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Biogaz w Danii

"Jesteśmy niezmiernie dumni, że osiągnęliśmy 
porozumienie z jednym z największych produ-
centów samochodów na świecie. Jest to poparcie 
dla strategicznych zmian, które rozpoczęliśmy  
w 2012 roku, kiedy rozpoczęliśmy budowę dużych 
biogazowni. Dziś pracujemy w czterech wielkich 
zakładach, budując trzy nowe i planując kole-
jne 10 fabryk w przyszłości" – powiedział Ole  
Hvelplund, prezes Nature Energy.

Nature Energia wytwarza biogaz na bazie 
odpadów organicznych i obornika. Oznacza to, 
że redukcja CO2 jest wysoka – w rzeczywistości 
ponad 100%, ponieważ biogaz zapobiega emisji 
metanu w rolnictwie, a jednocześnie zastępuje 
w napędzaniu aut olej i benzynę. Jest to jeden  
z powodów, dla których Audi zdecydowało się 
na zakup biogazu w Nature Energy.

Umowa z Audi obowiązuje od 2017 do 2019 
roku.

 NGV NA EUROPEJSKICH DROGACH
W Danii wiele gmin korzysta z biogazu  

w autobusach miejskich, flotach publicznych  
i prywatnych. Miasta takie jak Fredericia, Skive 
i Kopenhaga w ostatnich latach zdecydowały 
się zastąpić pojazdy napędzane silnikiem 
wysokoprężnym i benzynowym na zasilane 
gazem ziemnym. Ten sam trend jest widoczny 
w pozostałej części Europy.

"Coraz częściej dostrzegamy zalety korzystania z 
biogazu w transporcie, a Dania ma wyjątkową okazję 
do tego, aby stać się jednym z wiodących europejskich 
producentów biogazowni. Obecnie w Europie jest 
ponad 2 miliony samochodów benzynowych, a 
zastąpienie benzyny i oleju napędowego zielonym 
biogazem może poważnie obniżyć emisję CO2 w 
sektorze transportu" – dodał Ole Hvelplund.

"Audi AG w Niemczech mocno się koncentruje na 
samochodach z napędem gazowym. Niedawno 

wprowadził nowe A5 w wersji zasilanej gazem: 
g-tron. W Danii śledzimy rozwój sytuacji, ale to czy 
samochody napędzane gazem będą atrakcyjne dla 
gospodarstw domowych, w dużej mierze zależy od 
uwarunkowań politycznych i dalszej rozbudowy 
sieci dystrybucyjnej gazu" – powiedział kierownik 
sprzedaży w Audi Denmark, Morten Troest.

Dotychczasowe wymagania unijne oznaczają, 
że Dania zmniejszy emisję CO2 w latach 2020-
2030 w transporcie o 39%, w porównaniu do 
poziomu z 2005 roku.

 DUŃSKA PRODUKCJA BIOGAZU
Nature Energy rocznie przetwarza na biogaz 

około 140 000 ton odpadów żywnościowych oraz 
1 milion ton obornika. Ogólnie firma produkuje 
45000000 m3 biogazu, co czyni go największym 
producentem w Danii. Całkowita produkcja biogazu 
w  Danii  w  2016 r.  Wyniosła 191 milionów m3.

GRUPA ENERGETYCZNA NGF NATURE ENERGY A/S, Z SIEDZIBĄ W ODENSE W DANII, ZAWARŁA Z FIRMĄ AUDI MAJĄCĄ  
W SWOJEJ OFERCIE MODELE NA GAZ ZIEMNY 'G-TRON': A3, A4 I A5, UMOWĘ DOTYCZĄCĄ DOSTARCZENIA BIOGAZU DO 

OK. 10 000 POJAZDÓW W EUROPIE. 

TUMEDEI WAS BORN IN 1903 IN THE BOLOGNA AREA AND IN THE LATE SEVENTIES IT BECAME ONE OF THE LEADING 
MANUFACTURERS OF REINFORCED MEMBRANES. IN THE EARLY 1990S, IT WAS ALSO SPECIALIZED IN THE PRODUCTION OF 

SEALING ELEMENTS FOR GAS METANO AND GPL DEVICES , SUPPLYING MAIN EU PRODUCERS. 

Today, it remains one of the leading companies 
in this segment, focusing its interests in the 
following markets: gas, automotive, appliance and 
potable water, which are joined by pneumatic, oil 
& gas and medical. 

In 2007 he became part of the Skellerup Group, 
keeping his name, now widely known in the gas-
car industry and synonymous with customer 
guarantee, unaltered. 

Thanks to the new corporate structure, 
Tumedei has been able to expand its range 
of products, specializing in the production of 
plastic articles using the production sites of the 
group certified according to ISO TS; Keeping the 
high quality standard and the peculiar feature of 

custom products customized, with the plus of 
a reduced production cost and a research and 
development center that represents the flagship 
of Tumedei, born and grown thanks to important 
investments in technology and specialized 
personnel.

 A co-design and R & D company has become a 
real strength. "The Trento laboratory is the reference 
for the whole group. Not only this is product tailored 
to the customer's specification but is also the place 
where new mixes are developed and tested to meet 
both customer requirements and compatibility with 
the various regulations required."

This means being able to optimize the 
performance of the materials to meet 

individual customer requirements, and define 
physical properties based on specific end-use 
applications and achieve significant performance 
enhancements, and to mix in-line with the latest 
European legislation in the LPG-CNG sector, on 
which Tumedei is very focused.

 
Thanks to the skills developed, Tumedei is 

capable to over mold rubber with different 
materials rubber to rubber , rubber to metal, 
rubber to plastics, rubber to ceramic … providing 
the customer with alternative technical solutions 
with economic and technical advantages and 
always in co- design with the customer. 
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