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Dear Guest,

 We would like to formally welcome you to this year’s Gas Show. As the inventor  

of Flashlube, I have dedicated much of my life to the LPG industry and it continues 

to be my driving passion.

2013 appears to be an important year for all of us in the LPG / CNG industry 

with new innovation, greater access to LPG filling stations and the increasing price 

of oil. As manufacturers, we have worked hard to ensure you are able to offer your 

customers safe and reliable conversions.

During your visit you will meet a number of new companies offering their ideas, 

combined with a good mix of our traditional exhibitors who are always evolving  

to progress the industry.

As a dynamic, pioneering sector of the automotive community, we trust you will 

see why we all believe LPG/ CNG is not only an important path for our industry  

to take but also the one that also makes best economic sense.

Yours Sincerely

 

Wolfgang Kluenner 

Flashlube Inventor
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Konferencja 
Ekologia i ekonomia: metan dla motoryzacji
9.00 – 15.30 | sala konferencyjna, I piętro | wstęp bezpłatny

After Party  
Ceremonia wręczenia Nagród INPRO 2013  
oraz MOTOINVENT 2013
17.30 – 21.00 | I piętro | wstęp płatny
Mniej formalny wieczór połączony z przyznaniem Nagród  
dla najciekawszych produktów i usług prezentowanych  
podczas targów.

Koszt karty wstępu: 600 PLN brutto. 
Karty do nabycia w Recepcji Targów

MARCH 6, 2013

Conference. Ecology & economy:  
methane for the automotive industry
9.00 a.m. – 3.30 p.m. | 2nd floor | entrance free of charge

After Party  
INPRO 2013 & MOTOINVENT 2013  
Awards Ceremony
5.30 p.m. – 9.00 p.m. | 2nd floor | entrance at a fee
Less formal evening along with the INPRO & MOTOINVENT 2013 
Awards Ceremony for the most interesting and innovative solutions  
and products presented during the fair.

Te cost of the invitation for one person is EUR 150.
Invitations can be acquired at the Fair Reception

Media & Supporters

Strategic Sponsor

Press Partner

Main Industry Media Partners

Golden Sponsors

Industry Partners

A5
A7

A6
A8

A9
A1
0

A1
1

A1
2

A 13
.1

A1
4

A1
5

A1
6

A1
7

A1
8

A1
9

B
23

J1
G
1

C
1

C
2

F1
F2

F1
2

F3
F4

F5

F6
F7

F8
F9

F1
0

F1
1

D
2

D
1 E1

E2

G
2

G
3

G
4

G
5

H
3

H
2

H
1 I1

I2
.3

I2
.2
I2
.1

I3
I4
.2

I4
.1

G
7

G
8

J2
J3 J4

J5

M
1

M
2

M
3

M
4

M
5

M
6

N
2

N
1

N
3

N
4

N
5

N
6

N
9

N
8

N
7

B
22

B
21

B
20

B1
8

B
16
B
15
B
14

B
13

B
12

B
11

B
10

B
9

B
8

B
7

B
6

B
5

B
4

B
1 B
2

B
3

W
2

W
1 R

B1
9

A1
3

F1
3

F1
4

F1
5

B
17

A4
A3

A2
.1

A2
A 1.
1

A1

K1
K 2.
1

K 2.
2

K 2.
3

K3 K4

L2
L1

K5
K6

P2
P1

P3
P4

RO
P

RO
P

RO
P

RO
P

D
YM

D
YM

RO
P

RO
P

RO
P

19,5

J04
12

9

J06
J05

14
J07

26

J03

22,75

K
04

24,5

K
05

52,5

K
01

18

K
02

K02a

26
10

K
03

36

L04

18

L05

28

L06
H
01

90
29,25

36

I02
I0114

B15

9

I03
15

I04
30

24,5

L02

22,75

L03

29,75

M
05

17,5

M
06

10,5
M
04

12
M
03

24,5

M
07

15
9

15
M
02

M
01

M
01a

24,5

L01

28

J02

35

J01
1616

64

F02
F01

F03

G
02

G
03

G
04

G
01

30

369
15

156

C
02

120

C
01

31,5
52,5

24,75

D
03

D
02

E03
E02

E05
E04

E06

156

D
01

120
13,5

15,75

48,75

E01

9

B
02

B
01

A
15

12

12

10,5

10,5

A
1412

A
169

A
17

A
18

A
19

A
20 666

B
04276

16,5

B
06

B
07

B
08

9

B
09

B
10

18
9

B
11

9

B
12

9

B
13

9

B
14

15

B
16

B
17

12

B
18

12

B
19

15
9

12

B
20

19,5

B
21

B
22 10,5

N
01 9

N
02 9

N
03 9

N
04 9

N
05 12

N
06

16,5

18
27

12
15

12
12

12
12

9
9

15

A02
A01

A03
A04

A05
A06

A08
A09

A10
A11

A12
A13

WEJŚCIE / ENTRANCEWEJŚCIE / ENTRANCE

B
03

12

W
STĘPN

Y PLAN
 STO

ISK / PR
ELIM

IN
AR

Y FLO
O

R
 PLAN

 

RO
P

RO
P

RO
P

RO
P

D
YM

D
YM

RO
P

RO
P

RO
P

19,5

J04
12

9

J06
J05

14
J07

26

J03

22,75

K
04

24,5

K
05

52,5

K
01

18

K
02

K02a

26
10

K
03

36

L04

18

L05

28

L06
H
01

90
29,25

36

I02
I0114

B15

9

I03
15

I04
30

24,5

L02

22,75

L03

29,75

M
05

17,5

M
06

10,5
M
04

12
M
03

24,5

M
07

15
9

15
M
02

M
01

M
01a

24,5

L01

28

J02

35

J01
1616

64

F02
F01

F03

G
02

G
03

G
04

G
01

30

369
15

156

C
02

120

C
01

31,5
52,5

24,75

D
03

D
02

E03
E02

E05
E04

E06

156

D
01

120
13,5

15,75

48,75

E01

9

B
02

B
01

A
15

12

12

10,5

10,5

A
1412

A
169

A
17

A
18

A
19

A
20 666

B
04276

16,5

B
06

B
07

B
08

9

B
09

B
10

18
9

B
11

9

B
12

9

B
13

9

B
14

15

B
16

B
17

12

B
18

12

B
19

15
9

12

B
20

19,5

B
21

B
22 10,5

N
01 9

N
02 9

N
03 9

N
04 9

N
05 12

N
06

16,5

18
27

12
15

12
12

12
12

9
9

15

A02
A01

A03
A04

A05
A06

A08
A09

A10
A11

A12
A13

WEJŚCIE / ENTRANCEWEJŚCIE / ENTRANCE

B
03

12

W
STĘPN

Y PLAN
 STO

ISK / PR
ELIM

IN
AR

Y FLO
O

R
 PLAN

 

RO
P

RO
P

RO
P

RO
P

D
YM

D
YM

RO
P

RO
P

RO
P

19
,5

J0
4

12

9
J0
6

J0
5

14

J0
7

26

J0
3

22
,7
5

K
04

24
,5

K0
5

52
,5

K0
1

18

K
02

K0
2a

26

10

K0
3

36

L0
4

18

L0
5

28

L0
6

H
01

90

29
,2
5

36

I0
2

I0
1

14

B1
5

9

I0
3

15

I0
4

30

24
,5

L0
2

22
,7
5

L0
3

29
,7
5

M
05

17
,5

M
06

10
,5

M
04

12

M
03

24
,5

M
07

15

9

15

M
02

M
01

M
01
a

24
,5

L0
1

28

J0
2

35

J0
1

1616

64

F0
2

F0
1

F0
3

G
02

G
03

G
04

G
01

30

369

15

15
6

C
02

12
0

C
01

31
,5

52
,5

24
,7
5

D
03

D
02

E0
3

E0
2

E0
5

E0
4

E0
6

15
6

D
01

12
0

13
,5

15
,7
5

48
,7
5

E0
1

9

B
02

B
01

A
15

12 12

10
,5

10
,5

A
1412

A
16

9

A
17

A
18

A
19

A
20

666

B
0427

6
16
,5

B
06

B
07

B
08

9

B
09

B
10

18

9

B
11

9

B
12

9

B
13

9

B
14

15

B
16

B
17

12

B
18

12

B
19

15

9

12
B
20

19
,5

B
21

B
22 10

,5

N
01

9

N
02

9

N
03

9

N
04

9

N
05

12

N
06

16
,5

18

27

12

15

12

12

12

12

9

9

15

A0
2

A0
1

A0
3

A0
4

A0
5

A0
6

A0
8

A0
9

A1
0

A1
1

A1
2

A1
3

WEJŚCIE / ENTRANCEWEJŚCIE / ENTRANCE

B
03

12

W
ST
ĘP
N
Y 
PL
AN
 S
TO
IS
K 
/ P
R
EL
IM
IN
AR
Y 
FL
O
O
R
 P
LA
N
 

RO
P

RO
P

RO
P

RO
P

D
YM

D
YM

RO
P

RO
P

RO
P

19
,5

J0
4

12

9
J0
6

J0
5

14

J0
7

26

J0
3

22
,7
5

K
04

24
,5

K0
5

52
,5

K0
1

18

K
02

K0
2a

26

10

K0
3

36

L0
4

18

L0
5

28

L0
6

H
01

90

29
,2
5

36

I0
2

I0
1

14

B1
5

9

I0
3

15

I0
4

30

24
,5

L0
2

22
,7
5

L0
3

29
,7
5

M
05

17
,5

M
06

10
,5

M
04

12

M
03

24
,5

M
07

15

9

15

M
02

M
01

M
01
a

24
,5

L0
1

28

J0
2

35

J0
1

1616

64

F0
2

F0
1

F0
3

G
02

G
03

G
04

G
01

30

369

15

15
6

C
02

12
0

C
01

31
,5

52
,5

24
,7
5

D
03

D
02

E0
3

E0
2

E0
5

E0
4

E0
6

15
6

D
01

12
0

13
,5

15
,7
5

48
,7
5

E0
1

9

B
02

B
01

A
15

12 12

10
,5

10
,5

A
1412

A
16

9

A
17

A
18

A
19

A
20

666

B
0427

6
16
,5

B
06

B
07

B
08

9

B
09

B
10

18

9

B
11

9

B
12

9

B
13

9

B
14

15

B
16

B
17

12

B
18

12

B
19

15

9

12
B
20

19
,5

B
21

B
22 10

,5

N
01

9

N
02

9

N
03

9

N
04

9

N
05

12

N
06

16
,5

18

27

12

15

12

12

12

12

9

9

15

A0
2

A0
1

A0
3

A0
4

A0
5

A0
6

A0
8

A0
9

A1
0

A1
1

A1
2

A1
3

WEJŚCIE / ENTRANCEWEJŚCIE / ENTRANCE

B
03

12

W
ST
ĘP
N
Y 
PL
AN
 S
TO
IS
K 
/ P
R
EL
IM
IN
AR
Y 
FL
O
O
R
 P
LA
N
 

PA
R

TE
R

 
g

R
o

u
n

d
 F

lo
o

R
1 

PI
ęT

R
O

  
 2

n
d
 F

lo
o

R

W
YS

TA
W

A 
ZE

W
N

ęT
R

ZN
A 

O
U

TS
ID

E 
EX

H
IB

IT
IO

N

ROP

ROP

ROP

ROP
DYM

DYM

ROP

ROP

ROP

19
,5

J0
4

12

9 J0
6

J0
5

14

J0
7

26

J0
3

22
,75

K0
4

24
,5

K0
5

52
,5

K0
1

18

K0
2

K0
2a26

10

K0
3

36

L0
4

18

L0
5

28

L0
6

H0
1

90

29
,25

36

I02

I01

14

B1
5

9

I03

15

I04

30

24
,5

L0
2

22
,75

L0
3

29
,75

M0
5

17
,5

M0
6

10
,5

M0
4

12

M0
3

24
,5

M0
7

15

9

15

M0
2

M0
1

M0
1a

24
,5

L0
1

28

J0
2

35

J0
1

16

16

64

F0
2

F0
1

F0
3

G0
2

G0
3

G0
4

G0
1

30

36

9

15

15
6

C0
2

12
0

C0
1

31
,5

52
,5

24
,75

D0
3

D0
2E0

3

E0
2E0

5

E0
4

E0
6

15
6

D0
1

12
0

13
,5

15
,75

48
,75 E0

1
9

B0
2

B0
1

A1
5

12

12

10
,5

10
,5

A1
4

12

A1
6

9

A1
7

A1
8A1

9A2
0

6

6

6

B0
4

27

6

16
,5

B0
6

B0
7

B0
8

9

B0
9

B1
0

18

9

B1
19

B1
29

B1
39

B1
4

15

B1
6

B1
7

12

B1
8

12

B1
9

15

9

12

B2
0

19
,5

B2
1

B2
2

10
,5

N0
1
9

N0
2

9

N0
3
9

N0
4
9

N0
5
12

N0
6

16
,5

18

27

12

15

12

12

12

12

9

9

15

A0
2

A0
1

A0
3

A0
4

A0
5

A0
6

A0
8

A0
9

A1
0

A1
1

A1
2

A1
3

WEJŚCIE / ENTRANCE

WEJŚCIE / ENTRANCE

B0
3

12

WSTĘPNY PLA
N STOISK / P

RELIM
IN

ARY FLO
OR PLA

N 

W
EJ

ŚC
IE

 G
ŁÓ

W
N

E 
M

AI
N

 E
N

TR
AN

C
E

H
AL

A 
G

ŁÓ
W

N
A 

/ M
AI

N
 H

Al
l

re
ce

pc
ja

 ta
rg

ów
 / 

fa
ir 

re
ce

pt
io

n

ba
r /

 re
st

au
ra

nt

st
re

fa
 k

aw
ow

a 
/ c

of
fe

e 
zo

ne

sz
at

ni
a 

/ c
lo

ak
ro

om

to
al

et
y 

/ t
oi

le
ts

ko
nf

er
en

cj
a 

/ c
on

fe
re

nc
e

Af
te

r P
ar

ty

i

i

RO
PRO

P

RO
PRO

P

D
YM

D
YM

RO
PRO

P

RO
P

19,5

J04

12

9
J06

J05

14

J07

26

J03

22,75

K04

24,5

K05

52,5

K01

18

K02

K02a

26

10

K03

36

L04

18

L05

28

L06

H
01

90

29,25

36

I02

I01 14

B15

9

I03

15

I04

30

24,5

L02

22,75

L03

29,75

M
05

17,5

M
06

10,5

M
04

12

M
03

24,5

M
07

15

9

15

M
02

M
01

M
01a

24,5

L01

28

J02

35

J01

16 16

64

F02

F01

F03
G
02

G
03

G
04

G
01

30

36 9

15

156

C
02

120

C
01

31,5

52,5

24,75

D
03

D
02

E03

E02

E05

E04
E06

156

D
01

120

13,5

15,75

48,75

E01

9

B
02

B
01

A
15

12
12

10,5
10,5

A
14 12

A
16 9

A
17

A
18

A
19

A
206 6 6

B
04 27 6

16,5

B
06

B
07

B
08

9

B
09

B
10

18

9

B
11

9

B
12

9

B
13

9

B
14

15

B
16

B
17

12

B
18

12

B
19

15

9

12
B
20

19,5

B
21

B
2210,5

N
019

N
029

N
039

N
049

N
0512

N
06

16,5

18

27

12

15

12

12

12

12

9

9

15

A02

A01

A03

A04

A05

A06

A08

A09

A10

A11

A12

A13

WEJŚCIE / ENTRANCE WEJŚCIE / ENTRANCE

B
03

12

W
STĘPN
Y PLAN
 STO
ISK / PR
ELIM
IN
AR
Y FLO
O
R
 PLAN
 

W
EJ

ŚC
IE

  
N

A 
1.

 P
Ię

TR
O

 
2N

D
 F

lO
O

R
 

EN
TR

AN
C

E

RO
PRO

P

RO
PRO

P
D
YM

D
YM

RO
PRO
P

RO
P

19
,5

J0
4

12
9

J0
6

J0
5

14
J0
7

26

J0
3

22
,7
5

K0
4

24
,5

K0
5

52
,5

K0
1

18

K0
2

K0
2a

26
10

K0
3

36

L0
4

18

L0
5

28

L0
6

H
01

90
29
,2
5

36

I0
2

I0
1 14

B1
5

9

I0
3

15
I0
4

30

24
,5

L0
2

22
,7
5

L0
3

29
,7
5

M
05

17
,5

M
06

10
,5

M
04

12
M
03

24
,5

M
07

15
9

15
M
02

M
01

M
01
a

24
,5

L0
1

28

J0
2

35

J0
1

16 16
64

F0
2

F0
1

F0
3

G
02 G
03

G
04

G
01

30

36 9
15

15
6

C
02

12
0

C
01

31
,5

52
,5

24
,7
5

D
03

D
02

E0
3

E0
2

E0
5

E0
4

E0
6

15
6

D
01

12
0

13
,5

15
,7
5

48
,7
5

E0
1

9

B
02

B
01

A
15

1212

10
,5

10
,5

A
14 12

A
16

9

A
17 A
18 A
19 A
20

6 6 6

B
04

27

6

16
,5

B
06

B
07

B
08

9

B
09

B
10

18
9

B
11

9

B
12

9

B
13

9

B
14

15

B
16

B
17

12

B
18

12

B
19

15
9

12

B
20

19
,5

B
21

B
2210
,5

N
01
9

N
02
9

N
03
9

N
04
9

N
05
12

N
06

16
,5

18
27

12
15

12
12

12
12

9
9

15

A0
2

A0
1

A0
3

A0
4

A0
5

A0
6

A0
8

A0
9

A1
0

A1
1

A1
2

A1
3

WEJŚCIE / ENTRANCE WEJŚCIE / ENTRANCE

B
03

12

W
ST

ĘP
N

Y 
PL

AN
 S

TO
IS

K 
/ P

R
EL

IM
IN

AR
Y 

FL
O

O
R

 P
LA

N
 

RO
PRO

P

RO
PRO

P
D
YM

D
YM

RO
PRO
P

RO
P

19
,5

J0
4

12
9

J0
6

J0
5

14
J0
7

26

J0
3

22
,7
5

K0
4

24
,5

K0
5

52
,5

K0
1

18

K0
2

K0
2a

26
10

K0
3

36

L0
4

18

L0
5

28

L0
6

H
01

90
29
,2
5

36

I0
2

I0
1 14

B1
5

9

I0
3

15
I0
4

30

24
,5

L0
2

22
,7
5

L0
3

29
,7
5

M
05

17
,5

M
06

10
,5

M
04

12
M
03

24
,5

M
07

15
9

15
M
02

M
01

M
01
a

24
,5

L0
1

28

J0
2

35

J0
1

16 16
64

F0
2

F0
1

F0
3

G
02 G
03

G
04

G
01

30

36 9
15

15
6

C
02

12
0

C
01

31
,5

52
,5

24
,7
5

D
03

D
02

E0
3

E0
2

E0
5

E0
4

E0
6

15
6

D
01

12
0

13
,5

15
,7
5

48
,7
5

E0
1

9

B
02

B
01

A
15

1212

10
,5

10
,5

A
14 12

A
16

9

A
17 A
18 A
19 A
20

6 6 6

B
04

27

6

16
,5

B
06

B
07

B
08

9

B
09

B
10

18
9

B
11

9

B
12

9

B
13

9

B
14

15

B
16

B
17

12

B
18

12

B
19

15
9

12

B
20

19
,5

B
21

B
2210
,5

N
01
9

N
02
9

N
03
9

N
04
9

N
05
12

N
06

16
,5

18
27

12
15

12
12

12
12

9
9

15

A0
2

A0
1

A0
3

A0
4

A0
5

A0
6

A0
8

A0
9

A1
0

A1
1

A1
2

A1
3

WEJŚCIE / ENTRANCE WEJŚCIE / ENTRANCE

B
03

12

W
ST

ĘP
N

Y 
PL

AN
 S

TO
IS

K 
/ P

R
EL

IM
IN

AR
Y 

FL
O

O
R

 P
LA

N
 

W
EJ

ŚC
IE

 D
O

 H
AL

I  
H

Al
l 

EN
TR

AN
C

E

W
EJ

ŚC
IE

 D
O

 H
AL

I  
H

Al
l 

EN
TR

AN
C

E



8 PRoGRaM koNFERENcJi 9cONfERENcE AGENDA

GasShow 2013  Autoservice Expo 2013GasShow 2013  Autoservice Expo 2013

koNFERENcJa | EKOlOGIA I EKONOMIA: MEtaN dla MotoRyzacJi

6 marca 2013, 9.00 – 15.00
Główna sala konferencyjna na i piętrze – WstĘP BeZPŁatNY 

coNFERENcE | EcOlOGY & EcONOMY: MEtHaNE FoR tHE BEttER FutuRE

March 6 | 9.00 a.m. – 3.30 p.m.  
eXPO XXi | Main Conference Hall – eNtraNCe Free OF CHarGe 

9:00 – 9:30 | Rejestracja uczestników, powitalna kawa

9:30 – 12:30 | sEsJa i
Moderator: Karol Wieczorek, Stowarzyszenie NGV Polska

9:30 – 9:40 | powitanie

9:40 – 10:00 
Perspektywy wykorzystania metanu do zasilania pojazdów
dr inż. Ryszard Wołoszyn, Stowarzyszenie NGV Polska

10:00 – 10:15  
Badania pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym
mgr inż. Jacek Biedrzycki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji 
(PIMOT)

10:15 – 10:35  
Westport – technologia CNG dla małych, średnich i dużych 
pojazdów z uwzględnieniem silników o dużej mocy
Nadège Leclercq, dyrektor ds. spraw rozwoju rynku, Westport

10:35 – 10:55 
Oferta pojazdów użytkowych iVeCO zasilanych metanem
Artur Bartosiewicz, IVECO Poland

10:55 – 11:05  
autobusy zasilane skroplonym gazem ziemnym (LNG)
Michał Śliżak, Solbus

11:05 – 11:15 
LNG – doskonały wybór dla transportu drogowego  
i flot miejskich
David Graebe, Gazprom Germania

11:15 – 11:30 
Podsumowanie i roku działalności przedstawiciela  
BrC FuelMaker
Paweł Kozak, kompresorCNG.pl – przedstawiciel BRC FuelMaker

11:30 – 11:50
Fiat Professional – gama pojazdów zasilanych gazem ziemnym
Seweryn Szczepanek, Fiat Professional Polska

11:50 – 12:05 
Biometan nowym paliwem transportowym  
– Baltic Biogas Bus
dr inż. Wojciech Gis, Instytut Transportu Samochodowego (ITS)

12:05 – 12:20 
X-stOre – Wysokociśnieniowe zbiorniki kompozytowe CNG  
iV generacji dla motoryzacji i transportu
Ludmila Bratskich, xperion Energy & Environment GmbH

12:20 – 12:30 
Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo do pojazdów
mgr inż. Paweł Bukrejewski, Przemysłowy Instytut Motoryzacji 
(PIMOT)

12:30 – 13:00 | PRzERWa kaWoWa

13:00 – 15:00 | sEsJa ii
Moderator: Karol Wieczorek, Stowarzyszenie NGV Polska

13:00 – 13:20
Wybrane aspekty projektowania i budowy stacji tankowania 
CNG w świetle obowiązujących w Polsce wymagań
dr Jan Sas, Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH)

13:20 – 13:40 
Pojazdy użytkowe CNG w gamie Mercedes-Benz
Łukasz Bachara, Mercedes-Benz Polska

13:40 – 14:00 
eksploatacja autobusów CNG w Gdyni
Krzysztof Gałkiewicz, PKM Gdynia

14:00 – 14:15 
eksploatacja kompresorów o małej wydajności  
– kwestie praktyczne
dr inż. Marek Rudkowski, NGV Autogas

14:15 – 14:30 
Czy technologia dual Fuel przyspieszy rozwój rynku NGV  
w europie?
mgr inż. Paweł Szadkowski, Elpigaz

14:30 – 14:50 
innowacyjne kompaktowe rozwiązania dla tankowania CNG
Marek Kamaszyło, AquaCentrum Praha, Czechy

14:50 – 15:00 
dobre przykłady wdrożeń paliw metanowych
mgr Łukasz Kowalski, Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT)

15:00 | luNcH

17.30 – 21.00 | aFtER PaRty
(wstęp tylko z zaproszeniami)

9:00 – 9:30 | Registration of participants, welcome coffee

9:30 – 12:30 | sEssioN i
Moderator: Mr. Karol Wieczorek, NGV Polska Association

9:30 – 9:40 | Official welcome and opening of conference

9:40 – 10:00 
Perspectives of using methane as a motor fuel
PhD. Eng. Ryszard Wołoszyn, NGV Polska Association

10:00 – 10:15 
research of Vehciles powered by Compressed Natural Gas 
(CNG)
MSc.Eng. Jacek Biedrzycki, Automotive Industry Institute (PIMOT)

10:15 – 10:35 
NGV technologies for Light, Medium, Heavy Vehicles  
and High Horsepower applications
Mr. Nadège Leclercq, Director Market Development EMEA, Westport

10:35 – 10:55 
iVeCO – Offer of commercial vehicles powered by methane
Mr. Artur Bartosiewicz, IVECO Poland

10:55 – 11:05 
sOLBus city buses Powered by Liquefied Natural Gas (LNG)
Mr. Michał Śliżak, Solbus

11:05 – 11:15 
LNG – fuel of choice for heavy-duty and municipal transport
Mr. David Graebe, Gazprom Germania

11:15 – 11:30 
summary of first year activity of BrC FuelMaker  
representant in Poland
Mr. Paweł Kozak,kompresorCNG.pl  
– representant BRC FuelMaker

11:30 – 11:50 
Fiat Professional – offer of Natural Gas Vehicles
Mr. Seweryn Szczepanek, Fiat Professional Poland

11:50 – 12:05 
Biomethane as a new fuel for transport
PhD. Eng. Wojciech Gis, Motor Transport Institute (ITS)

12:05 – 12:20 
X-stOre high pressure system: type 4 lightweight cylinder for 
automotive and gas transportation
Ms. Ludmila Bratskich, xperion Energy & Environment GmbH

12:20 – 12:30 
the requirements for natural gas used as a motor fuel
MSc. Eng. Paweł Bukrejewski, Automotive Industry Institute 
(PIMOT)

12:30 – 13:00 | coFFEE BREak

13:00 – 15:00 | sEssioN ii
Moderator: Mr. Karol Wieczorek, NGV Polska Association

13:00 – 13:20 
Chosen aspects of design and construction of CNG station  
in legal environment in Poland
PhD. Jan Sas, AGH University of Science and Technology

13:20 – 13:40 
Mercedes-Benz – Commercial vehicles powered by CNG
Mr. Łukasz Bachara, Mercedes-Benz Poland

13:40 – 14:00 
exploitation of CNG buses in city of Gdynia
Mr. Kazimierz Gałkiewicz, president, PKM Gdynia (Bus Depot)

14:00 – 14:15 
exploitation of small CNG refueling units – practical aspects
PhD. Eng. Marek Rudkowski, NGV Autogas

14:15 – 14:30 
May dual Fuel technology accelerate development of NGV 
market in europe?
Eng. Paweł Szadkowski, Elpigaz Automotive

14:30 – 14:50 
innovative compact solutions for CNG refueling
Mr. Marek Kamaszyło, AquaCentrum Praha, Czech Republic

14:50 – 15:00 
Good examples of NGVs fleets
MSc. Łukasz Kowalski, Automotive Industry Institute (PIMOT)

15:00 | luNcH

5.30 p.m. – 9.00 p.m.
aFtER PaRty & iNPRo 2013 aWaRds cEREMoNy
(entrance with invitations only)
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A
4X4 PArtner 
ul. Bokserska 47  
02-690 Warszawa – Poland
tel. +48 (22) 857-31-63  
tel. +48 (22) 847-07-48  
fax +48 (22) 857-90-26  
info@4x4partner.pl 

Urządzenie Autologic Diagnostics jest jedynym na rynku urzą-
dzeniem do diagnostyki elektroniki samochodowej na pozio-

mie urządzeń fabrycznych. 
Autologic to urządzenie dla serwisów specjalizujących bądź chcą-
cych specjalizować się w poszczególnych markach. 
Błyskawiczne działanie pomocy technicznej, możliwość bezpo-
średniej rozmowy z inżynierami, doskonała komunikacja i inte-
gracja użytkowników na cyklicznych szkoleniach – to wszystko  
i wiele więcej oferuje nam urządzenie diagnostyczne Autologic.

Autologic Diagnostics is the only car electronic diagnostic tool 
currently available on the market for factory level diagnostic.

Autologic is intended for services specializing or wishing to specia-
lize in specific brands.
The Autologic diagnostic tool offers immediate technical support, 
possibility of contacting engineers, excellent communications 
and user integration during periodic training session and much 
more.

A.MAX 
ul. Elewatorska 17A – Poland
tel. +48 (85) 66-44-900  
– Andrzej Matusik (amatusik@amaxlpg.pl)
tel. +48 (85) 66-44-901 
– Marcin Piekarski (en) (mpiekarski@amaxlpg.pl)
tel. +48 (85) 66-44-902  
– Grzegorz Zimnoch (gzimnoch@amaxlpg.pl)
tel. +48 (85) 66-44-903  
– Kamil Bajkowski (en) (kbajkowski@amaxlpg.pl)
tel. +48 (85) 66-44-905  
– Tomasz Ossowski (ru) (tossowski@amaxlpg.pl)
tel. +48 (85) 66-44-904  
– Dział techniczny (service@amaxlpg.pl)
fax +48 (85) 66-44-915 
www.amaxlpg.pl
www.kinggas.pl
handel@amaxlpg.pl
king@kinggas.pl

A.MAX zajmuje się dystrybucją samochodowych instalacji gazo-
wych. W gronie naszych dostawców znajdują się tacy liderzy 

branży lPG/CNG jak: TOMASETTO ACHIllE, KING by A.E.B., OMVl  
by WESTPORT lD, GZWM, MATRIX, VAlTEK by WESTPORT lD, 
KING by FARO, AC, EMER by WESTPORT lD, FAGUMIT, lOVATO, 
STAKO, A.E.B., ZAVOlI, IRENE, HANA ENG STENER, KME, FlASH 
lUBE, ZWM CZAJA, ATRAMA, OMB, FARO, RAIl, lECHO, SEMPE-
RIT, SIlMET, GOODYEAR, PARKER, lANDIRENZO, MED, lPGTECH,  
BRC, BORMECH, GURTNER, BIGAS, TAMONA, ACON, VERSUS, 
EMMEGAS, CERTOOlS, GOMET, MARINI, NORMA, IZI, INGREMIO.
Wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają wymagania regu-
laminu EKG ONZ nr 67R i wkrótce 115R. Naszym klientom oferuje-
my: szeroki asortyment towaru, doradztwo techniczne, liczne szko-
lenia, konkurencyjne ceny, systematyczna dostawy towaru własnym 
transportem lub jedną z wielu firm kurierskich, zapewniamy kontakt 
w języku angielskim i rosyjskim. Zaopatrujemy naszych klientów na 
całym świecie.

A.MAX deals with the distribution of car gas systems. Among our 
suppliers there are such lPG/CNG industry leaders as: TOMA-

SETTO ACHIllE, KING by A.E.B., OMVl by WESTPORT lD, GZWM, 
MATRIX,VAlTEK by WESTPORT lD, KING by FARO, AC, EMER  
by WESTPORT lD, FAGUMIT, lOVATO, STAKO, A.E.B., ZAVOlI, 
IRENE, HANA ENG STENER, KME, FlASH lUBE, ZWM CZAJA, 
ATRAMA, OMB, FARO, RAIl, lECHO, SEMPERIT, SIlMET, GOOD-
YEAR, PARKER, lANDIRENZO, MED, lPGTECH, BRC, BORMECH, 
GURTNER, BIGAS, TAMONA, ACON, VERSUS, EMMEGAS, CER-
TOOlS, GOMET, MARINI, NORMA, IZI, INGREMIO.
All products offered by us comply with the requirements of the regula-
tion UN ECE No. 67R and soon 115R. We offer our Clients: wide range 
of products, technical consultancy, numerous trainings, competitive 
pricess, regular delivery of products by own means of transport or one 
of many courier companies, contact in english and russian  language. 
We provide services for our Clients all over the world.
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AC S.A. 
ul. 27 Lipca 64
15-182 Białystok – Poland
tel. +48 (85) 743-81-00
fax +48 (85) 653-93-82
www.ac.com.pl
info@ac.com.pl

AC S.A. jako wiodący producent kompleksowych systemów au-
togaz oferuje wiele rozwiązań, które pozwoliły firmie stać się 

ekspertem w dziedzinie alternatywnego zasilania samochodowe-
go. Obecnie co drugi pojazd przekonwertowany w kraju napędza 
instalacja STAG a produkty firmy dostępne są na rynkach ponad 
40 krajów świata. Doskonale wyposażone Centrum Badawczo-Ro-
zwojowe, wieloletnie doświadczenie, nowoczesny park maszynowy, 
jedyna w Polsce sieć Partnerskich Warsztatów Serwisowych, jasne 
i przejrzyste praktyki bussinesowe a także niezawodność i oszczęd-
ność – to wszystko sprawia, że produkty AC S.A. cieszą się nie-
ustanną popularnością wśród profesjonalistów i tych, którzy zawsze 
stawiają na niezawodne rozwiązania motoryzacyjne. Z myślą o przy-
szłości działamy w teraźniejszości.

AC S.A. as a leading manufacturer of complex autogas systems 
offers a variety of solutions that have allowed us to become 

an expert in the field of alternative fuel systems. Currently, every 
second converted vehicle in our country uses STAG autogas instal-
lation and the company’s products are available in more than 40 
countries. The well-equipped Research and Development Centre, 
years of experience, modern machinery, the only in Poland network 
of Partner Service Points, clear and transparent business practic-
es as well as reliability and economy – all this makes the AC S.A. 
products very popular among professionals and those who always 
choose the most reliable solutions. looking to the future we act in 
the present.

ALeK
ul. Tukana 13
02-843 Warszawa – Poland
tel. +48 (22) 641-00-63 
tel./fax +48 (22) 644-66-01 
kom. +48 665-071-389
maciejw.alek@gmail.com
biuro@alektrade.com

AlEK Sp. z o.o. – firma polska, autoryzowany importer i  dys-
trybutor wielu znanych, światowych marek z branży lPG.  

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem takich marek jak Atiker (Tur-
cja) i APOlO (USA). Mamy siostrzane firmy w regionie Bałkanów.  
Dysponujemy szeroką ofertą sekwencyjnych systemów marki APO-
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lO i polską AlEK. Oferta nasza obejmuje wiele rodzajów redukto-
rów (tradycyjnych i sekwencyjnych), wtryskiwaczy i  okablowania, 
czujników poziomu gazu, wielozaworów. Oferujemy również rury 
miedziane, termoplastyczne, gazowe (lPG-CNG), wodne, paliwo-
we oraz doskonałej jakości stalowe i plastikowe opaski zaciskowe, 
a także filtry i membrany do wszystkich szeroko znanych redukto-
rów i zaworów, trójniki wodne, dysze, redukcje i wsporniki (redukto-
rów, wtryskiwaczy, rur, wlewów). Pragniemy podkreślić, że jesteśmy 
wyłącznym dystrybutorem zestawów i preparatów ochronnych, 
czyszczących i smarujących dla zaworów firmy APOlO.

AlEK Sp.z.o.o. – Polish company, authorized importer and distri-
butor for many world famous brand in area of lPG. We are exc-

lusive distributor of companies Atiker (Turkey) and APOlO (USA). 
We have sister companies in region of Balkan. We have wide of-
fer of sequential system as are APOlO and our own Polish brand 
AlEK. In our offer there are many kinds of reducers (traditional and 
sequential), injectors and wire sets, level sensors, various kinds 
of multivalves. We offer copper pipes, thermoplastic hoses, lPG-
CNG hoses, water and petrol hoses and excellent quality of hose 
clamps, cable ties and other accessories like filters, diaphragm 
sets for all well known brands of reducers and lpg valves, T water 
connections, nozzles, fittings, holders (reducers, injectors, copper 
pipe, filling unit). It is important to point out that we are exclusive 
distributor for APOlO valve protection fluid, petrol injector cleaner 
and valve lubrication kits.

ALeX  
ul. Zambrowska 4A
16-001 Kleosin – Poland
tel. +48 (85) 664-84-40
www.autogaz-alex.pl 
www.optimagas.pl
biuro@autogaz-alex.pl

AlEX Sp. z o.o. to firma obecna zarówno na polskim jak i na 
światowych rynkach autogazu, posiadająca 3 hurtownie regio-

nalne (w Zielonej Górze, Dąbrowie Górniczej i Gdańsku) oraz ogól-
nopolską sieć współpracujących warsztatów. Jesteśmy producen-
tem nowoczesnych sekwencyjnych instalacji gazowych. W naszej 
ofercie znajdą Państwo m.in. tradycyjne wtryskiwacze AlEX, nowo-
czesną i szybką BARRACUDĘ, reduktor SHARK, alternatywę dla 
miedzi –  łatwą w montażu rurkę termoplastyczną oraz NOWOŚĆ 
– kompletny system OPTIMA (dostępny w dwóch wersjach: ekono-
micznej – ECO-TEC oraz z OBD/CAN – PRO-TEC).

Present at the national and worldwide autogas market, AlEX ltd 
is the manufacturer of modern sequential lPG/CNG gas injec-

tion systems. In our offer you will find: AlEX injection rail, SHARK re-
ducer, BARRACUDA – fast and efficient injector, flexible and easy to 
profile thermoplastic pipe, as well as the newest product – OPTIMA 
– complete sequential gas injection system, available in economic 
version – ECO-TEC and with OBD/CAN – PRO-TEC. 
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A AMtrOL POLAnD  

ul. Rabowicka 4/5
62-020 Swarzędz – Poland
tel. +48 (61) 818-68-60
fax +48 (61) 818-68-69
www.amtrol.com.pl
biuro@amtrol.com.pl

Amtrol – Alfa Metalomecanica, SA.
Lugar de Pontilhoes
Brito – EC Guimaraes – Apartado 37 
4801-909 Guimaraes – Portugal
tel. +351 253 540 200 
fax +351 253 540 222
www.amtrol-alfa.com
sales@amtrol-alfa.com

Amtrol – Alfa jest producentem stalowych i kompozytowych bu-
tli na lPG oraz gazy chłodnicze. Przy dużym zaangażowaniu 

działu rozwoju Amtrol-Alfa specjalizuje się w produkcji lekkich butli  
o nazwach CoMet (połączenie kompozytu i metalu) oraz Xlight. Am-
trol-Alfa jest producentem nr 1 na świecie butli lekkich ze specjalnej 
bardzo wytrzymałej stali. Z ponad 50 letnim doświadczeniem, pro-
dukując bezpieczne i godne zaufania butle, z wydajnością produk-
cyjną ponad 20.000 butli na dobę, Amtrol-Alfa doskonale rozumie 
potrzeby konsumenta i dostarcza wysokiej jakości innowacyjne roz-
wiązania użytkownikom butli gazowych. 
Zakład mieszczący się w Europie sprzedaje obecnie produkty do 
ponad 100 krajów – co czyni Amtrol – Alfę eksporterem nr 1 na 
świecie przenośnych butli gazowych.

