Δελτίο Τύπου
Η MYTILINEOS επενδύει σε «πράσινα» καύσιμα
για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος
Αθήνα, Ελλάδα - 13 Μαΐου 2021 - Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg:
MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης
(Sustainable Engineering Solutions - SES), ανακοινώνει τη συνεργασία της με την
εταιρεία τεχνολογίας Selcoms-i που δραστηριοποιείται στον τομέα Διαχείρισης
Ενέργειας προσφέροντας λύσεις μεταξύ άλλων και στον τομέα των εναλλακτικών
καυσίμων (βιολογικά καύσιμα / βιώσιμα συμπληρώματα καυσίμων).
Με βασική στόχευση την ανάδειξη βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων,
η συνεργασία προβλέπει την αποκλειστική χρήση και αξιοποίηση του BOOSTplus,
ενός καινοτόμου και 100% «πράσινου» καυσίμου. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα
«βιολογικό» ενισχυτικό καυσίμου, με περιεκτικότητα 97% σε φοινικέλαιο, χωρίς
προσθήκη συνθετικών χημικών. Το BOOSTplus πληροί όλες τις διεθνείς
προδιαγραφές καυσίμων και βιοκαυσίμων και έχει τη δυνατότητα, όταν προστίθεται
σε κινητήρες πετρελαίου να βελτιώνει σημαντικά την απόδοσή τους με αισθητή
μείωση των εκπομπών CO2 λόγω αποδοτικότερης καύσης. Παράλληλα, μειώνει
τις εκπομπές σωματιδίων, βελτιστοποιεί τη χρήση του καυσίμου και αυξάνει τον
χρόνο ζωής του κινητήρα, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα και κατά συνέπεια
επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας.
Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της για μείωση των συνολικών
άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, και την
επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2050 στο σύνολο της
επιχειρηματικής της δραστηριότητας, επιδιώκει συνεργασίες που είναι
ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και έχουν πολλαπλά
οφέλη σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της. Ενδεικτικά, η χρήση του BOOSTplus
μπορεί να επεκταθεί:
•
•
•

σε όλες τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις (όπου χρησιμοποιείται πετρέλαιο
ως καύσιμο).
στις εγκαταστάσεις της ΜΥΤILINEOS (όπου υφίστανται καυστήρες
πετρελαίου)
αλλά και σε πετρελαιοκίνητα οχήματα της εταιρείας
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Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Selcoms-i θα αναζητηθούν οι
βέλτιστοι τρόποι προώθησης του πρωτοποριακού αυτού καυσίμου, που μπορεί να
λειτουργήσει επικουρικά σε εταιρείες, αλλά και σε φορείς – δημόσιους και
ιδιωτικούς - που επιδιώκουν να συμβάλουν στη καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής, μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.
για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:
κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Τηλ. 210-6877346 | Fax 210-6877400 |
E-mail: Antigoni.Fakou@mytilineos.gr.

MYTILINEOS:
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής
Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και
Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,9 δισ. ευρώ και
απασχολεί περισσότερους από 3.850 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

SELCOMS-i:
Η Εταιρεία Selcoms-I παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες αιχμής και δραστηριοποιείται στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ιρλανδία. Τα τελευταία 7 χρόνια αναπτύσσει σειρά λύσεων
για τη μείωση της κατανάλωσης των ορυκτών καυσίμων, όπως το βιολογικό ενισχυτικό
καυσίμου BOOSTplus και το υβριδικό σύστημα Hybrid Managed Power. To BOOSTplus έχει
δοκιμασθεί επιτυχώς σε μια σειρά δοκιμών σε οδικές και θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και σε
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκοντας εφαρμογή στους τομείς των μεταφορών,
της ναυτιλίας, των κατασκευών και της εξόρυξης ορυκτών καυσίμων και μετάλλων.
http://www.selcoms-i.com/ | Facebook | Twitter | LinkedIn

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS, κάντε
κλικ εδώ
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