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Duurzaamheid staat bij veel bedrijven 
hoog op de agenda. Ook duurzaam 
rijden wordt steeds meer de norm om 
de C02-uitstoot terug te dringen. 

CO2 Reductie 
certificaat

Elektrisch bouwen met 
het gemak van de 
vloeibare brandstof 
hydrozine waarbij u 
al uw equipment 
eenvoudig kunt opladen.

Emissieloze 
stroomvoorziening 
op de bouwplaats

In 2021 hebben al veel van onze klanten, door gebruik 
van HVO, bewust gekozen voor duurzaamheid en heb-
ben het FullTank CO2 reductie certificaat ontvangen.
Zij hebben met elkaar miljoenen kilogram CO2-uitstoot 
bespaard. HVO100 is bijna CO2-neutraal, emissiearm 
en biologisch afbreekbaar. FullTank levert in diverse 
samenstellingen, HVO100-50-20 afhankelijk van de 
blend met FullTank BioFree Diesel B0. 

Wilt u ook overstappen en het verschil maken?
HVO is direct te gebruiken in ieder dieselvoertuig, 
er zijn geen aanpassingen nodig, mits 
goedgekeurd door de 
motorfabrikant. 

Kies bewust, 
kies HVO!
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Wist u dat...?
- onze smeermiddelen en vetten ook online te 
 bestellen zijn?

-  dat u met de FullTank app zelf inzicht heeft in 
 uw tankzaken?

-  onze technische mensen ook gecertificeerd zijn 
 om ADR en Kiwa keuringen te verrichten?

- dat wij voor spoed 24/7 bereikbaar zijn om uw 
 continuïteit te kunnen waarborgen?

-  dat bij een vervuilde tank onze CleanTank   
 Service hulp biedt?

even gebruiksvriendelijk als een klassieke dieselaggregaat, 
maar dan zonder schadelijke emissies. 

FullTank pakt haar rol als hydrozine leverancier
Om de hydrozine te vervoeren heeft FullTank als brand-
stofleverancier een oplegger ontwikkeld waarmee wij als 
enige in Nederland op een verantwoorde en veilige manier 
Hydrozine kunnen distribueren en als supply chain specia-
list kunnen optreden. 
We verzorgen niet alleen de distributie maar met onze 
FullTank sensor hebben wij inzicht in de actuele situaties 
zoals voorraden en voorspellingen en kunnen wij bijsturen 
indien nodig zodat de klant altijd een volle tank heeft.

 

Als enige in Nederland heeft FullTank een oplegger 
ontwikkeld voor de distributie van de waterstofdrager 
hydrozine (mierenzuur), dé CO2-neutrale brandstof van 
de toekomst. In combinatie met de hydrozine aggre-
gaat van Dens kunnen wij emissieloos stroom leveren 
op locatie. Ideaal om op bouwplaatsen en events al uw 
equipment op te laden met groene stroom. 

FullTank Hydrozine aggregaat
De FullTank hydrozine aggregaat levert emissieloze energie 
door gebruik van de vloeibare waterstofdrager Hydrozine, 
wat als vloeistof in tegenstelling tot traditioneel waterstof 
onder druk geen druktanks nodig heeft. Hydrozine bevat 
53 gram waterstof per liter waarmee het grote hoeveelhe-
den waterstof veilig kan opslaan. In de FullTank aggregaat 
wordt uit de Hydrozine direct weer waterstof opgewekt en 
meteen in een brandstofcel omgezet naar schone elektri-
sche energie. Hierdoor is de FullTank hydrozine aggregaat 

Duur, duurder, duurst!
Iedere sector heeft hiermee 
te maken. Waar moet het naar 
toe, vraag je jezelf af. Ik weet 
het niet. Wat ik wel weet is dat 
‘beschikbaarheid’ een grote rol 
gaat spelen, ook in onze sector. 
Of het nu om brandstoffen, 
smeermiddelen, AdBlue® of 
gewoon een nieuwe dieseltank 

gaat, dit is dagelijks een grote uitdaging en dat zal nog wel 
even zo blijven.

FullTank zit niet stil en zal er alles aan doen om aan haar 
leveringsverplichtingen te voldoen. En dat we niet stilzitten leest 
u verder in deze InfoTank, veel leesplezier.

Hans de Baat

BEURZEN 2022

- Transport Compleet Hardenberg
  di 14 - do 16 juni 2022

- DemoDays Boussu, België
  za 3 - zo 4 sept 2022

Komt u 
ons ook 

bezoeken?



wilt u toch iemand
persoonlijk spreken?

0183 62 93 92

of komt u liever langs?
griendweg 80 

4209 DB  schelluinen

vragen, advies nodig of een 
bestelling plaatsen?

sales@fulltank.nl
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Altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar

Wilt u altijd en overal brandstof, 
adblue® en smeermiddelen bestellen?

 FulLTank bestel app

FullTank investeert in 
uitbreiding AdBlue fabriek
Wij zijn klaar voor een duurzame 
toekomst en hebben gekozen voor 
toekomstbestendig ondernemen. 

Middels de installatie van zes warmtepompen 
en 300 zonnepanelen op het FullTank dak en het 
slaan van onze eigen waterbron is de productie-
capaciteit van AdBlue® in onze AdBlue fabriek 
met 50% verhoogd. Met het plaatsen van vier 
nieuwe opslagtanks met een inhoud van totaal 
650.000 liter kunnen wij onze AdBlue voorraad 
aanzienlijk vergroten. De toenemende vraag naar 
AdBlue® kunnen wij zo heel goed beantwoorden, 
en iedereen voorzien van een volle tank!

BestelAdBlue.nl is de site 
van fabrikant tot klant!
Op BestelAdBlue.nl koopt u rechtstreeks uit 
onze eigen AdBlue fabriek, gegarandeerd de 
beste AdBlue® tegen de scherpste AdBlue prijs. 

V  Hoogste en gegarandeerde kwaliteit
V   Gratis verzending
V   Bezorgd binnen 2 werkdagen in NL en BE*
V   Uit voorraad leverbaar
* Leverdatum en verzendkosten voor België in overleg