Amtrol-Alfa manufactures steel and composite cylinders for lPgas 
and Refrigerant Gases. Through a big commitment in R&D, Am-

trol-Alfa is also specialized in the production of lightweight cylinders, 
namely the CoMet (COMposite – MeTal) and Xlite (High Strength 
Steel) cylinders – #1 World producer of lightweight cylinders.
With more than 50 years’ experience manufacturing SAFE and RElI-
ABlE cylinders and a production capacity of more than 20.000 cylin-
ders per day, Amtrol-Alfa is able to understand its customer’s needs 
and deliver high quality and innovative solutions to their business.
Based in Europe, Amtrol-Alfa currently exports to more than 100 
countries – #1 Exporter of portable gas cylinders in the world.

APP StuDiO
ul. Główna 11/13 
05-502 Piaseczno – Poland
tel. +48 (22) 498-02-34 
tel. mob. +48 605-524-506  
tel. mob. +48 601-559-422
fax +48 (22) 425-93-25 
www.appstudio.com.pl
serwis@appstudio.com.pl

Podstawą działalności naszej firmy jest projektowanie mikro-pro-
cesorowych systemów sterowania w instalacjach gazowych 

(lPG/CNG) do pojazdów samochodowych. Jesteśmy producentem 
wszystkich komponentów do systemów lPG IV generacji, począw-
szy od jednostki sterującej, a skończywszy na czujniku wskazania 
poziomu paliwa w zbiorniku lPG. Od 2003 r. zostało opracowanych 
i  z sukcesem wdrożonych do produkcji i sprzedaży kilka typów 
sterowników mikroprocesorowych do instalacji lPG/CNG (Agis, 
Altis) oraz reduktory (Ares) i wtryskiwacze (Solo). Drugim ważnym 
obszarem działania naszej firmy jest szeroko pojęta mechanika od 
obróbki CNC (tokarskiej i frezerskiej) poprzez wtrysk tworzyw i wul-
kanizacje elastomerów. Naszym atutem jest nowoczesne zaplecze 
technologiczne oraz wysoko wykwalifikowani specjaliści z bogatym 
doświadczeniem, dzięki czemu możemy zrealizować każdy najbar-
dziej nietypowy projekt. 

The company’s main focus is constructing microprocessor-
based control systems for lPG/CNG systems in vehicles. We 

produce all components for the 4th generation lPG systems, from 
control units to lPG fuel level indicators. Since 2003, we have man-
aged to design and successfully launch several microprocessor-
based controllers for lPG/CNG systems (Agis, Altis), as well as 
reducers (Ares) and injectors (Solo). Another important area of 
the company’s activity is material processing – from CNC machin-
ing (turning and cutting) to injection moulding and vulcanization 
of elastomers. Our advantage is our cutting-edge equipment and 
highly qualified and experienced personnel, enabling us to under-
take even the most demanding assignments. 
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Prins Autogassystemen BV, developer and supplier of alternative fuel systems based in the Netherlands introduces its new  

VSI-2.0 system on the market. This new system is an update on the popular VSI-system, that is on the market for more than  

10 years now. The main components of the system are all of OEM quality and can be used for LPG and CNG applications.  

Following the strict regulations and safety standards, Prins made the system easy to install. With the updated diagnostic  

software the system can be optimized for the best performance and emission reduction.

 

For more information check: www.prinsautogas.com or contact Prins Autogassystemen BV: sales@prinsautogas.com

For information on the Polish market, please contact:

Ener Gaz Systemy LPG,   T.  + 48 (041) 37 38 400,   + 48  (041) 37 37 174,  ehandel@autonagaz.com.pl,  e-prins.eu

 

Prins VSI-2.0 - New!

World leader in alternative fuel systems
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A ArKO

ul. Drumli 3
02-877 Warszawa – Poland
tel. +48 (22) 648-18-93
tel. +48 (22) 643-58-83
www.arko.waw.pl 
arko@arko.waw.pl

ARKO Sp. z o.o. istnieje od 1995 r. Od 1998 r. oferujemy Państwu 
produkty firmy HEROSE GmbH, wiodącego producenta zawo-

rów bezpieczeństwa, zaworów odcinających, regulacyjnych, zwrot-
nych i innych stosowanych przede wszystkim w niskich temperatu-
rach rzędu -196°C, a nawet -270°C i przeznaczonych do użytku z ga-
zami technicznymi jak tlen, azot, dwutlenek węgla, wodór, argon oraz 
lNG. Ponadto w ofercie znajdziecie Państwo zawory bezpieczeństwa 
i odcinające do ogólnych zastosowań przemysłowych. Od 2001 r. je-
steśmy wyłącznym przedstawicielstwem HEROSE GmbH w Polsce. 
Dokładamy starań, aby zawsze dostarczać rozwiązania optymalne  
i zdobywać Państwa zaufanie. 

ARKO Sp. z o.o. was founded in 1995. Since 1998 we offer you 
products of HEROSE GmbH, leading manufacturer of safety 

valves, globe valves, control valves, check valves and other types 
for cryogenic service with temperatures from -196°C/-270°C. Valves 
are suitable for technical gases: oxygen, nitrogen, carbon dioxide, 
hydrogen, argon and for lNG as well. You will also find safety valves 
and globe valves for other industrial applications in our offer. Since 
2001 we are the sole representative of HEROSE GmbH in Poland. We 
consistently use our best endeavors to bring you optimal solutions 
and gain your confidence.

ASF MOniKA BrySzewSKA

ul. Centralna 7
95-030 Starowa Góra – Poland
tel. +48 609 407 470
fax +48 (42) 235-40-93
www.asf.net.pl
biuro@asf.net.pl

ASF to firma specjalizująca się w urządzeniach sprężających do 
wysokiego ciśnienia, posiadająca autoryzację firm: ASPRO oraz 

AEROTECNICA COlTRI. W swojej ofercie mamy szeroką  gamę 
kompresorów CNG, zarówno przydomowe stacje CNG –  MCH5 
CNG; MCH10 CNG  jak i stacje CNG MCH24 CNG; CNG SCA 50 
oraz inne rozwiązania. Doradzamy, dostosowujemy produkt do po-
trzeb klienta, dostarczamy, instalujemy, zapewniamy serwis gwaran-
cyjny i pogwarancyjny na terenie całej Polski.

ASF specialises in compression devices for high pressure with the 
authorization of the following companies: ASPRO and AEROTEC-

NICA COlTRI.  Our offer includes a range of CNG compressors, from 
household CNG stations – MCH5 CNG, MCH10 CNG to commercial 
stations CNG MCH24 CNG, CNG SCA 50 and other solutions. We 
offer advice, tailor the product to the customer’s needs, deliver, install 
and offer warranty and post-warranty service all over Poland.

AtiKer AutOGAS  
SySteMS & LPG tAnKS
Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sk. No:5/A 42300 
Selçuklu 
Konya – Turkey
tel. +90 332 285 0 285 Pbx
fax +90 332 285 0 286
www.atiker.com.tr
info@atiker.com.tr
 
ATIKER: ŚWIATOWA MARKA Z TURCJI

Idąc za światowym rozwojem technologicznym oraz dostosowu-
jąc się do popytu rynkowego, firma Atiker Metal Inc. rozpoczęła 

produkcję instalacji gazowych gazu skroplonego (lPG) oraz gazu 
sprężonego (CNG). Dzięki szybkiemu rozwojowi produkcji oraz 
działań marketingowych, Atiker Metal Inc. jest obecnie światową 
marką w dziedzinie samochodowych instalacji gazowych.
Atiker Metal Inc. produkuje zbiorniki na gaz skroplony (lPG) oraz 
instalacje gazowe gazu skroplonego (lPG) oraz sprężonego 
(CNG) w zakładzie produkcyjnym w Konya, w Turcji. Obszar zakła-
du produkcyjnego wynosi około 55,000 metrów kwadratowych. Ati-
ker Metal Inc. eksportuje około 60% swoich produktów do ponad 
40 państw na pięciu różnych kontynentach.
Atiker Metal Inc. firmuje swoje produkty jako „produkty przyjazne 
środowisku, lecz oparte na najnowszej technologii”.

COMPANY DESCRIPTION: ATIKER:  
A GlOBAl BRAND FROM TURKEY

As a result of technological developments in the world and the 
demands of the markets, Atiker MetaI Inc. tended to production 

of lPG and CNG autogas systems. Atiker Metal Inc. experienced 
a rapid development in manufacturing and marketing of autogas 
systems so that Atiker has become a global brand in autogas sys-
tems. 
Atiker Metal Inc. is manufacturing auto lPG tanks and lPG/CNG 
fuel systems within the manufacturing plants located in Konya, Tur-
key. Closed area of manufacturing facilities is about 55,000 square 
meters. Atiker Metal Inc. exports about 60 % of the production to 
more than 40 countries in 5 continents.
Atiker Metal Inc. target products with the motto “Environmentally 
Friendly High-Tech Products”. 
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A AtrAMA 
JOint StOCK COMPAny
Raudondvario pl. 162  
LT-47174 Kaunas – Lithuania 
tel. +370 37 36-20-52 
fax +370 37 36-25-42 
www.atrama.lt
info@atrama.lt  
sales@atrama.lt

Atrama SA to firma z ponad 70-letnią tradycją, obecnie jeden 
z czołowych producentów zbiorników lPG w Europie. Posiada-

my certyfikat ISO 9001:2000. Ponad 40 lat doświadczenia w projek-
towaniu i produkcji butli gazowych na płynny propan-butan. Rozpo-
częliśmy produkcję zbiorników lPG do pojazdów silnikowych w po-
łowie lat 1990. Obecnie w ofercie posiadamy 53 modele toroidalnych 
i walcowych zbiorników lPG z jednym otworem. Zbiorniki spełniają 
wymagania przepisów UNECE R.67.01. Dzięki homologacji można je 
stosować razem z wielozaworami.

Joint Stock Company «Atrama», which  is over 70 years old and 
one of the leading manufacturers of lPG tanks in Europe. Our 

company is ISO 9001:2000 certified. We have over 40 years experi-
ence in design and manufacture of gas bottles for liquefied propane-
butane gas. In the middle of 1990’s we started the production of lPG 
tanks for motor vehicles. At present our range includes as many as 
53 types of both toroidal and cylindrical single-hole lPG tanks that 
are approved according to UNECE regulation R.67.01.  Our  tanks 
are approved and may be used with the multivalves.

AureX LPG
ul. Kościuszki 8 
05-090 Raszyn – Poland

SEKRETARIAT
tel. +48 (22) 720-33-79
tel. +48 (22) 720-09-52
fax +48 (22) 720-17-41
aurex@aurexlpg.com.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel. +48 (22) 720-18-53
fax +48 (22) 72-17-41
dzialhandlowy@aurexlpg.com.pl

MAGAZYN
tel. +48 (22) 720-18-54
fax +48 (22) 72-17-41
marketing@aurexlpg.com.pl

SERWIS DUCHNICE
tel./fax +48 (22) 721-00-01
serwis@aurexlpg.com.pl

www.aurexlpg.com.pl

AUREX lPG jest spółką z kapitałem polskim. Spółka powstała 
w  roku 1993. Od początku swojej działalności aktywnie uczest-

niczy w organizacji i rozwoju rynku lPG w Polsce i działa na rynkach 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Podstawową dziedziną działalności Aurex lPG jest kompletacja, 
dostawa i serwisowanie urządzeń związanych z magazynowaniem, 
transportem i dystrybucją gazu propan-butan, gazu ziemnego i paliw 
płynnych. Oferujemy: kompletne stacje lPG, terminale i bazy prze-
ładunkowe lPG, armatura i osprzęt do cystern do transportu lPG, 
urządzenia do napełniania butli gazowych, pełna gama urządzeń do 
lPG: pompy, sprężarki, przepływomierze, zawory itd.
projektowanie i unowocześnianie obiektów gazowych.

AUREX lPG is the company with the Polish capital. Company was 
established in 1993. From beginning of its activity it participates 

actively in organization and development of lPG market in Poland 
and operates on the European markets and FSU markets.
The main activity field of Aurex lPG is assembling, supply and ser-
vicing of technological equipment involved with storage, transporta-
tion and distribution of lPG, natural gas and liquid fuels.
We offer: complete automotive lPG filling stations, lPG terminals 
and depots, lPG cylinders’ filling equipment, components for lPG 
delivery trucks, lPG pump and compressor units, designing and up-
grading services.
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OPEL LPGTEC DLA BIZNESU

OSZCZĘDZANIE JESZCZE NIGDY
NIE BYŁO TAK ATRAKCYJNE.

www.opel.pl  Opel Leasing Opel Business Services

Zużycie paliwa oraz emisja CO2: Corsa 1.0 – 5,0 l/100 km, CO2 – 117 g/km; Opel Astra 1.4 – 6,3 l/100 km, CO2 – 147 g/km; Opel Insignia 2.0 CDTI – 4,4l/100 km,
CO2 – 116 g/km (wg dyrektywy 80/1268/ECC, 2004/3/EC, cykl mieszany). Samochody widoczne na zdjęciu mogą zawierać wyposażenie dostępne za dopłatą.
Informacje na temat złomowania samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu dostępne są pod adresem internetowym www.opel.pl

Zalety instalacji LPGTEC:
  Wzmocnione zawory i gniazda zaworów, wysoka odporność termiczna
  Elementy instalacji perfekcyjnie zintegrowane z samochodem
  2-letnia gwarancja producenta, fabryczna jakość Opla 
  Wspólny przegląd samochodu i instalacji, co 30 000 km lub 1 rok
  Obsługa we wszystkich Autoryzowanych Serwisach Opla, pewność fachowej obsługi

Modele Opla z fabryczną instalacją LPGTEC.
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A AutO GAz HOLAnDiA
BIURO HANDLOWE      
ul. Warszawska 13                                                              
32-086 Węgrzce – Poland        
tel. +48 (12) 285-03-93                                  
biuro@autogazholandia.pl        

MONTAŻ I SERWIS
ul. C6 nr 3 
32-086 Węgrzce
tel. +48 (12) 285-83-01
serwis@autogazholandia.pl

CZEŚCI ZAMIENNE
ul. C6 nr 3 
32-086 Węgrzce 
tel. +48 (12) 285-83-01
sklep@autogazholandia.pl

www.autogazholandia.pl
www.holenderskielpg.com.pl
www.sklep-lpg.com

Firma Auto Gaz Holandia – wiodący dystrybutor holenderskich 
samochodowych systemów lPG i CNG międzynarodowej gru-

py MTM srl. W ofercie jest dystrybucja i serwis systemów AG SGI 
III i  AG EZ. Ich zaletą jest prostota montażu oraz niezawodność 
w użytkowaniu. Nasza Firma prowadzi serwis i dystrybucję fabrycz-
nych systemów AG – Koltec-Necam – Impco.  
W ofercie tak jak w roku poprzednim proponujemy zapoznać się 
ze specjalistycznym urządzeniem renomowanej firmy Motor Sistem 
do bezdemontażowego czyszczenia wtryskiwaczy lPG i CNG oraz 
cała gama środków chemicznych do ochrony i konserwacji syste-
mów lPG i CNG.
Nowością w naszej tegorocznej ofercie są systemy JTG-HP do bez-
pośredniego wtrysku gazu firmy ICOM srl, której jesteśmy wyłącz-
nym dystrybutorem na Polskę i Europę Wschodnią.

Auto Gaz Holandia – the leading distributor of Dutch automotive 
lPG and CNG systems of international group MTM srl. In offer 

we have a distribution and service of  AG SGI III and AG EZ systems. 
The advantage of the system is the simplicity of installation and reli-
ability in operation. Auto Gas Holandia also conducts service and 
distribution of dedicated systems like AG – Koltec-Necam – Impco.
This year also you can be familiar with a special unit from Motor 
Sistem company to clean the lPG and CNG injectors without, and 
a range of chemicals for the protection and maintenance of lPG 
and CNG systems.
The novelty in our offer this year is direct injection system JTG-HP 
produced by ICOM srl that we distribute in Poland and Western  
Europe.

AutO MOtO SerwiS
Wydawnictwo
Instalator Polski Sp. z o.o.  
al. Komisji Edukacji Narodowej 95  
02-777 Warszawa – Poland

„Auto Moto Serwis” jest ogólnopolskim czasopismem fachowym 
skierowanym do właścicieli warsztatów samochodowych, zaj-

mujących się naprawą i diagnostyką pojazdów. Miesięcznik ukazuje 
się od 1993 r. (od 1999 r. w ZKDP)
Z informacji prezentowanych na łamach czasopisma korzystają me-
chanicy, diagności, mechatronicy, blacharze i lakiernicy. Współpra-
cując ze specjalistami czasopismo przedstawia nowe urządzenia 
wprowadzane na rynek, technologie napraw i produkty niezbędne do 
funkcjonowania nowoczesnego warsztatu samochodowego. Szeroki 
zakres prezentowanej tematyki pozwala adresować czasopismo do 
wszystkich osób, które interesują się techniką motoryzacyjną.
Redakcja „Auto Moto Serwisu” jest pomysłodawcą i współorganiza-
torem ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej skierowa-
nej do uczniów szkół średnich o profilu samochodowym. Olimpiada, 
rozgrywana corocznie od 1999 r., została objęta patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej, a patronat merytoryczny sprawuje Wydział Sa-
mochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. 
Uzupełnieniem „Auto Moto Serwisu” jest czasopismo „Poradnik Serwi-
sowy”, którego jeden numer poświęcony jest konkretnemu tematowi. 
Zawiera wiele praktycznych informacji z dziedziny budowy i diagnostyki 
poszczególnych podzespołów samochodu. Ukazuje się od 2001 r.

Auto Moto Serwis – nation-wide, professional magazine dedicated 
to owners of garages providing repairs and diagnostic of vehicles. 

Information presented in this magazine are used by engineers, diagno-
stic specialists, mechatronics specialists, panel beaters and painters. 
This magazine – cooperating with specialists – presents new equip-
ment introduced on the market, technologies applied in repairs and 
products necessary for operation of the modern garage. 
“Auto Moto Service” Editorial Office is the originator and co-organi-
zer of the nation-wide Automotive Technique Olympics addressed 
to pupils of secondary schools with automotive specialization. This 
contest, organized annually from 1999, was covered by the hono-
rary patronage of the Minister of National Education, and practical 
patronage is hold by the Faculty of Motor Vehicles and Heavy Ma-
chinery in Warsaw University of Technology. “Auto Moto Serwis” has 
been published from 1993.
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wybierz sprawdzonego dostawcę LPG

weź udział w Programie „Namalujemy Ci ”

odmień wizerunek swojej stacji

Do wygrania - systemy identyfikacji wizualnej pod marką 
Szczegóły na www.orlengaz.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Centrum Obsługi Klienta 801 100 100  
(połączenia z telefonów komórkowych 24 365 72 72)
orlengaz@orlengaz.pl
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A
AutO CHrOBOK  
ul. M. C. Skłodowskiej 2
41-947 Piekary Śląskie – Poland
www.autochrobok.com.pl 
sebastian@autochrobok.com.pl

Firma Auto Chrobok działa nieprzerwanie od 1997r. Naszym pod-
stawowym profilem jest sprzedaż narzędzi znanych i uznanych 

na świecie marek BOXO oraz MANNESMANN. Oferowane przez 
nas w pełni profesjonalne narzędzia i wyposażenie warsztatów mar-
ki BOXO doceniło już wielu zawodowych mechaników, stacji serwi-
sowych oraz centrów obsługi pojazdów. Gwarantujemy najwyższą 
jakość oraz niezawodność naszych produktów. 

Auto Chrobok operates since 1997. Our basic profile of activ-
ity is sales of tools made by renowned world brands: BOXO 

and MANNESMANN. We offer fully professional tools and garage 
equipment by BOXO recognized by many professional mechanics, 
service garages and car repair centres. Top quality and reliability 
guaranteed. 

AutO-GAz CentruM 

ul. Chorzowska 11 a
26-600 Radom – Poland
tel. +48 (48) 322-27-20
fax +48 (48) 322-27-32 
www.agcentrum.pl
agc@agcentrum.pl

Auto-Gaz Centrum jest jednym z wiodących producentów 
i dystrybutorów profesjonalnych samochodowych instalacji ga-

zowych. Z okazji 15 lat-lecia swojej działalności firma wprowadziła 
na rynek innowacyjny i zaawansowany technologicznie sterownik 
ZENIT PRO. W swojej ofercie firma posiada kompletne zestawy 
lPG/CNG, reduktory, wtryskiwacze, wielozawory, zbiorniki oraz 
pełen asortyment elementów potrzebnych do montażu instalacji 
gazowej. Dzięki wieloletniej współpracy z firmami włoskimi oraz 
stałemu powiększaniu oferty, Auto-Gaz Centrum zdobyła uznanie 
zarówno na rynku polskim jak i na rynkach światowych. Obecnie 
firma eksportuje swoje towary do ponad 30 krajów na całym świe-
cie. Auto-Gaz Centrum jest właścicielem marek ZENIT, COMPACT, 
ZENIT PRO.

Auto-Gaz Centrum is one of the leading manufacturers and re-
sellers of professional autogas systems. To celebrate the com-

pany’s 15th anniversary we introduced an innovative and advanced 
ZENIT PRO controller. The company also offers complete lPG/CNG 
fuel systems, pressure reducers, injectors, multi-valves, gas cylin-
ders and a complete assortment of elements required for the in-
stallation of autogas systems. Thanks to our long term cooperation 
with Italian companies and constant development of our product 
portfolio Auto-Gaz Centrum is recognised both in the national and 
worldwide markets. Currently the company exports its products to 
over 30 countries around the world. Auto-Gaz Centrum is the owner 
of the brands ZENIT, COMPACT, ZENIT PRO.

AutOeLeKtrO 

ul. Górczewska 226a/15 
01-460 Warszawa – Poland 
tel. 508-731-253, 515-000-999 
www.autoelektro.eu
biuro@autoelektro.eu

AutoElektro  jest miesięcznikiem poświęconym elektromechani-
ce i elektronice samochodowej, adresowanym do warsztatów 

branży samochodowej w Polsce. Pierwszy numer AutoElektro uka-
zał się we wrześniu 2000. Integralną częścią każdego numeru są 
szczegółowe i przystępnie sporządzone  schematy układów elek-
trycznych, oraz  układów wtryskowo-zapłonowychposzczególnych 
marek samochodów, wzbogacone dokładnymi ilustracjami.
Czytelnik znajdzie także artykuły szkoleniowe, omawiające zagad-
nienia, z którymi użytkownicy samochodów i warsztaty naprawcze 
mogą się w niedalekiej przyszłości zetknąć, prezentowane przez 
grono naszych autorów, niekwestionowanych autorytetów w dzie-
dzinie elektroniki samochodowej, nauczycieli i wykładowców aka-
demickich, konstruktorów sprzętu diagnostycznego, prowadzących 
szkolenia dla serwisów samochodowych.

AutoElektro monthly magazine is dedicated to elektromechanics 
and car electronics. In Poland it has been since September 2000. 

Currently AutoElektro is widely read by workers of car workshops 
dealing with: car elektromechanics and electronics, car diagnostics, 
general and after-crash car repairs , installation of car protection sys-
tems, phone car systems and air-condition. AutoElektro is also read 
by producers of tool and diagnostic equipment, students of mechan-
ics schools.
The cover story of each AutoElektro is a detailed, reader-friendly 
electrical car diagram and the injection-ignition systems of particu-
lar cars, supported by detailed drawings. Furthermore AutoElektro 
presents the solution of untypical car diagnosis problem.
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Powering Transporation.

Driving change.

Westport is the global leader in alternative fuel and low emissions technologies that 

allow high-performance, fuel-efficient internal combustion engines to run on gaseous 

fuels such as natural gas, biomethane, and propane. We work with global automotive 

leaders to integrate our technologies into their engines and to explore future commercial 

opportunities for clean vehicles. The Westport group of companies offers a wide range of 

natural gas solutions for transportation and industrial applications, ranging from passenger 

cars to mine haul trucks. 

For more information, visit our website at www.westport.com, or follow us on Twitter  

@WestportDotCom.

www.westport.com

ZENIT PRO DIESEL

INPRO
2013
A w a r d
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A
AutOGAS JOurnAL
 
Markgrafenstraße 3 
33602 Bielefeld 
Deutschland – Germany 
tel. +49 521 525 13 10 
fax +49 521 525 13 11 
www.autogas-journal.de 
m.steffan@autogas-journal.de 

„AutoGas Journal” jest jedyną ogólnodostępną niemiecką 
publikacją konsumencką poświęconą najbardziej popular-

nemu alternatywnemu źródłu zasilania pojazdów, jakim jest gaz 
skroplony (lPG). Magazyn informuje o niemieckich i europejskich 
rozwiązaniach dotyczących instalacji gazowych i skierowany jest 
głównie do kierowców pojazdów zasilanych gazem skroplonym 
(lPG) oraz osób zainteresowanych tym tematem, a także do: za-
kładów gazowych, importerów gazu, stowarzyszeń, przedstawicieli 
władz publicznych, producentów oraz importerów samochodów, 
instytutów badawczo-inżynieryjnych oraz uniwersytetów. „AutoGas 
Journal” nawiązuje do wielu tematów, którymi interesują się kierow-
cy pojazdów zasilanych gazem skroplonym i stanowi doskonałe 
forum pozwalające na dyskusje na temat usług i produktów obec-
nych na rynku, przynosząc tym samym korzyści dla użytkowników 
końcowych (B do C). Reklamy umieszczane w magazynie „Auto-
Gas Journal” docierają do osób podejmujących odpowiednie de-
cyzje, a także do osób na stanowiskach kierowniczych w fabrykach 
maszyn (B do B).

The “AutoGas Journal” is the only german consumer and popu-
lar magazine for the alternative fuel no.1 lPG. The newsletter 

appears in the 5th born and informed especially lPG drivers and 
other interested parties, as well as gas plants, gas plants impor-
ters, associations, public authorities, car manufacturers and im-
porters, also the technical research institutions and universities of 
all relevant topics for the leading german and european alternative 
fuel. The “AutoGas Journal” offers a wide range on topics that ap-
peals to the lPG driver, the ideal forum targeted to all services and 
products in present and without losses due to the end user (B to 
C). With a advertising in the magazine everyone can also reach 
decision makers and managers in the equipment manufacturing 
companies (B to B).

AutOMOtive-COnneCtOrS 
Skwer Kościuszki 15
81-370 Gdynia – Poland
tel. +48 (58) 732-71-62
fax +48 (58) 732-71-64
www.automotive-connectors.pl
sale@automotive-connectors.pl

Automotive Connectors jest firmą specjalizującą się w dosta-
wach elementów osprzętu elektrycznego typu AUTOMOTIVE. 

Trzon naszej oferty stanowią wysokiej jakości złącza, znajdujące 
zastosowanie w systemach lPG, modułach ECU i wiązkach prze-
wodowych. Nasze komponenty podlegają testowaniu zgodne-
mu z USCAR. Spełniają wszelkie wymagane normy europejskie. 
Wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Oferujemy złącza 
takich producentów jak YAZAKI, AMP, SUMITOMO, KET. Wzory 
są zgodne z prawem patentowym. Naszymi klientami są najwiek-
si producenci systemów lPG pochądzący z Polski, jak również 
z  Włoch, Holandii, Turcji i Anglii. Elastyczność dostaw, wysoka 
jakość, oraz bezkonkurencyjne ceny czynią z Automotive Connec-
tors idealnego partnera w biznesie.

Automotive Connectors is a company which is specialize in de-
livery of electric equipment for automotive branch producers. 

The core of our offer is a high quality connectors which are used 
in lPG systems, ECU modules and WIRE HARNESS. Our com-
ponents are tested according to USCAR. They meet all European 
standards. They are made from best quality materials. We offer 
connectors such producers like YAZAKI, AMP, SUMITOMO and 
KET. Models are in accordance with the patent law. Our clients 
are the greatest producers of lPG systems from Poland as well 
as from Italy, Netherlands, Turkey and England. The flexibility of 
delivery high quality and unbeatable prices makes us a perfect 
business partner.
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PEŁNA OFERTA  
TANKOWANIA CNG

ASF    tel. +48 609 407 470    www.asf.net.pl

DORADZTWO I SERWIS

ASF.indd   1 2013-02-19   14:03:41

PALACAR | ul. Cmentarna 21, 26-110 Skarżysko Kamienna
T: (41) 252 57 55 |T: (41) 252 57 55 |  W: www.palacar.pl 

o/Częstochowa
ul. Warszawska 102
42-200 Częstochowa
Tel. (34) 360 40 35

o/Kielce
ul. Tarnowska 50 a
25-119 Kielce
Tel. (41) 361 65 08

o/Kraków
ul. Wańkowicza198/2
31-752 Kraków
Tel. (12) 418 02 19

o/Łódź
ul. Szczecińska 81
91-222 Łódź
Tel. (42) 682 38 95

o/Mysłowice
ul. Obrzeżna Północna 16b
41-400 Mysłowice
Tel. (32) 225 07 24

o/Radom
ul. Warszawska 93E
26-600 Radom
Tel. (48) 333 26 96

REDUKTORY DEDYKOWANE DO TWOJEGO SAMOCHODU

TURBO TURBO
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wyDAwniCtwO 
teCHnOtrAnSFer
 
pl. Nowy Targ 28/16 
50-141 Wrocław – Poland 
tel. +48 (71) 712-57-95  
fax +48 (71) 343-35-41  
www.e-autonaprawa.pl 
autonaprawa@technotransfer.pl

AUTONAPRAWA  –  multimedialna platforma wymiany informacji 
technicznych i biznesowych, przeznaczona dla polskich profesjo-
nalistów warsztatowego zaplecza motoryzacji.

AUTONAPRAWA Miesięcznik Branżowy
Zawartość: światowa technika w polskim warsztacie, praktyczna wie-
dza o naprawach pojazdów, nowości techniczne, rynkowe i organi-
zacyjno-prawne, aktualne realia i trendy rynku, motoryzacja wczoraj, 
dziś i jutro. Dostępny w: systemie dystrybucji sterowanej egzempla-
rzy drukowanych bezpłatnej prenumeracie wersji online

AUTONAPRAWA Internetowy Serwis Branżowy 
Na stronie: www.e-autonaprawa.pl m.in.: obszerny i uporządkowa-
ny zbiór bogato ilustrowanych publikacji dotyczących serwisowania, 
diagnozowania i napraw pojazdów; branżowe aktualności, nowości 
rynkowe, porady praktyczne, encyklopedia motoryzacyjna; księgar-
nia online prowadzona we współpracy z Wydawnictwami Komunika-
cji i Łączności; comiesięczne konkursy z nagrodami.

AUTONAPRAWA is a business magazine addressed to specialists 
of various technical, commercial and managerial branches included 
in the service base of automotive business.
Each issue of the magazine includes, among others: a complex re-
view of actual product offers for automotive, background area and 
a comprehensive article presenting, the state-of-the-art in particular 
service specialisations, current information on technical and market 
news, forthcoming, regulations and events important for our business 
in Poland and worldwide, opinions and reflections of leading repre-
sentatives of Polish automotive sector.

The Publisher has at his disposal a detailed and completely
verified address-database including over 20 000 independent
business units.

MieSięCzniK  
AutO ServiCe MAnAGer 
FirMA MB MeDiA
 
ul. Altowa 6 
02-386 Warszawa – Poland
tel. +48 (22) 867-27-55
fax +48 (22) 824-70-16
www.autoservicemanager.pl 
biuro@mbmedia.pl 

Auto Service Manager to nowoczesny ogólnopolski miesięcz-
nik o charakterze B2B, skierowany do właścicieli i managerów 

warsztatów samochodowych zarówno sieciowych jak i niezależnych 
– czyli osób podejmujących decyzje w zakresie inwestycji, moderni-
zacji, wyposażenia i zaopatrzenia warsztatów. Czytelnikami miesięcz-
nika są także producenci i dystrybutorzy związani z rynkiem motory-
zacyjnym. Nakład  to 9 tys. egzemplarzy. W publikacjach informujemy 
o zagadnieniach z zakresu: wyposażenia, zaopatrzenia oraz zarzą-
dzania nowoczesnym warsztatem, napraw mechanicznych, napraw 
blacharsko-lakierniczych i serwisu diagnostycznego. W miesięczniku 
można znaleźć opinie ekspertów i specjalistów dotyczące prawa oraz 
nowości i trendów na rynku usług motoryzacyjnych. Redakcja pozo-
staje w stałym kontakcie z czytelnikami. 
Zapraszamy na stronę www.autoservicemanager.pl

Auto Service Manager is a modern, national, monthly B2B ma-
gazine directed to owners and managers, who are the decision 

makers on investments, modernization, equipment, and supplies of 
both network and independent garages. The readers of the periodical 
include also the producers and distributors working on the automoti-
ve market. Circulation equals 9000. In our publications, the following 
aspects are discussed: equipment, supplies, modern garage mana-
gement, mechanical repair, tinner and varnish works and diagnostics 
service. In the magazine, the opinions of experts and specialists re-
garding the law as well as the news and trends on the automotive 
services market can be found. The publishing house remains in the 
constant contact with the readers.
Please visit our official website: www.autoservicemanager.pl
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Beijing Tianhai  
indusTry Co., LTd.
 
No. 9 North Tianying Road  
Chaoyang District 
Beijing 100121 P.R. – China
tel. +86 10 873 910 08
fax +86 10 673 640 70
www.btic.cn
nis@btic.com.cn

Beijing Tianhai Industry Co., Ltd. posiada kwalifikacje do projek-
towania i produkcji różnych rodzajów wysokociśnieniowych butli 

gazowych do poziomu ciśnienia B1, B2, B3, A1, C3, D1, D2. Obecnie 
dzięki siedmiu profesjonalnym bazom produkcyjny BTIC może pro-
dukować przemysłowe butle gazowe, spawane butle z izolacją, butle 
do rozpuszczonego acetylenu, butle przeciwpożarowe, butle CNG  
i LNG do pojazdów, itp. 
Produkty firmy BTIC są stosowane w szerokim spektrum zastosowań 
w przemyśle chemicznym, pożarowym, petrochemicznym, energe-
tycznym, budownictwie miejskim, przetwórstwie spożywczym, me-
talurgii, mechanice i elektronice. Dzięki doskonałej jakości, szybkim 
dostawom i doskonałemu serwisowi, oferujemy najlepsze rozwiąza-
nia do przechowywania i transportu gazu.

Beijing Tianhai Industry Co., Ltd. is qualified for designing and 
manufacturing various kinds of high pressure gas cylinders 

with pressure level B1, B2, B3, A1, C3, D1, D2. Presently, with seven 
professional manufacturing bases BTIC can produce industrial gas 
cylinder, welded insulated cylinder, dissolved acetylene cylinder, fire- 
fighting cylinder, vehicle- used CNG cylinder and LNG cylinder, etc. 
BTIC’s products serve a wide application in chemical industries, fire 
fighting, petroleum industries, energy, city construction, food pro-
cess, metallurgy, mechanics and electronics. With excellent quality, 
prompt delivery and excellent service, we are the best solution for 
Gas Storage and Transportation.

Phu Car-gaz
 
ul. Pokrzywno 5, Dz. 30 
61-315 Poznań – Poland 
tel. +48 (61) 872-65-20 
www.car-gaz.pl
info@car-gaz.pl

Firma Car-Gaz jest producentem zaawansowanych systemów 
alternatywnego zasilania do silników diesla SOLARIS DIESEL. 

Od czasu pojawienia się na rynku system zyskał sobie wielu zwo-
lenników, zarówno wśród kierowców jak i właścicieli firm transpor-
towych, którym przynosi znaczne oszczędności w kosztach pali-

wa. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się także ze strony 
użytkowników pojazdów typu SUV i terenowych, których celem jest 
podniesienie mocy i polepszenie parametrów silnika. Instalacja 
posiada homologację 67R, objęta jest homologacją Ministerstwa 
Infrastruktury dla wszystkich kategorii pojazdów, w tym ADR. 
Firma Car-Gaz oferuje również systemy autogazu do pojazdów ben-
zynowych SOLARIS DYNAMIC, z zaawansowaną elektroniką, za-
pewniającą oszczędność i bezproblemową eksploatację.

Car-Gaz company is a manufacturer of SOLARIS DIESEL sys-
tem – advanced alternative fuel supply for diesel engines. In-

stallation gained many admirers since the system was introduced 
to the market. It is appreciated among drivers as well as transport 
company owners for its significant contribution to savings in fuel 
costs. Also SUV and off-road vehicle users become more intere-
sted in SOLARIS DIESEL applications, in order to gain power and 
improve engine performance. Installation is granted with approval 
pursuant to Regulation 67 and homologations from Polish Ministry 
of Infrastructure for every vehicle type, including ADR. 
What is more Car-Gaz offers autogas system SOLARIS DYNAMIC 
 for petrol cars. It offers advanced electronics for safety and easy 
operation.

CarBon gmBh
 
Haldenhöfe 3
78253 Eigeltingen – Germany
www.carbon.ag
Info-polska@carbon.ag

Matuesz Gawroniuk  
Dyrektor ds Sprzedaży na Polskę 
tel. +48 536 594 477 
www.carbon.ag 
www.miracle-europe.com
info-polska@carbon.ag 

Carbon GmbH – jesteśmy jednym z największych na świecie do-
stawców nowoczesnego sprzętu do napraw blacharskich.

Oferujemy innowacyjne technologie i kompleksowe rozwiązania 
napraw karoserii samochodowych technikami Clever i Smart Repa-
ir oraz jedyny na rynku Alurepair z przeznaczeniem do napraw alu-
miniowych części karoserii. Technologia Carbon zyskała na świecie 
akceptację największych koncernów samochodowych z VW, Audi, 
Mercedesem, Renault i Oplem na czele.
W związku z ekspansją na rynek polski firma Carbon stworzyła uni-
kalny projekt, do którego zaprasza  autoryzowane serwisy i duże 
stacje naprawcze. Dajemy Państwu  okazję do stworzenia nowej 
gałęzi w biznesie automitve. Podstawowymi zaletami projektu Car-
bon Prestige Group jest wyposażenie Państwa warsztatu w kom-
pleksowy pakiet narzędzi do naprawy karoserii,  unikalną koncep-
cje marketingową oraz profesjonalny system szkoleń, co pozwoli 
Państwu szybko zamortyzować inwestycje i osiągnąć pozycje lide-
ra  w Państwa  regionie.

cng.auto.pl 
Najlepszy portal CNG w Europie 

Środkowej! 

