
Brug kun Off Road Diesel i din båd. 
 

 
SMK sælger kun Off Road Diesel  
Off Road Diesel er beregnet til brug i motorer, der benyttes i entreprenør og landbrugsmaskiner 
samt i både. 
Denne Off Road Diesel indeholder IKKE biokomponenter, og dermed giver den ikke næring til 
dieselpest, hvis der er vand i bådens tank. 
I bådenes tanke er der ofte lidt vand.  
Vand kan forekomme, hvis pakningen til påfyldningsstudsen ikke er tæt, eller hvis der er opstået 
kondens i en halvfyldt tank i vinter halvåret. Under uheldige omstændigheder kan der også 
komme vand eller vandfyldig luft i bådens tank gennem udluftningsstudser, der er direkte 
forbundet med de fugtige omgivelser, båden befinder sig i.  
 
Det kan derfor stærkt anbefales kun at tanke Off Road Diesel, selv om liter prisen er lidt højere 
end biodiesel. Pengene er rigtigt godt givet ud, hvis du derved undgår tilstopning af brændstof 
systemet på din båd. 
 
SMK’s tankanlæg i Indelukket sælger til gavn for me dlemmerne kun ”Off Road Diesel”.  
 
Læs også næste afsnit Biodiesel der fortæller, hvorfor det er uheldigt at påfylde diesel hentet fra 
en tankstation. 
 
 
Biodiesel. 
Siden juli 2011 er det ved lov besluttet, at diesel der sælges fra tankstationer skal været tilsat 
7% biokomponenter. Denne biodiesel har den uheldige egenskab, at der er en stærk forøget 
risiko for dieselpest, da disse biokomponenter giver næring til de organismer, der danner 
dieselpest.  
Dieselpest er noget der kan forekomme, hvis der står vand i bunden af dieseltanken.  
Fænomenet dieselpest opstår ved en biologisk proces, således at forstå, at en speciel type 
microrganismer kan komme ned i vandet, og herefter leve af dieselolien og dermed formere sig, 
og forårsage en slags "grød", der kan tilstoppe dieselfiltre og ødelægge brændstofpumpen.  
Det kan medføre meget store udgifter at få skaderne udbedret, ligesom det oftest medfører 
motorstop på de mest uheldige tidspunkter. 
Der findes midler mod denne vækst, og disse midler virker som gift mod disse mikrober, men de 
fjerner ikke vandet. 
Mange af disse midler kan skade oliefyret i båden, hvis dette bruger brændstof fra bådens tank. 
 
 
Off Road Diesel 
Undtaget fra den loven om Biodiesel er Off Road Diesel som må sælges til brug i entreprenør og 
landbrugsmaskiner samt i både. 
Off Road Diesel indeholder IKKE biokomponenter, og dermed giver den ikke næring til 
dieselpest, hvis der er vand i tanken. Det er den type diesel, SMK sælger fra sin 
dieselstander i Indelukket.  
 
På nedenstående adresse kan hentes datablad over den diesel, der sælges fra SMK’s 
dieselstander i Indelukket. 
http://www.unox.dk/produktinfo/Diesel_B0_Offroad.cc Completed.pdf  
 
 


