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GVG Oliehandel kiest dit jaar voor een andere 
opzet tijdens GTH. Dirk Eppink is marketeer bij 
GVG: ‘We willen graag wat reuring op de stand. 
Dus bedachten we een actie die volgens ons 
goed aansluit bij Aspen, onze alkylaatbenzine 
en diesel. We hebben gekozen voor een kleinere 
stand en gaan uit van de kracht van onze mer-
ken Aspen, Agealube en Fillpartner. En nu willen 
we weleens zien hoe sterk onze klanten zijn!’

Wat er niet ingaat, komt er ook niet uit
Vrijwel elke machine met een verbrandingsmo-
tor, dus geen auto’s of tractoren met katalysator, 
stoot tussen de 6 en 10% van de brandstof 
onverbrand weer uit. Alkylaatbenzines bevatten 
geen schadelijke stoffen als tolueen en benzeen 
en voorkomen deze uitstoot. Alkylaatbenzines 
zijn in diverse branches verplicht. ‘Onze Aspen 
bevat speciale hoogwaardige componenten’ 
voegt Dirk nog toe, ‘wat ervoor zorgt dat de 
brandstof zuiverder verbrandt. Ook hier gaat 
weer op dat wat er niet ingaat, ook niet uitkomt. 
En dat is een stuk gezonder.’

Nieuw: Je eigen Eco Diesel Tankset
De bekende blauwe vaten van Agealube zijn ook 
present tijdens de GTH. En wel in de vorm van 
een Eco Diesel Tankset.  Op een eigen bijpassend 
platform met lekbak staan twee 200-liter vaten 
met een pompunit met automatische afslag. 
‘Dit is een fantastisch product dat de afnemer 
volledig ontzorgt’, aldus Dirk. ‘Wij plaatsen de 
tankset daar waar de klant het wil, kant en klaar 

met twee volle vaten eco diesel die tot wel 100% 
hernieuwbaar is. Bel ons wanneer het eerste vat 
leeg is en binnen 48 uur staat er een volle. Wij 
recyclen het gebruikte vat. Geen jerrycans, geen 
keuringen en wel je eigen tankstation op het 
terrein. Het is echt een uniek en nog vrij nieuw 
product waarover wij tijdens GTH graag meer 
vertellen!’

Ook nieuw: Agealube Accu 
Heggenschaarspray
GVG Oliehandel lanceert deze zomer de accu 
heggenschaarspray. Deze spray, 
specifiek ontwikkeld voor accu 
aangedreven heggenscharen, 
lost hars op en voorkomt aan-
slag op de heggenschaar. Met 
als positieve gevolgen: een 
schone schaar die minder weer-
stand ondervindt en daardoor 
minder energie verbruikt. Dit 
alles leidt weer tot een langere 
levensduur. De accuheggenschaarspray kunt u 
testen tijdens GroenTechniek Holland.

De Aspen Challenge!
Wie houdt het langst een gevulde Aspen jerry-

can met één gestrekte arm voor zich uit? Wie de 
uitdaging aangaat, klimt op het podium en ziet 
zijn of haar naam terug op het scorebord. Alle 
krachtpatsers kunnen sowieso rekenen op een 
bedankje voor de deelname cq. aanmoediging. 
Degenen die bewijzen de sterkste te zijn krijgen 
ontvangen een geweldige prijs!

Op zoek naar de sterkste bezoekers van GroenTechniek Holland 2019

Dat GVG Oliehandel met Aspen alkylaatbenzine 

een sterk product en merk levert, dat weten ze 

bij GVG allang. Maar hoe sterk zijn de gebrui-

kers? Wie het aandurft, klimt tijdens GTH op het 

podium! Voor de deelnemers zijn er verschil-

lende Aspen gadgets en voor de winnaars 

een mooie prijs. Maar de gebruiker weet: met 

Aspen in je machine win je sowieso, voor mens, 

machine en milieu.
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Ga jij de Aspen-uitdaging aan?

'Wat er niet  
ingaat, komt er 
ook niet uit'

GVG Oliehandel BV uit Nijmegen, houdt 
zich sinds 1933 bezig met olie en aanver-
wante producten. Anno 2019 is het bedrijf 
sterk in alkylaat- en andere brandstoffen, 
smeermiddelen en vulhulpen die beter 
zijn voor mens en milieu. GVG Oliehandel 
bedient verschillende nichemarkten met 
op de machines afgestemde brandstoffen. 
Onder de naam Ecomaxx zijn er brand-
stoffen voor mopeds, oldtimers, boten en 
crossmotoren. GVG Oliehandel heeft een 
eigen Ecomaxx crossteam dat succesvol 
presteert op deze brandstof.
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