 Wiadomości i informacja o rynku 
CNG/LNG 

 Promocja CNG w Polsce  

 Opisy technologii tankowania CNG/LNG 

 Lokalizator stacji CNG w Polsce i Europie 

 Katalog pojazdów CNG 

 Pomoc ekspertów rynku CNG 

 CNG Forum – dyskusje użytkowników 

Partnerzy Portalu cng.auto.pl 
Kontakt 
www: cng.auto.pl, cng.auto.pl/forum 

Telefon: +48 883 244 021,  

+48 790 533 121 

E-mail: biuro@cng.auto.pl 

Poznaj oszczędności i ekologię płynące z metanu! 
Wybierz sprężony gaz ziemny do zasilania pojazdu! 
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Carbon GmbH from Germany and its international distribution 
Miracle Europe GmbH are the leading suppliers of car body 

repair solutions. The product portfolio combines high-quality to-
ols, efficient training, extensive repair know-how and effective 
marketing support into unique car body repair concepts. Among 
the main products are the well-known Miracle car body repair 
solution, the globally unique, patented AluRepair system, gluing 
technology as well as tools for paintless dent repair (PDR) and 
special tools for car body repairers and garages. The Miracle and 
AluRepair repair solutions are generally accepted as the Bench-
mark for professional and economic body repair. 

 

Cavagna grouP
 
Via Stattale 11, 11/13
Frazione Ponte San Marco  
25011 Calcinato – Brescia – Italy
tel. +39-030-9663-111
fax +39-030-9969-014
www.cavagnagroup.com 
info@cavagnagroup.com

Firma Cavagna Group jest wiodącym na światowych rynkach 
producentem Sprzętu oraz instalacji do Przechowywania oraz 

Kontroli Gazów Sprężonych. Grupa polega na ośmiu jednostkach 
wytwórczych we Włoszech oraz sześciu innych za granicą. Efek-
tywna sieć dystrybucji pozwala na obsługę ponad 110 krajów na 
całym świecie. Doświadczenie oraz niezawodność produktów 
prowadzi do długotrwałej współpracy z Firmami Naftowymi, pro-
ducentami zbiorników gazów sprężonych oraz OEM urządzeń ga-
zowych. Produkty firmy Cavagna Group są rozpoznawane przez 
większość uznanych zarówno krajowych jak i międzynarodowych 
przedstawicielstw.

The Cavagna Group is a world’s leading manufacturer of Equip-
ment and fittings for Compressed Gases Storage and Control. 

The Group relies on eight  production units in Italy and six others 
abroad. The efficient distribution network allows to deal with more 
than 110 countries worldwide. The experience and the products’ 
reliability have lead to long lasting co-operations with Oil Compa-
nies, producers of compressed gases containers and OEM of gas 
appliances. Cavagna Group products are acknowledged by most 
recognized national and international standard agencies.

CerTooLs ®
 
ul. Wspólna 23 B
95-200 Pabianice – Poland
tel. +48 (42) 227-07-57
fax +48 (42) 227-56-55
www.certools.pl
certools@certools.pl

Firma Certools jest producentem filtrów do samochodowych in-
stalacji LPG i CNG. W aktualnej ofercie znajdują się nowe typy 

filtrów do aut  gdzie filtracja odbywa się za pomocą nowatorskiego 
materiału – Bulprenu, który oprócz separowania pyłów pochłania 
również olej. Wprowadziliśmy także nowe filtry LPG do wózków wi-
dłowych oraz na butle 11 kilogramowe stosowane w kamperach, 
przyczepach kempingowych i kuchenkach gazowych. 
Firma Certools powstala w 1989 r. na bazie wieloletnich doswiad-
czen wyspecjalizowanej kadry. Pozwolilo to na uzyskanie stabilnej 
pozycji na rynku w branzy samochodowej i paliwowej. Od wielu lat 
współpracuje z największymi firmami produkującymi i montującymi 
samochodowe systemy gazowe.

The Certools company is a producer of filters for LPG and CNG 
car installations. There are new types of filters In our offer for cars 

with new filtration material – BULPREN which is able to separate 
dust as any other but additionaly absorb motor oil. We introduce 
also new type of LPG filters for Fork Lift trucks and 11 kilograms gas 
bottle used to campers, caravans and gas stoves.
The Certools company came into being in 1989 on the base of 
many years of experience of specialised staff. It enabled to attain 
stable position in the market in the automotive and fuel industries. 
For many years the company has been cooperating with biggest 
companies manufacturing and assembling car gas systems.
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фAБPИKA PEЗИHOBЫX ШЛAHГOB И ПЛACTMACC 
RUBER AND PVC HOSES PRODUCING COMPANY

Węże przeznaczone do samochodowych instalacji   
gazowych LPG / CNG

Hoses assigned to car LPG / CNG systems

Шланги назначенные к автомобильным газовым  
оборудованиям LPG / CNG

32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 100

Promotion Departament/Oтдeл Mapкетинга

tel./fax: +48 32 647 26 16
mobile: +48 606 73 88 49
e-mail: marketing@fagumit.com.pl

www.fagumit.com.pl

ECE 67 / ECE 110

fagumit 2.indd   1 2013-02-19   14:08:35
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CharT Ferox
 

Ustecka 30 
Decin 5, CZ – 405 30 – Czech Republic
tel. +420 412 507 343
fax +420 412 507 297
www.chart-ferox.com
www.chartlng.com
ferox-sales@chart-ind.com

Flow Instruments GmbH
Heiligenstock 34 c-f  
Solingen, DE – 42697 – Germany  
tel. +49 212 7005-0  
fax +49 212 7005-55
www.flow-instruments.de 
flow.info@chart-ind.com 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH
Am Mooshof 13 – 18
Goch, D – 47 574 – Germany
tel. +49 28 23 328-0
fax +49 28 23 328 – 75
info@gofa.de 
www.gofa.de 

Firma Chart Europe dysponuje szeroką ofertą najnowocze-
śniejszych rozwiązań kriogenicznych produkowanych w wielu 

zakładach. Nasza oferta LNG obejmuje cały łańcuch produk-
tów LNG: cysterny do przewozu LNG i LPG produkowane przez 
Gofa GmbH wyposażone w unikalne układy pomiarowe produkcji 
Flow Instruments GmbH, samochodowe stacje tankowania LNG/
LCNG, zbiorniki paliwa do samochodów, autobusów i statków, 
terminale wielofunkcyjne, instalacje satelitarne ze zbiornikami krio-
genicznymi o pojemnościach do 1 000 000 litrów, zbiorniki wielo-
funkcyjne ISO, a także systemy do przechowywania rezerw gazu. 
Firma Chart Ferox zapewnia klientom pełne wsparcie techniczne, 
zdolności produkcyjne i serwisowe, skutecznie i z najwyższą ja-
kością.

Chart Europe has a wide portfolio of state-of-the-art cryogenic 
solutions produced in multiple facilities. The company’s LNG 

program includes complete small scale LNG chain, LNG and LPG 
Trailers manufactured in Gofa GmbH provided with unique Flow 
Instruments GmbH measurement system, LNG/LCNG vehicle 
fueling stations, fuel tanks for vehicles, buses and ships, multi-
functional terminals, satellite plants with cryogenic vessels up to 
1 000 000 litres, ISO intermodal containers, as well as gas supply 
back-up and peak-shaver systems. Chart Ferox is able to supply 
complete engineering support, production and service capabilities 
to customers effectively and in high quality. 

zakŁady aParaTury 
ChemiCznej „ChemeT”
42-600 Tarnowskie Góry 
ul. Sienkiewicza 47 – Poland
tel. +48 (32) 393-31-92
fax +48 (32) 393-33-00
tel. +48 693 437 374
www.chemet.com.pl 
lpg@chemet.com.pl

CHEMET S.A. – Jeden z wiodących w Europie producentów 
ciśnieniowych zbiorników stacjonarnych i transportowych na 

gazy skroplone – m.in. LPG, LNG, LIN, LOX, LAR, chlor, amoniak 
i  środki chłodnicze. CHEMET realizuje kompleksowe wykonaw-
stwo i montaż instalacji oraz zbiorników LPG, a także kompletnych 
instalacji kriogenicznych/stacji satelitarnych dla LNG oraz dla ga-
zów atmosferycznych. Począwszy od roku 2012 Spółka oferuje 
oprócz zbiorników do cystern kolejowych kompletne nowoczesne 
wagony cysterny do przewozu LPG o pojemności 112 m3.
Wszystkie zbiorniki stacjonarne posiadają znak CE na zgodność 
z  dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/WE, a zbiorniki transportowe 
posiadają znak na zgodność z nową dyrektywą TPED 2010/35/WE.

CHEMET S.A. – One of the leading European manufacturers of 
stationary and transportable pressure tanks and vessels for 

liquefied gases such as LPG, LNG, LIN, LOX, LAR, chlorine, am-
monia and refrigerants. CHEMET offers the turn-key execution of 
LPG installations and tanks as well as cryogenic satellite stations 
for LNG and atmospheric gases. In 2012 the Company introduced 
to its product portfolio a completely new type of a modern 112 m3 

railroad tank cars for LPG.
All stationary tanks are CE-marked in accordance with the PED 
97/23/EC and all transportable vessels are Π– marked in accordan-
ce with the new.
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Chongqing rong  
ao auTo ParTs 
The District of Chongqing Kowloon  
Park Cloud Lake Road No 3 – China
tel. +86-23-68039398
fax +86-23-68039359
www.cqracng.com
cqracng@126.com

Firma została założona w sierpniu 2006 r. Podstawowa gałąź 
działalności to produkcja gazu LPG do samochodów jako firma 

Chongqing. Oferujemy szeroki wybór produktów za pośrednictwem 
biur sprzedaży w Shandong, Xinjiang i Yinchuan. Wśród naszych 
klientów jest wiele dobrze znanych marek. Nasza firma cieszy się 
doskonałą reputacją w Chinach. 
Obecnie koncentrujemy się na produkcji i sprzedaży gazu, planuje-
my integrację na szeroką skalę.

The company was established in 2006 August, the enterprise 
to gas automobile industry of Chongqing as the basis, has in 

Shandong, Xinjiang, Yinchuan set up a sales company, a wide ran-
ge, there are many well-known company to order our products, in 
China has a great reputation. 
At present our company in the main parts of gas is set production 
and sales in one, plan to the integration of wide range.

Cng ParT  
(Cngauge)
No.1245,Deya Rd, Kaifu Dist, Changsha City 
Hunan Province – China
tel. +86-731-85781223
fax +86-731-89826986
www.CNGauge.com
CNGauge@CNGauge.com 
 

CNGauge to profesjonalny producent zaworów i czujników do 
CNG. Nasza marka cieszy się uznaniem wielu klientów, a także 

głównych światowych producentów instalacji LPG. Dzięki zdolności 
do projektowania i badań nad produktami możemy realizować za-
mówienia specjalne naszych klientów. Nasza firma posiada certyfi-
kat zgodności z normą ISO 9001 oraz certyfikat R110.

CNGauge is professional manufacturer of CNG gauges and sensors. 
Our brand has been accepted by most customers, including main 

kit manufacturers in the world. We have capacity in new product design 
and development; we can make special products according to custo-
mers’ requirements. We are ISO9001 certificated and R110 approved.

Czakram
ul. Dojazd 1  
33-100 Tarnów – Poland 
tel. +48 (14) 627-13-50  
www.czakram.pl 
czakram@czakram.pl

CZAKRAM Jacek Okoński Sp. J. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Dojazd 1 jest 
wyłącznym przedstawicielem na Polskę włoskiego koncernu MTM będącego 
światowym liderem w produkcji instalacji gazowych do samochodów marki 
BRC. W branży AUTO-GAZ działamy od 1993 roku, będąc jednocześnie 
jedną z najdłużej działających w Polsce firm branży LPG. Jesteśmy posia-
daczem homologacji na sposób montażu instalacji gazowych LPG, jak też 
homologacji dotyczącej zasilania gazem ziemnym sprężonym CNG. Jeste-
śmy wiodącą firmą w sprzedaży instalacji gazowych w Polsce. Mamy przed-
stawicieli handlowych w każdym z województw oraz sieć trzynastu hurtowni. 
Zaopatrujemy około 1300 zakładów będących w  sieci dealerskiej, z terenu 
całej Polski. Jako jedyna firma działająca w branży LPG wprowadziliśmy sys-
tem Gwarancji Ogólnopolskiej ASSISTANCE, który dopuszcza  możliwość 
serwisowania i naprawy instalacji gazowej z dala od zakładu montażowego. 
Posiadamy certyfikat ISO 9001 na sprzedaż, montaż oraz serwis  samocho-
dowych instalacji gazowych. W swojej ofercie posiadamy urządzenia do 
wszystkich typów samochodów, począwszy od samochodów z jedno- i wie-
lopunktowym wtryskiem paliwa, a skończywszy na najnowocześniejszych 
rozwiązaniach w dziedzinie wtrysku gazu w fazie ciekłej (SEQUENT LDI). Mo-
żemy zaoferować urządzenia o najwyższym stopniu zaawansowania tech-
nologicznego (SEQUENT 24.11, SEQUENT 56, SEQUENT P&D, SEQUENT 
SDI, SEQUENT LDI ), które perfekcyjnie sprawdzają się w nowoczesnych 
typach samochodów. Nasze instalacje spełniają rygorystyczne normy emisji 
spalin EURO 4 i EURO 5 oraz posiadają certyfikat ISO 9001. 

CZAKRAM Jacek Okoński Sp. J. located in Tarnów at 1 Dojazd Street is the 
only Polish representative of the Italian company MTM which is a global le-
ader in manufacturing car LPG systems under BRC brand. We have been 
operating on the car LPG market since 1993 which makes us one of the 
oldest LPG companies in Poland. We have a certification of approval for in-
stallation of LPG gas systems as well a certification of approval for powering 
vehicles with compressed CNG. We are the leader of sales of gas systems 
in Poland. We have sales representatives in every voivodeship and a network 
of 13 wholesale points. Our products are supplied to approx. 1300 facilities 
included in the dealership network all over Poland. We are the only Polish 
company on the LPG market to offer a system of ASSISTANCE warranty va-
lid all over the territory of Poland. This warranty enables to service and repair 
your gas system outside the installation garage. Our sales, installation and 
service of car LPG system are ISO 9001 certified. We offer equipment for 
all types of cars, from single and multipoint fuel injection to the state-of-the-
art solutions such as liquid phase gas injection (SEQUENT LDI). Our range 
includes the latest in the LPG equipment (SEQUENT 24.11, SEQUENT 56, 
SEQUENT P&D, SEQUENT SDI, SEQUENT LDI), a perfect equipment for 
use in the latest cars. Our systems conform to the stringent EURO 4 and 
EURO 5 emission standards and are ISO 9001 certified.
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Miesięcznik

motoryzacyjny

jakiego szukałeś

Wydawca MB Media
ul. Altowa 6, 02-386 Warszawa
tel. 22 824 70 17
biuro@mbmedia.pl, www.mbmedia.pl

Nowoczesny magazyn

dla warsztatów i serwisów 

samochodowych

AUTO SERVICE
m a n a g e r

zarządzanie  •  wyposażenie  •  technika



36�

Czas na gaz!  
– Time For gas!

ul. Myśliwska 8/20 
81-572 Gdynia – Poland 
tel. +48 (50) 618-00-62
www.czasnagaz.com.pl 
www.timeforgas.com 
info@czasnagaz.com.pl 
info@timeforgas.com

„CZAS NA GAZ!” to istniejący od 2003 roku międzynarodowy 
magazyn poświęcony tematyce LPG, CNG i LNG. Pismo jest 

członkiem organizacji NGVA Europe i znajduje się wszędzie tam, 
gdzie jst zainteresowanie tematyką gazową. Jest to jedyne pismo 
na europejskim rynku gazowym, które ma szeroką dystrybucja wersji 
drukowanej w 39 krajach świata. „CZAS NA GAZ!” aktywnie uczestni-
czy w międzynarodowych targach i konferencjach branży LPG i CNG 
– również jako Patron Medialny. 
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu osobistego lub na 
strony: www.czasnagaz.com.pl

„CZAS NA GAZ!” is an international magazine dedicated to LPG, 
CNG and LNG. We are present on the market since 2003, still 

working on improving our quality and distribution system. „Czas na 
gaz!” is a member of NGVA Europe organisation and also has a pleasu-
re to be Media Partner of events organised a.o. by WLPGA! With diffe-
rent articles written in 3 languages, distribution of hard copy in 39 world 
countries, presence while the most important LPG/CNG/LNG events 
worldwide – we try to be everywhere, where are people interested in ma-
king good business in gas area. „CZAS NA GAZ!” offers your company 
POSSIBILITY TO PRESENT YOUR OFFER WORLDWIDE! AT LEAST 12 
EXPOS AND CONFERENCES THIS YEAR!
For more info, please contact directly or visit our website:  
www.timeforgas.com

digiTroniC

127238 Moscow – Russia
Ilmenskiy pr. 7A
tel. +74 955 02-94-57 Russia
fax +74 994 88-00-38
tel. +48 (79) 036-07-18 Poland
www.digitronicgas.com
www.gaspart.ru

Firma istnieje od 1995 roku, prowadzi sprzedaż hurtową mini-
kitów i części instalacji gazowej. Wieloletnie doświadczenie, 

współpraca z wiodącymi producentami branży gwarantują naj-
wyższą jakość oferowanych produktów. Nasza oferta zawiera naj-
bardziej optymalne kompleksowe rozwiązania, dobrane zgodnie 
z potrzebą każdego klienta indywidualnie. Stawiamy na wsparcie 
techniczne, organizację szkoleń dla klientów naszych partnerów, 
dbamy o najlkorzystniejsze rozwiązania logistyczne i finansowe. 
Dodatkowym atutem jest możliwość dostaw z Rosji i Europy, co 
znacznie obniża koszty związane z transportem oraz procedurami 
celnymi. Lojalna polityka cenowa – demokratyczna i przejrzysta, 
kreatywna polityka finansowa, gwarancja jakości, korzystnie wy-
różniający się serwis oraz zadowoleni klienci są wizytówką firmy 
Digitronic. 

The company was founded in 1995, specializes in the whole-
sale of minikits and gas installations. Many years of experien-

ce, working with industry leading manufacturers guarantee the 
highest standards of quality. Our range includes the most optimal 
complete solution, selected in accordance with the need of each 
client individually. We focus on technical support, organizing tra-
ining for clients of our partners, we take care of logistics and finan-
cial services. Another advantage is the possibility of supply from 
Russia and Europe, which greatly reduces the costs associated 
with the transport and customs procedures. Loyal pricing policy 
– democratic and transparent, creative financial policy, quality as-
surance, preferably outstanding service and satisfied customers 
are the showcase of the company Digitronic. 
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Nowoczesne systemy  
zasilania LPG/CNG

AGIS 2013 - pełna integracja 
z pokładową magistralą OBD.

tel. +48 605-524-506 oraz +48 601-559-422, www.appstudio.pl, serwis@appstudio.com.pl
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43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 51, tel. +48 32 751 56 99, email: legotron@legotron.com.pl

www.legotron.com.pl

Projektowanie oraz produkcja wiązek elektrycznych

Produkcja czujników do instalacji LPG/CNG

Produkcja akcesorii LPG/CNG

Produkcja emulatorów M-3 oraz M-20

WIAZKI ELEKTRYCZNEWIĄZKI ELEKTRYCZNE
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dziennik gazeTa Prawna
www.dziennik.pl

„Dziennik Gazeta Prawna” to opiniotwórczy ogólnopolski tytuł 
o profilu prawno-gospodarczym. Powstał w 2009 roku w wy-

niku połączenia dwóch gazet: „Dziennika Polska Europa Świat” 
(Axel Springer) i „Gazety Prawnej” (INFOR Biznes). Obecnie wydaw-
cą DGP jest INFOR Biznes.
„Dziennik Gazeta Prawna” składa się z dwóch grzbietów – białego 
o tematyce krajowej i biznesowej oraz żółtego o tematyce prawnej. 
W ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku ukazują się stałe dodat-
ki: „Księgowość i Podatki”, „Rachunkowość i Audyt”, „Firma i Pra-
wo”, „Moja Firma”, „Samorząd i administracja”, „Prawnik”, „Kadry 
i Płace”, „Ubezpieczenia i Świadczenia”, „Prawo na co dzień” oraz 
„KTV” (Kultura i program telewizyjny). Piątkowe, weekendowe wyda-
nie DGP jest wydaniem magazynowym, w którym treści newsowe 
zastępują pogłębione artykuły o treściach bliskich tygodnikom opinii 
– o tematyce społecznej, biznesowej oraz poświęconych nowościom 
technologicznym. 

„DDziennik Gazeta Prawna” is an opinion-forming Polish legal 
and economical daily newspaper. 

It was estabilished in  2009 as a fusion of two well-known newspa-
pers: „Dziennik Polska Europa Świat (Axel Springer Polska) and 
“Gazeta Prawna” (INFOR Biznes). At present INFOR Biznes is the 
publisher of DGP. „Dziennik Gazeta Prawna” is composed of two pa-
per backs – the white one is on country and economic matters and 
the yellow one is on law. During the week, from Monday to Friday 
there are ten regular supplements to the newspaper: „Accounting & 
Taxes”, „Bookkeeping & Audit”, „Firm & Law”, „My Company”, „Lo-
cal Government & Administration”, “The Lawyer”, „Personnel & Wa-
ges”, „Insurance & Benefits”, „Everyday Law” and „Culture & TV Gu-
ide”. On Fridays „Dziennik Gazeta Prawna” is a magazine edition. 
Instead of short news there are long deepened articles about such 
subjects as society, economiy and technological innovations – simi-
lar to weekly magazines.

eko aLma
J. Leszczyński 
ul. Grafitowa 2 
55-010 Radwanice – Poland 
tel./fax +48 (71) 311-73-97 
tel. kom. 501 324 400 
tel. kom. 509 610 948 
www.autogas.pl 
www.esgi.pl 
www.esgi.it 
info@autogas.pl 

Firma EKO ALMA działa w branży autogazu od początku lat 90. 
W  trosce o zapewnienie najwyższej jakości wyrobów i usług 

nasze działania regulują procedury ISO-9001:2008. W ofercie po-
siadamy kompletne instalacje oparte o podzespoły własnej pro-
dukcji sprzedawane pod znakiem handlowym ESGI. Od roku 2007 
produkujemy system wtrysku gazu ESGI sprzedawany w wielu 
krajach. Walory techniczne naszych wyrobów potwierdzają liczne 
certyfi katy i homologacje 67R-01, 110R-00 oraz 115R-00. W 2010 
opracowano sterownik wtrysku gazu ESGI-OBD oraz nowoczesny 
zaawansowany technologicznie wtryskiwacz MASTER. Rok 2012 to 
nowy sterownik ESGI-Rapid oraz MASTER SX. Pełną ofertę handlo-
wą oraz informacje o naszej działalności znajdziecie Państwo na 
naszej stronie www.autogas.pl

EKO ALMA has been operating in the autogas industry since the 
early 90s. To offer highest quality of our products and services 

our operations are subject to ISO 9001:2008 control procedures. 
We offer complete autogas systems based on our own subassem-
blies sold under the brand ESGI. In 2007 we began production of 
the ESGI gas injection system which is now sold in many countries. 
The technical quality of our products is confirmed by numerous 
certificates and the 67R-01, 110R-00 and 115R-00 homologations. 
In 2010 we have developed the ESGI-OBD gas injection controller 
and the modern, technologically advanced MASTER injector. Year 
2012 are the new ESGI-RAPID and MASTER SX controllers. Our full 
product portfolio and additional information on our activities can be 
found at www.autogas.pl.
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eLPigaz
ul. Perseusza 9
80-299 Gdańsk – Poland
tel. +48 (58) 349-49-40
fax +48 (58) 348-12-11
www.elpigaz.com 
www.shopgaz.pl 
www.zamontujgaz.pl 
info@elpigaz.com

ELPIGAZ sp. z o.o. to wiodący producent szerokiej gamy zbior-
ników LPG oraz ciśnienioych zbiorników wpowietrza i dostaw-

ca nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych 
układów zasilania pojazdów. 

Produkcja:
Nowoczesne zbiorniki toroidalne LPG: MoreMo (More & Modern) 
i Hit – wyróżniające się nowatorską konstrukcją i mniejszą wagą 
(o 20-30%) w wersjach pod MVA oraz dla armatury 4 otworowej we-
wnętrznej i zewnętrznej, przeznaczone do pracy w pozycji leżącej, 
podwieszanej i stojącej (pionowe). Produkty wyróżnione „Medalem 
Europejskim BCC”; Zbiorniki cylindryczne LPG – szeroki zakres 
średnic (D 200-450 mm) i pojemności  (V 4,7 -240 dm3); Zbiorniki 
LPG dużej pojemności – LC (Large Capacity) – do 500 dm3 – uni-
kalne rozwiązanie (dostępne tylko w ELPIGAZ) przeznaczone do 
pojazdów ciężarowych, autobusów, itp.; Reduktory LPG, CNG: Co-
meta-i (do 150 KM), Drago (do 160 KM), Fiore Forte (do 200 KM), 
Vega-i (do 250 KM), Vega-i Sport (powyżej 250 KM); Wtryskiwacze 
gazu: Argento (0,5-4,5 bar), I-Plus Arco (0,5-10 bar), Rosso (0,5-3 
bar); Wyposażenie zbiorników LPG: MVA Orion, zawory BLU, MVA 
Polmocon, MVA ELPIGAZ AT02; Ciśnieniowe zbiorniki  powietrza 
– do układów hamulcowych.
Elementy instalacji gzowych posiadają homologacje na zgodność 
z regulaminem ECE 67R01 (dla LPG) oraz R110 (dla CNG), certy-
fikaty GOST (Rosja) i UkrCEPRO (Ukraina).
Sprzedaż instalacji gazowych – kompletne markowe instalacje LPG, 
CNG: przeznaczone do silników benzynowych: EXCLUSIVEline 
–  STELLA OBD; COMFORTline – STELLA POLARE – laureat kon-
kursu “INSTALACJA NOWEJ ERY”; POPULARline – STELLA MARIS; 
przeznaczone do silników z wtryskiem bezpośrednim benzyny: Stella 
4DPI – 4,6,8 cyl.; zestawy LPG z homologacją R 115 (EURO 4 i EURO 
5) – do ponad 1000 aut; przeznaczone do silników diesla (wysoko-
prężnych): DUALFUEL line – systemy dwupaliwowe (ON +LPG) lub 
(ON+CNG) – DEGAmix – wyróżnione nagrodą „PRODUKT INNOWA-
CYJNY DLA LOGISTYKI 2012”, posiadają homologacje na montaż 
we wszystkich pojazdach (kategorie M1,N1,M2,N2,M3,N3), włącznie 
z ADR (pojazdy dla transportu materiałów niebezpiecznych).
Sprzedaż zbiorników i instalacji przez sklep internetowy (szeroki 
asortyment) –www.shopgaz.pl, www.shopgaz.eu oraz w „Składach 
fabrycznych” na terenie całej Polski
Doradztwo w zakresie doboru instalacji – dla użytkowników aut 
(B2C) – portal www.zamontujgaz.pl

NOWOŚCI 2013
DUALFUEL line – system DEGAmix – DF2 – dwu mapowy system 
zasilania dwupaliwowego (ON +LPG) lub (ON + CNG) – nowocze-
sne rozwiązanie (chronione patentem) umożliwiające  niezależne ste-
rowanie podaniem dwu rodzajów paliw; wtrysk gazu STELLA MARIS 
z linii POPULAR line - nowy kompaktowy sterownik do  instalacji LPG 
i CNG; wtryskiwacze gazu I-Plus Arco (0,5-10 bar)– nowa wersja wy-
sokiej jakości wtryskiwaczy zwiększająca przebiegi między serwisowe 
i umożliwiająca łatwiejszy montaż; instalacje Stella4DPI do silników 
6 i 8 cyl. z wtryskiem bezpośrednim benzyny; zestawy instalacji LPG 
z homologacją R115 do samochodów z normą emisji EURO 5 i do 
silników z wtryskiem bezpośrednim benzyny

ELPIGAZ sp. z o.o. is a leading manufacturer of a wide range 
of LPG tanks and pressure air tanks as well as the supplier of 

the latest automotive solutions for LPG vehicle powering systems. 
We make:
Latest toroidal LPG tanks: MoreMo (More & Modern) and Hit – with 
unique design and smaller weight (20-30% lighter) in MVA compat-
ible version and for 4 opening fittings both internal and external, 
for operation in horizontal, suspended and vertical position. The 
products awarded with “BCC European Medal”; Cylindrical LPG 
tanks – broad range of diameters (D 200-450 mm) and volumes 
(V 4.7 -240 dm3); Large LPG tanks – LC (Large Capacity) – up to 
500 dm3 – unique solution (available only from ELPIGAZ) for trucks, 
buses, etc.; LPG, CNG reducers: Cometa-i (up to 150 KM), Drago 
(up to 160 KM), Fiore Forte (up to 200 KM), Vega-i (up to 250 KM), 
Vega-i Sport (above 250 KM); Gas injectors: Argento (0.5-4.5 bar), 
I-Plus Arco (0.5-10 bar), Rosso (0.5-3 bar); LPG tank equipment: 
MVA Orion, BLU valves, MVA Polmocon, MVA ELPIGAZ AT02
Pressure air tanks – for brake systems.
The elements for gas systems have certificates of approval with 
ECE 67R01 regulations (for LPG) and R110 (for CNG), and GOST 
(Russia) and UkrCEPRO (Ukraine) certificates
Gas system sales – complete LPG, CNG kits by good brands:
For petrol engines: EXCLUSIVEline – STELLA OBD; COMFORT-
line – STELLA POLARE – awarded in “INSTALACJA NOWEJ ERY” 
competition; POPULARline – STELLA MARIS; For engines with di-
rect petrol injection engines: Stella 4DPI -4, 6, 8 cylinder engines.
LPG kits with R 115 (EURO 4 and EURO 5) certificates of approval 
– for over 1000 types of vehicles; For diesel (high-pressure) engines: 
DUALFUEL line – dual fuel systems (ON +LPG) or (ON+CNG) – DE-
GAmix – awarded with “PRODUKT INNOWACYJNY DLA LOGISTYKI 
2012” (Best logistics innovation 2012), with certificates of approval for 
installation in all types of vehicles (categories M1,N1,M2,N2,M3,N3), 
including ADR (vehicles carrying dangerous goods).
Sales of tanks and systems through an Internet shop (wide range) 
– www.shopgaz.pl, www.shopgaz.eu And in “Factory outlets” in 
many locations all over Poland
Help with the selection of system – for car users (B2C)  
– www.zamontujgaz.pl

NEW PRODUCTS 2013
DUALFUEL line – system DEGAmix – DF2 – a double-mapping dual 
fuel system (ON + LPG) or (ON + CNG) – the latest solution (patent-
ed) which enables independent control of feeding of two types of fuel; 
LPG injection system STELLA MARIS from POPULAR line – a new, 
compact controller for LPG and CNG systems; gas injectors I-Plus 
Arco (0.5-10 bar) – new version of high quality injectors which helps 
increase mileage between servicing and easier to install; Stella4DPI 
systems for 6 and 8-cylinder engines with direct fuel injection; LPG kits 
with certificate of approval R115 for cars in accordance with EURO 5 
requirements and for direct fuel injection engines.
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emgaz
ul. Stawowa 71 
43-400 Cieszyn – Poland
tel. +48 (33) 857-54-11
fax +48 (33) 857-53-71
www.emgaz.com.pl
imfo@emgaz.com.pl

EMGAZ Sp. z o.o. – wiodący krajowy producent dystrybutorów 
LPG z preselekcją, prowadzący wraz z CHEMET S.A. działalność 

w zakresie kompleksowej realizacji instalacji stacji LPG. NOWOŚĆ 
– DYSTRYBUTOR DRAGON CNG – gaz ziemny. Oferujemy w pełni 
wyposażone stacje LPG (sprzedaż, leasing i dzierżawa), wszelkiego 
typu armaturę i akcesoria do stacji LPG – dystrybutory LPG, CNG jak 
i paliwowe DRAGON, zbiorniki LPG CHEMET, pompy, wiaty nad dys-
trybutory, kioski dla stacji LPG, zawory obejściowe, zawory nadmia-
rowe, przepływomierze i liczydła dystrybutorów LPG, pistolety oraz 
węże LPG. Wykonujemy legalizację wstępną i ostateczną dystrybuto-
rów. Służymy doradztwem technicznym i serwisem.

EMGAZ Sp. z o.o. – the leading Polish manufacturer of LPG di-
spensers with preset option, together with CHEMET SA offers 

the complex execution of LPG filling stations. NOVELTY CNG DRA-
GON DISPENSER. Our commercial offer includes all kinds of ac-
cessories and fittings for LPG filling stations – LPG, CNG and Pe-
trol DRAGON dispensers, CHEMET LPG tanks, pumps, dispenser 
roofs, station kiosks, tenancy by-pass valves, excess flow valves, 
flow meters and electronic counters for LPG dispensers, LPG noz-
zles and hoses. We also execute preliminary and final legalization 
of LPG dispensers. We provide technical advice and services.

erC gmBh
Bäckerstrasse 13
D-21244 Buchholz – Germany
tel. +49 4181 216 100
fax +49 4181 216 199
Osoba kontaktowa na targach:
Pani Veronika Wanot
Sales and Product Director
ERC automotive additives
mobil +49 160 90536878
www.erc-online.de 
office@erc-online.de

„ERC GmbH to producent wysokiej jakości dodatków do paliw 
i olejów dla przemysłu samochodowego z wieloletnim do-

świadczeniem. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom ograniczającym 
zużycie mechanizmów, optymalizującym spalanie i zużycie paliwa, 

a także zmniejszającym emisje gazów oraz zapewniającym ochronę 
silnika ERC ustanawia nowe trendy na rynku dodatków i jest uważany 
za jednego z pionierów rozwoju technicznego w tej dziedzinie.
Dla samochodów napędzanych LPG/CNG firma ERC opracowała 
wysoce efetywne lubryfikatory/dodatki chroniące zawory, GasLube-
PREMIUM oraz GasLube-SPEZIAL (z tzw.furmula P1000), które za-
bezpieczaja narażone na duże zużycie zawory wlotowe i wylotowe. 
Test długodystansowy na trasie ponad 100.000 kilometrów przepro-
wadzony w kooperacji z TÜV Nord i DEKRA na KIA Cee´d zaowoco-
wał wynikami (patrz pod: www.lpg-additive.com), które zaskoczyły 
ekspertów. Zapraszamy do odwiedzenia nas na stanowisku F5.”

„ERC GmbH as a developer and manufacturer of high-perfor-
mance active agents for the automotive industry has an ex-

tensive experience background. With innovative solutions to reduc-
tion of wear, to optimize combustion and fuel consumption, reduce 
emissions as well as for the conservation of motors, ERC is always 
setting new trends in the additive market, and is regarded as one of 
the pioneers for technological development.
For LPG/CNG driven cars ERC has developed highly effective 
valve protection additives, GasLube-PREMIUM and GasLube-
SPEZIAL (with P1000 formula) to protect highly exposed inlet and 
outlet valves. A long distance test over more than 100.000 km in 
cooperation with TÜV Nord, DEKRA with a KIA Cee´d produced 
the result (see: www.lpg-additive.com) which even surprised the 
experts. We look forward to see you at out stand F5.”

eurogasserviCe
 
Kalvariju St. 206A 
Vilnius LT-08314 – Lithuania 
tel./fax +370 5 276 83 85 
www.autogaseu.com 
info@autogaseu.com

EuroGasService (UAB “Du ponai”) założono w 2000  r. Firma 
montuje instalacje LPG w samochodach osobowych, cię-

żarówkach i  autobusach, również w pojazdach z silnikami FSI  
i diesla. Usługi są dostępne w największych miastach Litwy i za 
granicą. Firma EuroGasService to producent i eksporter elemen-
tów elektroniki do konwersji LPG i CNG. Produkty firmy EuroGas-
Service cieszą się dobrą opinią i są poszukiwane w wielu krajach 
Europy, Azji, Australii i RPA.

EuroGasService (UAB “Du ponai”) has been founded in 2000. The 
company installs LPG equipment into cars, trucks and buses inc-

luding FSI and Diesel engines in main cities of Lithuania and abroad. 
EuroGasService is a manufacturer and exporter of electronics for 
LPG and CNG conversion. The products of EuroGasService have 
won good reputation and are in demand in many countries of Euro-
pe, Asia, Australia and South America.
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ERC Diesel  
Particulate Filter  
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ERC GasLube-Special 
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euroPegas

5 Przemysłowa str.
16-001 Kleosin, Księżyno – Poland
tel. +48 (85) 743 01 13 
fax +48 (85) 743 01 14
www.europegas.pl

Export Department
export@europegas.pl
Technical Department
technical@europegas.pl

Europegas Greece Branch:
EUROPEGAS E.E.
ΠPΩTOΠAΠA 63
HAIOYΠOAH 16 342
τηλ. +30 210 99 35 444
κινητό  6988 23 1111
κινητό  6970 03 4333
greece@europegas.info

Europegas Russia Branch:
OOO „Eвропегаз”
236008, Россия
г. Калининград (Калининградская обл.)
ул. Гоголя, 12
телефон: +7-981-476-55-65
office@europegas.ru sales@europegas.ru

Europegas Sp. z o.o. jest nowocześnie zorganizowanym i zarzą-
dzanym, szybko rozwijającym się przedsiębiorstwem wyspecja-

lizowanym w produkcji zaawansowanych technologicznie podze-
społów elektronicznych do samochodowych instalacji gazowych. 
Sztandarowym produktem firmy są sterowniki mikroprocesorowe 
znane pod nazwą OSCAR-N. Nasz park maszynowy podlega ciągłej 
rozbudowie, co pozwala nam nieustanie zwiększać efektywność oraz 
czyni nas producentem samowystarczalnym. Jesteśmy  otwarci na 
sugestie klientów i projektowanie oraz produkcję urządzeń na indy-
widualne zamówienia. Europegas jest również dystrybutorem wielu 
znanych i popularnych na rynku części do instalacji gazowych.Posia-
damy trzy zagraniczne oddziały handlowe: w Grecji, Rosji oraz we 
Włoszech. Europegas Sp. z o.o. zaprasza do współpracy!

EUROPEGAS Sp. z o.o. is a well organised and managed, quick 
developing company specialising in the manufacture of tech-

nologically advanced electronic components for autogas systems. 
Our flagship products are microprocessor controllers known under 
brand OSCAR-N. We constantly develop our machine park which 
allows us to gradually increase efficiency and makes us a  self-
sufficient production company in the gas industry. We are able to 
develop and manufacture ECU according customers specific re-
quirements. We are also distributing many well-known and popu-
lar parts for the automotive gas equipment. We have three foreign 
sales departments of our company: in Russia, Greece and Italy.  
EUROPEGAS invites You to cooperation!

exPerT auTo
ul. Fabryczna 7
41-404 Mysłowice – Poland
tel. +48 (32) 225-23-17
tel. +48 (32) 318-31-86
fax +48 (32) 318-31-87
www.expert.auto.pl
biuro@expert.auto.pl

EXPERT auto hurtownia artykułów motoryzacyjnych, generalny 
dystrybutor produktów firmy BRISK i TESLA. W naszej ofercie 

znajdziecie Państwo całą gamę świec zapłonowych oraz żarowych 
BRISK. Oferta firmy TESLA obejmuje przewody zapłonowe, cewki, 
fajki cewki oraz bezpieczniki. Dla odbiorców hurtowych stworzyliśmy 
platformę handlową na stronie www.hurt.expert.auto.pl
Zapraszamy do współpracy hurtownie motoryzacyjne, sklepy oraz 
warsztaty samochodowe.

