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Husqvarna satser på egen alkylatbensin
Nå lanserer Husqvarna sin egen alkylatbensin: et
høykvalitetsprodukt som er mer skånsomt både for
deg som bruker og for miljøet. Utviklet for optimalisert
ytelse ved bruk av Husqvarnas brede produktsortiment,
fra motorsager og hekksakser til riders og snøfresere.
Høy ytelse, forbedret arbeidsmiljø og lengre holdbarhet.
Dette er årsakene til at Husqvarna nå lanserer sin egen
alkylatbensin, XP Power 2 og Power 4. Som verdensledende produsent av skogs-, park- og hagemaskiner, er
produksjonen av egen bensin med på å sikre at produkter
fra Husqvarna får de beste forutsetningene.
Miljø- og helsegevinstene står også i fokus. Alkylatbensin
er en renere form for drivstoff sammenlignet med vanlig
bensin, og er mer skånsom mot miljøet, med lavere utslipp.
De renere avgassene har også en positiv innvirkning på
arbeidsmiljøet for den profesjonelle brukeren, da mengden
skadelige stoffer i luften som pustes inn reduseres.
Husqvarnas alkylatbensin kommer i to varianter: XP
Power 2 for totaktsmotorer som motorsager og trimmere,
og Power 4 for firetaktsmotorer som for eksempel gressklippere, jord- og snøfresere. XP Power 2 og Power 4 inneholder færre skadelige komponenter enn vanlig bensin, noe
som gir en renere motor som starter lettere og lever lengre.
Effektiv og forbedret forbrenning reduserer også behovet
for service, noe som betyr at produktiviteten i løpet av
arbeidsdagen øker.
XP Power 2 er en ferdigblandet alkylatbensin med XP
totaktsolje, og kan brukes rett fra kannen. Du trenger derfor
ikke å bruke tid på å blande, og unngår søl. Oljen er helsyntetisk og biologisk nedbrytbar, og gir god beskyttelse
for Husqvarnas totaktsmotorer. En stor fordel med alkylatbensinen er også at kvaliteten er konstant. På grunn av
sammensetningen av komponenter kan både XP Power 2
og Power 4 lagres i flere år og brukes fra sesong til
sesong, uten at dette forringer kvaliteten på drivstoffet.

Nå lanserer Husqvarna egen alkylatbensin i to varianter: XP Power 2
for totakstmotorer og Power 4 for firetaktsmotorer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Wenche Jamissen, Husqvarna, 69 10 47 64, wenche.jamissen@husqvarnagroup.com
eller Elisabeth Gilje, PerPR, 40 55 54 15, elisabeth@perpr.no
Høyoppløste bilder:
Bilder kan lastes ned på perpr.no
Om Husqvarna
Husqvarna Group er verdens største produsent av utendørsprodukter som robotgressklippere, hagetraktorer, motorsager og
trimmere. Konsernet er også ledende i Europa innen vanningsutstyr for forbrukere og er et av de ledende på verdensmarkedet innen
skjæreutstyr og diamantverktøy for bygg- og steinindustri. Konsernets produkter og løsninger selges via fag- og detaljhandelen til
både forbrukere og profesjonelle aktører i over 100 land. Netto omsetning i 2015 var 36 milliarder SEK og konsernet hadde i snitt
14 000 ansatte i mer enn 40 land.

