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Avtoplin: Cenejša, okoljska vožnja
...Fosilna pogonska goriva so za voznike veliko finančno breme, poleg tega pa zaradi izpustov, nevarnih za okolje, močno obremenjujejo
tudi okolje. Na srečo možnosti za cenejši prevoz in čistejše okolje še obstajajo...

V Sloveniji so se cene fosilnih pogonskih goriv v
zadnjih nekaj letih občutno povišale, zaradi
izpustov pa vse bolj trpita naše zdravje in
seveda tudi okolje, ki je iz dneva v dan bolj
onesnaženo. Na srečo lahko s preklopom na
plin ta trend spremenimo, saj je plin precej
cenejši od fosilnih goriv in je znatno bolj prijazen
do našega okolja. Zaradi številnih prednosti
vozil na plin ne preseneča, da ta postajajo
vedno pogostejša izbira tudi med slovenskimi
kupci oziroma vozniki.

Izračun s plinom se vedno splača!
Cena avtoplina je do kar 50 odstotkov nižja kot
cene ostalih goriv. Za voznike, ki prevozijo veliko
kilometrov, to pomeni znaten prihranek. SIGAS
vam omogoča, da za 50-litrski rezervoar goriva
odštejete samo 27,5 evrov, kar je 34 evrov
oziroma skoraj polovico manj od običajnega
50-litrskega rezervoarja, napolnjenega z
bencinom. Nedvomno se strinjate, da je boljše
plačati 27,5 evrov kot pa 61,5 evrov. Izračun tu je
nadvse preprost: višja ko bo cena bencina, večji
bo prihranek z uporabo avtoplina. Koliko boste
privarčevali z uporabo avtoplina, lahko
izračunate tudi sami, in sicer z uporabo

preproste aplikacije, ki jo podjetje SIGAS ponuja
na spletni povezavi http://www.sigas.si/infoizracun.
Poleg nižje cene avtoplin prinaša še druge
prednosti. Pripomore namreč k do 35-od
stotnemu daljšemu roku trajanja motorja,
daljšemu časovnemu intervalu za menjavo olja
v motorju in preprečuje rjavenje materialov. Ker
motor dela tiho in enakomerno, to podaljša tudi
rok trajanja katalizatorja in lambda sonde, in
sicer za 50 do 80 odstotkov. Avtoplin je poleg
tega trenutno edino alternativno gorivo, ki takoj
nudi konkretne rešitve pri izboljšanju kakovosti
zraka, saj ima precej manj izpušnih emisij.

Plin varnejši od pogonskih goriv?
Čeprav se sliši še kako neverjetno, je plin precej
bolj varen od fosilnih pogonskih goriv. Plinski
rezervoarji, ki se vgrajujejo v vozila, so namreč
narejeni iz 3- do 4-milimetrskega debelega jekla in
so testirani po najstrožjih standardih, njihova
odpornost na mehanske udarce je precej višja kot
pri klasičnih bencinskih rezervoarjih. Plinske
instalacije, ki jih vgrajuje podjetje SIGAS, so za
nameček opremljeni z varnostnimi elementi, ki
poskrbijo za dodatno varnost v primeru visokega
pritiska, pokanja cevi, prometne nesreče ali požara.

Katera vozila je mogoče predelati?
Trenutno je mogoče predelati samo vozila z
bencinskim motorjem, predelava za dizelske
motorje je za zdaj z obstoječo tehnologijo
ekonomsko nesmotrna, čeprav se to lahko
spremeni že kmalu. Pri tem je treba poudariti, da
se da predelati tudi vozila z neposrednim
vbrizgom bencina (FSI, TSI, JTS), vendar je tu
ponudba omejena samo na določene modele
vozil, pa tudi predelava je za približno četrtino
dražja od predelave drugih vozil z bencinskim
motorjem. Predelava pri podjetju SIGAS traja en
dan, pri večjih, bolj zmogljivih vozilih tudi dan
več. Tako dobimo neke vrste hibrid, ki lahko
uporablja dve vrsti goriva, bencin in avtoplin,
domet takega vozila pa je seveda enkrat večji.

Kam po več informacij o predelavi vozila?
Če razmišljate o predelavi svojega vozila, je
podjetje SIGAS pravi naslov za to. Zahtevajte
brezplačni nasvet še danes. Vse informacije so
vam na voljo na spletni povezavi http://www.
sigas.si/kontakt.
(P. R.)
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