EXPERT auto automotive wholesale, general distributor of BRISK 
and TESLA. In our offer you will find a wide range of spark plugs 

and glow plugs BRISK. The TESLA company’s offer includes ignition 
wires, coils, pipes, coils and fuses. We create for wholesale trading 
B2B platform at www.hurt.expert.auto.pl
Welcome to Cooperation automotive wholesalers, shops and ga-
rages.

FaBryka auToBusów 
soLBus
 
ul. Powstańców 7 
86-050 Solec Kujawski – Poland 
tel. + 48 (52) 387-95-30* 
fax + 48 (52) 387-95-53 
solbus@solbus.com.pl 

Solbus jest polskim producentem ekologicznych autobusów miej-
skich w tym na gaz ziemny w postaci CNG i LNG. Solbus jest jedy-

nym producentem autobusów w Europie, który oferuje autobusy zasi-
lane skroplonym metanem. Firma w zakresie sprzedaży pojazdów na 
LNG współpracuje z niemiecką spółką zależną koncernu GAZPROM, 
zlokalizowaną w Berlinie firmą GAZPROM Germania GmbH. SOLBUS 
wspólnie z GAZPROM Germania zaprasza na publiczny pokaz tan-
kownia autobusu na LNG z mobilnej stacji tankowania, który odbędzie 
się dnia 06.03.2013 o godzinie 12:30. Pokaz będzie miał miejsce obok 
wejścia głównego na halę wystawową, gdzie zaparkowano autobus 
LNG i mobilną stację LNG.

euroPumP PoLska
86-300 Grudziądz 
ul. Rapackiego 37 – Poland
tel. + 48 (56) 641-16-66 
fax + 48 (56) 641-16-65 
www.europump.com          
wisla@europump.com
kris@europump.com

Firma „Europump Polska” powstała w 2001 r. Podstawową dzie-
dziną działalności firmy jest kompletacja, dostawa i serwisowanie 

urządzeń związanych z dystrybucją gazu propan-butan, gazu ziem-
nego i paliw płynnych. 
Oferujemy: kompletne stacje LPG; parowniki, zespoły redukcyjne; 
pompy i kompresory; urządzenia pomiarowe: odmierzacze; przepły-
womierze masowe; cyfrowy system monitoringu zbiorników; zawory: 
kulowe i bezpieczeństwa, akcesoria. 
Oferujemy produkty następujących firm: Blackmer, Rego, Liquid-
Controls, Liqua-Tech. Start Italiana, Batusan, Boldrin, Hannay Reels, 
Rochester, Mecafrance, Actaris-Itron, Zawgaz.

Activity  of Europump Poland ” starts in 2001 r. The company’s main 
activity is completation, delivery and service of the equipment for 

distribution of propane-butane gas, natural gas and liquid fuels. 
We are offering: complete LPG-stations; vaporizers, reductors; 
pumps and comressors; measuring equipment (float gauges, vol-
ume meters and mass meters); digital systems of tanks monitoring; 
different kinds of valves, filters. 
We are offering products of Blackmer, Rego, Liquid-Controls, Li-
qua-Tech. Start Italiana, Batusan, Boldrin, Hannay Reels, Roches-
ter, Mecafrance, Actaris-Itron, Zawgaz

           

evas
Sehit Cevdet Celenk Cad. No:2
34912 Kurtkoy-Pendik/Istanbul – Turkey
tel. +90 216 378 7315
fax +90 216 378 1006
www.evas.com.tr      
info@evas.com.tr 
ozcancelik@evas.com.tr
dtekdemir@evas.com.tr
ESak@evas.com.tr 

EVAS – turecki lider wśród producentów butli oraz zbiorników 
na gaz skroplony (LPG) dla branży motoryzacyjnej, rozpoczął 

działalność w 1963 roku przy rocznej produkcji poniżej 10,000 
butli. Obecnie nowoczesna linia produkcyjna oraz kontrolna za-
pewniają produkcję roczną, która przekracza 2.000,000 butli. Od 
momentu rozpoczęcia działalności EVAS wyprodukował już ponad 
50.000,000 (50 milionów) butli. W dniu dzisiejszym firma EVAS, któ-
ra należy do grupy SHV ENERGY, produkuje butle wysokiej jakości 
w konkurencyjnych cenach dla swoich klientów w Azji, Europie, 
Afryce, Południowej Ameryce oraz w Australii. W oparciu o pięć de-
kad doświadczenia, EVAS produkuje butle LPG przeznaczone do 
użycia domowego i przemysłowego, o pojemności pomiędzy 4,95 
l a 112 l. Butle spełniają wymagania dyrektyw europejskich, rozpo-
rządzeń, przepisów ADR oraz wszelkich innych norm i specyfikacji, 
które są właściwe dla poszczególnych krajów i regionów. 
EVANS posiada swój własny zakładowy system certyfikacji tech-
nicznej, który został stworzony w oparciu o dyrektywę 2010/35/UE. 
Firma jest także uprawniona do produkcji butli oznaczonych „π” 
pod nadzorem DEKRA. Posiadamy certyfikację według wytycznych 
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz SGS. Wszyst-
kie nasze procedury spawalnicze oraz nasi spawacze posiadają 
certyfikację TÜV, a nasze możliwości spawalnicze spełniają wyma-
gania normy EN ISO 3834-2 autorstwa DEKRA. Bezkompromisowe 
przywiązanie do norm jakościowych, sztab pracowniczy odznacza-
jący się wysokimi kwalifikacjami oraz zaangażowaniem, najnowo-
cześniejsze metody produkcyjne i metody kontroli zakładowej oraz 
doskonale wyposażone obiekty zakładowe – wszystkie te elementy 
gwarantują satysfakcję klienta z dostawy butli o wyjątkowym po-
ziomie jakości i bezpieczeństwa. Dobra renoma firmy EVAS oparta 
jest na sprawdzonych procedurach, a nieustannie zwiększająca się 
lista klientów jest jej dowodem.

EVAS, Turkey’s leader among LPG Cylinder and Automotive LPG 
Tank manufacturers, was founded in 1963 with an annual ca-

pacity of less than 10.000 cylinders. Today, with its modern pro-
duction, testing, and inspection facilities, annual production has 
reached over 2.000.000 cylinders. EVAS is proud to have manufac-
tured more than 50.000.000 (50 million) cylinders since its incep-
tion. EVAS, a group company of SHV ENERGY, has been produc-
ing high quality cylinders very competitively for its Asian, European, 
African, Latin American, and Australian customers. 
 With its five decades of experience, EVAS produces LPG cylinder 
for domestic and industrial usage in capacities ranging from 4,95L 
litres to 112L litres, according to European Directives, Regulations, 
ADR and as per other country/regional or customer standards and 
specifications. EVAS has an in-house inspection service certificate 
according to the Directive2010/35/EU and are approved to produce 
cylinders that are marked with “π” under the supervision of DEKRA. 
We are certified under ISO 9001:2008 Quality Management System 
by SGS. All our welding procedures and welders are certificated by 
TÜV, and our welding capability is approved according to EN ISO 
3834-2 by DEKRA. 
Uncompromising adherence to quality standards, highly qualified 
and committed personnel, state of the art production and in-house 
testing techniques and facilities, all ensure that we are able to fulfil 
our promise of complete customer satisfaction by delivery of ex-
cellent quality and safe cylinders. We have a reputation which we 
strive to maintain through our time-tested processes and our ever-
increasing client list worldwide is a testimony to this. 
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Solbus is a Polish manufacture of ecological city buses powered 
also with natura gas in a form of CNG and LNG. Solbus is the 

only European bus producent offering LNG-fuelled buses to custom-
ers. Solbus is promoting LNG buses in collaboration with Berlin based 
subsidiary of GAZPROM, company GAZPROM Germania GmbH.  
SOLBUS and GAZPROM Germania kindly invites the visitors to LNG 
bus refuelling which is scheduled for the 6th of March at 12:30. The 
demonstration will take place next to the main entrance to the exhibi-
tion hall, where the LNG bus and the LNG mobile station are parked.

FagumiT

ul. 1 Maja 100
32-340 Wolbrom – Poland
tel. +48 (32) 647-29-29 (Sekretariat)
fax +48 (32) 647-29-39
fagumit@fagumit.com.pl
tel. +48 (32) 647-26-16 (Dział Marketingu i Promocji)
marketing@fagumit.com.pl
tel. +48 (32) 647-26-26 (Dział Handlowy)
www.fagumit.com.pl
handel@fagumit.com.pl

Oferujemy węże do LPG/CNG stosowane do zasilania pojaz-
dów oraz ponad 50 rodzajów węży ssawnych i tłocznych, któ-

re spełniają wymagania Polskich i Europejskich Norm i znajdują 
szerokie zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu. Uzy-
skaliśmy wszystkie niezbędne uprawnienia co w połączeniu z Sys-
temem Zarządania Jakością ISO 9001 potwierdza wysoką jakość 
naszych wyrobów. Fabryka posiada duże możliwości w zakresie 
produkcji wyrobów specjalnego przeznaczenia. Nasze wieloletnie 
doświadczenie oraz ugruntowana pozycja producenta węży śred-
nio i niskociśnieniowych w Polsce gwarantuje naszym krajowym  
i zagranicznym kontrahentom wysoką jakość wyrobów  i stabilność 
współpracy.

We offer hoses for LPG/CNG assigned to car LPG/CNG sys-
tems and more than fifty kinds of rubber suction and deliv-

ery hoses, which meet the requirements of Polish and European 
Standards, and find wide application in all industry branches. We 
were granted all the necessary authorizations, which together 
with our ISO 9001 Quality Management System confirm the high 
quality of our products. Our company has considerable produc-
tion capacities in the range of special purpose hoses. Our many 
years’ experience and our well-established position of the biggest 
producer of middle and low pressure hoses in Poland warrant our 
home and foreign customers high quality of products and stability 
of co-operation.

FaLCon LPg equiPmenT 

Mecli̇s Mah. Atatürk Cad. No:53  
Sancaktepe – Istanbul – Turkey
tel. +90 216 621-80-74
fax +90 216 621-88-23 
mob. +90 536 493-13-09
www.falconlpg.com
falconlpg@falconlpg.com

Nasza firma została utworzona w 1997, a od roku 2000 pro-
dukuje wyposażenie LPG pod własną marką FALCON. Firma 

specjalizuje się w produkcji wyposażenia dla stacji tankowania 
LPG. Nasze najważniejsze usługi i produkty: Produkujemy dystry-
butory LPG (z jedną dyszą, dwoma dyszami, czterema dyszami), 
pompy próżniowe do LPG o łagodnym rozruchu, dysze do napeł-
niania zbiorników LPG, węże do LPG, złącza zabezpieczające do 
w przypadku zerwania przewodu, zawory obejściowe. Produkuje-
my instalacje dla Stacji Paliw LPG. Nasze dystrybutory i pompy 
próżniowe posiadają certyfikaty ATEX, MID, CE i inne.

Our company establishmented in 1997 and since 2000, our 
company’s own proprietary brand of LPG equipment which 

has been operating under the trade mark of FALCON.Manufac-
turing the equipment for LPG Autogas Station. Our main service 
and products; We are manufacturing LPG Dispensers (Single 
Nozzle,Double Nozzle and 4 Nozzle), Gradual LPG Vacuum 
Pump, LPG Filling Nozzle, LPG Hoses, LPG Breakaway Cou-
plings, LPG By Pass Valves… We are making installation of LPG 
Autogas Station. Our LPG dispensers and Gradual LPG Vacuum 
Pumps certificated with ATEX,MID,CE and the other certificates.

Faro 
Via Rose di Sotto 38/C  
25126 Brescia (BS) – Italy
tel. +39-030-3195801      
fax +39-030-3732872
info@faro-brescia.it

Naro S.r.I. to firma, która ciągle się rozwija i konsoliduje swoje 
doświadczenie w działalności na krajowym i międzynarodo-

wym rynku, dzięki czemu może zaoferować szeroką gamę węży 
gazowych i  rur (zarówno do instalacji LPG jak i CNG) do stoso-
wania w pojazdach. Firma Faro S.r.I. jest uważana za jednego z li-
derów w produkcji węży termoplastycznych i złączy. Faro S.r.I. in-
westuje w innowacje technologiczne i rozwój zróżnicowanej gamy 
produktów, co umożliwia nam zaoferowanie klientom szybkiej, ela-
stycznej i profesjonalnej obsługi oraz wyspecjalizowanej pomocy 
technicznej i wsparcie klienta.

Filgaz – wiodący producent wkładów filtracyjnych, filtrów oraz 
akcesoriów do LPG i CNG. Jako pierwsza firma w Polsce wpro-

wadziliśmy zespół filtra w obudowie z tworzywa sztucznego. Konty-
nuacją tego jest wytworzenie odstojnikowego filtra fazy lotnej z wy-
miennym elementem filtracyjnym również w obudowie z tworzywa 
sztucznego. System wdrożenia pełnej automatyzacji produkcji oraz 
inwestycje w  nowoczesne maszyny powodują najwyższą jakość 
naszych produktów i najniższą cenę. Zapraszamy na naszą stronę 
internetową www.filgaz.pl 

Filgaz is the leading manufacturer of filter elements, filters and other 
accessories for LPG and CNG systems. As the first company in 

Poland we introduced a complete filter in a plastic casing. As a follow up 
to this project we have developed a gaseous phase decanting filter with 
a replaceable filter element in a plastic casing. The introduction of a fully 
automatic production process and the investments made in modern 
equipment allow us to provide our customers with high quality products 
at the lowest price. Please visit our website at www.filgaz.pl.

 
FLashLuBe euroPe
5135, RDN 7, Route D’Avlgnon 
13540 Puyricard – France 
tel. +33 44 22 10 354 
www.flashlube.eu  
sales@flashlube.eu

Płyn Flashlube został wynaleziony w 1979 roku przez niemieckie-
go naukowca, Wolfganga Kluennera pracującego w Melbourne 

w Australii. Kluenner zauważył problem zwiększonego zużywania się 
gniazd zaworów i poświęcił swoją karierę na znalezienie rozwiąza-
nia, czego efektem było opracowanie płynu Flashlube Valve Saver 
i Flashlube Valve Saver Kit. W 1995 powstała firma Flashlube Pty 
Ltd, założona w celu promowania wynalezionej technologii na świe-
cie. Obecnie, Flashlube Pty Ltd zajmuje się dystrybucją produktu 
w ponad 80 krajach na całym świecie. Główna siedziba znajduje się 
w Melbourne, a magazyn dla obszaru Europy jest zlokalizowany we 
Francji w Aix en Provence. Flashlube to pierwszy na świecie środek 
zabezpieczający gniazda zaworów, który uzyskał świadectwo TÜV 
(TÜV Nord) w zakresie zapobiegania zwiększonemu zużywaniu się 
gniazd zaworów uzyskane w ramach próby drogowej. Od 33 lat jest 
z powodzeniem stosowany w milionach pojazdów na całym świecie, 
co czyni go światowym liderem na tym obszarze.

Flashlube was invented in 1979 by a German scientist Wolfgang 
Kluenner in Melbourne, Australia. Wolfgang recognised the pro-

blem of valve seat recession and devoted his lift to its solution – Fla-
shlube Valve Saver Fluid and the Flashlube Valve Saver Kit. In 1995 
Flashlube Pty Ltd was established to take Wofgang’s technology to the 
world. Today Flashlube Pty Ltd succesfully distributes into 80 countries 
woldwide from its headoffice in Melbourne Australia and its European 
Warehouse in Aix en Provence, France. Flashlube is proud to be the 
first in the world to be granted TUV approval (TUV Nord) for the preven-
tion of valve seat recession, in a roadtest. However, the company’s 33 
years of proven results on millions of vehicles around the world, which 
sees it as the worldleader in its field.

Faro S.r.l. is a company in costant evolution that has consoli-
dated its experience in the national and international markets 

and is able to offer a wide range of approved gas hoses and pipe 
products (both for Lpg and Cng) for automotive applications. 
Particularly, Faro S.r.l is considered leader of European market 
for thermoplastic hoses and connections. Faro S.r.l., investing in 
technological innovation and in the development of a diversified 
range of products, is able to offer to its customers a fast, flexible 
and professional service with a highly specialized technical and 
commercial support. 

Fas PoLand 

ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź – Poland
tel. +48 (42) 633-60-72
fax +48 (42) 630-48-76
www.faspoland.pl 
info@faspoland.pl

FAS Poland Sp. z o.o. jest przedstawicielem niemieckiej firmy FAS 
Fluessiggas-Anlagen GmbH największego w Europie dostawcy 

armatury i urządzeń do gazu płynnego LPG, działającej w Polsce od 
roku 1993. Posiadamy w ofercie produkty firmy FAS, RegO, ROCHE-
STER, BLACKMER, LIQUID CONTROLS, HANNAY REELS, NINNELT 
takie jak: armaturę i urządzenia do magazynowania ora transportu 
LPG, zawory bezpieczeństwa, zawory odcinające, zawory zwrotne 
oraz nadmiernego wypływu, poziomowskazy, pompy i kompresory, 
wyposażenie autocystern, odparowywacze, systemy rozładowcze, 
pełną gamę reduktorów do instalacji domowych i przemysłowych 
oraz armaturę kriogeniczną. Dostarczona armatura spełnia wymaga-
nia europejskich dyrektyw ciśnieniowych. 

FAS Poland is authorized distributor of FAS GmbH the largest 
producer and supplier of LPG equipment In Europe. We supply 

the whole product line for from: FAS, RegO,  Rochester, Blackmer, 
Liquid Controls, Hannay Reels, Ninnelt in accordance with Pressu-
re Directives. Our products range covers all equipment for storage 
and transport of LPG: relief valves, shut off valves, back check va-
lves, excess flow valves, level gauges, pumps and compressors, 
tanktruck – equipment, vaporizers, loading arms, domestic and 
industrial regulators and cryo -flow fittings. 

FILGAZ  

Ostrowina 10 A  
56-400 Oleśnica – Poland
tel./fax +48 (71) 398-11-33
www.filgaz.pl
info@filgaz.pl
trade@filgaz.com
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FLeeT meeTings
 
ul. Orłowskiego 24/1 
51-637 Wrocław – Poland

adres Biura: 
Fleet Meetings sp. z o.o. 
ul. Pretficza 40B/1B
53-407 Wrocław
tel. +48 (71) 716-52-05 
tel./fax +48 (71) 339-79-22
kontakt@fleet.com.pl

Magazyn „FLEET”

Ogólnopolski miesięcznik B2B dla wszystkich osób powiązanych 
z rynkiem flotowym. Magazyn wsparty jest także serwisem inter-

netowym www.fleet.com.pl, co stanowi spójną platformę informacyj-
ną m.in. o zarządzaniu flotą samochodową, bezpieczeństwie jazdy 
samochodem, paliwie i kartach paliwowych. „Fleet” skierowany jest 
do fleet managerów, dyrektorów finansowych, decydentów flotowych  
oraz usługodawców i firm flotowych z sektora motoryzacyjnego. Ma-
gazyn powstaje przy współpracy ze specjalistami z Polski i zagranicy, 
m.in. z: PSM, PZPM, SKFS, SAMAR, FLEET Europe, Międzynarodo-
wą Kancelarią Hogan Lovells, KERALLA RESEARCH. 

ABOUT FLEET MAGAZINE

FLEET MAGAZINE: is a professional and monthly magazine de-
dicated to all people connected with fleet market; is innovative 

magazine for fleet managers and fleet suppliers; through active me-
asures provides the latest knowledge, inspiration and information in 
the field of fleet management, bringing new trends and ideas; phi-
losophy of Fleet Magazine is based primarily on cooperation with 
partners and thus it is possible to build common values and set new 
standards on Polish fleet market

FoBos auTo
Main Road E79
Next to Lukoil gas station
1000 Sofia – Bulgaria
tel. +359 (2) 439-70-85
www.fobos-bg.com
www.fobosgas.com
info@fobos-bg.com

Firma Fobos Auto jest producentem zestawów do konwersji sa-
mochodów na zasilanie gazem LPG i CNG. Oferujemy gotowe 

zestawy do montażu oraz wszystkie elementy niezbędne do adaptacji 
samochodu do zasilania gazem LPG lub CNG. W 2004 r. wprowa-
dziliśmy na rynek własny sekwencyjny system wtrysku gazu – Fobos. 
To wynik wieloletniego doświadczenia oraz badań systemów wtrysku 
benzyny i sposobów ich przeróbki na zasilanie gazem. Produkuje-
my również całą gamę elementów elektronicznych do tradycyjnych 
instalacji gazowych – przełączniki, emulatory, itd. Wszystkie elemen-
ty są wykonane z doskonałych materiałów, a w procesie produkcji 
szczególny nacisk kładziemy na jakość i wieloetapową kontrolę. 
Nasze produkty są kilkukrotnie poddawane testom po zakończeniu 
procesu produkcji i wszystkie są najwyższej jakości. Potwierdzają to 
certyfikaty: E8 67 R – 01 i E13 110 R – 00. Ponadto, udzielamy dwu-
letniej gwarancji na wszystkie nasze produkty. Do celów firmy należy 
szkolenie w zakresie technologii i nieustanne zadowolenie klientów. 
Firma Fobos Auto Ltd posiada obecnie lokalną sieć dystrybucji na 
terenie Bułgarii i buduje taką sieć na zagranicą. Dzięki rozszerzeniu 
sieci dystrybucji nasze produkty będą dostępne na różnych rynkach 
przy zapewnieniu specjalistycznej obsługi gwarantującej zadowolenie 
klientów. Zapraszamy do współpracy partnerów z całego świata.

Fobos Auto is a professional manufacturer of automotive LPG and 
CNG conversion kits. We provide ready made montage sets and 

all the necessary elements which are used for converting vehicles 
into LPG or CNG automobiles. In 2004 we introduced our own se-
quential gas injection system – Fobos. It is a result of the experience 
and long research in the petrol injection field and their conversion 
in LPG systems. We also produce the full range of indispensable 
electronics for the traditional gas systems – change – over switches, 
emulators etc. All elements are made of excellent materials and du-
ring the production process particular stress is laid on the quality and 
multi stage control. Our products are tested several times after the 
manufacturing process and they are all of supreme quality. This is 
proven by certificates E8 67 R – 01 and E13 110 R – 00. In addition, 
we give 2 years of warranty to all of our products. The company aims 
at training its customers in the technical field and also sustaining their 
satisfaction by all means. Nowadays, Fobos Auto Ltd has an esta-
blished local distribution network covering Bulgarian market and is 
in the process of establishing one abroad. The widening distribution 
network ensures that our products are getting available on various 
markets through a specialized service that guarantees total customer 
satisfaction. We would be happy to establish new relationships with 
collaborates all over the world.

gazeo.PL

ul. Pogonowskiego 5/7
90-745 Łódź – Poland
tel. +48 (42) 661-91-30, 661-91-68, 661-91-78
fax +48 (42) 661-91-31
www.gazeo.pl
biuro@gazeo.pl
reklama@gazeo.pl
redakcja@gazeo.pl

gazeo.pl/gazeo.eu/gazeo.tv to największy w Polsce i Europie 
projekt internetowy poświęcony paliwom gazowym. LPG, CNG 

i LNG to paliwa przyszłości dostępne już dziś. Rosnąca nieustan-
nie branża szeroko rozumianego autogazu doczekała się miejsca 
w wirtualnym świecie.
Doświadczony zespół działających z pasją dziennikarzy przygotowu-
je najświeższe informacje, realizuje skrupulatne testy samochodów 
zasilanych paliwami alternatywnymi i relacjonuje najważniejsze dla 
branży wydarzenia. Na tym jednak działalność gazeo się nie kończy. 
Mając na uwadze rozwój niezwykłej gałęzi motoryzacji, jaką jest seg-
ment autogazu, pod auspicjami gazeo prowadzone są różnorodne 
inicjatywy promujące LPG, CNG i LNG. Prelekcje dla zarządców flot, 
promowanie autogazu na imprezach masowych, projekty eduka-
cyjno-badawcze to najważniejsze, choć nie jedyne przedsięwzięcia 
prowadzone w celu wsparcia firm działających w branży autogazu. 
gazeo.pl to znakomity partner do współpracy na krajowym rynku mo-
toryzacyjnym, który obejmuje prawie 2,8 mln pojazdów zasilanych 
LPG/CNG/LNG. 
gazeo.eu z kolei to pierwszy tak kompleksowy angielskojęzyczny 
portal skierowany do międzynarodowej grupy odbiorców działają-
cych w branży LPG/CNG/LNG. 
Dedykowany kanał wideo gazeo.tv – w dwóch wersjach językowych 
– to zaś nowe, niewykorzystywane do tej pory możliwości dotarcia 
z informacją do internautów na całym świecie.

gazeo.pl/gazeo.eu/gazeo.tv is Poland’s and Europe’s largest Web 
platform dedicated to gaseous fuels. LPG, CNG and LNG are fu-

els of tomorrow, yet they are readily available today. The ever expan-
ding sector of autogas has found its virtual place at gazeo.
A team of experienced, passionate journalists at gazeo work to pre-
pare latest news, execute thorough tests of alternatively-fueled cars 
and cover the most important events in the sector. However, this is 
not all gazeo is about. With the autogas industry’s further expansion 
in mind, gazeo undertakes various initiatives in order to promote LPG, 
CNG and LNG. Presentations for fleet managers, showcasing latest 
systems and solutions at popular mass events and educational/rese-
arch projects are among the most important actions taken to support 
autogas business.
gazeo.pl is an excellent potential partner for establishing your auto-
gas-related business in Poland, since local market is huge with al-
most 2,8 million LPG/CNG/LNG-powered vehicles. 
gazeo.eu in turn is the first so thorough international, English-language 
informative website aimed at reaching LPG/CNG/LNG users and pro-
fessionals across Europe and the world. Last but not least, the gazeo.
tv video channel – available in Polish and English – is a way to untap 
the potential of spreading information easily all over the globe.

generaL moTors PoLand
www.opel.pl

Firma General Motors Poland została zarejestrowana 31 maja 1991 
roku i od samego początku rozwijała się bardzo szybko: w 1992 roku 

posiadała już 25 punktów dealerskich i 14 Autoryzowanych Stacji Obsłu-
gi. Obecnie sieć sprzedaży Opla w Polsce liczy 67 głównych stacji de-
alerskich oraz 29 punktów satelitarnych. Natomiast sieć serwisowa roz-
winęła się do 70 punktów głównych oraz 29 punktów satelitarnych. Firma 
General Motors Poland zajmuje się produkcją i importem oraz obsługą 
posprzedażną marki Opel. Działalność produkcyjną General Motors Po-
land rozpoczęła w 1994 roku, kiedy uruchomiono w Warszawie montaż 
Opla Astry, a następnie od 1998 roku, Vectry. Warszawska montownia 
zakończyła swą działalność w czerwcu 2000 roku, kiedy to głównym 
ośrodkiem produkcyjnym General Motors w Polsce stała się, otwarta 
w październiku 1998 roku, fabryka w Gliwicach, jeden z najnowocześniej-
szych zakładów tego koncernu na świecie. GM zainwestował w Opel Pol-
ska (obecnie General Motors Manufacturing Poland) ok. 900 milionów 
euro, a pierwszym produkowanym w tym zakładzie modelem była Astra 
Classic. Od 4 listopada 2009 roku, w Gliwicach produkowana jest Astra 
IV w wersji pięciodrzwiowej, a od 14 października 2011 również Astra 
GTC. Od 2012 produkowana jest Astra IV w wersji Sedan, a w pierwszym 
kwartale tego roku rozpocznie się produkcja nowego kabrioletu – Opla 
Cascada. Samochody Opla charakteryzują się innowacyjną technologią 
i znakomitą stylistyką. Firma kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo 
zarówno kierowcy jak i pasażerów. O jakości i niezawodności modeli 
Opla świadczy szereg nagród zdobytych na przestrzeni lat, w tym tak 
prestiżowych jak: Car Of The Year, Złota Kierownica, Red Dot Design, 
Auto Lider, czy wyróżnienie w zakresie niezawodności DEKRA.

General Motors Poland was registered on 31 May 1991, and since the 
very beginning it has developed very quickly: in 1992 it already had 

25 dealer points and 14 Authorized Service Stations. Currently, there are 
67 main dealer stations and 29 satellite points within the Opel sales chain 
in Poland, not to mention the service chain, which has expanded into 70 
main points and the 29 satellite points. General Motors Poland is engaged 
in production and imports, as well as Opel post-sale service. The com-
pany began its production operations in 1994 when assembly began on 
the Opel Astra, followed by assembly of the Vectra in 1998. The Warsaw 
assembly plant ended its operations in June 2000 when the factory in Gli-
wice, one of the company’s most modern plants in the world, became 
the major production centre of General Motors in Poland. This factory 
was opened in October 1998. GM has invested approximately EUR 900 
million in Opel Poland (presently General Motors Manufacturing Poland), 
and the first model produced in this plant was the Astra Classic. Since 
4 November 2009, the five-door Astra IV version has been produced in 
Gliwice, and since 14 October 2011 – the Astra GTC as well. The Astra 
IV Sedan version has been produced since 2012, and in the first quarter 
of this year, production of new convertible, the Opel Cascada, is slated to 
begin. Opel cars are noted for their innovative technology and excellent 
design. The company puts great emphasis on the safety of both the driver 
and passengers. Its cars have won a number of awards over the years, 
including such prestigious ones as: Car of the Year, the Golden Steering 
Wheel, Red Dot Design, Auto Leader, and the DEKRA award for reliability, 
which serves as proof of the quality and trustworthiness of the Opel brand.
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gLoBaL gas
 
Al. Tysiąclecia PP 4 lok. 330 
15-111 Białystok – Poland 
tel. +48 (85) 734-13-15 
tel. mob. +48 509 915 857 
skype: ela_iwaniuk
handel@globalgas.pl

GLOBAL GAS SP. Z O.O. jest międzynarodowym projektem, 
który ma na celu popularyzację i rozwój samochodowych in-

stalacji gazowych – ekologicznych, alternatywnych w stosunku do 
tradycyjnych form, sposobów napędzania pojazdów.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku autogazu możemy 
zaoferować brendowe produkty najlepszej jakości w atrakcyjnych 
cenach. Główną zaletą tego projektu jest profesjonalne podejście 
do klienta (szkolenia, konsultacje, pomoc techniczna i wiele innych 
przedsięwzięć, które pomagają w różnych sytuacjach związanych 
ze sprzedażą i montażem instalacji gazowych).
W naszej ofercie mamy wszystko, co jest niezbędne do montażu 
gazu w aucie, począwszy od elektroniki przez reduktory na zbior-
nikach i wielozaworach kończąc. Współpracując bezpośrednio 
z producentami urządzeń jesteśmy na bieżąco z nowinkami tech-
nicznymi. Wśród oferowanych produktów znajdą Państwo wyso-
kiej jakości urządzenia do samochodowych instalacji gazowych 
wiodących, światowych marek, tj. Valtek, Tomasetto, STAKO, AC, 
BLUE POWER, LECHO, OMVL, IRENE, MILMET, CERTOOLS. 

GLOBAL GAS SP. Z O.O. is an international project aimed at 
popularising and developing the technology of automotive 

gas systems – an environmentally friendly alternative for traditional 
fuel systems.
Thanks to our many years of experience in the autogas market 
we offer high quality products manufactured by best brands at an 
attractive price. The main advantage of the project is our profes-
sional approach to every customer (training, consulting, technical 
service and many other undertakings which help in various situ-
ations related to the sales and installation of autogas systems).
We offer a complete portfolio of products required to build a com-
plete automotive autogas system starting from electronics, through 
gas cylinder pressure reducers to multi-valves. We cooperate di-
rectly with equipment manufacturers and so, we are always able to 
follow the most recent technical novelties. In our portfolio you will 
find high quality autogas system products from the leading brands 
including Valtek, Tomasetto, STAKO, AC, BLUE POWER, LECHO, 
OMVL, IRENE, MILMET and CERTOOLS.

gok 
regLer und armaTuren 
PoLska

ul. Traugutta 126                             
63-400 Ostrów Wlkp. – Poland
tel. +48 (62) 735-84-08 
fax +48 (62) 735-84-09
www.gok.pl 
gok@gok.pl

GOK Regler & Armaturen GmbH & Co. KG to firma, która 
w  swych działaniach kieruje się zasadą dostarczania pro-

duktów najwyższej jakości. Naszą jakość potwierdzają posiadane 
przez GOK certyfikaty DIN EN ISO 9001 oraz  DIN EN ISO 1400. 
Produkcja odbywa się wyłącznie na terenie Niemiec. Dzięki czemu 
produkty GOK charakteryzują się niezawodnością funkcjonowa-
nia; znikomy procent reklamacji. Wszystkie nasze nasze wyroby 
poddawane są w czasie produkcji jednostkowej kontroli zarówno 
funkcjonowania jak i jakości. Każdy produkt podlega co najmniej 
jednorazowej kontroli. GOK prowadzi produkcję całoroczną, nie 
ma przerw w dostawach – gwarantuje to płynność dostaw w całym 
roku, także w okresie wakacyjnym i urlopowym.

GOK Regler & Armaturen GmbH & Co. KG is a company which 
follows in its activities a rule of delivering products of the high-

est quality. Our quality is proved by certificates DIN EN ISO 9001 
and  DIN EN ISO 1400 held by GOK. Production is performed only 
in the territory of Germany. Thanks to that, GOK’s products are 
characterized by reliability of functioning; insignificant percentage 
of complaints. During production all our products are under indi-
vidual control of functioning and quality. Each product is subject to 
at least one-time control. GOK runs year-round production, there 
are no breaks in deliveries – it guarantees fluency of deliveries dur-
ing the whole year, also in a holiday period.

gomeT

ul.Wróblewskiego 27 
26-600 Radom – Poland
tel. +48 (48) 365-55-20 
fax +48 (48) 365-55-90
www.gomet.radom.pl 
pphugomet@neostrada.pl 
biuro@gomet.radom.pl

Firma GOMET powstała w 1986 roku. Jesteśmy producentem 
wyrobów mosiężnych do samochodowych instalacji gazo-

wych, pneumatyki, hydrauliki, sprężyn oraz wielu innych detali wg 
rysunku lub wzoru. Prężnie działamy zarówno na rynku polskim, 
jak również zagranicznym. Stawiamy na jakość, solidność, precy-
zję i terminowość. Posiadamy nowoczesny park maszynowy oraz 
wykwalifikowaną kadrę pracowników. Głównym celem firmy GO-
MET jest osiągnięcie oraz utrzymanie wysokiej jakości świadczo-
nych usług. Najważniejsze dla nas jest zadowolenie oraz profesjo-
nalna obsługa Klientów. Serdecznie zapraszamy do współpracy, 
a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.Dla firm chcących 
nawiązać z nami współpracę handlową oferujemy dogodne wa-
runki: niskie ceny, dogodne warunki płatności, szeroką ofertę asor-
tymentową, możliwość dokonywania zamówień poprzez internet 
lub telefonicznie, szybkie i terminowe dostawy.

GOMET was established in 1986. We produce brass elements 
for vehicle gas installations, pneumatics, hydraulics, springs 

and many other details according to a design or a drawing.We op-
erate dynamically both on the Polish and foreign markets.Our assets 
are quality, reliability, precision and promptness. We have modern 
machinery stock and well qualified staff. GOMET policy is to reach 
and maintain high quality of provided services. Customer satisfac-
tion and professional services are of utmost importance for us. We 
do invite you to cooperate with us and if you have any queries, just  
simply ask. We offer advantageous conditions for companies which 
want to commercially cooperate with us: low prices, favourable pay-
ment conditions, a wide range of products, placing orders on the 
Internet or by phone, quick and timely deliveries. 

grodkowskie  
zakŁady wyroBów 
meTaLowyCh

ul. Wrocławska 59
49-200 Grodków – Poland
tel. +48 (77) 415-52-71-75 
fax +48 (77) 415-53-94
www.gzwm.com.pl
gzwm@gzwm.com.pl

GZWM S.A. to uznana marka na rynku polskim i zagranicz-
nym. Firma produkuje zbiorniki do magazynowania LPG do 

instalacji zasilającej silniki pojazdów mechanicznych, butle gazo-
we – domowe, turystyczne, napędowe i przemysłowe oraz sprzęt 
przeciwpożarowy. Oferujemy szeroki asortyment produktów, który 
na bieżąco dostosowywany jest do potrzeb klientów i wymogów 
rynku. Pracujemy w systemie ISO 9001:2008,  każdy produkt wy-
twarzamy z niezwykłą dbałością o  jakość, estetykę oraz bezpie-
czeństwo użytkownika.  

GZWM S.A. is recognized brand on the Polish and foreign 
market. The company manufactures tanks for LPG storage 

in in gas installations in vehicles; domestic, camping, driving and 
industrial gas cylinders and firefighting equipment. We offer the 
wide range of products, which is currently extended according to 
customers’ needs and market requirements. We operate in ISO 
9001:2008, every product is manufactured with the highest dili-
gence in terms of quality, aesthetics and user’s safety. 

hangzhou easy  
TeChnoLogy Co.	
5th floor, Building 3 
No.208 Zhenzhong Road 
Westlake District, Hangzhou City 
Zhejiang Province – China
tel. +86-571-88963995 
fax +86-571-87671469
www.easylogic.com.cn 
jimmy@easylogic.cn

Jesteśmy największym w Chinach producentem sterowników 
wtrysku (ECU) do silników zasilanych paliwami alternatywnymi.

Nasze motto: doskonała jakość, świetlana przyszłość. Eksportu-
jemy produkty do USA, Indii, Polski, Turcji, Iranu, Tajlandii, Włoch 
itp. Dostarczamy 500 000 układów ECU i 800 000 elementów elek-
tronicznych rocznie. Posiadamy certyfikaty ISO/TS16949:2009 
i EMARK. Współpracujemy z Zhejiang University. Świadczymy 
usługi OEM/ODM dla branż paliwowych na całym świecie.

As the largest manufacturer of ECU for alternative fuel in China 
Excellent Quality, Leads Future. Our products has exported to 

USA, India, Poland, Turkey, Iran, Thailand and Italy etc. We supply 
500,000 sets of ECU control system and 800,000 electronic parts 
each year. We have certifites of ISO/TS16949:2009 and EMARK. 
We cooperate with Zhejiang University.We do OEM/ODM for the 
whole fuel industries all around of world.
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hexagon rauFoss  as

P.O. Box 74, NO-2831 Raufoss – Norwegia 
tel. +47 61 19 46 40 
fax +47 61 15 17 65 
info@rafs.no

Raufoss Fuel Systems jest wiodącym twórcą oraz producentem 
zintegrowanych systemów przechowywania paliw. Głównymi pro-

duktami są łatwe do zainstalowania systemy o niskiej wadze, służące 
do przechowywania CNG oraz sprężonego wodoru. Firma Raufoss 
Fuel Systems oferuje produkty z potwierdzonym doświadczeniem oraz 
wykazujące się najwyższym współczynnikiem wydajności oraz bezpie-
czeństwa. Firma Raufoss Fuel Systems jest członkiem Grupy Hexagon 
Composites, jednego z wiodących skandynawskich twórców oraz pro-
ducentów wykorzystujących technologię kompozytyową w celu zwięk-
szenia wydajności oferowanych przez siebie produktów.

