RIWAL VERBETERT
LOKALE LUCHTKWALITEIT
MET SHELL GTL FUEL

In het bedrijfsprofiel positioneert Riwal Hoogwerkers zich op heldere
wijze: ‘Er bestaan generalisten en specialisten. Riwal is een echte
specialist.’ Een expert op het gebied van aangedreven hoogwerkmaterieel. Deze innovatieve en ambitieuze specialist loopt met
een duidelijke visie ook voorop ten aanzien van veiligheid en
duurzaamheid. Een partnerschap met Shell ondersteunt het streven
naar duurzaamheid.
In samenwerking met Shell heeft Riwal de stap genomen om voor al
het diesel aangedreven materieel de diesel te vervangen door Shell
GTL Fuel. Naast de bestaande duurzame oplossingen in de vloot,
zoals het 100% elektrisch en hybride aangedreven materieel, wil
Riwal alle machines milieuvriendelijker maken en beschikt zij vanaf
heden over een nog ‘groenere’ verhuurvloot.
“Je kunt je ogen er niet meer voor sluiten”
Johan van Klinken is Country Manager Riwal Benelux. Wat drijft
hem en Riwal om koploper te zijn in duurzamer ondernemen?
“De energietransitie wordt voor iedereen meer tastbaar, voor
mijzelf ook. Je ziet in het bedrijfsleven dat de consequenties van
het klimaat en de verandering hierin steeds zichtbaarder worden:
je kunt je ogen er niet meer voor sluiten. We moeten dus met z’n
allen actie ondernemen. Wij als Riwal willen altijd de eerste, meest
innovatieve speler zijn.”

SAMENWERKING MET SHELL
Martijn van Winsen is Account Manager Shell Fleet
Solutions: “Wij zijn erg trots op de samenwerking
met Riwal en hun duurzamere stap naar Shell GTL
Fuel.” Shell kan Riwal ondersteunen op het gebied van
duurzaamheid, omdat Shell diverse oplossingen ontwikkelt
en aanbiedt in het kader van de energietransitie. Riwal
toont eenzelfde ambitie, zo investeren ze in nieuwe
Euro VI motoren van vrachtwagens en streven ze ernaar
om zoveel mogelijk trucks te laten rijden op Shell GTL Fuel.
Hiervoor kan getankt worden bij hun eigen vestigingen en
onderweg. Shell blijft het GTL-netwerk optimaliseren om
tanken bij stations onderweg mogelijk te maken. Shell GTL
Fuel is bij een aantal stations reeds beschikbaar.
www.shell.nl/gtl

SHELL GTL FUEL
Shell GTL Fuel (gas-to-liquids) wordt gemaakt van aardgas
en verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie.
De belangrijkste voordelen puntsgewijs:
n V
 ermindering lokale uitstoot van emissies zoals
stikstofoxiden, zwaveloxides, fijnstof en minder
zichtbare zwarte rook.
n N
 iet toxisch, geurloos, helder van kleur en vrijwel
biologisch afbreekbaar.
n A
 anzienlijke vermindering van het verbrandingsgeluid
van 1- 4 dB vergeleken met conventionele diesel.
n D
 irecte toepasbaarheid in bestaande dieselvoertuigen
zonder aanpassingen en geen investeringen in nieuwe
infrastructuur nodig.

“WIJ ALS RIWAL WILLEN ALTIJD DE EERSTE,
MEEST INNOVATIEVE SPELER ZIJN.”
Verbetering lokale luchtkwaliteit
Van Klinken licht de overstap op Shell GTL Fuel als volgt toe: “Met
deze alternatieve brandstof neemt Riwal haar verantwoordelijkheid
door bij te dragen aan een verbetering van de lokale luchtkwaliteit.
Wij geloven in dit product en willen al onze klanten hiervan laten
profiteren. Ons uiteindelijke doel is om de ‘groenste’ verhuurvloot
van Nederland aan onze klanten aan te bieden.” Corné Demmers,
chauffeur bij Riwal, die onderweg de machines aftankt met Shell GTL
Fuel aarzelde geen moment: “Doen! Toen we de overstap maakten
naar Shell GTL Fuel was ik gelijk om. Want het is erg prettig dat het
niet meer stinkt en omdat het vrijwel biologisch afbreekbaar is, is het
ook beter voor het milieu dan conventionele diesel.”
Onder wettelijk voorgeschreven waarden
Hoe kwam Riwal tot het besluit om voor Shell GTL Fuel te kiezen?
Van Klinken: “Om diesel aangedreven materieel duurzamer te
maken, hebben we gezocht naar een schonere brandstof. Een
brandstof met een lagere lokale uitstoot van emissies. Na een
zorgvuldig onderzoek, kwam Shell GTL Fuel als beste uit de test.
Tevens zagen we dat de lokale uitstoot en zwarte rook van Shell GTL
Fuel duidelijk onder de wettelijk voorgeschreven waarden komen.”

