackumulatortank till hemmet?
Hos Husqvarna Tanksvets skapar vi unika tanklösningar efter dina önskemål.
Tanksvets är ett expansivt företag som har inriktat sig på tillverkning av olika typer av tankar. Till vår hjälp har vi vår moderna och ändamålsenliga maskinpark. Med detta i ryggen och genom hårt arbete har vi lyckats bli en av marknadens mest uppskattade aktörer. Genom många
års erfarenhet och med hjälp av våra skickliga medarbetare har vi goda förutsättningar att befästa vår position på marknaden.
Läs mer på www.tanksvets.se

Miljöfokus och hållbarhetsservice
– verksamhetens grundbultar
CANOIL arbetar aktivt med miljön i fokus, vi strävar hela tiden efter att
förbättra oss och att kunna erbjuda bättre tjänster ur ett miljöperspektiv.
CANOIL innehar hållbarhetsintyg från Energimyndigheten, som också är
kontrollmyndighet. Det innebär att CANOIL endast hanterar och säljer
biodiesel och biooljor som uppfyller EU:s krav på hållbarhet och spår
barhet, och att vi följer de etiska och sociala kraven som ställs.
Alla våra vägtransporter utförs även med fordon som använder fossilfria
bränslen vid transport från depå till slutkund.
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OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi bidrar till de globala hållbarhetsmål stipulerade av FN som utgör
Agenda 2030. Att utgå från målen är en grundbult i vår affärsidé.

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING
Vi är sveriges
Sveriges största
största uthyrare av cisterner
Vi erbjuder både liggande
och stående cisterner upp
till 180 000 liter, samt ett brett
sortiment av ADR-godkända
tankar i olika utföranden.
Vi har även cisterner för
placering under jord.

Du vet väl
att vi köper
din gamla
cistern?

Nytillverkad cistern

Rekonditionerad cistern

Utrustas enligt önskemål.
Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål.
Volymer från 1,5 m3 - 20 m3
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Produkter & tjänster
FAME-oljor

RME Biodiesel B100

FAME (Fatty Acid Metyl Ester) är samlingsnamnet
fettsyrametylestrar. Det är alltså vegetabilisk olja som
förestrats till en lätt bioolja. I Sverige är den vanligaste
råvaran rapsolja som förestras till rapsmetylester (RME).
CANOIL erbjuder både RME Eldningsolja och RME
Biodiesel men också ett antal andra FAME-produkter av
andra råvaror och restprodukter som UCOME (restpro
dukt) och SME (Sojabaserad).

RME Biodiesel B100 är lämpligt som drivmedel i
lastbil, buss och entreprenadmaskiner och vi har en
bred erfarenhet av omställningen. Kontakta oss så
hjälper vi dig med fordonsutredning, anpassning
och driftsättning!

Energivärdet för FAME är direkt jämförbart med
fossil eldningsolja och det kräver ingen förvärme eller
ombyggnation av din anläggning. Dessutom innebär
det en kraftigt minskad miljöpåverkan för uppvärmning
samtidigt som det underlättar arbetsmiljöarbetet efter
som det inte är skadligt för miljön, brandfarligt eller
hälsofarligt.

HVO, eller hydrerad vegetabilisk olja, är driv
medlet för dig som vill byta till ett 100% fossilfritt
drivmedel som samtidigt ger en kraftig miljö
besparing. HVO kan tillverkas av olika typer av
vegetabiliska oljor eller animaliska fetter, och kan
användas i konventionella dieselmotorer utan om
byggnation.

RME Eldningsolja

MFA – Mixed Fatty Acids

Vår RME Eldningsolja är en rapsbaserad eldningsolja
som består av 100% rapsmetylester. RME Eldningsolja
uppfyller kraven enligt SS-EN14214 och är en mycket
högkvalitativ förnyelsebar produkt som klarar tuffa krav
på driftsäkerhet och köldpåfrestningar.

I jämförelse med FAME är MFA, eller Mixed Fatty
Acids, en tyngre bioolja baserad på fettsyror. MFA
är lämpligt för dig som har en större anläggning el
ler är en större förbrukare. Vår MFA går att skräd
darsy i olika kvaliteter, kontakta oss så kommer vi
att möta just ditt behov.

Smörjmedel & hydraulolja
Vi har ett komplett sortiment med smörjmedel och
hydraulolja, med allt som man kan tänkas behöva på den
här fronten, och dessa når du via vår webbshop. Oljorna
är baserade på mineralolja och smörjmedlen är natur
ligtvis också förnyelsebara.

HVO

UCOME
UCOME eller Used cooking oil metyl ester är en
FAME produkt baserad på restprodukter t.ex. an
vänd frityrolja. Det är en förnyelsebar eldningsolja
med mycket hög klimatbesparing och hög driftsä
kerhet.

CANOIL tar ett helhetsansvar för våra produkter
och tillhandahåller tjänster för omställning av
anläggningar samt service och underhåll för hela
avtalsperioden.

Service- & underhållstjänster
På CANOIL erbjuder vi en rad olika tjänster inom te
knisk service och underhåll. Vårt servicebolag STHLM
Värmeservice AB står dessutom för ombyggnation.
Omvandlingen består av tre delar.

Besiktning
Innan du byter bränsle är det viktigt att det utförs en be
siktning av anläggningen för att säkerställa att alla delar
är av rätt kvalitet och i skick för att klara det nya bränslet.

Omställning
Behöver du utföra några justeringar på din anläggning
inför ett bränslebyte kan vi hjälpa till med att anpassa
din anläggning så att den uppfyller de krav som finns för
drift med det nya bränslet

Service och underhåll
Oljebrännare behöver regelbunden service och
underhåll för att fungera optimalt. Vi utför service
och underhåll på din anläggning för att få högsta
möjliga driftsäkerhet samt längsta möjliga livslängd
på anläggningen.

Cistern & tankstation

Att placera en egen cistern på gården eller indus
triområdet kan vara både kostnadseffektivt och
klimatsmart och vi erbjuder både cisterner och
pumplösningar i alla storlekar för att matcha ditt
behov. Vi hjälper dig med tillstånd och kontakt
med myndigheter för placering av cistern och har
en lösning där vi sköter driften hela väger till faktu
rering, allt för att du ska slippa pappersarbetet.
Oavsett om du behöver en cistern på 100 kubik
meter eller en enkel handpump har vi lösningen.

www.bentone.se

MED FOKUS PÅ
EN GRÖN FRAMTID
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Över hela världen är våra
brännare kända för sin
tillförlitlighet, effektivitet
och prestanda.