Raufoss Fuel Systems is a leading developer and manufacturer 
of complete fuels storage systems. The product range inclu-

des lightweight and easy-to-install systems for storing CNG and 
compressed hydrogen. Raufoss Fuel Systems offer products with 
a long and proven market-record as well as concepts designed for 
cost-effective mass-production. Raufoss Fuel Systems is a mem-
ber of Hexagon Composites Group, one of Scandinavias leading 
developers and producers of composites using advanced produc-
tion technology to commercially develop new innovative products.

hL ProPan 

Štramberská 2905, 
703 00 Ostrava, Vítkovice – Czech Republic 
tel. +42 059 570 05 70 
fax +42 059 578 10 59 
www.hlpropan.cz
info@hlpropan.cz

HL Propan s.r.o. to lider rynku LPG w Czechach. Jesteśmy pro-
ducentem komponentów do instalacji LPG Lovtec oraz Magic 

– obie grupy części posiadają najbardziej aktualną homologację 
europejską 67R.01. Nasza działalność koncentruje się na kom-
pleksowym przerabianiu pojazdów na zasilanie LPG. Oferujemy 
również realizacje wykonywane przy pomocy obrabiarek CNC.

HL Propan s.r.o. is a leading company on the LPG market in Czech 
republic. We are manufacturer of the LPG components Lovtec 

and Magic – components available according newest European ho-
mologation 67R.01.Our main activity is everything about converting 
cars on LPG. We also offer machining on modern CNC tooling.

hyBridsuPPLy
 

Gewerbepark 33 – Deutschland
DE-59069 Hamm
tel. +49 2385 / 70 89 980
fax +49 2385 / 70 89 917
info@hybridsupply.de

Hybrid Supply LTD jest czołowym dystrybutorem części, pod-
zespołów oraz instalacji do sachomodowego LPG na ternie 

Niemiec. Firma obecna jest na rynku od 2006 roku. W tak krótkim 
czasie udalo nam się osiągnąć jedną z czołowych pozycji na rynku 
samochodowego LPG. W swojej ofercie posiadamy instalacje oraz 
akcesoria czołowych producentów instalacji gazowych, jak również 
podzespołów takich jak zbiorniki, węże czy wielozawory. Bezpośred-
nia współpraca z producentami umożliwia nam również eksporto-
wanie naszego asortymentu do takich krajów jak Polska, Bułgaria, 
Wielka Brytania, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Izrael, Grecja itd. 
Hybrid Supply LTD to niezawodność dostawy, wsparcie techniczne 
oraz atrakcyjne ceny dostosowane do warunków rynkowych.

Hybrid Supply LTD is a leading distributor of autogas equipment, 
spare parts and lpg installations in Germany. The company has 

been present on the German market since 2006. In such a short pe-
riod of time we have achieved one of the leading positions on the car 
lpg market. Our offer includes leading brands of autogas installation 
producers as well as additional accessories such as tanks, hoses and 
multivalves. Direct coperation with the producers allows us also the ex-
port of our goods to such countries like Poland, Bulgaria, Great Britain, 
Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Lithuania, Israel, Greece etc. Hy-
brid Supply LTD defines the reliable deliveries, technical support and 
reasonable prices adjusted to the market conditions.

inTegra soFTware 

ul. Orla 4a 
75-727 Koszalin – Poland 
tel. +48 (94) 348-80-00
fax +48 (94) 348-80-10 
www.integra.com.pl
biuro@integra.com.pl

Firma Integra Software tworzy nowoczesne i komplekso-
we rozwiązania informatyczne dla branży motoryzacyjnej. 

W  ciągu ostatnich 10 lat wdrożono około 70 000 licencji sys-
temów, które otrzymały wiele prestiżowych nagród. Modułowa 
budowa oraz szeroki zakres konfiguracji umożliwia stosowa-
nie programu zarówno w małych firmach jak i  w  dużych kom-
pleksach motoryzacyjnych. Wśród użytkowników znajdują się 
sklepy motoryzacyjne, dystrybutorzy części, warsztaty, serwisy 
ASO. Rozwiązania marki Integra wdrożyły takie firmy jak: Bosch,  

Autodistribution, Fota SA, Inter-Team, Auto Partner SA, Motogama,  
CER Motor, Entertrade – Kamoka, Poczta Polska, Energia Pro. 
Wiele firm z powodzeniem opiera swoje funkcjonowanie o rozwią-
zania marki Integra, która obecna jest również w sieciach serwi-
sowych m.in. AD Serwis, Bosch Service, Point S, itp. Integra So-
ftware zapewnia sprawne i szybkie wdrożenie w/w programów wraz 
z przeniesieniem danych z poprzednio używanego systemu, a tak-
że szkolenia i wsparcie techniczne dla oferowanego oprogramowa-
nia. Rozwiązania marki Integra są stale aktualizowane na podstawie 
bieżących oczekiwań sklepów, serwisów i dystrybutorów części.
Według niezależnego raportu dot. komputeryzacji warsztatów i skle-
pów motoryzacyjnych, rozwiązania marki Integra mają obecnie naj-
większy udział wśród branżowego oprogramowania dla motoryzacji.

The Integra Software company offers state-of-the-art and compre-
hensive IT solutions for the automotive industry. About 70 000 sys-

tem licenses have been implemented for the last 10 years and they 
received numerous prestigious awards. Module-based structure and 
broad configuration range make it possible to use the software in both 
small companies and huge automotive corporations. Its users include 
automotive shops, spare part distributors, garages, licensed services. 
Integra solutions have been implemented by such companies as 
Bosch, Autodistribution, Fota SA, Inter-Team, Auto Partner SA, Motoga-
ma, CER Motor, Entertrade – Kamoka, Poczta Polska, Energia Pro.
Many companies have successfully based their business activities 
on Integra solutions which are now also used in service networks of, 
among others, AD Serwis, Bosch Service, Point S, etc. Integra Soft-
ware guarantees that the above mentioned software will be imple-
mented fast, data from previous systems will be transferred, training 
and technical assistance will be available for the offered software. In-
tegra solutions are also constantly being updated to meet the expecta-
tions of shops, garages and spare part distributors. 
According to an independent report on computerization of automo-
tive shops and garages Integra solutions currently have the larg-
est share in the market for specialized software for the automotive 
industry.

inTer TeCh gas
 
ul. Inowrocławska 3 
62-200 Gniezno – Poland 
tel. +48 (61) 426-31-84       
tel. 509 062 346       
fax +48 (61) 426-31-84 
biuro@itgas.pl

Jesteśmy firmą z 19-letnim doświadczeniem na rynku LPG, nie 
tylko w Polsce. W naszej ofercie znajdują się m.in. następujące 

urządzenia: parowniki KOSAN;  parowniki TAG/Samtech; zespoły re-
dukcyjne; miksery LPG/powietrze; zawory; filtry.
Oferujemy również cały zakres usług związanych z projektowa-
niem instalacji, ich wykonaniem oraz profesjonalnym serwisem. 
Nasza firma to zespół profesjonalistów, specjalnie wyszkolonych 
do tego techników, którzy o branży gazowniczej wiedzą wszystko. 
To właśnie oni z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania, rozjaśnią 
wątpliwości i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, udzielą wsparcia tech-
nicznego. Posiadamy również certyfikaty dopuszczające urządze-
nia na rynek rosyjski.

We are a company with 19-years experience in the LPG market, 
not only in Poland. Our offer includes the following devices: 

vaporizers KOSAN; vaporizers TAG / Samtech; regulating units; Mi-
xers, LPG   / air; valves;  filters. We also offer a full range of services 
related to the design of the installation, the performance and pro-
fessional service. Our company is a team of professionals specially 
trained to technicians who have the knowledge of all the gas indu-
stry. It is they who will be happy to answer any questions, doubts 
and brighten if necessary, provide technical support. 
We also have certificates allowing the device to the Russian market.

inTersTar
ul. Przytulna 37
15-157 Bialystok – Poland
skype: interstargas
tel. mob. +48 504 662 729
www.blue-power.eu    

Firma Interstar jest producentem elektroniki do samochodowych 
instalacji gazowych. Naszym flagowym produktem jest Blue 

Energy Diesel (poprzednio Blue Power Diesel) – sekwencyjny sys-
tem wtrysku gazu do silników zasilanych dieslem typu dual – fuel. 
Jako jeden z nielicznych europejskich producentów możemy po-
chwalić się kilkuletnim doświadczeniem w produkcji nowoczesnych 
urządzeń tego typu. W ofercie mamy ponadto standardowe systemy 
sekwencyjne oraz całą gamę akcesoriów do instalacji gazowych.
Podstawową dewizą jest u nas jakość. Nasze produkty wyróżniają 
się na tle konkurencji innowacyjnością i najwyższym poziomem wy-
konania. Mając zespół ludzi z dużym doświadczeniem, a zarazem 
pasjonujących się motoryzacją jesteśmy w stanie spełnić najbardziej 
wyrafinowane oczekiwania klientów.

Interstar is a producer of electronics for automotive gas systems. 
Our flag product is Blue Energy Diesel (formerly Blue Power Die-

sel), a dual – fuel type sequential gas injection system for diesel 
engines. We take pride in being one of few European producers 
who have a long experience in producing advanced dual – fuel 
systems. Our offer also includes standard sequential systems and 
a range of gas systems accessories.
The basic principle in the company is quality. Our products are 
known for their innovativeness and reliability. Having a team of 
experienced staff who are motorization enthusiasts, we can fulfil 
our customers’ most sophisticated needs.
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Naszym celem jest dostarczanie produktów spełniających naj-
wyższe standardy, oferujące wyjątkową trwałość połączoną 

z atrakcyjną ceną. Możemy pochwalić się długotrwałą współpracą 
z czołowymi dostawcami części samochodowych w Chinach. Nasze 
wysokiej jakości produkty docierają do klientów w Ameryce Północ-
nej, Europie i Azji Wschodniej.

We strive to provide products that meet the highest standard and 
long lasting durability along with competitive price. We have 

developed long term relationships with leading auto parts suppliers 
in China, and have been providing to customers in North America, 
Europe, and East Asia with high quality products.

jiaxing Lau eLeCTroniCs
A3,No.608 Chuangye Road, Jiaxing  
Zhejiang – China P.C:314001
tel. +86-573-82827671
fax +86-573-82827670
www.mfgcorp.cn 
info@mfgcorp.cn 

Firma „MFG” to jeden z czołowych producentów i eksporterów 
wielopunktowych, sekwencyjnych układów wtryskowych do CNG 

/ LPG / LNG. Oferujemy także części do jednopunktowych układów 
mieszających i elementy elektroniczne do instalacji LPG.
Zasadą działania firmy jest „przede wszystkim jakość i usługi na 
najwyższym poziomie”. Oferujemy bezpieczne i przyjazne środowi-
sku rozwiązania. Zespół badań i rozwoju naszej firmy opracowuje 
zaawansowane technologie elektroniki samochodowej z wykorzy-
staniem atrakcyjnych cenowo produktów umożliwiające spełnianie 
potrzeb klientów.
Zespół sprzedaży firmy „MFG” zaprasza do współpracy.

The “MFG” company is one of the leading manufactures and 
exporters for CNG / LPG / LNG Multipoint Sequential Injection 

System and Single-Point Mixer System equipment and Autogas 
electronics products.
The company principle is” Quality first,Service best”.We offer safe 
and environmental solutions.Our R&D team keep developing variety 
of advanced Automotive electronics technologies with cost-effective 
products to meet different customers needs.
The“MFG”Sales team looking forward to cooperate with you in near 
future.
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izi
ul. Strażacka 33
42-263 Wrzosowa – Poland
tel. +48 (34) 323-38-22
fax +48 (34) 320-88-90
www.izisport.pl
biuro@izisport.pl

Firma IZI jest producentem pokrowców na koła zapasowe i butle 
gazowe. Pokrowce produkcji IZI są niezastąpione w samocho-

dach, w  których zamontowano instalacje gazowe ze zbiornikiem 
gazu w miejscu koła zapasowego. Pozwalają one na bezproblemowe  
i estetyczne przechowywanie koła zapasowego w samochodzie lub  
w domu. W pokrowcach IZI są umieszczone specjalne rzepy zapo-
biegające przemieszczaniu się koła w bagażniku samochodu i sys-
tem wentylacji ułatwiający odparowywanie wody z wilgotnej opony. 
Wykonanie z materiałów I gatunkowych odpornych na wodę i smary 
gwarantuje jakość, wytrzymałość i niezawodność produktu. IZI po-
siada w ofercie również maty ochronne na błotniki oraz pokrowce ro-
bocze na siedzenia w samochodach. IZI produkuje także wszelkiego 
typu pokrowce według indywidualnych potrzeb klienta.

IZI company produces spare tires and gas bottles covers. The 
covers made by IZI are irreplaceable in cars, especially in those 

that have gas installations (with a gas tank) mounted in a spare tire 
place. They make it possible to keep a spare tire in a car or at home. 
The covers are fastened with Velcro to prevent a tire from moving in 
a boot during transportation. They also have a system of ventilation 
which helps a wet tire to evaporate. High standard of our products 
is guaranteed by first quality materials that are used in a process of 
production. IZI offers also wing and seat cover. We produce various 
kinds of covers according to individual customers needs.

jiaxing jieda  
eLeCTriCaL
100 Leyuan Road,Youchegang  
Jiaxing City, Zhejiang Province – China
tel. +86-573-82806028
fax +86-573-82805806
www.jxjddz.com
jiedasuye@126.com

Fhu „jk” jerzy kaLeTa
ul. Emilii Plater 7a
33-300 Nowy Sącz – Poland
tel. +48 (18) 448-80-26
www.jkszyby.pl
sklep@jkszyby.pl

Firma JK zajmuje się dystrybucją sprzętu oraz szkoleniami w za-
kresie naprawy, wymiany i polerowania szyb samochodowych. 

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem w Polsce firm: Glass Tech-
nology Inc. – amerykańska firma, która od 1984 roku dostarcza 
najwyższej jakości sprzęt do naprawy odprysków i pęknięć; BTB 
Tools – australijska firma produkująca pneumatyczne i elektrycz-
ne wycinarki do szyb; PantherPro – narzędzia ręczne do wymiany 
szyb. W związku z dynamicznym rozwojem rynku napraw szyb sa-
mochodowych tworzymy sieć naprawczą NaprawSzybe.pl. Punkty 
naprawcze są weryfikowane, a ich personel przechodzi cykliczne 
szkolenia. Każdy punkt naprawczy spełnia szereg standardów 
wyznaczonych przez regulamin sieci, aby klient dostał najwyższej 
jakości usługę.

JK is the distributor of equipment for car glass repairs, replacement 
and polishing. We also offer trainings. We act as official repre-

sentative of the following companies in Poland: Glass Technology 
Inc. – an American company; supplying the highest quality equip-
ment for chip and crack repairs since 1984; BTB Tools – an Austra-
lian company manufacturing pneumatic and electric glass cutters; 
PantherPro – manual tools for glass replacement. Currently, due to 
the dynamic development of car glass repair market we are building 
“NaprawSzybe.pl” – a car glass repair network. All repair points are 
verified and their personnel undergoes cyclic trainings. Each repair 
point meets a set of standards described in the network rules in order 
to offer the highest quality services to the customers.
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jLm LuBriCanTs

GMS Europe B.V.  
GMS Lubricants B.V   
Walruskoog 3-5
1822 BC, Alkmaar – The Netherlands
tel. +31 (72) 561-64-64
www.jlmlubricants.com 
www.gms.nl 
info@jlmlubricants.com 
info@gms.nl

JLM to produkt klasy premium do ochrony gniazd zaworów. Wy-
sokiej jakości produkty JLM Valve Saver Fluid i Kit to czołowe w 

branży środki do ochrony zaworów w samochodach zasilanych LPG 
i CNG przed nadmiernym zużywaniem. Jako pierwsi na świecie prze-
szliśmy surowe badania laboratoryjne TÜV Rheinland, dzięki czemu 
to nasi specjaliści ustanawiają branżowe standardy. Ponadto, pro-
dukty JLM VSF zostały wszechstronnie przetestowane w warunkach 
praktycznych, tzn. podczas testu drogowego przeprowadzonego 
przez niemieckich ekspertów. Test obejmował całą Europę. JLM to je-
dyny produkt poddany próbom laboratoryjnym i drogowym. Oddziały 
w Polsce, Niemczech, Holandii i Tajlandii pozwalają nam obsługiwać 
rosnącą globalną sieć profesjonalistów. Dołącz do lidera branży, do-
wiedz się więcej na stoisku F14.

JLM for premium valve seat recession protection. JLM Valve Saver 
Fluid & Kit are leading the industry with quality products to prevent 

excessive valve wear for LPG & CNG powered vehicles. Our experts 
have set the standard in the industry with being the first to have suc-
cesfully completed severe laboratory testing certified by TÜV Rhein-
land. In addition we have also extensively tested our JLM VSF products 
out in the field, we conducted a European wide roadtest, executed by 
German experts.In fact, JLM is the only product with both a laboratory- 
and roadtest. With offices in Poland, Germany, The Netherlands and 
Thailand we serve a growing global network of professionals. Join the 
industry leaders and find out more at our booth F14.
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kme
ul. Św. Teresy 103A
91-222 Łódź – Poland
tel. +48 (42) 611-00-26 
fax + 48 (42) 611-82-52 
www.kme.eu
kme@kme.eu

KME kompleksowo zajmuje się projektowaniem i produkcją ele-
mentów do samochodowych instalacji LPG i CNG. W ofercie 

posiada szeroką gamę urządzeń, począwszy od systemów lamb-
da BINGO M i BINGO S, poprzez elementy mechaniczne m.in. re-
duktory gazowe SILVER FZ6, SILVER FZ8, GOLD VT, GOLD FZ8, 
TURS6 oraz systemy sekwencyjnego wtrysku gazu DIEGO G3, 
NEVO, NEVO PLUS, NEVO PRO/OBD.
W 2003 powstał flagowy produkt – system sekwencyjnego wtrysku 
gazu DIEGO. Urządzenie zostało zaprojektowane od podstaw w fir-
mie KME będąc zarazem pierwszym polskim produktem homologo-
wanym i wdrożonym do produkcji w Polsce. Kolejne wersje (obecnie 
DiegoG3) są cały czas kompatybilne z pierwszą wersją systemu.
W 2009 KME wprowadziło kompletny zestaw sekwencyjnego wtry-
sku gazu, zawierający wszystkie komponenty potrzebne do ada-
ptacji samochodu na zasilanie gazowe. 
W 2010 roku powstał najnowszy sterownik NEVO. Aktualnie rodzi-
na sterowników NEVO obsługuje samochody 4, 6 i 8 cylindrowe. 
Dodatkowo posiada odczyty sond lambda oraz posiada wbudo-
wany moduł OBD z pełną adaptacją podczas pracy na gazie. Za-
pewnia to pełni wykorzystanie strategii sterowników benzynowych 
oraz pełną kontrolę składu mieszanki na bieżąco dostosowując 
dawkę gazu do zmieniających się warunków.
Sterowniki z rodziny NEVO odznaczają się prostotą montażu oraz 
niezawodnością kalibracji, jednocześnie posiadając rozbudowane 
możliwości funkcjonalne. Spełnią oczekiwania najbardziej wyma-
gających klientów oraz dostarczą pełną gamę możliwości dla pro-
fesjonalnych warsztatów montażu instalacji gazowych.
Wysoka jakość produkowanych przez nas produktów jest dla nas 
priorytetem. Wyrazem naszych starań jest wdrożony w roku 2003 
Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 
9001:2008.

KME offers comprehensive design and manufacturing servic-
es for car LPG and CNG systems. Our offer includes a wide 

range of devices, from lambda systems BINGO M and BINGO 
S, through mechanical elements, e.g. gas reducers SILVER FZ6, 
SILVER FZ8, GOLD VT, GOLD FZ8, TURS6 to sequential gas injec-
tion systems DIEGO G3, NEVO, NEVO PLUS, NEVO PRO/OBD.
In 2003 we created our flagship model – DIEGO sequential gas injec-
tion system. The device was designed from scratch by KME; it is the 
first Polish product of this type with a certification of approval and man-
ufactured in Poland. Every updated version (currently it is DiegoG3) are 
downward compatible with the original version of the system.
In 2009 KME introduced a complete LPG sequential injection kit 
including all components necessary for adaptation of an LPG-
powered car. 
The latest NEVO controller was created in 2010. Currently, the 
NEVO controller family supports 4, 6 and 8-cylinder cars. It ad-
ditionally features readouts from lambda sensors and has an in-
tegrated OBD module with full adaptation during gas operation. 

This ensures full use of strategy of petrol controllers and full con-
trol of composition of mixture on a running basis by adjusting the 
gas dose for changing conditions.
The NEVO family controllers feature easy installation and reliabil-
ity of calibration combined with extended functional possibilities. 
They will meet the requirements of the most demanding custom-
ers and supply full range of possibilities for professional LPG sys-
tem installation garages.
High quality of products is our priority. As a proof we implemented 
ISO 9001:2008-compliant Quality Management System in 2003.

kosan CrisPLanT
P.O. Pedersens Vej 22
DK-8200 Aarhus N – Denmark
tel. +45 8740 3000 
fax +45 8740 3010
www.kosancrisplant.com
sales@kosancrisplant.com

Grupa Kosan Crisplant to skoncentrowana na projektach kor-
poracja dostarczająca wyposażenie, zakłady i instalacje do 

napełniania i obsługi butli do gazu LPG. Oferujemy także usługi po-
sprzedażne i techniczne, zarządzanie zakładami i elementami do 
obsługi gazu do każdego celu.
Od 1951 roku grupa dostarczyła 2600 instalacji do 125 krajów na 
całym świecie. Grupa współpracuje z partnerami w Algierii, Brazylii, 
Kamerunie, Danii, Francji, Indiach, Indonezji, we Włoszech, Malezji, 
Meksyku, Portugalii, Arabii Saudyjskiej, na Sri Lance i w USA. Jeste-
śmy czołową światową firmą w branży.
Kosan Crisplant to marka znana w świecie LPG, znana z uczciwo-
ści, niezawodności, biegłości technicznej i zdolności do spełniania 
nawet najtrudniejszych wymagań.

The Kosan Crisplant Group is a project-oriented corporation that 
supplies equipment, plants and systems for filling and mainte-

nance of LP gas cylinders and offers after-sales and engineering 
services, facility management, and gas components for any pur-
pose.
Since 1951, the group has supplied 2600 plants in 125 countries 
all over the world. The group has members in Algeria, Brazil, Cam-
eroon, Denmark, France, India, Indonesia, Italy, Malaysia, Mexico, 
Portugal, Saudi Arabia, Sri Lanka and USA and is the world-leading 
corporation within its field.
The Kosan Crisplant name is renowned throughout the world of gas 
–  famous for integrity, reliability, technological excellence and the 
ability to meet even the most demanding requirements.

Landi renzo PoLska 

ul. Graniczna 79 A
05-410 Jozefów – Poland
tel. +48 (22) 780-248-80 
fax +48 (22) 789-53-74
www.landi.pl 
info@landi.pl

Firma Landi Renzo SPA, założona w 1954, jest największą spółką 
w ramach grupy Landi. Już od przeszło pięćdziesięciu lat, jako je-

den z głównych producentów światowych w dziedzinie systemów na 
LPG i metan do napędu pojazdów, Grupa Landi podąża wytyczoną 
ścieżką ewolucyjną, która doprowadziła do rozwoju wysoce zaawan-
sowanych technologii i know how mających na celu realizację głównej 
misji firmy oraz do stworzenia i rozwoju dużej grupy przemysłowej, 
która składa się z wielu przedsiębiorstw oraz filii we Włoszech jak  
i za granicą. W istocie rzeczy, poprzez wszystkie te lata Grupa Landi 
koncentrowała się silnie na umocnieniu swojej obecności na rynkach 
światowych, która w efekcie zsumowała się z pierwotnymi firmami wło-
skimi: główną Landi Renzo, historyczną spółką Landi srl założoną jesz-
cze w latach 30-ych oraz firmą MED. Od 1996 roku firma Landi Renzo 
objęta jest certyfikatem ISO 9001, a w 2001 roku jako pierwsza z firm 
tej branży otrzymała prestiżowy certyfikat ISO/TS 16949. 

Landi Renzo SPA, established in 1954, is the biggest company in 
Landi Group. For over fifty years, as one of the main global manu-

facturers in scope of LPG and methane for vehicle drive systems, Landi 
Group follows set evolutional path, which led to development of highly 
advanced technologies and know how, with the purpose of fulfillment 
of the main corporate mission, as well as creating and developing a 
big industrial group, which consists of many enterprises and subsidiar-
ies in Italy and abroad. As a matter of fact, throughout all these years 
Landi Group put much focus on strengthening its position on global 
markets which, as a result, summed up with original Italian companies: 
main Landi Renzo, historical company Landi srl established in 1930-s, 
and MED company. Since 1996 Landi Renzo company is covered by 
certificate ISO 9001, and in 2001 as the first of the companies in this 
branch received a prestigious certificate ISO/TS 16949. 

LovaTo gas

Strada Casale 175
36100 Vicenza – Italy
Filia:
ul. Graniczna 79 A
05-410 Jozefów – Poland
tel. +48 (22) 769-28-64 lub 769-28-74 
fax +48 (22) 789-53-74
www.landi.pl  
info@landi-renzo.com.pl

Firma lovato gas s.p.a jest jedną z najstarszych i najbardziej za-
awansowanych technologicznie firm na świecie w dziedzinie 

zasilania silników spalinowych paliwami gazowymi. Od swego po-
wstania w 1958 r. zajmuje się rozwojem know-how w zakresie sa-
mochodowych instalacji LPG/CNG. Firma Lovato eksportuje swe 
produkty do ponad 90 krajów i była obecna w Polsce od momentu 
powstania branży LPG, promując i rozwijając stosowanie auto-
gazu w naszym kraju. Obecnie Lovato oferuje pełen zakres naj-
nowocześniejszych samochodowych instalacji gazowych, w  tym 
sekwencyjny wtrysk gazu LOVATO SMART dla LPG/CNG, system 
kontroli emisji LOVECO 4EU PLUS oraz innowacyjne zastosowa-
nia technik gazowych dla skuterów, generatorów mocy i przemysłu 
morskiego.

LOVATO GAS S.p.A. is one of the most experienced companies 
world-wide in gas technology, devoted since its establishment 

in 1958 to develop the know-how for the conversion of vehicles 
to LPG/CNG. Lovato exports its products in over 90 countries 
and has been present in Poland since the beginning of the LPG 
business as leader in the promotion and development of Polish 
autogas. Today Lovato offers a complete range of state-of-the-
art conversion systems, including the LPG/CNG sequential injec-
tion system LOVATO SMART, the LOVECO 4EU PLUS system for 
emissions control and innovative Gas Technology applications for 
scooters, power generators and marine applications.

LPGTECH

ul. Dojnowska 67
15-557 Białystok – Poland
tel. +48 (85) 734-13-10 
tel. +48 (85) 734-13-26  
fax +48 (85) 743-72-06
www.lpgtech.pl
biuro@lpgtech.pl

Jesteśmy producentem jednych z najnowocześniejszych syste-
mów autogaz na świecie. Nasz system Tech to unikalna techno-

logia, bardziej precyzyjna od dotychczasowych systemów polskich 
i włoskich konkurentów. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań 
pozwoliło Nam zautomatyzować cały proces kalibracji i adaptacji 
samochodów prostszych i skomplikowanych, które sprawiają duże 
trudności innym producentom elektroniki. Nasze systemy LPG i CNG, 
w bardzo krótkim czasie zyskały uznanie bardzo wielu partnerów han-
dlowych w kraju i za granicą. Sieć dystrybucyjna w Polsce pokrywa 
niemal cały obszar kraju, a nasz dział eksportu współpracuje z kilku-
nastoma partnerami na wszystkich kontynentach.

We are the manufacturer of one of the most modern autogas sys-
tems in the world. Our Tech system offers unique technology, more 

accurate than the systems offered by Polish and Italian manufacturers. 
Thanks to the use of most up-to-date solutions we were able to auto-
mate the entire calibration and adaptation process for simpler as well as 
more complicated vehicle designs, which has so far proven very difficult 
for other manufacturers. Our LPG and CNG systems quickly gained 
recognition from our partners in Poland and abroad. Our distribution 
network covers almost the entire area of Poland and our exports depart-
ment cooperates with numerous partners on all continents.
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mak ThermoPLasTİC  
LPg gas hose  
and FiTTings

Hürriyet mah. Abdi İpekçi cad. Bayram sok. no:6/1-2 
Yakacik/ Kartal / Istanbul – Turkey
Sales Manager: Mustafa Yapi
tel. +90 216 671 91 93
fax +90 216 671 91 94
www.mak-lpg.com 
info@mak-lpg.com

Kasza firma jest dostawcą termoplastycznych węży kopolime-
rowych i elementów dodatkowych o średnicy wewnętrznej od 

6 do 8 mm o wytrzymałości do 800 barów do transportu LPG. Ele-
menty są zgodne z normami ECE R 61 07 i mogą być stosowane 
w pojazdach napędzanych LPG. Już od pięciu lat realizujemy za-
mówienia odbiorców z całej Europy.

Our company supplies Thermoplastic Copolymer Hoses and 
assemblies with 6 to 8 mm internal dimensions and with fit-

ting resistant up to 800 bars used in transport of LPG. Assemblies 
are compatible with ECE R 61 07 and used in LPG operated ve-
hicles. We have beed supplying customers in Europe for the last 
few years.

megaPoL dryPa
 
ul. Wschodnia 102 
ul. Łowiecka 8 
26-110 Skarżysko Kamienna – Poland
tel./fax +48 (41) 251-44-19 
tel./fax +48 (41) 252-80-40 
megapol@drypa.pl 
Sklepy internetowe:
www.drypa.pl
www.drypa.eu
www.drypa.com 
www.interdomeny.pl

Firma Megapol działa w branży motoryzacyjnej od 1992 r. Zaj-
mujemy się dystrybucją samochodowych instalacji gazowych, 

sprzedażą części zamiennych do samochodów i  wózków widło-
wych, produkcją pomp do przetłaczania gazu płynnego LPG, giełdą 
domen internetowych, pozycjonowaniem stron internetowych. Me-
gapol jest właścicielem homologacji PL*0036*00/G .

Megapol od lat współpracuje z wieloma producentami i dzięki stałym 
kontaktom możemy obserwować, poznawać i wdrażać najnowocze-
śniejsze rozwiązania. Mamy możliwość doboru najlepszych syste-
mów dla Naszego Klienta jakie w danym momencie oferuje rynek. 
Wszystkie produkty, które oferujemy w sprzedaży posiadają aktual-
ne homologacje i certyfikaty europejskie (wg Regulaminu EKG ONZ 
67R.01). Zaopatrujemy klientów na całym świecie.

Megapol has been operating in car industry since 1992. We are the 
distributors of car LPG systems, sales of spare parts to cars and 

forklift trucks, manufacturing LPG pumps; we also sell Internet domains 
and offer positioning of Web pages. Megapol has PL*0036*00/G cer-
tificate of approval.
For years, Megapol cooperates with many manufacturers on a regular 
basis and thanks to our contacts we can find out about and imple-
ment the latest solutions. We can select the best systems available on 
the market for our customers. All products we offer for sale have cur-
rent certificates of approval and European certificates (per regulations 
EKG ONZ 67R.01). We deliver to customers globally.

memTex

431, Tsar Boris III
1619 Sofia – Bulgaria
tel. +359 2 857-40-63
fax +359 2 959-05-13
www.memtex.net
office@memtex.net 

Firma Memtex Ltd została założona w 1991 r. jako producent 
membran do samochodowych instalacji gazowych. Z czasem 

firma zdobyła wiodącą pozycję na rynku produkując zestawy na-
prawcze do reduktorów LPG i CNG, obejmujące ponad 100 modeli 
parowników. Dzięki coraz wyższej jakości naszych wyrobów i reali-
zacji nowych inwestycji nasze zdolności produkcyjne osiągnęły po-
ziom ponad 750 000 membran i ponad 250 000 gumowych zawo-
rów gniazdowych rocznie. Obecnie firma MEMTEX Ltd eksportuje 
swoje produkty do 30 krajów w Europie, Azji i Ameryce. W 2007 r., 
w oparciu o wieloletnie doświadczenie w produkcji części do re-
duktorów LPG i CNG, opracowano jednostopniowy regulator – pa-
rownik pod marką MEMTEX, przeznaczony do samochodowych 
układów sekwencyjnego wtrysku. 

The company Memtex Ltd is founded in 1991 as a producer of dia-
phragms for autogas systems. During the years it has established 

its position as a leading producer of repair kits for LPG and CNG re-
ducers, covering more than 100 models of vaporizers. By constantly 
improving the quality of our products and introducing new investments 
we have reached yearly capacity of over 750 000 diaphragms and over 
250000 rubber seat valves. Up to this moment the production of MEM-
TEX Ltd is exported to 30 countries in Europe, Asia and America. In 
2007 relying on the longterm experience in producing of spare parts 
for LPG and CNG reducers a single stage LPG regulator-vaporizer was 
developed under the brand of MEMTEX for application in sequential 
injection systems for vehicles. 

mimar

ul. Kościuszki 159 
07-100 Węgrów – Poland
tel./fax +48 (25) 792-29-72, +48 (25) 792-22-99
www.lpgsystem.net
mimar@lpgsystem.net 

Istniejąca od 17 lat firma Mimar jest wiodącym dystrybutorem sa-
mochodowych instalacji gazowych. Długoletnia działalność firmy 

zaowocowała zdobyciem i utrzymaniem jednej z czołowych pozycji 
na rynku lpg. Mimar posiada w swojej ofercie komponenty znanych 
na rynku producentów m.in. Tomasetto Achille, AC S.A., Zavoli, Lo-
vato, Bormech, GZWM, Semperit, Lecho, Eko Alma. Firma Mimar za-
opatruje odbiorców detalicznych i hurtowych na terenie całego kraju 
poprzez regionalnych przedstawicieli handlowych, których kompe-
tencje i doświadczenie są gwarantem skutecznej współpracy z klien-
tem. Mimar posiada oddziały w Gorzowie Wielkopolskimi i Gdyni.

The Mimar company, present in the market for 17 years, is a leading 
distributor of autogas systems. Over the many years we reached 

and maintained a leading position in the LPG system market. Mimar 
offers the components made by recognised manufacturers including 
Tomasetto Achille, AC S.A., Zavoli, Lovato, Bormech, GZWM, Sem-
perit, Lecho and Eko Alma. Mimar is a supplier for individual buyers 
as well as sales representatives whose competence and experience 
guarantees good cooperation with the customer. Mimar has its of-
fices in Gorzów Wielkopolski and Gdynia.

mimsunar  
oTogaz LPg donusum
Serifali Mh., Bostanci Yolu, Sehit Sk., No:43 
Umraniye, Istanbul – Turkey
tel. +90-216-4990952
fax +90-216-4990954
export@mimgas.com 
www.mimgas.com

Mimgas is a manufacturer of LPG and CNG components for au-
togas conversion. Our production is carried out in our 3000 m² 

factory according to ISO 9001:2008 quality norms. We use hi-tech 
cnc machines to enable manufacturing faultless and problem-free 
products. Every single item produced in our factory is subjected to 
proper quality control tests according to ECE-R regulations speci-
fied by UNECE. As a result of our devotion to high quality, Mimgas 
products are exported to over 20 different countries in the world. 

Mimgas to producent komponentów do przeróbek pojazdów 
na zasilanie gazem LPG lub CNG. Produkcja odbywa się 

w zakładzie o powierzchni 3000 m2 zgodnie z normą jakości 
ISO  9001:2008. Wykorzystujemy zaawansowane obrabiarki CNC, 
co umożliwia wyprodukowanie pozbawionych wad produkcyjnych 
elementów. Każdy element wyprodukowany w naszej fabryce podle-
ga odpowiednim procedurom kontroli jakości zgodnie z przepisami 
ECE-R określone przez EKG ONZ. Uwaga jaką poświęcamy jakości 
naszych produktów zaowocowała eksportem urządzeń Mimgas do 
ponad 20 krajów na świecie.

mmC FiLTry LPg i Cng

ul. Krzyżowa 7/10
78-314 Sławoborze – Poland
tel./fax +48 (94) 364-73-18
tel. mob. + 48 660 703 994
www.mmcfilter.com
biuro@mmcfilter.com

Firma MMC zajmuje się produkcją i dystrybucją filtrów i wkładów 
filtracyjnych w systemach zasilania gazem LPG i CNG, w branży 

motoryzacyjnej działa od roku 1990. W ofercie firmy znajdują się 
filtry i wkłady filtracyjne mające zastosowane w instalacjach LPG 
i zespołach filtrujących takich firm jak: Lovato, Stefanelli, Landi, 
Certools, BRC, Landi Renzo, Bedini, Bigas, Valtek, Zavoli, Emme 
Gas, Med, Romano, Omnia, Marini, Koltec, Voltran, Tartarini, Toma-
setto, Prins, Stella, OMVL, Matrix, OMB i innych. Dzięki przystęp-
nym cenom i wysokiej jakości produkty firmy MMC zyskały uznanie 
u odbiorców krajowych i zagranicznych. Wieloletnie doświadczenie 
pozwoliło na wypracowanie profesjonalnego podejścia w zakresie 
sprzedaży i obsługi kontrahentów. Firma zapewnia miłą i sympa-
tyczną atmosferę współpracy.

MMC deals with production and distribution of filters and filter ele-
ments in LPG and CNG gas supply systems. The company op-

erates in automotive industry since 1990. In the offer of the company 
there are filters and filter elements, used in LPG installations and filter-
ing assemblies of such companies as: Lovato, Stefanelli, Landi, Cer-
tools, BRC, Landi Renzo, Bedini, Bigas, Valtek, Zavoli, Emme Gas, 
Med, Romano, Omnia, Marini, Koltec, Voltran, Tartarini, Tomasetto, 
Prins, Stella, OMVL, Matrix, OMB and others. Thanks to affordable 
prices and high quality, products of MMC obtained recognition of do-
mestic and foreign clients.Long-term experience enabled to develop 
professional approach in scope of sale and customer service. The 
company provides nice and pleasant atmosphere of cooperation.
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moTor gas
C/ Copérnico 17, Polígono Industrial de Coslada
Madrid 28823 – Spain
tel. 91 669 41 08 
fax 91 673 08 24 
www.motorgas.es

Firma MOTOR GAS powstała w 1971  roku. Zajmuje się bada-
niem zanieczyszczeń środowiska, bezpieczeństwa samocho-

dów i produkcją instalacji na skroplony propan butan (LPG) i gaz 
ziemny (CNG) do wszystkich rodzajów silników, w szczególności 
dla branży motoryzacyjnej.
MOTOR GAS to jedyna firma w Hiszpanii produkująca instalacje 
LPG i CNG. Są to najnowocześniejsze produkty przeznaczone do 
jednostek od jednocylindrowych silników o mocy poniżej 15 KM po 
znacznie większe, ośmiocylindrowe silniki z mocą do 300 KM.
Oferujemy różne zestawy przeznaczone do różnych rodzajów silni-
ków, od małych silników spalinowych, np. do generatorów, pomp 
wody, wózków widłowych, przez silniki z wtryskiem wielopunkto-
wym, silniki spalinowe do samochodów, z sekwencyjnym wtryskiem 
gazu (tzw. 4. generacja) i silniki diesla (zestawy LPG i CNG Diesel).

