Fast biobränsleteknik

PRECER Services
PRECER utvecklar tekniska lösningar för småskalig
elgenerering via förbränning av fasta biobränslen.
Tekniken är anpassningsbar för att generera el i såväl
hybridfordon, hybridbåtar som i mindre kraftvärmeverk.
PRECER möjliggör det nödvändiga steget mot att bryta
beroendet av fossila bränslen genom att istället övergå till
miljövänlig fast biobränsleteknik.

PRECER Services

Rådgivning, service och utbildning

Services

PRECER Services erbjuder information och teknisk
support till företag, organisationer och privatpersoner
inom områdena biobränslen, hybridteknik och miljöteknik.

Rådgivning
Vid tankar om förändring
Autotech

Transport

PRECER Services kan hjälpa Er att erhålla den kunskap Ni behöver för att välja rätt väg vid
nya miljöinvesteringar. PRECER analyserar hur Er nuvarande teknik påverkar miljön och
ger konkreta tips på förbättringar sett utifrån Era förutsättningar. En ekonomisk kalkyl över
de olika förslagen ingår alltid.

Teknisk support

Underlättar i vardagen
PRECER Services erbjuder full service av PRECERs fordon samt stationära kraftvärmeverk.
För mer information om detta, kontakta din återförsäljare.

Machines

Marine

Utbildning
Från bas till avancerad
Inför nya investeringar är det viktigt med information och kunskap för att kunna fatta beslut på
rätt grunder. PRECERs utbildningar ger ett helhetsperspektiv över olika energilösningar och
behandlar varje del utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. De olika lösningarna
studeras utifrån ett livscykelperspektiv och omfattar hela kedjan, från grundråvara till
återvinning.
PRECERs utbildningsprogram sträcker sig från ett globalt perspektiv till detaljnivå och
omfattar olika typer av bränslen. Utbildningen ger Er kunskap och färdighet för att kunna
fatta rätt beslut i olika energifrågor. Utbildningarna anpassas alltid efter kundens specifika
förutsättningar vad gäller förkunskaper och behov.

Power Plants

För mer information besök www.precer.se eller ring 054-54 54 40
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