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Bio diesel brændstof
Som svar på den stadigt stigende interesse i at benytte bio diesel, som en erstatning for
konventionel mineraloliebaseret diesel, har Kubota udfærdiget et revideret dokument, der
godkender en blanding af normal diesel og bio diesel, til brug i Kubota motorer.
Under de, i de følgende beskrevne konditioner, er det tilladeligt at benytte diesel brændstof med op til 7 % bio diesel (B100) iblandet. Dette uden at det vil påvirke Kubota´s
standard motor garanti. Dog udelukkende enhver fejl, der kan tilbageføres til brug af BDF
B100 brændstof, eller andre alternative brændstoffer.

Der må benyttes en blanding af normal mineralsk diesel, med
op til 7 % bio diesel (B7) iblandet.
BDF må kun blandes med Europæisk eller USA diesel brændstof, i henhold til den
seneste Europæiske EN590 standard, samt USA ASTM D975 standarder.
100 % BDF (B100) skal være konform med den Europæiske EN14214 standard eller
USA ASTM D6751 standard. Den endeligt blandede bio og mineralske diesel skal være
baseret på den Europæiske EN590 standard. Rå presset biologisk olie ekstrakt er ikke
accepteret i nogen koncentration.
BDF B100 eller B7 bio diesel må kun købes fra velrenommerede autoriserede
producenter eller leverandører. ”Gør det selv” blanding af brændstof er ikke
tilrådeligt.
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Væsentlige noter, når der benyttes bio diesel brændstof:
Forbedret motor pleje er nødvendig, selv hvis bio diesel blandingen lever op til de
ovenfor specificerede standarder. Anbefalinger om brugen af bio diesel i Kubota
produkter er som følger:
1. Hold opbevaringstanke og tanke på maskiner så fulde som muligt. Dette er for at
forhindre dannelse af kondens. Vær sikker på at dæksler og låg er vandtætte.
2. Henhold til motorens olie skifte intervaller, som anbefalet i ejer manualen. Check
motorolien dagligt, før motoren startes.
3. Bio diesel forringes i forsyningskæden og i brændstoftanken. Tag de følgende
forholdsregler:
Bio diesel (B7 og B100) bør ikke opbevares i mere end 3 måneder.
Før en motor sættes til opbevaring, skal brændstofsystemet skylles igennem, ved
at køre med motoren med mineralsk diesel i mindst 30 minutter.