MOTOR GAS was founded in 1971. It is dedicated to research 
on environmental pollution, automobile safety, and the manu-

facturing of Liquified Petroleum Gas (LPG) and Natural Gas (CNG) 
kits for all types of motors, particularly for the automobile industry.
MOTOR GAS is the only company in Spain that makes LPG and 
CNG kits. These are cutting edge items that range from motors with 
less than 15 hp and just one cylinder to much larger eight cylinder 
engines with up to 300 hp.
There are different kits intended for all kinds of motors, from small 
carburation motors, such as generators, water pumps, forklifts, 
multi-point injection and carburation engines for automobiles, with 
sequential gas injection (the so-called 4th generation) and diesel 
engines (LPG and CNG Diesel Kits).

nederman PoLska 
ul. Okólna 45A
05-270 Marki – Poland
tel. +48 (22) 761-60-00
fax +48 (22) 761-60-99 
www.nederman.pl 
info@nederman.pl

Firma Nederman Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawi-
cielem szwedzkiej firmy Nederman, światowego lidera w branży 

filtrowentylacyjnej, zajmującego się produkcją urządzeń i wykonaw-
stwem instalacji związanych z oczyszczaniem powietrza w ramach 

stanowiska pracy. Systemy i rozwiązania Nederman dla warsztatów 
samochodowych i stacji kontroli pojazdów: Wyciągi spalin samo-
chodowych; Ramiona odciągowe; Mobilne urządzenia filtracyjne; 
Stacjonarne urządzenia wysokiego podciśnienia; Bezpośrednie 
odciągi z narzędzi; Ssawki odciągowe do dymów spawalniczych; 
Stacjonarne systemy centralnego odkurzania; Śrutownice; Zwija-
cze doprowadzające media; Pistolety do oleju i innych płynów

Nederman Polska Sp. z o.o. is the official representative of the 
Swedish company Nederman, a world leader in the filtering and 

ventilation industry offering devices and complete air purification so-
lutions for the work environment.Nederman systems and solutions 
for vehicle repair shops and vehicle diagnostic stations: Exhaust 
fume extraction systems, Extraction arms, Stationary negative pres-
sure devices, Tool mounted direct extraction systems, Welding fume 
exhaust, Stationary central vacuum systems, Sandblasting equip-
ment, Media reels, Oil and other liquid dispensers.

ngk sPark  
PLug euroPe gmBh
Przedstawicielstwo w Polsce 
ul. T. Rejtana 17 lok. 10 
02-516 Warszawa – Poland 
tel. +48 (22) 646-35-60
www.ngkntk.pl 
sales@ngkntk.pl

NGK Spark Plug Europe wiodący światowy dostawca świec zapło-
nowych oraz sond lambda dla producentów samochodów oraz 

drugi na świecie dostawca świec żarowych. W portfolio produktów 
posiada także przewody zapłonowe, a od ubiegłego roku również 
cewki zapłonowe. Niniejszym NGK oferuje wszystkie produkty zwią-
zane z procesem zapłonu. Firma posiada fabryki i biura handlowe we 
wszystkich częściach świata. Zatrudnia 10.000 pracowników i osiąga 
obroty ok. 2,0 mld euro. Odgrywa też ważną rolę w sportach motoro-
wych poprzez sponsoring i rozwój produktów pod potrzeby wyścigów 
samochodowych i motocyklowych, co z kolei sprzyja dalszemu rozwo-
jowi technologii – w Centrum Technicznym NGK ciągle powstają nowe 
modele świec, które rewolucjonizują budowę silników.

The world’s leading supplier of spark plugs and lambda sensors 
and the second largest producer of glow plugs for car manufactur-

ers. Its product portfolio includes also ignition cables and – since last 
year – ignition leads. With this, NGK now offers all products relevant to 
the ignition process. The Company runs production plants and sales 
organisations all over the world. With a total of 12.000 employees, the 
Company generates an annual turnover of around 2.2 billion euros. 
NGK plays an important role in motorsports through sponsoring and 
product development for the races’ needs, what in turn enables further 
technology improvement – in NGK Technical Centre there are still new 
plugs developed, which revolutionise engines construction. 

norFi PoLska
 
ul. Partyzantów 11 
41-200 Sosnowiec – Poland 
tel. +48 (32) 263-33-88 
info@norfi.pl 
www.norfi.pl

Firma NORFI Absaugtechnik GmbH od ponad 30 lat dostarcza roz-
wiązania odciągu dla wszystkich urządzeń wyposażonych w silniki 

spalinowe: od samochodów osobowych przez ciężarowe i autobusy 
aż do lokomotyw spalinowych i pojazdów specjalnych. Oferujemy sze-
roki wachlarz produktów oraz rozwiązań od standardowych po spe-
cjalne. Nasze urządzenia znajdują zastosowanie w aplikacjach warsz-
tatowych, stacjach obsługi pojazdów, zajezdniach i hamowniach, dla 
pojazdów osobowych, ciężarowych, ciężkich pojazdów przemysło-
wych oraz budowlanych. W Polsce wyposażyliśmy wiele serwisów 
samochodowych, stacji kontroli pojazdów, obiektów straży pożarnych 
oraz fabryki OPEL, VW i MAN.

NORFI Absaugtechnik GmbH Company for over 30 years provid-
ing exhaust extraction solutions for devices equipped with inter-

nal-combustion engines: from passenger cars by trucks and buses 
to diesel locomotives and special vehicles. We offer a wide range of 
products and solutions from standard to special. Our devices are used 
in workshops, garages and bus depots, for passenger vehicles, trucks 
and heavy vehicles. In Poland, Norfi equipped a lot of garages, vehicle 
inspection stations, fire brigade garages, car and truck plants: OPEL, 
VW, MAN.

norTh iTaLy  
gas sysTems
Via Giuseppe Carcassola 32/34 
20056 Trezzo Sull’adda (MI) – Italy
tel. +39 (23) 952-68-82 
tel. mob. +39 3287910316
www.nigsgas.it
info@nigsgas.it

Dzięki licznej współpracy z wiodącymi włoskimi producentami, fir-
ma North Italy Gas Systems S.r.l. jest dumna z dystrybucji wła-

snych zestawów do adaptacji z częściami w 100% wyprodukowanymi 
we Włoszech. Firma North Italy Gas Systems S.r.l. korzysta z usług do-
stawców posiadających doświadczenie w produkcji części dla przera-
bianych samochodów na LPG oraz CNG.
Doświadczenie wynikające ze współpracy z klientami na całym świe-
cie pozwala firmie North Italy Gas Systems S.r.l. do działania na róż-
nych międzynarodowych rynkach.
Wszystkie nasze produkty podążają za rozwojem technicznym oraz 
międzynarodowymi normami R110 oraz R67-01.

North Italy Gas Systems S.r.l. is a company working in the field 
of LPG and CNG conversions of vehicles. Thanks to numer-

ous partnerships with leading Italian manufacturers, North Italy 
Gas Systems S.r.l. is proud to distribute own conversion kits with 
components 100% Made in Italy. North Italy Gas Systems S.r.l. 
uses suppliers with experience in the production of components 
for converting cars to LPG and CNG. 
The experience from collaboration with customers worldwide en-
ables North Italy Gas Systems S.r.l. to present itself on various in-
ternational markets. 
All our products follow the main technical developments and inter-
national norms R110 and R67-01.

omB saLeri
Via Rose di Sotto, 38/C
25126 Brescia – Italy
tel. +39 030 319-58-01
fax +39 030 373-28-72
www.omb-saleri.it
info@omb-saleri.it 

Zawory i urządzenia bezpieczeństwa CNG/LPG

Nasza firma posiada 30 lat doświadczenia w produkcji wy-
sokociśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa dla instalacji 

gazowych oraz najwyższej jakości oprzyrządowania i wyposaże-
nia dla laboratoriów. OMB oferuje pełną gamę zaworów do sa-
mochodowych instalacji gazowych CNG i LPG, zawory elektro-
magnetyczne oraz posiada zdolności produkcyjne pozwalające 
na opracowanie dowolnych zespołów według nawet najbardziej 
złożonych wymagań technicznych klienta zarówno dla odbiorców 
OEM oraz do montażu po wyprodukowaniu pojazdu.

CNG/LPG Automotive Valves and Safety components 

With over 30 years of experience in high pressure gas safety 
appli-cations and state of the art equipment and laborato-

ries, OMB offers a complete range of CNG and LPG Automo-
tive valves, solenoid valves and accessories with the capability 
to develop any type of dedicated component to satisfy the most 
demanding technical needs both for OEMs and aftermarket con-
versions.
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PaLaCar

ul. Cmentarna 21
26-110 Skarżysko Kamienna – Poland
tel. +48 (41) 252-57-55  
21/23 dział handlowy, 22 dział księgowości 
24 fax, 26 magazyn
www.palacar.pl
skarzysko@palacar.pl

Firma PALACAR to lider na rynku samochodowych instalacji ga-
zowych. Od ponad 15 lat zajmuje się produkcją i sprzedażą pro-

fesjonalnych części z branży autogazu. Posiada siedem oddziałów 
w Polsce i wciąż planuje dalszy rozwój. Firma PALACAR w swojej 
działalności stawia na jakość, dlatego w 2006 roku wdrożyła system 
zarządzania jakością ISO 9001 – 2008 a w 2012 roku ISO 26000. 
Dodatkowym potwierdzeniem jakości wyrobów Firmy PALACAR 
jest otrzymanie Świętokrzyskiej Nagrody Jakości w kategorii małych 
przedsiebiorstw produkcyjnych i usługowych oraz uzykanie tytułu 
Rzetelna Firma. Firmę wyróżnia jakość produkowanych wyrobów, 
które uzyskuje poprzez nowoczesny park maszynowy, najnowsze 
technologie i doświadczoną kadrę pracowniczą dlatego w bieżą-
cym roku przystąpiła do konkursu „Teraz Polska”. Firma PALACAR 
w  swojej ofercie posiada 12 modeli zaawansowanych technolo-
gicznie reduktorów do systemów sekwencyjnego wtrysku LPG oraz 
3 modele reduktorów do mieszalnikowych systemów LPG. Jako je-
dyny na świecie producent posiada tak szeroką gamę reduktorów 
– są to reduktory z linii KR1, KR2, KRW3 i KRW4, znajdujące za-
stosowanie we wszystkich modelach i markach samochodów. Linia 
KR1, reduktory dwustopniowe, przeznaczone są do silników, które 
zasilane są za pomocą gaźnika lub jednopunktowego wtrysku pali-
wa. Występują w 2 wersjach: elektronik (I i II generacja) i podciśnie-
nie (I generacja). Linia KR2, reduktory dwustopniowe z zintegrowa-
nym zaworem odcinającym, przeznaczone są również do silników, 
które zasilane są za pomocą gaźnika lub jednopunktowego wtrysku 
paliwa (I i II generacja). W linii KR2 połączenie reduktora z zawo-
rem odcinającym ułatwia montaż instalacji gazowej w samochodzie 
poprzez wyeliminowanie konieczności stosowania zaworu odcina-
jącego w komorze silnika. Linia KRW3, reduktory jednostopniowe, 
przeznaczone są do silników zasilanych za pomocą elektroniczne-
go wielopunktowego wtrysku paliwa o dużej mocy, głównie od 6  do 
12 cylindrów lub do 4 cylindrowych doładowanych, w których wystę-
puje duże zapotrzebowanie na paliwo.  

Reduktory KRW3 są dostępne w 4 wariantach w zależności od mocy 
maksymalnej oraz ciśnienia w kolektorze ssącym silnika;  2 warianty 
do silników wolnossących:  do 250 KM i  do 350 KM; 2 warianty do sil-
ników doładowanych: do 300 KM i do 400 KM. Linia KRW4, reduktory 
jednostopniowe, również przeznaczone do silników zasilanych za po-
mocą elektronicznego wielopunktowego wtrysku paliwa, głównie od 
3 do 6 cylindrów. Reduktory z linii KRW4 występują w dwóch opcjach 
podłączenia reduktora do układu chłodzenia: reduktory KRW4 – 1 po-
siadają wyjścia proste; reduktory KRW4 – 2 posiadają kolanka obro-
towe. Wykonanie linii KRW4 w dwóch wersjach znacznie ułatwia pod-
łączenie reduktora do układu chłodzenia w zależności od możliwości 
umieszczenia reduktora w coraz ciaśniejszych komorach silnika.                                                                          
Reduktory KRW4-1 i KRW4-2 są również dostępne w 4 wariantach 

The availability of two versions of KRW4 line reducers makes the 
connection of the reducer to the cooling system significantly easier 
depending on the option to place the reducer in the increasingly 
tighter engine chambers. The KRW4-1 and KRW4-2 reducers are 
available in 4 variants depending one the maximum power and en-
gine’s suction manifold pressure: 2 variants for normally aspirated 
engines: up to 150 HP and up to 180 HP; 2 variants for superchar-
ged engines: up to 170 HP and up to 200 HP. The PALACAR redu-
cers were developed using several years of technical expertise with 
metal machining and installation of car LPG systems. The bodies of 
PALACAR reducers and other parts are cast and machined using 
CNC technology which guarantees high quality of the reducers. The 
PALACAR reducers feature the latest and ergonomic design, easy 
installation, very good heat parameters and high stability of pressu-
re. These reducers offer uncompromised performance independent 
of LPG quality, driving style and vehicle load. The high quality of our 
products lets us offer 36 month warranty without mileage limit.
PALACAR is also an expert in the manufacturing of: valves (LPG and 
petrol) and many more accessories indispensable for the installation 
of car LPG systems. We have the modern machinery and expertise 
to complete special orders for parts based on the customer’s dra-
wings and technical documentation.
Our policy is based on customer satisfaction by delivering the hi-
ghest quality, innovative products. Fast reaction to changes of bu-
siness needs of our customers, continuous raise in customer expe-
rience quality, ownership and development of technical infrastructu-
re used for services are our main advantages.

Prins auTogassysTemen
Jan Hilgersweg 22
5657 ES Eindhoven – The Netherlands
tel. +31 (0) 40 254-77-00
fax +31 (0) 40 254-97-49
sales@prinsautogas.com
www.prinsautogas.com

Prins Alternative Fuel Systems, firma należąca do grupy SHV 
Energy jest światowym liderem w rozwoju systemów paliwowych 

wykorzystujących LPG i CNG umożliwiających zmniejszenie kosz-
tów paliwa i ograniczających emisję CO2 i innych cząstek. Firma 
dostarcza produkty odbiorcom OEM, krajowym importerom oraz na 
rynek wtórny. Wszystkie elementy stanowią wysokiej jakości, eko-
nomiczne, i innowacyjne rozwiązania dla samochodów, autobusów, 
pojazdów ciężkich oraz do zastosowań przemysłowych i morskich. 
Prins opracował zaawansowany technologicznie sekwencyjny sys-
tem wtrysku gazu (VSI) dla LPG (gaz płynny) i CNG (sprężony gaz 
ziemny). Prins opracował system bezpośredniego wtrysku LPG pod 
nazwą Direct LiquiMax oraz system Dieselblend pozwalający na wy-
tworzenie mieszaniny LPG/CNG z olejem napędowym. Wszystkie 
systemy i komponenty współpracują bezawaryjnie z najnowocze-
śniejszymi pojazdami i stanowią najlepsze rozwiązanie pozwalające 
na zasilanie jednym, dwoma lub mieszaniną paliw.

w zależności od mocy maksymalnej oraz ciśnienia w kolektorze ssą-
cym silnika; 2 warianty do silników wolnossących:  do 150 KM  i do 
180 KM; 2 warianty do silników doładowanych: do 170 KM i do 200 
KM. Reduktory PALACAR zostały opracowane  na podstawie wielo-
letniego doświadczenia technicznego z zakresu obróbki metali oraz 
montażu samochodowych instalacji LPG. Korpusy reduktorów PA-
LACAR podobnie jak i inne części są odlewane i obrabiane w tech-
nologii CNC, co gwarantuje wysoką jakość produkowanych reduk-
torów. Reduktory PALACAR charakteryzują się nowoczesną i ergo-
nomiczną konstrukcją, co wiąże się z łatwością montażu, bardzo 
dobrymi parametrami termicznymi oraz wysoką stabilnością ciśnie-
nia. Reduktory doskonale sprawuje się bez względu na parametry 
gazu LPG, styl jazdy i obciążenie pojazdu. Wysoka jakość produko-
wanych wyrobów pozwala Producentowi na udzielenie 36 miesięcy 
gwarancji bez limitu przebiegu kilometrów. Ponadto firma PALACAR  
specjalizuje się w  produkcji: zaworów (gazowy i benzynowy), oraz 
wielu innych akcesoriów niezbędnych do montażu samochodowych 
instalacji LPG. Nowoczesny park maszynowy i posiadane doświad-
czenie pozwala na wykonanie części na specjalne zlecenie klienta 
według powierzonych rysunków i dokumentacji technicznej.
Polityka firmy opiera się na  zadowoleniu klienta, poprzez dostarcza-
nie innowacyjnych wyrobów o najwyższej jakości. Firmę wyróżnia 
szybkie reagowanie na zmiany potrzeb biznesowych odbiorców, 
stały wzrost poziomu jakości obsługi klienta, utrzymanie i doskona-
lenie infrastruktury technicznej służącej do realizacji usług.

PALACAR is the leader of the automotive LPG system market. 
We have been manufacturing and selling professional LPG 

elements for 15 years. We have seven offices in Poland and we 
are constantly expanding. PALACAR builds on quality. We imple-
mented ISO 9001 – 2008 quality management system in 2006 and 
ISO  26000 in 2012. As an additional confirmation of the quality 
of PALACAR products is “Świętokrzyska Nagroda Jakości” (Best 
quality award from Świętokrzyskie voivodeship) in the category of 
small manufacturing and service companies and the Rzetelna Fir-
ma (Reliable company) award. The quality of our products is our 
main asset. This is due to the use of modern machines, the latest 
technologies and experienced personnel. All that led us to entering 
“Teraz Polska” (Poland Now) competition this year. The PALACA-
R’s offer includes 12 models of technically advanced reducers for 
sequential LPG injection systems and 3 models of reducers for 
mixing LPG systems. We are the world’s only manufacturer of such 
a broad range of reducers, i.e. KR1, KR2, KRW3 and KRW4 line 
used in all car models and makes.
KR1 line, two-stage reducers, for carburettor engines or single-point 
fuel injection engines. Available in 2  versions: electronic (1st and 
2nd generation) and vacuum (1st generation). KR2 line, two-stage 
reducers with an integrated cut-off valves, also intended for carbu-
rettor engines or a single point fuel engine (1st and 2nd generation). 
KR2 line includes the combination of a reducer with cut-off valve 
which makes the installation of an LPG system easier by eliminating 
the need for the use of cut-off valve in the engine chamber. KRW3 
line, single-stage reducers, for high power engines with electronic 
multipoint fuel injection, mainly from 6 to 12 cylinders or 4-cylinder 
turbocharged engines characterised by big fuel demand. KRW3 
reducers are available in 4 variants depending one the maximum 
pressure at the engine’s suction manifold; 2 variants for normally 
aspirated engines: up to 250 HP and up to 350 HP, 2 variants for 
supercharged engines: up to 300 HP and up to 400 HP.
KRW4 line, single-stage reducers, also for engines with electronic 
multipoint fuel injection, mainly for 3 to 6 cylinder engines. KRW4 line 
reducers are available in two options depending on the connection 
to the cooling system: KRW4 – 1 reducers with straight outlets, 
– KRW4 – 2 reducers with revolving elbows. 

Prins  Autogassystemen BV, a group company of SHV Energy, is a 
world leader in developing alternative fuel systems (for LPG, CNG 

or LNG) for saving fuel cost and lowering CO2 emission and particles. 
It provides its OEM customers, Country Importers and after market 
customers with high quality, cost-effective and innovative solutions 
for automotive, bus, heavy duty, industrial and marine applications.  
Prins has developed a high-tech sequential gaseous injection sys-
tem (VSI system) for both Liquid Petroleum Gas (LPG) and Com-
pressed Natural Gas (CNG) applications. Prins also developed the 
award winning Direct LiquiMax system for direct LPG injection and 
the Dieselblend system for blending LPG or CNG or LNG (Liquified 
Natural Gas) with diesel. Its systems and components work seam-
lessly with the latest automotive technology, providing best in class 
solutions for mono-,bi- and dual fuel application.

roTarex auTomoTive

24 rue de Diekirch, B.P 19
L-7505 Lintgen – Luxembourg
tel. +325 32 78 32 1
fax +325 32 78 32 854
www.rotarex.com 
info@rotarex.com

Rotarex Automotive to wiodący producent zaworów, armatury 
i regulatorów dla pojazdów napędzanych LPG, CNG oraz H2. 

Koncentrujemy się na bezpieczeństwie i wydajności pojazdów na-
pędzanych gazem. W tym roku Rotarex wprowadza następujące 
ekscytujące nowości: Wtrysk Ciekłego Gazu – zapewnia optymalne 
ciśnienie LPG także w niskich temperaturach – eliminuje potrzebę 
wykorzystania dodatkowych wtryskiwaczy; Zbiornik buforowy FLT 
– działa jako zapasowy zbiornik gazu w pojazdach napędzanych 
LPG; Zawory do wózków widłowych z elektronicznym wskaźnikiem 
poziomu gazu – pozwalają określić ilość gazu bardziej precyzyjnie 
niż wskaźniki pływakowe; Regulator elektroniczny CNC – zapewnia 
wyjątkowo stabilne ciśnienie gazu dostarczanego do silnika.

Rotarex leverages 90 years of gas expertise, global scale and 
infrastructure to provide exceptionally high-performing valves, 

regulators and filling accessories for LPG automotive, bulk tank 
and portable tank applications. The Rotarex Automotive and Ro-
tarex SRG divisions help some of the world’s largest vehicle ma-
nufacturers and LPG gas suppliers to improve safety, dependable 
performance and productivity. Rotarex proudly features 4 impor-
tant innovations: Electronic level gauges to improve measuring 
accuracy and productivity, Flanged filler valves that reduce leaks 
by preventing over-torquing; Easy-refill camping multi-valves that 
campers can refill themselves; and Exceptionally accurate and 
durable Bulk tank regulators.  
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sjd ProTeCh
ul. Jana Pawła 61a 
05-074 Halinów – Poland 
tel. +48 (22) 783-64-66 
www.sjd.com.pl 
biuro@sjd.com.pl 

Firma SJD powstała, by tworzyć innowacyjne produkty. Jesteśmy 
prężnym i nowoczesny przedsiębiorstwem, ukierunkowanym na 

sukces naszych klientów. Szukamy unikalnych rozwiązań w zakresie 
kosmetyki samochodowej i chemii technicznej, by ułatwić pielęgnację 
i konserwację pojazdów oraz maszyn. Współpracujemy z laboratoria-
mi badawczymi branży chemii gospodarczej i technicznej, by tworzyć 
najnowocześniejsze formuły produktów. Nasze preparaty produko-
wane są w oparciu o najwyższej jakości substancje, oferowane przez 
światowe koncerny chemiczne. Czerpiemy pomysły z doświadczeń 
własnych i naszych klientów, by tworzyć skuteczne rozwiązania o naj-
wyższej jakości na rynku. Z taką myślą stworzyliśmy linię produktów 
do pielęgnacji samochodów i motocykli SJD Pro Tech oraz produkty 
chemii technicznej SJD Pro Tech PROFFESIONAL.

SJD was established to create innovative products. We are a resi-
lient and modern company focused on the success of our custo-

mers. We are looking for unique solutions in the fields of automotive 
cosmetics and technical chemicals for care and maintenance of vehic-
les and machines. We cooperate with house and technical chemical 
agents research laboratories to create the most up-to-date formulas 
of our products. Our preparations are manufactured using the highest 
quality substances supplied by global chemical plants. We draw ideas 
from the our own experiences and the experiences of our customers to 
create efficient, highest quality solutions on the market. This is the idea 
behind the product line of car and motorcycle care SJD Pro Tech and 
technical chemistry products SJD Pro Tech PROFFESIONAL.

62� 63

samÇeLİk & kdz  
auTo LPg Tanks 
Karadeniz Tüpgaz Sanayi ve Ticaret A. Ş. 
Büyükdere Cd., Naci Kasım Sk.
Hüseyin Özer İş Merkezi
No:3/8, Kat:4, 34387
Mecidiyeköy – İstanbul – Turkey 
www.samcelik.com.tr
sales@samcelik.com.tr

Firma „Karadeniz Tüpgaz” produkuje wysokiej jakości walcowe 
i toroidalne zbiorniki samochodowe na gaz LPG (wewnętrzne 

i zewnętrzne) pod markami „SAMÇELÝK” i „KDZ”. Wśród innych 
działań firmy „Karadeniz Tüpgaz” jest produkcja butli na gaz LPG 
do zastosowań domowych, przemysłowych i turystycznych oraz 
zbiorników do magazynowania LPG, a także sprzedaż LPG za po-
średnictwem sieci 200 stacji tankowania LPG i u innych odbiorców. 
„Karadeniz Tüpgaz” może pochwalić się certyfikatem TS EN ISO 
9001:2008 (przyznanym przez brytyjskie laboratorium NQA) od 
1999  r. Jesteśmy także pierwszym i najbardziej doświadczonym 
producentem samochodowych zbiorników LPG w Turcji. Wszystkie 
samochodowe zbiorniki LPG „Samçelik” i „KDZ” są produkowane 
zgodnie z normami ECE-R 67.01. Butle LPG spełniają wymagania 
PED (oznaczenie π), są przebadane i certyfikowane przez TÜV, 
w Czechach i Niemczech.
Oprócz certyfikatów homologacji ECE-R 67.01 firma „Karadeniz Tüp-
gaz” posiada także Certyfikat zgodności z normami tureckimi, a także 
zdolność do produkcji przemysłowej zatwierdzoną przez ministra edu-
kacji, przemysłu i techniki Turcji. Produkty marki „Samcelik” i „KDZ” 
są sprzedawane w ponad 40 krajach na całym świecie. Główny cel 
„Karadeniz Tupgaz” to dostarczanie produktów najwyższej jakości 
i spełnianie potrzeb klientów poprzez doskonałą obsługę klienta.

„Karadeniz Tüpgaz” manufactures Auto LPG Tanks both for cylin-
drical and toroidal (internal & external) types under its registered 

trademarks “SAMÇELİK” & “KDZ” with very high quality. Besides, “Ka-
radeniz Tüpgaz”s other main activities are manufacturing LPG cylin-
ders for household, industrial and camping use, LPG storage tanks 
and selling LPG in 200 LPG filling stations and outlets. “Karadeniz 
Tüpgaz” is proud of being the first TS EN ISO 9001:2008 (by NQA, the 
UK) certified company since 1999, also being the first and the most 
experienced Auto LPG Tank manufacturer in Turkey. All “Samçelik” & 
“KDZ” auto LPG tanks are manufactured according to ECE-R 67.01 
standards and LPG cylinders comply with the PED requirements (π 
marking), tested & certified by TÜV, Czech Republic and Germany. 
As well as the ECE-R 67.01 homologation certificates, “Karadeniz 
Tüpgaz” also has the Certificate of Conformity to Turkish Standards, 
and Industrial Production Capability approved by The Ministry of 
Science, Industry and Technology of Republic of Turkey. “Samcelik” 
& “KDZ” brand products are sold worldwide to over 40 countries. 
“Karadeniz Tupgaz”s highest priority is to supply the best quality 
products and getting the best customer satisfaction by providing 
superior customer service.

shenyang gas CyLinder 
saFeTy TeChnoLogy

No.37 Zhengliang 5th Road Daoyi Development Zone 
Shenyang, Liaoning, 110136 – China
tel. +86-24-89725107
fax +86-24-89725106
www.cldsy.com
cldak@vip.163.com

Firma CLD dysponuje pięcioma najnowocześniejszymi, zauto-
matyzowanymi liniami produkcyjnymi w Chinach do produkcji 

butli do szerokiego zakresu zastosowań na rynek globalny, w tym 
dla branży medycznej, do niezależnych aparatów oddechowych 
(SCBA), do sprężonego gazu ziemnego (CNG), do pojazdów na-
pędzanych paliwem alternatywnym, do napojów, do przemysło-
wych gazów specjalnych, do nurkowania itp. Co roku produkuje-
my ponad 500  000 szt. butli odpowiadających 200  różnym spe-
cyfikacjom, w tym m.in. bezszwowe butle z aluminiową warstwą 
uszczelniającą, bezszwowe butle aluminiowe, bezszwowe butle 
stalowe, butle gazowe kompozytowe wzmocnione obwodowo  
i butle z pełną okładziną z kompozytu węglowego, itd.

CLD has five leading domestic automated production lines, and 
manufactures cylinders for a wide range of global market, inclu-

ding medical, self-contained breathing apparatus (SCBA) for life sup-
port, compressed natural gas (CNG) for alternative fuel vehicles, beve-
rage, industrial specialty gas, scuba, etc. More than 500,000 cylinders 
of 200 different specifications are manufactured every year, including 
seamless aluminum alloy liners, seamless aluminum cylinders, seam-
less steel cylinders, hoop wrapped cylinders, fully wrapped carbon 
composite cylinders, etc..

sinoma sCienCe  
& TeChnoLogy (suzhou)

No.68, Changyang Street  
Suzhou Industrial Park, P.R. – China
tel. +86 512 88189381
fax +86 512 88189306
www.sinoma-sz.com
sales@sinoma-sz.com

Sinoma Science & Technology (Suzhou) Co., Ltd. to chińska firma 
państwowa specjalizująca się w projektowaniu i produkcji butli 

CNG, butli przemysłowych, zbiorników SCBA i LNG przy użyciu naj-
nowocześniejszych technologii, zaawansowanego sprzętu i zauto-
matyzowanych linii produkcyjnych. Posiadamy 4 zakłady o rocznej 
wydajności produkcji 1 miliona sztuk butli CNG. Firma uzyskała cer-
tyfikaty zgodności ISO 11439, ISO 11119, ECE R 110 i TS16949 oraz 
współpracuje w wieloma dostawcami OEM na całym świecie. Sino-
ma oferuje wysokiej jakości butle i usługi globalnie.

Sinoma Science & Technology (Suzhou) Co., Ltd. is a state-ow-
ned enterprise in China, specialized in designing and producing 

CNG cylinder, Industrial cylinder, SCBA and LNG tank with the state 
of art technology, advanced equipments and automatic production 
line, with 4 plants and annual production capacity of 1 million pieces 
of CNG cylinders. The company has achieved ISO11439, ISO11119, 
ECE R 110 and TS16949 certificate and cooperates with plenty of 
OEM companies all over the world. Sinoma provides high quality cy-
linders and good service worldwide.
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sPeed-uP
ul. 28 czerwca 1956r 223/229 
61-485 Poznań – Poland 
tel. +48 (61) 831-23-45, 663 000 633 
www.blade-lpg.pl

BLADE+ to w 100% wyłącznie polska myśl techniczna i jej owoce 
– innowacyjne wtryskiwacze LPG – obecnie najmniejsze, najlżej-

sze i najszybsze na rynku. Ich podstawowe zalety to łatwość montażu, 
precyzja działania i możliwość zastosowania w samochodach wyma-
gających bardzo krótkich czasów wtrysku. Zastosowanie technologii 
NFT pozwoliło na znaczące obniżenie wartości prądów sterujących. 
Wtryskiwacze pracują bez domykającej ich sprężyny – tę pracę wyko-
nuje samo ciśnienie gazu. Zalety wtryskiwaczy BLADE+ można wyko-
rzystać w każdym samochodzie zasilanym przez w pełni sekwencyjny 
wtrysk paliwa. BLADE+ zaprasza producentów sterowników LPG, 
hurtowników i inne firmy z branży do współpracy handlowej w Polsce 
i zagranicą.

BLADE+ is the truly 100% Polish technical thought and its fruits –
an innovative LPG injectors – currently the smallest, lightest and 

fastest in the market. Their main advantages are ease of installation, 
operation precision and the ability to use in vehicles requiring very 
short injection times. NFT technology allowed to significantly reduce 
the controlling current. Injectors work without a closing spring – the 
work is done by LPG gas pressure only. Advantages of BLADE+ injec-
tors can be taken in any car powered by a fully sequential fuel injection. 
BLADE+ invites LPG system manufacturers, wholesalers and other 
companies in the industry to cooperation on Polish and foreign market.

sTako – worThingTon 
CyLinders

ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk – Poland
tel. +48 (59) 842-48-95
fax +48 (59) 848-19-99
www.stako.pl
stako@stako.pl

STAKO – TERAZ CZĘŚCIĄ GRUPY WORTHINGTON CYLINDERS 

STAKO zajmuje się projektowaniem i produkcją zbiorników LPG, 
zbiorników kompozytowych CNG i zbiorników ciśnieniowych 

do innych zastosowań – sprężonego powietrza i gazów technicz-
nych. Posiadamy certyfikat ISO/TS16949 i jesteśmy wiodącym 
dostawcą OEM zbiorników LPG i CNG do Europejskiego przemy-
słu motoryzacynego. Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.
stako.com

Worthington Cylinders jest wiodącym, światowym producentem 
zbiorników i urządzeń ciśnieniowych. Worthington Cylinders oferu-
je szeroką gamę zbiorników CNG Typu I, II, III i IV, zbiorników LPG  
i innych zbiorników do przechowywania tlenu i gazów technicz-
nych. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do 
odwiedzenia serwisu www.WorthingtonCylinders.com

STAKO – NOW PART OF THE WORTHINGTON CYLINDERS 
FAMILY OF PRODUCTS 

STAKO designs and manufactures LPG tanks and composite 
tanks for CNG, compressed air and technical gases. We are ISO/

TS16949 certified and the leading OEM supplier of LPG and CNG sto-
rage systems to the European automobile industry. Visit www.stako.
com for more information about our comprehensive product range.
Worthington Cylinders is the world’s leading global manufacturer 
of pressure cylinders, delivering products and value-added se-
rvices to its customers designed to exceed their expectations in 
quality, service and value. Worthington Cylinders offers the most 
complete line of pressure cylinders in the industry, including Type 
I, II, III and IV alternative fuel cylinders for CNG and LPG, as well 
as products for LPG, refrigerant, oxygen and industrial gases. Visit 
www.WorthingtonCylinders.com for more information.

sTeFaneLLi grouP gas 
equiPmenT

ul. Pułaskiego 4 
46-100 Namysłów – Poland 
tel. +48 (77) 410-34-73 
fax +48 (71) 718-10-52 
www.egs.info.pl
egspolska@hotmail.com

Firma E.G.S. Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą komponentów do 
samochodowych zasilanych gazem. Jesteśmy jedynym autory-

zowanym dystrybutorem Stefanelli Group. Opieramy się na ścisłej 
współpracy firmy z warsztatami, dostosowuje swoją ofertę do zmie-
niających się potrzeb rynku. Zajmujemy się sprzedażą systemów 
zamiany pojazdów samochodowych na gaz, akcesoria i LPG kom-
pletnego i zestawy gazu instalacji CNG. Są one skuteczne i trwałe, 
wyposażone w doskonały system elektronicznego sterowania oraz 
mechaniki, są bardzo wydajne i precyzyjne. Mamy świadectwa ho-
mologacji dla montowni dostosowująca się do typu pojazdu, liczby 
tankowania PL * 0055 * 00 / G

The company E.G.S. Sp. z o.o. is engaged in the sale of compo-
nents for automotive gas. We are the only authorized distributor 

of Stefanelli Group. Based on the close cooperation of the workshop 
company adjusts its offer to the ever changing market needs. We 
deal with the sale of systems of the conversion of motor vehicles to 
gas, accessories and complete LPG and CNG gas installation sets. 
They are effective and durable, equipped with an excellent electronic 
control system a well as very efficient and precise mechanics. We 
have a certificate of approval for the assembly plant adapting to the 
type of vehicle fueling number PL * 0055 * 00 / G

aquaCenTrum  
Praha

Pod Kopcem 4 
Praha 4 147 00 – Czech Republic
tel. +420 241-091-911 
tel. +420 241-091-912
fax +420 241-091-910
www.aqcentrum.cz
info@aqcentrum.cz

AquaCentrum Praha to jedno z najbardziej uznanych biur kon-
strukcyjne kompresorów powietrznych i CNG w Europie. Jest 

kompleksowym dostawcom technologii i części dla sprężarek 
gzowych. Prowadzi działalność doradczą w zakresie budowy sta-
cji CNG na całym kontynencie. Głównym specjalistą projektowym 
jest inżynier Mirosław Czepicki. Posiada on 40 letnie doświadczenie 
z zakresu projektowania kompresorów CNG. 
Sztandarowym produktem firmy AquaCentrum Praha jest sprę-
żarka gazu ziemnego Trident 400 CNG o wydajności 19,5 m3/h, 
zaprojektowana do tankowania małej floty pojazdów dostawczych 
zasilanych metanem.
Przedstawiciel na Polskę:
Marek Kamaszyło
tel. +48 698 877 971
maquis77@interia.pl

Aquacentrum Praha is one of the most renowned CNG com-
pressors producer in Europe. It supplies technology and parts 

for air and gas compressors, consult construction of CNG stations 
across the continent. The main technical engineer of company is 
Mr. Miroslaw Czepicki. He has 40 years experience in the design 
of CNG compressors.
The flagship product of Aquacentrum Praha as a Trident 400 CNG 
Compressor with an output of 19,5 m3/h, designed to refuel the 
small fleet of NGVs.

auTo gaz mazowsze

ul. Muszkieterów 74A 
02-273 Warszawa – Poland
tel. +48 (22) 886-10-97 
tel. +48 (22) 886-60-57
fax +48 (22) 886-10-98
biuro@autogazmazowsze.com.pl
www.autogazmazowsze.com.pl
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Auto Gaz Mazowsze to najbardziej doświadczony instalator 
i  serwisant instalacji zasilania CNG w Polsce. Od początku 

swojej działalności zamontował kilkadziesiąt instalacji zasilania 
sprężonym metanem do różnych pojazdów. Przedsiębiorstwo po-
nadto zajmuje się kompleksową obsługą silników CNG w pojaz-
dach z instalacją fabryczną – m.in. Fiat, Opel, Volkswagen. Pan 
Krzysztof Gałecki, właściciel firmy, wielokrotnie udzielał opinii dla 
mediów jako ekspert instalacji zasilania sprężonym gazem ziem-
nym, m.in. TVN Turbo.

Auto Gas Mazowsze is the most experienced installer and servi-
ce technician of NGVs in Poland. Company provides services 

to original NGVs made by Fiat, Opel oraz Volkswagen. Mr. Krzysz-
tof Gałecki, company owner, gives his expert opinions and reviews 
to the Polish media. Auto Gaz Mazowsze is also dealer of BRC 
FuelMaker compressors.

