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Met bijna zeventig medewerkers en klanten door het hele land 

is de Scheffer Groep uit Wezep een interessante speler op de 

markt voor sloop & recycling- en infraprojecten. ‘Onze kracht is 

dat we heel veelzijdig zijn, vakwerk leveren en vooral op het 

terrein van duurzaamheid erg actief zijn. Waar collega-bedrij-

ven nu de milieubewuste weg opdraaien, koersen wij daar al 

een hele tijd op’, vertelt oprichter en directeur Hans Scheffer. 

Minder diesel moet en kan

‘Brandstofbesparing en daarmee verlaging van de CO
2
-emissie 

zijn voor ons hot items’, vertelt zoon Aron Scheffer. ‘Daar is ie-

dereen binnen het bedrijf zich van doordrongen. Als directie 

kiezen wij voor machines die zuinig met brandstof omspringen. 

Vervolgens gaan onze mensen op de werkvloer er heel bewust 

mee om: werken in de Eco-modus, machines uitzetten in 

plaats van stationair laten draaien, rustig draaien, zorgen dat 

het onderhoud tijdig gebeurt.’

De duurzame drive van de Scheffer Groep kreeg in 2004 een 

flinke boost met de overstap van rode gasolie naar TRAXX die-

sel. Hans Scheffer: ‘Onze brandstofleverancier Dalhuisen uit Epe 

vertelde meer dan enthousiast over de plussen van TRAXX voor 

ADVERTORIAL

Scheffer Groep draait al 13 jaar op diesel met een plus

‘DUURZAAM ÉN ZAKELIJK 
SCOREN MET TRAXX’
Hans Scheffer windt er geen doekjes om; zijn Scheffer Groep spint al jaren veel garen bij TRAXX diesel. 

‘De eigenschappen van deze diesel zorgen voor een betere werking van de motor, een lager brand-

stofverbruik en voorkomen bacteriegroei in tank en leidingen. En met het klimaatneutrale TRAXX Zero 

brengt deze diesel ons nu ook winst bij aanbestedingen.’

ons bedrijf. Deze brandstof zou ons kostenbesparing én duur-

zame winst opleveren. Vervolgens vroeg Dalhuisen ons om deel 

te nemen aan een pilot met TRAXX. Nou, die proef op de som 

wilden wij graag nemen.’

Alleen maar TRAXX

Sinds TRAXX in 2009 ook als blanke diesel verkrijgbaar werd, 

heeft de Scheffer Groep geen andere brandstof meer in haar 

dieseltanks gehad. ‘Per liter betalen we anderhalve cent meer, 

maar onderaan de streep levert het ons winst op’, vertelt Aron 

Scheffer. ‘In geld maar ook in tonnen CO
2
.’ Scheffer vertelt dat 

TRAXX gewone diesel is waar middels elektronische injectie ver-

schillende additieven aan zijn toegevoegd. En die additieven 

hebben op verschillende fronten een positief effect. Zo reinigen 

ze de motor en voorkomen ze dat roet zich op bijvoorbeeld de 

injectoren hecht. Dit komt de onderhoudskosten ten goede. 

Daarnaast voorkomen ze bacteriegroeiproblemen in de diesel-

tanks. 

Verdere plus is een verhoging van het cetaangetal van 51 naar 

55. Daardoor wordt de brandstof veel beter verbrand, daalt het 

verbruik en worden er minder CO
2
 en schadelijke stoffen uitge-

Het volledige machinepark van de Scheffer Groep draait nu op TRAXX Zero. TRAXX is gewone diesel die met een uitgekiend additievenpakket efficiënter en 

schoner wordt gemaakt.
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stoten. Testen tonen een 3,7% lager brandstofverbruik aan, 

9,5% minder NOx-uitstoot en 5,3% minder uitstoot van fijn-

stof. ‘Dankzij de milieuplussen van TRAXX maken we goede sier 

bij EMVI-aanbestedingen. We kunnen keihard aantonen dat 

we duurzaam bezig zijn met ons bedrijf. En dat legt ons qua 

werk geen windeieren.’

Overstap naar TRAXX Zero

Sinds mei van dit jaar maakt Scheffer nog serieuzer werk van 

duurzaamheid met de overstap naar klimaatneutrale TRAXX Zero. 

Aron Scheffer: ‘De uitstoot van CO
2
 is 1-op-1 gekoppeld aan het 

brandstofverbruik. Doordat motoren op TRAXX zuiniger lopen, 

wordt de CO
2
-emissie verlaagd. De CO

2
-uitstoot die daarna nog 

overblijft, wordt door TRAXX Zero geneutraliseerd. Het is reguliere 

TRAXX diesel waarbij de resterende CO
2
-uitstoot wordt gecom-

penseerd door duurzame energieprojecten zoals windmolenpar-

ken. Met het positieve CO
2
-effect dat hierdoor ontstaat, wordt 

onze resterende CO
2
-uitstoot volledig geneutraliseerd. Hierdoor 

is TRAXX Zero volgens ons kostentechnisch de meest interessante 

brandstof om klimaatneutraal te werken.’

Met de overstap naar TRAXX Zero heeft de Scheffer Groep een 

brandstof waarmee ze nóg hogere ogen kan gooien bij EMVI-

aanbestedingen. Hans Scheffer: ‘Richting opdrachtgevers kun-

nen we met een officieel certificaat aantonen dat we qua 

brandstof volledig klimaatneutraal werken. Dat maakt ons nóg 

aantrekkelijker en meer onderscheidend ten opzichte van onze 

concurrenten. We gaan de komende jaren zeker de vruchten 

plukken van TRAXX Zero.’

TRAXX GROEIT SNEL
TRAXX werd in 2003 opgericht en maakt sindsdien een  

stormachtige ontwikkeling door. Het bedrijf levert via  

regionale leveranciers dieselbrandstof aan bedrijven met een 

thuistankinstallatie. Ons land telt inmiddels ruim 10.000  

gebruikers. Binnen de totale thuistankmarkt heeft TRAXX  

inmiddels een marktaandeel van 8 procent. Het product 

TRAXX diesel bestaat uit gewone diesel die met een  

uitgekiend additievenpakket efficiënter en schoner wordt  

gemaakt. De brandstof voldoet volledig aan de EN590  

dieselnorm, is Lean & Green gecertificeerd en wordt erkend 

als maatregel voor de CO
2
-Prestatieladder. Begin dit jaar  

introduceerde het bedrijf TRAXX Zero. Daarmee heeft het  

bedrijf een meer dan interessante klimaatneutrale brandstof 

in haar productenpalet.

Meer informatie
TRAXX Diesel

Milheesestraat 19

5763 AD  Milheeze

T 0492 – 33 80 30

Bezoek www.traxx-diesel.nl voor de leverancier in uw regio.

De Scheffer Groep is specialist in sloopwerken en realiseert veel infraprojecten.

 

De vestiging van de Scheffer Groep in Wezep. Van hieruit worden alle werk-

zaamheden aangestuurd. 

Vader Hans Scheffer geflankeerd door zijn zonen Aron (links) en Jorrit (rechts): 

‘Duurzaamheid legt ons geen windeieren.’

TRAXX Zero past naadloos binnen de duurzame filosofie van de Scheffer Groep. 