FiaT ProFessionaL

Al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa – Poland
www.fiatprofessional.pl

Fiat Professional, lider w sprzedaży samochodów dostawczych 
na polskim rynku, ma w ofercie 5 modeli samochodów zasi-

lanych gazem CNG: Nowa Panda Van 0,9 Twin Air CNG 85KM 
– zasięg 450/1350km (CNG/total); Punto Van 1,4 CNG 70KM – za-
sięg 370/1200km (CNG/total); Fiorino 1,4 CNG 70KM – zasięg 
350/1150km (CNG/total); Doblo Cargo 1,4 CNG 120KM – zasięg 
450/740km (CNG/total); Ducato Furgon 3,0 CNG 136KM – zasięg 
400/500km (CNG/total).
Samochód Ducato jest od 6 lat najchętniej wybieranym samocho-
dem dostawczym w Polsce. Również wersja zasilana gazem CNG 
znalazła w roku 2012 aż 53 nabywców. Do dyspozycji naszych klien-
tów oddajemy ponad 80 punktów dealerskich i serwisowych.

Fiat Professional, the leader in commercial vehicles sales at Po-
lish market, offers 5 models powered by CNG: Panda Van 0.9 

CNG 85HP Twin Air – 450 km range on CNG; Punto Van 1.4 CNG 
70km – 370 km range on CNG; Fiorino 1.4 CNG 70km – 350 km 
range on CNG;  Doblo Cargo 1.4 CNG 120HP – 450 km range on 
CNG; Ducato van 136HP 3.0 CNG – 400 km range on CNG; Duca-
to since 6 years is the most popular VAN in Poland, in 2012 CNG 
version found 53 buyers.
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merCedes-Benz PoLska

ul. Gottlieba Daimlera 1 
02-460 Warszawa – Poland
tel. +48 698 697 354 
tel. +48 (22) 312-73-54 
fax +48 (22) 314-74-01
lukasz.bachara@daimler.com
www.mercedes-benz.pl/dostawcze

Sprinter NGT

Blisko 50 pojazdów zarejestrowanych w 2012 roku stawia Sprin-
tera na wiodącym miejscu wśród pojazdów dostawczych na-

pędzanych gazem. Pod maską Sprintera NGT pracuje biwalentny 
4-cylindrowy, rzędowy silnik z turbosprężarką napędzaną pasem 
klinowym wielo-rowkowym, z zaworami przystosowanymi do wła-
ściwości gazu. Został on zaprojektowany z myślą o dostarczaniu tej 
samej wydajności z benzyną jak i z gazem ziemnym. Gładka zmia-
na trybu pracy w obie strony pomiędzy benzyną i gazem zosta-
ła uzyskana dzięki wspólnemu sterowaniu zasilaniem na obydwu 
paliwach przez jedną jednostkę sterującą. Wykorzystanie silnika 
zaprojektowanego od początku z zapłonem iskrowym gwarantuje 
utrzymanie sprawności na najwyższym poziomie.
Zapoznaj się z naszą ofertą!

Sprinter NGT

With nearly 50 vehicles sold in 2012, Sprinter has a top posi-
tion in sold gas-powered vehicles. Sprinter NGT has bivalent, 

4-cylinder in-line turbocharged engine. Installed valves is adapted to 
the characteristics of the gas. There is no difference in performance 
between gasoline and natural gas working mode. NGT engine is de-
signed to start with spark ignition ensures maintaining the highest 
level of efficiency.

ngv auTogas
ul. Bagrowa 1 
30-733 Kraków – Poland
tel./fax +48 (12) 653-04-65
autogas@ngvautogas.com.pl
www.ngvautogas.com.pl

NGV Autogas od 1988 roku prowadzi kompleksową obsługę 
sprężarek CNG (dystrybucja, montaż i serwis obsługowy), 

stacji tankowania CNG (instalacja i serwis), agregatów prądotwór-

iveCo PoLand

Al. Wyścigowa 6 
02-681 Warszawa – Poland
tel. +48 (22) 578-43-00 
fax +48 22 578-43-18
www.iveco.com/poland 
iveco.poland@iveco.com 

IVECO posiada najszersza ofertę pojazdów CNG na rynku europej-
skim w gamie Daily od 3,5 do 7 ton, EuroCargo 12 i 16 ton oraz 

Stralis 18 i 26 ton, stanowi kompleksową odpowiedz na potrzeby 
klientów w segmencie dystrybucji miejskiej, o zaostrzonych normach 
emisji hałasu, międzymiastowej oraz w segmencie komunalnym. Po-
jazdy IVECO CNG pozwalają zaoszczędzić do 40% kosztów paliwa 
w porównaniu z odpowiednikiem spalającym olej napędowy i gwa-
rantują poszanowanie środowiska. Cała gama pojazdów Iveco CNG 
spełnia już dziś wymagania normy emisji spalin Euro 6.

IVECO has the widest range of vehicles CNG in the European mar-
ket in the Daily range from 3.5 to 7 tones, EuroCargo 12 and 16 

tones and Stralis 18 and 26 tones. IVECO  is a comprehensive re-
sponse to customer needs in city distribution, with strict noise emis-
sion limits, regional distribution and municipal sector. IVECO vehicles 
save up to 40% in fuel costs compared to equivalent diesel solution 
and ensure respect for the environment. The entire range of IVECO 
CNG vehicles meets today the requirements of Euro 6 norm.

komPresoryCng.PL

ul. Winogrady 62/1 
61-659 Poznań – Poland
tel. +48 888 816 888 
tel. +48 660 990 440
www.kompresorycng.pl
KompresorCNG@gmail.com

Kompresorycng.pl to wyłączny dystrybutor sprężarek tankowania 
CNG marki FuelMaker w Polsce. Szeroka gama kompresorów 

CNG pozwala na idealne dopasowanie produktu do potrzeb klienta – 
zarówno posiadającego kilka pojazdów osobowych, jak i kilkanaście 
pojazdów dostawczych. Firmy zainteresowane postawieniem własnej 
infrastruktury napełniania aut sprężonym metanem mogą wybrać 
kompresor do tankowania jednego pojazdu – Phill P-30, kilku pojaz-
dów – Small FMQ czy tankowania małej floty pojazdów dostawczych 
– Big FMQ. Kompresorycng.pl świadczą również pomoc z zakresu 
zakupu pojazdów zasilanych metanem oraz pośredniczą w sprowa-
dzaniu używanych aut na CNG z innych państw.
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czych oraz adaptacji pojazdów (autobusy i wózki widłowe). Jed-
nym z pierwszych poważnych osiągnięć była pionierska adaptacja 
sześciu autobusów marki IKARUS do zasilania CNG.
Obecnie NGV Autogas zatrudnia 50 doświadczonych specjalistów 
z zakresu wykorzystania sprężonego metanu w motoryzacji. Firma 
posiada własne zaplecza badawcze, co owocuje wdrażaniem 
oryginalnych rozwiązań technicznych w branży autogazu. Doty-
chczas zbudowała 41 stacji tankowania CNG. Ponadto wyposażyła 
również 200 autobusów miejskich w instalacje gazowe oraz 
zaadaptowała ponad 4.600 silników Diesla w wózkach widłowych 
do zasilania gazem.

NGV Autogas since 1988 provides solutions for CNG compres-
sors (distribution, installation and service), CNG refueling sta-

tion (installation and service), power generators and the adaptation 
of vehicles to CNG (buses and forklifts).
NGV Autogas currently employs 50 experienced specialists in the 
use of compressed methane. The company has its own research 
facilities, resulting in the original implementation of technical solu-
tions. Portfolio of NGV Autogas are 41 CNG filling stations, 200 buses 
adapted to CNG and over 4.600 forklift powered by natural gas.

sTowarzyszenie 
ngv PoLska  
ul. Jagiellońska 55 
03-301 Warszawa – Poland
tel. +48 (22) 100-56-58  
tel. +48 790 533 121

Stowarzyszenie NGV Polska jest organizacją pozarządową, któ-
ra ma na celu promowanie paliwa CNG do zasilania pojazdów 

w Polsce. Zostało założone w 2001 roku przez grupę specjalistów 
rynku gazowego do zasilania pojazdów oraz kluczowe instytucje 
zajmujące się promowaniem ekologicznego i bezpiecznego trans-
portu.

NGV Polska Association is a non-governmental organization 
which aims to promote natural gas fuel for vehicles at Poland. 

It was founded in 2001 by a group of specialists of Polish natural 
gas market. It supplies technical and legal support for government 
items, natural gas operators, vehicles and NG refueling producers 
and the key institutions involved in the promotion of CNG and LNG 
in Poland.

Kompresorycng.pl is the general Polish distributor of CNG refu-
eling units produced by BRC FuelMaker. A wide range of offered 

CNG compressors allows to the best fit products to the customer. 
Companies interested in implementation of their own refueling unit, 
may choose: Phill P-30 unit (for 1 car), Small FMQ (for 2-4 cars) and 
Big FMQ (for fleet). Kompresorycng.pl also provide help with the 
purchase of NGVs and mediate in importing used NGVs from other 
countries.

mB-Poznań

ul. Gottlieba Daimlera 5 
62-052 Komorniki – Poland
tel. +48 663 790 223
fax +48 (61) 658-20-01
www.mbpoznan.mercedes-benz.pl
adam.staniszewski@mbpoznan.mercedes-benz.pl

MB Poznań autoryzowany dealer Mercedes Benz  posiada dwie 
stacje Serwisowe Swarzędz oraz Komorniki. Doskonałe loka-

lizacje pozwalają na obsługę klientów z całego województwa wiel-
kopolskiego oraz wszystkich pojazdów przejeżdżających tranzytem 
przez Poznań.
Nasza firma zajmuje się sprzedażą samochodów dostawczych:  
Citan, Vito, Viano, Sprinter, w tym także pojazdów zasilanych ga-
zem ziemnym. Jesteśmy liderem w sprzedaży samochodów cięża-
rowych:  Atego, Axor, Actros, Econic i Zetros. Posiadamy również 
w sprzedaży auta ciężarowe marki Fuso. Oferujemy gwarancyjny 
i pogwarancyjny serwis samochodów dostawczych i ciężarowych, 
sprzedaż oryginalnych części zamiennych i akcesoriów a także le-
galizację tachografów cyfrowych, oraz  badania techniczne w Okrę-
gowej Stacji Kontroli Pojazdów

MB Poznan is an authorized Mercedes-Benz dealer with two se-
rvice stations at Komorniki and Swarzędz. Excellent locations 

allow to serve customers from all over the Wielkopolska region and 
all vehicles transiting through Poznań. 
Our company is engaged in the sale of commercial vehicles: Citan, 
Vito, Viano, Sprinter, including vehicles powered by natural gas. We 
are the leader in sales of trucks: Atego, Axor, Actros, Econic and Ze-
tros. We also sell car brand Fuso trucks.
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Automotive Industry Institute is the state scientific-research 
automotive institute, working with vehicle manufacturers and 

parts producers at all stages of implementation their solutions into 
production. The core business is the research and development 
of fuel and energy sources. One of the most important activities of 
PIMOT at NGVs implementation is international EU project – Ga-
sHighWay. It aims are promotion of use CNG and biogas for trans-
port. The specific objectives of the project include: increasing the 
number of vehicles powered by CNG and biogas, spreading re-
fueling stations network, encouraging investors to biogas produc-
tion and refining, improving awareness of the CNG and biogas.

voLkswagen  
kroToski-CiChy
ul. Skórzewska 8 
62-081 Poznań-Wysogotowo – Poland
tel. +48 609 795 137 
tel. +48 (61) 816-38-28
fax +48 (61) 816-38-26
www.krotoski-cichy.pl 
dawid.majchrzak@krotoski-cichy.pl

Volkswagen Krotowski-Cichy z Poznania to autoryzowany de-
aler pojazdów użytkowych tej marki. Posiada silną pozycję 

w sprzedaży pojazdów całej grupy VAG – Audi, Seat, Skoda oraz 
Volkswagen. Podążając za innowacyjnymi i ekologicznymi trenda-
mi w produkcji pojazdów od 2008 roku aktywnie włączył się w pro-
mocję aut użytkowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym. 
Pierwszym krokiem było udostępnienie swoim klientom dostaw-
czego modelu Caddy Furgon w wersji EcoFuel (CNG). W  2011 
roku park demonstracyjnych pojazdów został uzupełniony o zmo-
dernizowaną wersję Caddy w wersji osobowej Life, a jego premie-
ra miała miejsce na Targach GasShow 2011.

Volkswagen Krotowski-Cichy from Poznan is the authorized 
dealer of VW Group cars. Following the innovative and eco-

logical trends in vehicle production since 2008, actively involved in 
the promotion of utility vehicles powered by compressed natural 
gas. The first step was to provide its customers Caddy van version 
of EcoFuel (CNG). In 2011, the park was increased by Caddy Life 
7-seats version.

oPeL auTo-ŻoLiBorz
ul. Rudnickiego 3 
01-858 Warszawa – Poland
tel. +48 602 129 288  
tel. +48 602 499 239
fax +48 (22) 336-10-01
www.autozoliborz.pl 

Firma Auto Żoliborz jest największym dystrybutorem samochodów 
marki Opel. W swojej ofercie posiada modele z fabryczną insta-

lacją CNG. Proekologiczne podejście oraz odpowiedź na zwiększa-
jący się popyt na takie auta sprawia, że z roku na rok powiększa się 
gama sprzedawanych w Auto Żoliborz modeli wyposażonych w silni-
ki spalinowe przystosowane do zasilania gazem CNG.
Dzięki silnikom z instalacją CNG nasi klienci cieszą się pełną swo-
bodą wynikającą z posiadania samochodu i jednocześnie chronią 
środowisko. Auto Żoliborz, oddział w Łomiankach, specjalizuje się 
w serwisowaniu samochodów z instalacją CNG. Nasze wieloletnie 
doświadczenie oraz zaplecze technologiczne umożliwiają obsługę 
na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym zachowaniu niskich 
kosztów serwisowania.

Auto Żoliborz Company is the largest distributor of Opel cars. They 
offer models with factory-fitted CNG. Environmentally responsi-

ble approach and response to the increasing demand for such cars 
makes it every year expands range sold in Auto Żoliborz models with 
internal combustion engines adapted for gas supply CNG.
With the installation of CNG engines, our customers enjoy the full 
freedom resulting from the possession of the car and at the same 
time protect the environment. Auto Żoliborz, a branch Łomianki, 
specializes in the servicing of CNG vehicles. Our experience and 
technical facilities provide high quality service while maintaining the 
low cost of maintenance.

PorTaL Cng.auTo.PL

ul. Aluzyjna 33C/101 
Warszawa – Poland
tel. +48 790 533 121 
tel. +48 883 244 021
www.cng.auto.pl 
www.cng.auto.pl/forum
biuro@cng.auto.pl

wyŻsza szkoŁa CŁa  
i LogisTyki
ul. Jagiellońska 82 
03-301 Warszawa – Poland
tel. +48 (22) 262-88-00
fax +48 (22) 262-88-01
biuro.karier@wscil.edu.pl
www.wscil.edu.pl

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki od ponad 10 lat jest liderem wśród 
polskich uczelni niepublicznych, specjalizujących się w kształ-

ceniu wysoko wykwalifikowanych fachowców dla branży logistycz-
nej, transportowej i celnej. WSCiL oferuje studia inżynierskie oraz 
studia pierwszego i drugiego stopnia. Głównym celem działania 
Uczelni jest inspirowanie ludzi do nieustannego rozwoju oraz dosko-
nalenia własnego warsztatu pracy. Inwestycja w rozwój pracowników 
jest najlepszą drogą do sukcesu firmy. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki 
współpracuje z wieloma partnerami, np. przy organizacji konferencji 
branżowych, jak Bluecorridor 2012.

Warsaw Customs and Logistics College (WSCiL) for over 10 
years has been the leader among Polish private universities, 

specializing in the education of highly qualified professionals for 
logistics, transport and customs. WSCiL offers engineering at first 
and second degree. The main objective of the Academy is to inspire 
people to continuous development and improving own work. Invest-
ment in employee development is the best road to success. WSCiL 
works with many partners, such as the organization of the industry 
conferences, as NGV Polska Association at BlueCorridor 2012.

Portal cng.auto.pl to grupa entuzjastów wykorzystania gazu 
ziemnego jako paliwa do napędzania pojazdów. Głównym 

celem naszej działalności jest promocja ekologicznego i bez-
piecznego paliwa CNG w Polsce. Prowadząc od 2007 roku  dzia-
łalność na rynku CNG, skupiamy się na propagowaniu wykorzy-
stania gazu ziemnego w transporcie kołowym, wdrażaniu nowych 
rozwiązań technicznych oraz pomocy użytkownikom tego paliwa 
w  Polsce. Ponadto monitorujemy rynek gazu ziemnego, bierze-
my udział w najważniejszych wydarzeniach związanych z CNG, 
prowadzimy doradztwo w zakresie wdrażania CNG. Obecnie nasz 
Portal oraz CNG Forum zrzesza ponad 1.000 użytkowników pojaz-
dów zasilanych metanem. Najważniejszym komponentem działal-
ności jest dostarczanie informacji na temat stacji CNG w Polsce 
– www.mapa.cng.auto.pl

Portal cng.auto.pl is a social network aiming to use natural gas 
as a fuel for vehicles. The main objective of our work is promo-

tion of ecological and safe CNG fuel in Poland. Leading business 
since 2007 at CNG market, we focus on promotion of use natural 
gas in transportation traffic, the implementation of new technical 
solutions (e.g. bioCNG) and support interest of NGVs users in 
Poland. In addition, we monitor the natural gas market, we par-
ticipate in the most important events related to CNG, we advise 
on the implementation of CNG. Currently our website collect more 
than 1.000 users of NGVs.

PrzemysŁowy  
insTyTuT  
moToryzaCji  
(PimoT)
ul. Jagiellońska 55 
03-301 Warszawa – Poland
tel. +48 (22) 777-70-00 
tel. +48 (22) 777-70-15 
fax +48 (22) 777-70-20
www.pimot.org.pl 
info@pimot.org.pl

Przemysłowy Instytut Motoryzacji to jednostka zaplecza nauko-
wo-badawczego motoryzacji, współpracująca z producentami 

pojazdów i części zamiennych na wszystkich etapach wdrażania 
ich wyrobów do produkcji. Przedmiotem działania jest również pro-
wadzenie badań oraz prac rozwojowych w zakresie paliw, a także 
energii odnawialnej. PIMOT dysponuje możliwością przeprowa-
dzania kompleksowych testów homologacyjnych, wykonywanych 
na specjalistycznych laboratoriach i hamowniach w siedzibie In-
stytutu.
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Te
m

aT
yC

zn
a

 w
ys

Ta
w

a
 C

n
g

 C
N

G
 S

PE
C

IA
L 

EX
H

IB
IT

IO
N

s

Tem
aTyCzn

a
 w

ysTaw
a

 Cn
g

 C
N

G
 SPEC

IAL EXH
IBITIO

N

s

STREFA�CNG CNG ZONE WYSTAWCY�EXHIBITORS WYSTAWCY�EXHIBITORS  STREFA�CNG CNG ZONE

L1
STOISKO

L1
STOISKO

L1
STOISKO

L1
STOISKO

L1
STOISKO

Najlepszy serwis  
pojazdów z fabryczną  

instalacją CNG

INPRO
2013
A w a r d



Tugra Makina zajmuje się produkcją najwyższej jakości samocho-
dowych Zbiorników LPG z certyfikatem ISO 9001:2008 oraz ISO/

TS 16949. Wszystkie zbiorniki są produkowane w  odniesieniu do 
ECE-R 67.01, a dokument posiada wiele rodzajów Multizaworów do-
tyczących regulacji. Zdolność wytwórcza to 750.000 zbiorników LPG 
rocznie. Tugra Makina jest jedną z ważniejszych firm w sektorze LPG 
na świecie, biorąc pod uwagę jej jakość oraz szeroką ofertę produk-
tową. Skala produkcji to od 6 litrów do 114 litrów oraz 23 rodzaje, 
a także 1320 różnych rozmiarów zbiorników LPG. Produkty firmy Tu-
gra Makina są sprzedawane na całym świecie do ponad 50 krajów.

Tugra Makina occupy with producing auto LPG Tanks in the high-
est quality with the certificate of ISO 9001:2008 and ISO/TS 

16949. All tanks produces regarding ECE-R 67.01, and the docu-
mentary has many kind of Multivalve regarding the regulation. The 
Production capacity is 750.000 LPG tanks for a year. Tugra Makina 
is one of more important companies in LPG sector in the world with 
its quality and production range. Production range is from 6 liters to 
114 in 23 different types and 1320 different size LPG tanks. Tugra 
Makina products are sold worldwide to more than 50 countries.

„uLTron”  
zakŁad urządzeń 
eLekTroniCznyCh
 
ul. Olsztyńska 66 
11-001 Dywity – Poland 
tel. +48 (89) 511-91-61 
tel. kom. 512 127 723 
www.ultron.pl 
ultron@ultron.pl
tomek@ultron.pl 

Firma „ULTRON” powstała w 1989r. Specjalizujemy się w produkcji 
myjni ultradźwiękowych oraz natryskowych dużych mocy w prze-

myśle, medycynie i laboratoriach o pojemności od 1 do kilku tysięcy 
litrów. Wykonujemy całe linie technologiczne do różnych procesów. 
Wprowadzamy najnowsze technologie zwiększające wydajność i ja-
kość produkcji u naszych klientów. 

ULTRON was established in 1989. The company specialises in 
the manufacture of ultrasonic cleaning equipment and high 

power spray washers for industrial, medical and laboratory appli-
cations. The capacity of the washers ranges from 1 litre to a few 
thousand litres. ULTRON equips complete processing lines for vari-
ous industry sectors. Through the use of the most advanced tech-
nologies, ULTRON’S clients benefit from an increased production 
productivity and quality.
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sukru ogLu FiLTre

Eski Edirne Asfalti 855/A  
Malkocoglu Mh.Sultangazi 34270  
Istanbul – Turkey
tel. +90 (212) 476-89-67  
fax +90 (212) 476-89-68
GSM +90 (505) 676-71-49
www.sukruoglufiltre.com  
info@sukruoglufiltre.com
Skype: sukruoglufiltre34

Nasza działalność opiera się na 16 latach doświadczeń w zakresie 
produkcji i eksportowania produktów z sektora filtrów do instala-

cji autogazu LPG-CNG od 2004 r. Firma Sukruoglu Filter gwarantuje 
sprawdzoną jakość na podstawie dokumentów ECE-R z E7 67R01 
LPG i E7 110R CNG. Nadal jesteśmy „twoim partnerem w zakresie 
filtrów”, eksportującym produkty do 14 krajów.

Concentrating 16 years sector experience into LPG-CNG Autogas 
Systems Filter manufacturing and Export since 2004, Sukruoglu 

Filter serves you the guarantee of its proven quality by ECE-R with 
E7 67R01 LPG and E7 110R CNG documents and it continues to be 
”Your Partner For Filter” exporting 14 countries..

szCzePan
 
Jabłonna 12 
23-114 Jabłonna k/Lublina – Poland 
tel. +48 (81) 565-71-71 
fax +48 (81) 470-93-67 
www.phu-szczepan.pl 
sklep@phu-szczepan.pl

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI
Oferujemy: wyważarki do kół, montażownice do opon, urządzenia 
do geometrii; kompresory tłokowe, śrubowe, termopresy, wulkani-
zatory; prasy hydrauliczne, wysysarki oleju, klucze pneumatyczne, 
nasadki; automaty do napełniania klimatyzacji samochodowych; 
podnośniki płytowe, kolumnowe, bałwanki, żabki; ciężarki, zawory, 
łatki, pasty, uszczelniacze i inne akcesoria; łatki do: dętek, opon 
oraz wkłady radialne i diagonalne; nacinarki do opon, inflatory, dęt-
ki, kleje, węże; urządzenia do czyszczenia i diagnozowania (ukła-
dów paliwowych, chłodniczych)
Jesteśmy dystrybutorem znanych marek takich jak: UNITROL, ATS, 
SIVIK,VARIANT, OXI, TIP TOP REMA, X-TRA SEAL, MARUNI, TIRSO 
GOMEZ, AIRpol, CHICAGO PNEUMATIC, RILLFIT, BOXO, MANNE-
SMANN, TEXA.

FULL EQUIPMENT for vulcanization
We offer: Balancing the wheels, tires Tyre, equipment geometry; Re-
ciprocating compressors, screw, termopresy, vulcanizer; Hydraulic 
presses, wysysarki oil, pneumatic wrenches, sockets; Machines for 
filling automotive air conditioning;  Lifts plate, column, snowmen, 
frogs; Weights, valves, patches, pastes, sealants, and other acces-
sories; Patches to tubes, tires and radial and diagonal contributions; 
Cutters for tires, Inflators, inner tubes, adhesives, hoses; Cleaning 
and diagnosis (fuel systems, cooling).
We are distributor of UNITROL, ATS, SIVIK,VARIANT, OXI, TIP TOP 
REMA, X-TRA SEAL, MARUNI, TIRSO GOMEZ, AIRpol, CHICAGO 
PNEUMATIC, RILLFIT, BOXO, MANNESMANN, TEXA.

uaB „Tamona”
 
Rudaminos str. 1A 
Skaidiskes LT-13275 – Lithuania 
tel/fax +370 5 271 24 88
Export Manager Robert Stoliarcik 
tel. mob. +370 616 56 739 
www.tamona.lt 
robert@tamona.lt  

Tamona specjalizuje się w projektowaniu i produkcji lektronicznego 
sprzętu motoryzacyjnego. Linie produktów obejmują elektroniczne 

systemy zabezpieczeń samochodów oraz elektronikę do konwersji 
samochodów na LPG i CNG. Własna baza projektowa i produkcyjna, 
jak również stałe ulepszanie produktów pozwalają nam na eksport do 
ponad 25 krajów na całym świecie. 

Tamona specializes in designing and manufacturing auxiliary 
electronic equipment for automotives. The product lines include 

electronic car security systems and electronic products for car con-
version to LPG&CNG. Own designing and manufacturing base, as 
well as constant elaborations and improvements in the field of elec-
tronic for autogas systems have enabled export to more than 25 
countries worldwide.
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TeCnosens sPa
 
Via Vergnano, n.16 
25125 Brescia – Italy 
tel. +39 030 35 34 144 
fax +39 030 35 30 815 
info@tecnosens.it 

Tecnosens Spa już od 20 lat prowadzi działalność w dziedzinie 
czujników dla branży elektronicznej i jest dostawcą dla najwięk-

szych firm w tej branży. Tecnosens oferuje także szeroką gamę pro-
duktów dla branży motoryzacyjnej.
Tecnosens jest wyłącznym globalnym dystrybutorem czujników ci-
śnienia Fujikura dla instalacji gazowych gazu skroplonego (LPG) 
oraz gazu sprężonego (CNG). Czujniki są dostarczane osobno, za-
instalowane na płytkach drukowanych PCB dla MAPGAS lub jako 
jednostki zintegrowane z wykończonymi MAPGAS dla OEM.
Tecnosens jest także dostawcą wysokiej jakości czujników poziomu 
gazu skroplonego (LPG) o różnych normach obciążenia i kastomiza-
cji. W sprzedaży są także czujniki T-MAP o zakresie pomiędzy 1 ba-
rem a 5,5 bara. Dla rynku instalacji gazu skroplonego (LPG) oraz gazu 
sprężonego (CNG), firma Tecnosens dostarcza czujniki wycieków ga-
zów i czujniki Figaro dla gazów łatwopalnych. 

Tecnosens Spa has been working for 20 years in the field of sen-
sors for electronics, distributing some of the leading companies 

in this sector. 
Tecnosens supplies a wide range of products in Automotive field. 
Tecnosens is world-wide exclusive distributor of Fujikura pressure 
sensors for LPG and CNG field. The sensors can be supplied sin-
gularly, mounted on a PCB for MAPGAS or already integrated in 
a finished MAPGAS for OEM. 
Moreover we supply high quality LPG level sensors with different 
resistive standard and with customization. We sell also T-MAP sen-
sors with range from 1 Bar to 5.5 Bar. For LPG and CNG market we 
supply also Gasleak detector and Figaro sensors to detect com-
bustible gases.

Tugra makina
 
Kayseri Free Zone No: 467 
Melikgazi 38070
Kayseri – Turkey
tel. +90 352 311 49 51
fax +90 352 311 49 52
www.tugramak.com
tugramak@tugramak.com
Contact person: Mrs. Gulay GUNDUZ DOGANKOC
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v-LuBe gmBh
Gewerbepark 33
59069 Hamm – Germany
tel. + 49 2385 70 899-90
fax + 49 2385 70 899-91
www.v-lube.de
info@v-lube.de

V-LUBE to producent dodatku V-LUBE LPG VALVE SAVER który 
został opracowany specjalnie z myślą o sprostaniu wymaga-

niom, jakie stawiają pojazdy zasilane LPG. Działanie V-Lube chroni, 
w skuteczny sposób, silniki benzynowe przed zużyciem zaworów 
podczas spalania LPG. Działanie to zostało potwierdzone w badaniu 
laboratoryjnym na Wydziale Budowy Maszyn w HTW Saarbrucken. 
Jako jedyny producent środków uszlachetniających w branży samo-
chodowych instalacji gazowych, poddajemy nasze produkty marki 
V-LUBE testom dokonywanym przez niezależny instytut, celem utrzy-
mania tej samej jakości produktu. V-LUBE to gwarantowana jakość 
w atrakcyjnej cenie 

V-LUBE GmbH is a manufacturer of V-LUBE LPG VALVE SAVER 
additive developed with a view to meet the requirements of LPG-

operated vehicles. V-Lube effectively protects petrol engines against 
valve recession during LPG combustion. This  was confirmed via la-
boratory studies in the Mechanical Engineering Department in HTW 
Saarbrucken. As the only manufacturer of additives in the sector of 
autogas installations, we put our V-LUBE products to tests perfor-
med by an independent institute, with the aim to maintain top quality. 
V-LUBE is guaranteed quality at attractive price!

versusgas
FHT Export-Import
ul. Szczecińska 16 G 
05-300 Mińsk Mazowiecki – Poland
tel. +48 (25) 759-42-61
www.versusgas.com
info@versusgas.com

PL – FHT; VERSUSGAS – Producent Sekwencyjnego Wtrysku Gazu 
VERSUS. 
Oferujemy: Elektronikę SGI VERSUS; Reduktory „VR” LPG i CNG;          
Listwy wtryskowe; Zbiorniki, wielozawory; Wszelkie inne podzespoły 
montażowe.

EN - FHT; VERSUSGAS – the producer of Sequential Gas Injection 
System VERSUS and its components: ECU VERSUS KIT; NGV/LPG 
Reducers „VR” line; NGV/LPG Injectors

Our offer includes: Sequential Gas Injection System VERSUS; Other 
GAS accessories for NGV cars; Personalized solutions for B2B cu-
stomers; OEM solutions in the area of digital micro-controller’s appli-
cation as well as CNC technology

viaLLe aLTernaTive  
FueL sysTems
Leemkuil 7, 5626 EA Eindhoven – Netherlands
PO Box 28060, 5602 JB Eindhoven – Netherlands
tel. +31 40 2663 716
fax +31 40 2663 661
Mob. +31 (0) 6 21103998
www.vialle.nl 
m.palmen@vialle.nl

Dzięki powstaniu systemu LPdi firma Vialle po raz kolejny po-
twierdziła pozycję lidera w dziedzinie produkcji alternatywnych 

systemów paliwowych oraz samochodowych instalacji gazowych. 
LPdi stanowi następny krok w rozwoju naszego systemu LPI, któ-
ry wtryskuje gaz w stanie ciekłym do systemu dolotowego zamiast 
dostarczania go w stanie lotnym jak dzieje się to bardziej konwen-
cjonalnych systemach. Podobnie jak LPI system LPdi utrzymuje gaz 
w stanie ciekłym w całym cyklu pracy silnika.

Vialle is the worldwide technological market leader in the field of 
alternative fuel systems and liquefied petroleum gas systems. 

With the development of our LPdi system Vialle has once again re-
confirmed its leading position as manufacturer of alternative fuel and 
autogas systems. LPdi is a next step development of our LPI system 
which injects autogas in a liquid phase into the intake system instead 
of first vaporizing autogas as in done in the more conventional sys-
tems. Just as with LPI the LPdi system keeps the autogas in a liquid 
state throughout the entire process. Vialle jest światowym liderem 
technologicznym na rynku alternatywnych systemów paliwowych 
oraz systemów zasilania ciekłym gazem.

viTkoviCe miLmeT
ul. Grota-Roweckiego 130
41-200 Sosnowiec – Poland
tel. +48 (032) 291-85-95 
tel. +48 299-03-87 do 89       
tel. +48 (32) 299-03-46 
fax +48 (32) 291-44-77        
www.vitkovice-milmet.pl
kkedziora@vitkovice-milmet.pl    
psiudej@vitkovice-milmet.pl

Produkujemy i oferujemy do sprzedaży:
1. Butle na CNG o poj. wodnej od 22 dm3 do 136 dm3  na ciśnienie 
próbne do 30 MPa (300 bar).
2. Butle na gaz propan-butan: turystyczne o pojemności od 0,5 kg 
do 5kg; gospodarstwa domowego o pojemności 10 kg ÷ 13 kg; 
przemysłowe o pojemności 25 kg, 30 kg, 33 kg, 47 kg.
Butle spawane do gazów chłodniczych (typu „R”) na ciśnienie prób-
ne do 4,8 MPa (48 bar). 
Konstrukcje spawane: kontenery transportowe do przewozu butli 
LPG, wiązki butlowe na gazy techniczne.
Wyroby „VITKOVICE MILMET” spełniają wymagania dyrektyw eu-
ropejskich: 199/36/EC (TPED) – oznakowanie oraz 97/23/EC (PED) 
– oznakowanie CE, posiadają dopuszczenie TÜV.
Działalność firmy podporządkowana została systemowi zapewnienia 
jakości opartym na normie ISO 9001. VITKOVICE MILMET posiada 
certyfikat ISO 9001 wydany przez TÜV. 

We produce and offer for sale:
1. CNG cylinders with water capacity from 22 dm3 to 136 dm3 for test 
pressure up to 30 MPa (300 bar).
2. Propane-butane gas cylinders: tourist with the capacity from 0,5 kg 
to 5kg; household with the capacity 10 kg ÷ 13 kg; industrial with the 
capacity 25 kg, 30 kg, 33 kg, 47 kg.
Welded cylinders for refrigerated gas („R” type) for test pressure up 
to 4,8 MPa (48 bar). 
Welded constructions: transport containers for transportation of LPG 
cylinders; cylinder bundle for technical gas
Products of „VITKOVICE MILMET” fulfill requirements of the Euro-
pean directives: 199/36/EC (TPED) – marking and 97/23/EC (PED) 
– marking CE, they have approval of TÜV.
Activity of the company was subordinated to the system of quality 
assurance based on ISO 9001 norm. VITKOVICE MILMET holds ISO 
9001 certificate, issued by TÜV. 

wenzhou qiangLi  
high Pressure CyLinder
Bldg.3# Stoutness Ind. Park 
Louqiao Ind. Zone 325041 Ouhai 
Wenzhou, Zhejiang – China
tel. +86-577-86180287
fax +86-577-86180275
www.qlcylinder.com
karry.chang@qlcylinder.com

Firma Wenzhou Qiangli High Pressure Cylinder Co., Ltd. specjali-
zuje się w produkcji butli do gazów przemysłowych (tlenu, azo-

tu, argonu itp.) i butli CNG (w tym TYPE I i TYPE II do zastosowań 
w pojazdach) zgodnie z normami, m.in. GB 5099, ISO 9809, EN 
1964-1, ISO 11439, ECE-R110. Zaawansowane zakłady produkcyj-
ne i wszechstronne urządzenia badawcze pozwalają nam osiągnąć 
roczną zdolność produkcyjną na poziomie 350 000 sztuk rocznie za-
równo na rynek krajowy i zagraniczny. Jakość produktów firmy Qian-
gli jest uznana przez klientów na całym świecie.

Wenzhou Qiangli High Pressure Cylinder Co., Ltd. specializes 
in producing the industrial gas cylinders (for oxygen, nitrogen, 

argon and so on) and CNG cylinders (including TYPE I and TYPE 
II for the vehicle application) according to the standard of GB5099, 
ISO9809, EN1964-1, ISO11439, ECE-R110 and the others. With the 
advanced production facility and the complete testing equipment, 
the company’s annual production capacity reaches 350,000.00 units 
per year for both domestic market and foreign market, the product 
quality of Qiangli has received favorable recognition from customers 
world widely.
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wesTPorT innovaTions 
euroPe
30 rue de la République
69002 Lyon – France
Europe@westport.com
tel. +33 (0)4 78 05 75 48
AFV Alternative Fuel Vehicle
A Westport Automotive Company
TLA, AFV entrén
SE-405 08 Göteborg – Sweden
Visiting address: Pressvägen 2
tel. +46 (0)31 757 85 06
Mobile: +46 (0) 766 47 8506
www.afv.nu
OMVL SpA
Via Rivella 20
35020 – Pernumia (PD) Italy
tel. +39 0429 764111
info@omvlgas.it – sales@omvlgas.it
Emer SpA
Via G. Bormioli, 19
25135 Brescia (BS) Italy
tel. +39 030 2510391
commercial@emer.it
Valtek SpA
Via Salvo d’Acquisto, 6
42020 Albinea (Reggio Emilia) – Italy
tel. +3900522 599763
info@valtek.it

Technologie stosowane przez firmę Westport pomagają obniżać 
emisję gazów cieplarnianych (GHG) przez różne typy silników, na-

pędzających wszelkie pojazdy, od wózków widłowych i samochodów 
osobowych po lokomotywy i maszyny górnicze. Firma Westport posia-
da jedną z największych baz danych wiedzy w sektorze motoryzacyj-
nym, współpracuje z dostawcami OEM z całego świata, z krajów, gdzie 
obowiązują surowe wymagania odnośnie czystych technologii, silników 
o niskiej emisji, w tym do prac lekkich, średniociężkich i ciężkich prac 
oraz zastosowań wymagających silników o wysokiej mocy w KM.

Westport Innovations Inc. (Westport) is the global leader in natural 
gas engines. We have set the standard for engineering exper-

tise, global partnership strategies, and market knowledge for CNG, 
LNG, and LPG technologies. Westport technologies help reduce 
greenhouse gas emissions (GHG) for a range of engines powering 
everything from forklifts and passenger vehicles to locomotives and 
mine-haul trucks. Westport has one of the largest intellectual property 
portfolios in the automotive sector, and we work with original equip-
ment manufacturers (OEMs) worldwide where demand for clean, 
low-emission engines is prevalent, including light-duty, medium-duty, 
heavy-duty and high horsepower applications. Westport Innovations 
Inc. (Westport) to globalny lider w zakresie silników napędzanych 
gazem ziemnym. Ustanawiamy standardy techniczne w zakresie 
doświadczenia, strategii globalnej współpracy oraz znajomości rynku 
technologii CNG, LNG i LPG.

wweLekTronik
ul. Kraszewskiego 26
81-815 Sopot – Poland
pho. +48 (58) 551-11-15
fax. +48 (58) 550-45-17
www.wwelektronik.com.pl
sale@ wwelektronik.com.pl

Firma WWelektronik jest wiodącym dystrybutorem złącz, termi-
nali oraz innych komponentów stosowanych w przemyśle mo-

toryzacyjnym i elektronicznym. Nasze doświadczenie budujemy 
od 1990 roku i w oparciu o tą wiedzę dostarczamy naszym klien-
tom elementy od wyselekcjonowanych producentów. Jesteśmy 
wyłącznym przedstawicielem firmy Hu Lane Associate Inc. oraz 
włoskiej firmy SAURO. Naszymi klientami są czołowi producenci 
systemów instalacji LPG/CNG, wiązek elektrycznych i elektronicz-
nych oraz producenci elektroniki. Jako dystrybutor zapewniamy 
pełne wsparcie techniczne i logistyczne. Firma WWelektronik dzia-
ła w oparciu o System Zarządzania Jakością, potwierdzony certy-
fikatem ISO 9001:2008.

WWelektronik Company is a leading distributor of connectors, 
terminals and other components used in the automotive and 

electronics. We build our experience since 1990, and based on this 
knowledge, we provide our customers with items from selected 
manufacturers. We are the exclusive representative of Hu Lane As-
sociate Inc. and the Italian company SAURO. Our customers in-
clude leading manufacturers of LPG / CNG systems, wire harness-
es and electronic equipment and consumer electronics manufac-
turers. As a distributor we provide full technical and logistic support. 
WWelektronik company operates a Quality Management System, 
certified ISO 9001:2008. 
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zameL
ul. Słowackiego  
21-500 Biała Podlaska – Poland
tel./fax +48 (83) 342-24-39, +48 (83) 343-91-23 
www.zamel.com.pl 
zamel@zamel.com.pl

Firma ZAMEL istnieje na rynku od 1990 roku. Zajmujemy się dys-
trybucją, montażem i serwisem samochodowych instalacji gazo-

wych. W gronie naszych dostawców znajdują się firmy takie jak: AC, 
GZWM, KME, MMC, Lovato, Stako, Tomasetto, ZWM Czaja oraz wie-
le innych. W ciągłej sprzedaży, hurtowej i detalicznej, dostępne są in-
stalacje gazowe importowane bezpośrednio od producentów, przez 
co oferowane ceny są konkurencyjne na rynku. Jesteśmy oficjalnym 
dystrybutorem instalacji STAG firmy AC oraz Tomasetto.
Wszystkim naszym klientom oferujemy szeroki asortyment towaru, 
doradztwo techniczne, konkurencyjne ceny, systematyczne dostawy 
towaru własnym transportem lub firmą kurierską. Dostarczymy towar 
w każdy zakątek świata.
Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami wszystkich kontra-
hentów działających w branży LPG/CNG.

ZAMEL has been established in 1990 and since then is on a con-
stant path of development. Main fields of our activities are – car 

conversions and service of LPG fittings as well as distribution of LPG 
installations and parts. 
We co-operate with brands like: AC, GZWM, KME, MMC, Lovato, 
Stako, Tomasetto, ZWM Czaja and many more. In constant retail and 
wholesale trade we have available LPG kits imported directly from 
manufacturers. Due to that we can provide competitive prices com-
pared to the market. We are an official distributor of STAG systems 
from AC and Tomasetto.
We encourage all the companies that are doing LPG conversions to 
start business connections with us and benefit from our 20 years of 
experience on LPG market.
To all our customers we offer a wide range of LPG products and 
parts, technical advice, competitive prices as well as quick shipping 
to any place in the world.
We encourage all customers, who are dealing with LPG/CNG on the 
market, to start co-operation with us.

zhejiang jindun 
Pressure vesseL
Xiaoyue Town, Shangyu City, Zhejiang – China
tel. +86-575-82719703
fax +86-575-82030578
www.jindun.cc
jindun@jindun.cc

Firma Jindun Pressure Vessel założona w 2000 r. to największy na 
świecie producent bezszwowych, wysokociśnieniowych butli ga-

zowych. Zaawansowany, wysokiej klasy proces produkcyjny, najno-
wocześniejsze maszyny i surowe normy bezpieczeństwa gwarantują 
mocne i bezpieczne butle oraz długi czas eksploatacji.
Firma Jindun cieszy się zaufaniem dzięki surowym standardom i za-
angażowaniu w doskonałość i stałą jakość przez główne firmy gazo-
we, czego dowodem jest eksportowanie butli wysokociśnieniowych 
do ponad 75 krajów na całym świecie. 
Firma Jindun produkuje bezszwowe butle wysokociśnieniowe 
o średnicach zewnętrznych z zakresu od 100 do 420 mm, do pracy 
z maks. ciśnieniem roboczym 310 bar.

Jindun Pressure Vessel, established in 2000, is the world’s largest 
single-roofed manufacturer of seamless high-pressure cylinders. 

The company’s advanced and sophisticated production process, 
stated-of-the-art equipment and stringent quality routines secure 
strong and safe cylinders with a long lifetime.
Jindun is trusted for its high standards and commitment to an ex-
cellent and stable quality by the major industrial gas companies, as 
evidenced by exporting its high-pressure cylinders to more than 75 
countries around the world.
Jindun Manufactures seamless high-pressure cylinders with outside 
diameters ranging from 100-420mm and with a maximum working 
pressure of 310bar.

ZWM CZAJA 

ul. Hutnicza 4 
44-310 Radlin – Poland 
tel./fax +48 (32) 457-12-67
www.zwmczaja.pl 
zwmczaja@interia.pl

Produkujemy filtry fazy lotnej gazu oraz aluminiowe akcesoria  
do instalacji LPG i CNG.

Manufacturer of dry gas filters and aluminium accessories for  
LPG & CNG.

B9
STOISKO

A1
STOISKO

F7
STOISKO

75
GasShow 2013��Autoservice Expo�2013

WYSTAWCY�EXHIBITORS

z



RAPORT ROCZNY 2012

Rynek gazu płynnego LPG 
w Polsce w 2012 roku

POGP Konferencja 2013 RAPORT do internetu_w2.indd   1 2013-02-18   23:36:30



W
yniki pierwszego półrocza 
2012, kiedy to sprzedaż 
globalna produktu wzro-
sła o prawie 1,5% w od-
niesieniu do pierwszego 

półrocza poprzedniego roku, stwarzały 
przesłanki do optymistycznego progno-
zowania wyników na koniec 2012 roku. 
Jednak pojawiające się mało wiarygodne 
i nie oparte na gruntownych podstawach 
informacje o zagrożeniu olbrzymimi pod- 
wyżkami cen detalicznych w związku 
z  np. zmianą wysokości ceł rosyjskich 
na eksportowany LPG czy też trwającymi 
pracami w UE odnośnie nowych zasad 
opodatkowania nośników energii zdecy-
dowanie ostudziły nastroje wśród poten-
cjalnych klientów autogazu.

Poziom sprzedaży LPG wyprodu-
kowanego w kraju w 2012 roku wzrósł 
o 23,4 % w stosunku do roku poprzednie-
go. Polscy producenci dostarczyli łącznie 
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358 tys. ton produktu co zabezpieczyło 
16,4% krajowego zapotrzebowania. PKN 
Orlen S.A. i GK Lotos S.A. ze swoich 
krajowych rafinerii skierowały największy 
strumień produktu na rynek polski.

W roku 2012 zaobserwowano istotne 
zwiększenie dostaw z Rosji. W ciągu 11 
m-cy ubiegłego roku z tego kraju dostar-
czono 1 047 tys. ton gazu, co stanowiło 
59,3% całości dostaw im- portowych. Dla 
porównania udział Rosji w imporcie do Pol-
ski wynosił rok wcześniej 49,4%, podczas 
gdy jeszcze w  roku 2008 było to odpo-
wiednio tylko 28%. Zwiększona podaż pro-

duktu w tym kraju, ponad dwudziestoletnie 
doświadczenie w handlu LPG z naszym 
krajem, jak również i wielkość naszego 
rynku to główne przyczyny wzrostu zna-
czenia dostaw z Rosji do Polski. Drugim 
dostawcą produktu pozostaje niezmiennie 
Kazachstan, z którego przywieziono 307 
tys. ton, co stanowiło 17,4% całości do-
staw, a dalej Białoruś z 191 tysiącami ton 
(10,5%). Wyżej wymienione trzy kraje do-
starczyły łącznie 93,7% całości produktu, 
podczas gdy rok wcześniej było to 83%.

Według dostępnych danych staty-
stycznych na przestrzeni kilku lat obser-
wuje się zmniejszone znaczenie dostaw 
droga morską. i tak w roku 2007 w termi-
nalach morskich wyładowano 547,2 tys. 
ton, w roku 2009 – 159,7 tys. ton a w 2010 
– 132,4 tys. ton. Lata 2011 i 2012 to sza-
cowane wyładunki rzędu 160 -180 tys. ton 
rocznie. Prawie 88% produktu dostarczo-
no transportem kolejowym podczas gdy 
pozostała część przypada na transport 
drogowy oraz morski.

Sukcesywnie wzrasta eksport gazu 
płynnego z Polski, który osiągnął już po-
ziom 123 tys. ton, przy eksporcie w roku 

2011 w wysokości 74 tys. ton. taka wiel-
kość eksportu oznaczała wzrost o 66,2%. 
Podobnie jak w latach poprzednich głów-
nymi odbiorcami gazu z Polski były Niem-
cy – 63 tys. ton, Czechy – 14 tys. ton oraz 
Słowacja – 17 tys. ton. Dostawy do Nie-
miec zwiększono o 40 tysięcy ton, a  do 
Słowacji o 11 tys. ton. 

Sektorowa struktura sprzedaży w bran-
ży LPG, którą przedstawia tabela nr 1 nie 
zmieniła się znacząco w porównaniu do 
2011 r. W roku 2012 główny udział w cał-
kowitej sprzedaży gazu płynnego LPG miał 
nadal autogaz – 73,4%, następnie butle 
– 14,4% oraz gaz w zbiornikach – 12,2%.

Na rynku krajowym utrzymała się ten-
dencja spadku globalnej sprzedaży gazu 
w butlach, tym razem spadek ten wyniósł 
0,6% w stosunku do roku poprzedniego. 
łączna sprzedaż gazu w butlach w roku 
2012 wyniosła 315 tys. ton (tabela nr 2).

W roku 2012 sprzedaż gazu płynne-
go LPG w zbiornikach (poza autogazem) 
wyniosła 265 tys. ton, co oznacza wzrost 
o 1,9% w stosunku do roku poprzedniego 
(tabela nr 3). Sprzedaż gazu w segmencie 
odbiorców indywidualnych jest w sporej 
mierze uzależniona od zmieniających się 
warunków pogodowych –  bardzo niskie 
temperatury na przełomie stycznia i lutego 
znalazły swoje częściowe odzwierciedlenie 
w wynikach sprzedaży za rok 2012. nie-
znacznie wzrosła również sprzedaż gazu 
do celów technologicznych (zużycie do 
celów przemysłowych oraz rolniczych).

W roku 2012 odnotowano wzrost ilo-
ści zainstalowanych zbiorników o 2800 
szt. tym samym łączna ilość zbiorników 
wynosi obecnie około 82 600 sztuk.

Nie potwierdziły się prognozy o kryzy-
sie i załamaniu w segmencie autogazu. 
Rok 2012 to okres jedynie niewielkiego 
spadku w tym segmencie o -0,9% w sto-
sunku do roku poprzedniego. W porów-
naniu ze zmniejszoną o kilka procent 
sprzedażą paliw tradycyjnych wynik osią-
gnięty przez branżę LPG należy uznać za 
dobry. Łączna sprzedaż gazu do napędu 
pojazdu wyniosła w 2012 roku 1 600 tys. 
ton (tabela nr 4).

Na wyniki w tym segmencie miała 
wpływ globalna sytuacja gospodarcza - 
wysokie ceny wszystkich paliw, jak rów-
nież zagrożenie znaczną podwyżką cen 
detalicznych wynikającą ze wspomnia-
nych wcześniej doniesień medialnych. 
Pomimo niewielkiego spadku segment 
autogazu nadal utrzymuje swój ponad 
73% udział w globalnej konsumpcji gazu 
skroplonego w Polsce.

Na dzień 31.12.2012 r. łącza ilość 
punktów napełniania gazem płynnym 

LPG wyniosła 5600 szt. co oznacza spa-
dek o 100 szt. w stosunku do roku 2011 
(tabel nr 5). Eksperci przewidują, że ilość 
funkcjonujących na rynku stacji paliwo-
wych będzie w Polsce ulegać dalszemu 
zmniejszeniu. 

Sprzedaż autogazu na stacjach pa-
liw wpisała się już na trwałe w strategię 
firm i  to niezależnie od skali prowadzo-
nej działalności. Jeśli podejmowana jest 
decyzja o budowie czy też przebudowie 
stacji paliw to standardowo uwzględnia 
się odpowiedni park zbiornikowy oraz 
instalacje LPG. Duże firmy paliwowe, 
które restrukturyzowały swoją sieć stacji 
praktycznie zakończyły ten proces i tam 
gdzie to było możliwe uzupełniły wypo-
sażenie stacji o  moduł LPG. Podobną 
tendencję zaobserwowano również na 
stacjach samodzielnych. W  warunkach 
konkurencji rynkowej rozszerzenie ofer-
ty produktowej było krokiem w celu po-
lepszenia efektywności prowadzenia 
działalności w  tym m.in. optymalizacji 
zatrudnienia personelu. O ile warunki te-
renowe pozwalają to moduł LPG stał się 
już standardowym wyposażeniem stacji 

paliwowej, a już na pewno stacji marko-
wej. niezależne punkty tankowania mają 
również i będą mieć swoje miejsce na 
rynku. Mniejsze koszty funkcjonowania, 
poprawa obsługi i poszerzenie gamy 
oferowanych produktów to również atuty 
i kierunki zmian niezależnych detalicz-
nych sprzedawców autogazu.

Dodatkowym argumentem na ko-
rzyść autogazu, poza atrakcyjnością 
ekonomiczną, były również wyniki kon-
troli jakości gazu sprzedawanego na 
wszystkich stacjach. Przez ostatnie kilka 
lat wyniki kontroli autogazu były bardziej 
korzystne dla tego produktu niż dla paliw 
tradycyjnych, co obaliło funkcjonujące 
przekonanie o sprzedaży produktu nie-
wiadomego pochodzenia czy tez niewła-
ściwej jakości.

Można z całą stanowczością stwier-
dzić, że w najbliższych latach autogaz 
będzie zajmował znaczące miejsce 
w sprzedaży paliw wszystkich firm. Jednak 
wielkość tej sprzedaży będzie zależeć od 
wielu czynników, a przede wszystkim od 
polityki fiskalnej państwa. Dla segmentu 
autogazu szansą może być umożliwienie 

Całkowita sprzedaż gazu płynnego LPG w Polsce w roku 
2012 wyniosła 2180 tys. ton, co stosunku do roku poprzed-
niego daje niewielki spadek na poziomie 0,9%. Biorąc pod 
uwagę ogólną sytuację ekonomiczną, jak również spad-
ki w sprzedaży paliw tradycyjnych można jednoznacznie 
stwierdzić, że osiągnięty wynik jest wynikiem na miarę 
oczekiwań branży i świadczy o stosunkowo stabilnym 
i dojrzałym rynku.

Rynek gazu płynnego LPG 
w Polsce w 2012 roku

autogaz 1 773 000 73,4% 1600

butle 380 000 14,4% 315

zbiorniki 227 000 12,2% 265

Razem 2 380 000 100,0% 2180

TABELA 1. Struktura rynku LPG w Polsce w roku  2012

TABELA 3. Sprzedaż gazu luzem  
w Polsce (w tys. ton)
2010 260
2011 260
2012 265

TABELA 2. Sprzedaz gazu  
w butlach w Polsce (w tys. ton)
2010 345
2011 330
2012 315

TABELA 5. Ilość stacji autogazu  
w Polsce (w szt.)
2010 5900
2011 5700
2012 5600



TABELA 4. Sprzedaż autogazu  
w Polsce (w tys. ton)
2010 1660
2011 1610
2012 1600



samoobsługi na stacjach autogazu, która 
poprawiła by efektywność kosztową ope-
ratorów autogazu oraz miałaby wpływ na 
sposób postrzegania tego wyjątkowego 
paliwa przez klientów.

W roku 2012 ogólna ilość samochodów 
zasilanych gazem skroplonym LPG w Pol-
sce wyniosła 2 615 tys. szt. (tabela  nr 6).

Szacuje się, że w 2012 roku w pojaz-
dach zamontowano netto 138 tys. nowych 
instalacji gazowych. W pierwszym półro-
czu zaobserwowano duży wzrost ilości 
montowanych instalacji, jednak w okresie 
powakacyjnym odnotowano zdecydowa-
ny spadek zainteresowania nimi. Instala-
cje LPG do napędu pojazdów silnikowych 
są montowane przede wszystkim w sa-
mochodach osobowych, których łączna 
liczba w Polsce wyniosła na koniec 2011 
roku 18,1 mln sztuk.

Średni wiek samochodu osobowego 
w  Polsce wynosi ponad 14 lat, podczas 
gdy według szacunków Europejskiego 
Stowarzyszenia Producentów Samocho-
dów (ACEA) średni wiek samochodu 
w  Europie to 8 lat. na koniec 2011 roku 
23% wszystkich samochodów stanowiły 
pojazdy w wieku 12-15 lat, a jeśli uwzględ-
ni się szerszy zakres wiekowy tj. 12-25 lat, 
to w tej kategorii mieści się ponad 52,5% 
samo- chodów osobowych. Samochody 
ze średnim wiekiem ponad 31 lat stanowią 
w Polsce 9,3% i jest ich więcej niż samo-
chodów do trzech lat (9,0%). taka struktura 
wiekowa parku samochodowego ma swo-
je przełożenie na konsumpcje poszczegól-
nych paliw, jak również na montowaną ge-
nerację instalacji LPG do napędu silników. 

Rosnące ceny paliw tradycyjnych powo-
dują rozwój nowych technologii takich jak 
zasilanie silników na olej napędowy gazem 
płynnym LPG. Upowszechnienie tego typu 
technologii stwarza szanse dalszego roz-
woju segmentu autogazu a tym samym 
zwiększenia sprzedaży z uwagi na inne 
pojemności zbiorników na paliwo i zużycie 
paliwa w samochodach ciężarowych czy 
autobusach.

Jak wspomniano powyżej globalna 
sprzedaż autogazu nieznacznie spadła 
mimo wzrostu liczby samochodów z in-
stalacją LPG. Z takim zjawiskiem mamy 
także do czynienia w odniesieniu do 

paliw tradycyjnych, gdzie odnotowano 
przyrost ilości samochodów z napędem 
benzynowym lub na olej napędowy o kil-
ka tysięcy sztuk, co nie zahamowało 
spadku sprzedaży tych paliw.

Średniomiesięczne ceny hurtowe 
autogazu w latach 2010-2012 przedsta-
wiono w tabeli nr 7, a średniomiesięczne 
ceny detaliczne autogazu w tabeli nr 8. 
Ceny detaliczne autogazu w poszcze-
gólnych miesiącach 2012 roku były nie-
znacznie wyższe niż w 2011 roku. Śred-
nioroczna cena detaliczna wyniosła 2,81 
zł/l podczas gdy w 2011 było to 2,69 zł/l, 
a więc cena ta wzrosła o 4,5%. W pierw-
szych ośmiu miesiącach 2012 roku mo-
żemy mówić o powolnym spadku cen 
detalicznych z poziomu 2,87 zł/l do 2,79 
zł/l w skali kraju. Od sierpnia do końca 
grudnia nastąpiła stabilizacja cen na po-
ziomie 2,74-2,76 zł/l. Od grudnia 2011 do 
grudnia 2012 zanotowano spadek ceny 
detalicznej o 5,5%.

Nietypowo wyglądała sytuacja ceno-
wa w odniesieniu do cen detalicznych 
w czwartym kwartale ubiegłego roku. 
Wszystkie portale zajmujące się notowa-
niami cen paliwowych wskazały na sta-
bilizację na poziomie 2,71 – 2,73 zł/l lub 
jak wspomniano powyżej około 2,75 zł/l. 
Szeroko komentowana zmiana ceł eks-
portowych w Rosji na LPG, a nawet 
wzrost notowań w listopadzie w porów-
naniu z październikiem nie wpłynęły na 
poziom oferowanych cen detalicznych 
autogazu.

Obciążenia podatkowe na autogaz, 
wynosiły w roku 2012 odpowiednio:
n podatek akcyzowy – 695 zł/t 
n opłata paliwowa – 127,98 zł/t 
n podatek VAT – 23%
i w znaczącym stopniu miały wpływ 

na ostateczną cenę detaliczną tego pro-
duktu.

Średnie obciążenie podatkowe dla 
autogazu wyniosło w 2012 roku 35,1% 
i było niższe o 1 punkt procentowy w sto-
sunku do roku ubiegłego. Jak wiadomo 
średnie obciążenie podatkowe przy sta-
łym poziomie akcyzy oraz opłaty paliwo-

miesiąc LPG hurt 2012 LPG hurt 2011 LPG hurt 2010

styczeń 2,36 2,28 1,97

luty 2,29 2,28 1,98

marzec 2,25 2,25 1,96

kwiecień 2,26 2,28 1,89

maj 2,25 2,29 1,91

czerwiec 2,09 2,23 1,95

lipiec 1,96 2,26 1,96

sierpień 1,96 2,27 1,96

wrzesień 2,06 2,31 2,06

październik 2,09 2,5 2,12

listopad 2,19 2,5 2,12

grudzień 2,13 2,51 2,37

miesiąc LPG detal 2012 LPG detal 2011 LPG detal 2010

styczeń 2,87 2,72 2,19

luty 2,88 2,69 2,21

marzec 2,87 2,67 2,21

kwiecień 2,86 2,66 2,17

maj 2,86 2,66 2,15

czerwiec 2,85 2,62 2,16

lipiec 2,79 2,61 2,2

sierpień 2,75 2,55 2,18

wrzesień 2,74 2,54 2,28

październik 2,74 2,81 2,38

listopad 2,75 2,86 2,38

grudzień 2,76 2,89 2,61

TABELA 7. Średniomiesięczne ceny hurtowe autogazu w latach 2010-2012

TABELA 8. Średniomiesięczne ceny detaliczne autogazu  
w latach 2010-2012

wej zależy w dużej mierze od bezwzględ-
nego poziomu cen.

Po raz kolejny utrzymana została 
stawka podatku akcyzowego na niezmie-
nionym poziomie przez polskie władze. 
takie dotychczasowe podejście oznacza 
realistyczne spojrzenie na gospodarkę 
krajowa, w tym uwzględniając sektor pali-
wowy. Pomimo, że podatek akcyzowy na 
autogaz w roku 2012 pozostał na stałym 
poziomie, a jego wysokość była wyższa 
niż zalecenia europejskie (minimum 125 
euro/t) to odnotowano globalny spadek 
sprzedaży w sektorze autogazu. Według 
średnioważonego rocznego kursu wy-
miany NBP za 2012 roku wysokość po-
datku akcyzowego wyniosła 166,07,00 
euro/t, czyli była wyższa o prawie 32,9% 
od wymaganego minimum.

Strukturę średniej rocznej ceny de-
talicznej w 2012 roku przedstawiono na 
wykresie nr 1.

W roku 2012 utrzymała się korzystna 
dla użytkowników LPG proporcja między 
cenami autogazu oraz benzyny EU95 
i oleju napędowego. na wykresie nr 17 
porównano ceny tych paliw w poszcze-
gólnych miesiącach 2012 roku.

R E K L A M A

TABELA 6. Liczba samochodów 
zasilanych autogazem w Polsce  
(w tys. sztuk)
2010 2325
2011 2470
2012 2615

W styczniu 2012 cena autogazu sta-
nowiła 51,3% ceny benzyny EU95, a na 
końcu roku było to 49,8%, przy czym naj-
lepszą proporcję procentową zaobser-
wowano we wrześniu – 46,4%.

Średnioroczna cena autogazu w 2012 
roku wynosiła 48,7% ceny benzyny 
EU95. Jest to znacznie lepsza proporcja 
niż w  roku 2011, kie- dy to średniorocz-
na cena autogazu wynosiła 52,7% ceny 
EU95. W wyrażeniu bezwzględnym różni-
ca ta kształtowała się średniorocznie na 
poziomie 2,93 zł/l paliwa, przy różnicy ce-
nowej na poziomie 2,45 zl/l w 2011 roku. 
We wrześniu 2012 klient tankujący auto-
gaz a nie EU95 mógł nawet zaobserwo-
wać różnicę rzędu 3,14 zł/l.

Nawet uwzględniając zwiększone 
o 15-20% jednostkowe zużycie LPG 
w  stosunku do benzyny w pojazdach 
samochodowych średnioroczna różnica 
cenowa wyniosłaby 2,34 – 2,49 zł/l. tak 
korzystna relacja cenowa nie uchroniła 
segmentu autogazu przed spadkiem 
opisanym wcześniej.

Oprac. Andrzej Olechowski,  
Polska Organizacja Gazu Płynnego

WYKRES 1. Struktura ceny  
detalicznej autogazu w 2012 roku
(średnia)

64,9proc.13,9proc.

18,7proc.

2,5proc.

Cena netto produktu
Akcyza
Opłata paliwowa
VAT
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P
olska branża sprężonego gazu 
ziemnego staje przed szansą, 
z jaką do tej pory nie miała do 
czynienia. Czy uda się ją wyko-
rzystać? Lepszego momentu 

już chyba nie będzie. Z końcem stycznia 
Komisja Europejska przyjęła pakiet „Clean 
Power for Transport”, który zawiera m.in. 
strategię dla rozwoju paliw alternatywnych 
i propozycję dyrektywy regulującej kwestie 
infrastrukturalne dla tego typu paliw. Do-
kument ustala, że do 2020 roku odległość 
między stacjami CNG w Europie powinna 
wynosić maksymalnie 150 km. KE chce 
również, by za siedem lat z gazowego 
paliwa korzystało co najmniej 5 proc. aut. 
Dziś ten odsetek sięga ledwie 0,5 proc. 
Unijne regulacje mogą być silnym im-
pulsem do intensywnego rozwoju rynku 
CNG w naszym kraju. Polski rynek CNG 
jest bowiem przykładem rynku, który stoi 
przed problemem: co ma być pierwsze, 
jajko, czy kura? Rozwój sprężonego gazu 
ziemnego hamowany jest bowiem przez 
trzy podstawowe bariery – wysokie ceny 
aut NGV (z ang. Natural Gas Vehicle), ni-
ski poziom akceptacji konsumentów dla tej 
technologii oraz brak stacji sprężania (tan-

kowania). – Stacje CNG nie są budowane, 
ponieważ nie ma wystarczającej liczby po-
jazdów NGV. Samochody tego typu nie są 
sprzedawane w konkurencyjnych cenach, 
ponieważ brak na nie popytu. Klienci nie 
kupują aut na CNG, bo są drogie a poza 
tym brakuje miejsc, w których można je 
tankować. To zaklęty krąg, który należy 
przerwać – mówił w styczniu Siim Kallas, 
wiceprzewodniczący KE. Jak podkreślał 
pomóc w tym mają właśnie nowe unijne 
regulacje. Dzięki nim polski rynek CNG 
będzie mógł wreszcie rozwinąć skrzydła. 
Do tej pory bowiem można mówić raczej 
o regresie. Od kilku lat widać, że sieć stacji 
gazowych w naszym kraju niebezpiecznie 
się kurczy (choć mówiło się o planach roz-
budowy sieci o kolejne 130 obiektów). O ile 
do niedawna było ich nawet ponad 50, to 
od wielu miesięcy ich liczba stale spada. 
Dziś tych ogólnodostępnych placówek jest 
raptem 20. Tylko w ciągu niecałych dwóch 
lat sieć zmniejszyła się o ponad 25 proc. 
W ciągu roku z mapy zniknęły stacje m.in. 
w Bydgoszczy, Kielcach, Gdyni, Olsztynie. 
Od tego roku zamknięto kolejne – w Jaśle, 
Dębicy i Jarosławcu. Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo, do którego należą 

prawie wszystkie obiekty tego typu w kra-
ju, likwiduje placówki, bo nie są opłacalne. 
– Przyczyną jest wieloletni i trwały brak ren-
towności, a także brak perspektyw rozwoju 
rynku – mówi Rafał Pazura z PGNiG.

Ów brak perspektyw wynika m.in. 
z faktu, że zgodnie z unijnymi przepisami 
od 1 listopada Polska jest zobowiązana 
wprowadzić akcyzę dla gazu ziemne-
go. Do tej pory surowiec ten korzystał ze 
zwolnienia podatkowego. Zerowa staw-
ka obowiązywać będzie jednak tylko do 
31  października. Z wyliczeń Ministerstwa 
Finansów wynika, że akcyza wyniesie oko-
ło 4 groszy na metrze sześciennym gazu 
a roczne wpływy do budżetu wyniosą oko-
ło 118 milionów złotych.  Według projek-
towanych przez resort przepisów akcyzę 
będą musieli płacić jednak przedsiębiorcy 
wykorzystujący gaz do celów opałowych. 
Gaz ziemny wykorzystywany do napędu 
pojazdów nadal będzie mógł korzystać 
ze zwolnienia akcyzowego. To przeło-
mowa decyzja polskiego rządu z punktu 
widzenia branży CNG. Dzięki temu jedna 
z kluczowych barier rozwoju tego rynku 
lada moment przestanie istnieć. – Tych 
zwolnień jest bardzo dużo, to jest bardzo 

Liczba aut NGV  
(mln szt.)

Średnie miesięczne 
zużycie CNG  

(mln m3)
Liczba stacji CNG Liczba aut na 1000  

mieszkańców

Udział aut NGV  
w rynku  

samochodów

Argentyna 2,123 382 1916 52 16,59 proc.

Brazylia 1,719 309 1790 9 4,90 proc.

Chiny 1,200 1229 2500 1 1,15 proc.

Indie 1,500 337 724 1 3,53 proc.

Iran 2,900 539 1943 39 23,81 proc.

Włochy 0,746 144 903 12 1,83 proc.

Pakistan 3,100 543 3330 18 89,14 proc.

Ukraina 0,388 1109 324 9 5,13 proc.

szeroki wachlarz. Zaproponowaliśmy, aby 
zwolniony był z opodatkowania gaz prze-
znaczony do użytku przez gospodarstwa 
domowe, a także m.in. przez  podmioty 
sektora publicznego, jak również tzw. 
CNG – przyznaje Sylwia Stelmachowska 
z MF. Zwolnienie CNG z podatku będzie 
kolejnym ważnym impulsem. Ale nie ostat-
nim. Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska chce pobudzić zainteresowanie flot 
samochodowych ekologicznym paliwem. 
Stąd jego program: „GAZELA – Niskoemi-
syjny Transport Miejski”. Konkurs kierowa-
ny jest do zakładów komunikacji miejskiej. 
– Usługi transportowe świadczone w pol-
skich miastach w większości opierają się 
o tradycyjne środki transportu, zasilane 
paliwami, które coraz bardziej zanieczysz-
czają powietrze. Ostatnie raporty z bran-
ży motoryzacyjnej podają zatrważająco 
wysokie współczynniki zanieczyszczenia 
powietrza, wynikające właśnie ze stałego 
użytkowania wysokoemisyjnych środków 
transportu. Państwa rozwijające się, i nie 
tylko, powinny już wprowadzać model ni-
skoemisyjnego transportu, aby uniknąć 
w przyszłości dużych kosztów wynikają-
cych z prowadzenia niezrównoważonego 

rozwoju – informują w NFOŚiGW. Stąd 
fundusz, w ramach konkursu, chce ogra-
niczyć emisję CO2. Chce on umożliwić 
polskim miastom skorzystanie ze środków 
finansowych NFOŚiGW, które miałyby być 
wykorzystane na „przekształcanie lokal-
nych systemów transportu miejskiego”. 
De facto chodzi o zachęcenie do korzy-
stania z pojazdów CNG. Budżet progra-
mu wynosi 80 mln zł (to środki krajowe 
funduszu oraz pieniądze pochodzące ze 
sprzedaży nadwyżek praw do emisji CO2 
rządowi Hiszpanii). Jak informuje Barbara 
Peć, konsultant z PNO Consultants, termin 
naboru wniosków wstępnych planowany 
jest od 1 marca do 2 kwietnia 2013 roku. 

Dzięki powyższym impulsom Polska 
ma szansę rozwoju branży CNG i dogo-
nienia reszty świata. Rynek sprężonego 
gazu ziemnego praktycznie na wszyst-
kich kontynentach rozwija się bardzo 
dynamicznie. Roczny przyrost aut NGV 
na świecie sięga 12 proc., a stacji tan-
kowania tego paliwa – ponad 10 proc. 
Najmocniej zapotrzebowanie na CNG 
rośnie w regionie Azji i Pacyfiku. W ciągu 
ostatniej dekady skoczyło tam o ponad 
40 proc. W Afryce o 15 proc., a Ame-

ryce Płd. o 18 proc. Europa rozwija się 
w  tempie 14-procentowym. Liderem na 
naszym kontynencie są Włochy i Ukra-
ina, gdzie na 1000 mieszkańców przy-
pada odpowiednio po 12 i 9 samocho-
dów NGV. W krajach tych jeździ w sumie 
ponad 1,1 mln takich aut. Dla porówna-
nia w Polsce mamy ich raptem niewiele 
ponad 2 tys. Eksperci twierdzą, że po-
winniśmy pójść śladem Niemiec, które 
w ostatnich latach zrobiły gigantyczny 
postęp na rynku CNG. Jeszcze w 1999 
roku nasi zachodni sąsiedzi mieli 6800 
aut na gaz. 10 lat później było ich już 15 
razy więcej. Dziś mają niemal 100 tys. aut 
NGV i ponad 900 stacji.

Prawie 61 proc. światowego parku po-
jazdów NGV zlokalizowane jest w czterech 
krajach: Pakistanie, Iranie, Brazylii oraz 
Argentynie. W sumie na całym globie jeź-
dzi 16,2 mln pojazdów na CNG. Zużywają 
one prawie 71 mld m sześc. gazu rocznie 
(dla porównania całe zużycie gazu w Pol-
sce, głównie do celów grzewczych, sięga 
15 mld m sześc.). Najwięcej, bo 45 proc., 
zużywają samochody osobowe, 35,5 proc. 
autobusy, zaś 18,5 proc. – ciężarówki. 
 Oprac. Michał Duszczyk

Nowe impulsy  
dla branży CNG
Ostatnie decyzje Komisji Europejskiej, resortu finansów oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska sprawią, że po wielu latach stagnacji rynek sprężonego gazu 
ziemnego ma szansę wreszcie się rozwinąć.

MB-Poznań to autoryzowany dealer Mercedes-Benz, 
oferujący pojazdy użytkowe tej marki w 
Wielkopolsce. Od kilku lat podążając za 
innowacyjnymi i ekologicznymi trendami w 
motoryzacji promuje on wykorzystanie zasilania 
sprężonym gazem ziemnym (CNG). Stoi za tym 
potencjał, jaki posiadają pojazdy użytkowe 
Mercedes-Benz – dostawczy Sprinter oraz ciężarowy 
Econic w wersji NGT (Natural Gas Technology), 
wyposażone w fabryczną instalację zasilania 
sprężonym metanem. W celu ukazania korzyści 
ekologicznych i ekonomicznych z eksploatacji 
pojazdu zasilanego gazem ziemnym, udostępniono 
wszystkim zainteresowanym klientom 
demonstracyjny pojazd dostawczy z fabryczną 
instalacją zasilania CNG - Mercedes Sprinter NGT. 
 Kontakt 

Adam Staniszewski - Doradca handlowy 663-790-223 

Przemysław Okulski - szef Sprzedaży Samochody 

Dostawcze782-999-110  

ul. Gottlieba Daimlera 5, 62-052 Komorniki k/Poznania 

MB-Poznań 

Rynek CNG na świecie

R E K L A M A

Źródło: NGVA, Blue Corridor 2012
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R
odzimy rynek autogazu nie 
rozwija się już tak dynamicz-
nie, jak kilka lat temu, ale 
wciąż mocno ewoluuje. Jesz-
cze w pierwszej dekadzie XXI 

wieku mieliśmy do czynienia z rozwojem 
postawionym głównie na ilość. Gwałtow-
nie przybywało aut zasilanych gazem, 
stacji jego tankowania, stale rosła sprze-
daż LPG. Dziś rynek ustabilizował się 
i  nastąpiło istotne przewartościowanie. 
Bardziej niż na ilość stawia się obecnie 
na jakość – zarówno usług, jaki i produk-
tów: gazu płynnego oraz samych insta-
lacji LPG.

Nie ma wątpliwości, że polski ry-
nek LPG wszedł w nową fazę rozwoju. 
Świadczą o tym choćby wyniki kontroli 
jakości, prowadzone przez Inspekcję 
Handlową. Te od kilku lat, z roku na rok, 
są coraz lepsze. Z danych IH wynika, 
że nie prawidłowości wykryto na zaled-
wie 5 z 450 skontrolowanych stacji. To 
oznacza, że odsetek stacji oferujących 

gaz niewłaściwej jakości spadł w ciągu 
roku o połowę z 2,2 proc. do 1,1 proc. 
Dla porównania paliwa złej jakości na 
„tradycyjnych” stacjach benzynowych 
stanowią niemal 8 proc.

Poprawa jakości LPG to istotny krok, 
by zmienić postrzeganie tego alterna-
tywnego paliwa. Dziś kierowców do LPG 
przyciągają przede wszystkim aspekty 
finansowe. Autogaz jest bowiem sporo 
tańszy niż benzyna, czy olej napędo-
wy. O opłacalności tego paliw napisa-
no i  powiedziano już wiele. Dla branży 

kluczowe jest teraz, by uświadomić 
konsumentom również walory ekolo-
giczne LPG. W Europie Zachodniej po-
pularność gazu płynnego w dużej mie-
rze wynika właśnie z faktu, że np. LPG 
emituje o około 20 proc. mniej CO2 niż 
olej opałowy i o połowę mniej niż węgiel. 
Czas, by również w Polsce LPG zaczę-
to postrzegać nie tylko jako oszczędną 
alternatywę benzyny. – Słowo ekologia, 
obecne na wielu płaszczyznach życia 
społecznego, stało się integralną czę-
ścią naszej rzeczywistości. Kiedy jednak 
zapytamy kierowcę samochodu z insta-
lacją LPG, dlaczego wybrał takie paliwo, 
usłyszymy o aspektach ekonomicznych. 
Czas odwrócić tę tendencję – przekonu-
je Andrzej Olechowski, dyrektor Polskiej 
Organizacji Gazu Płynnego. Jak pod-
kreśla, LPG to paliwo, które ma znacz-
nie mniejszą emisję CO2 niż tradycyjne 
paliwa. Jest też idealnym partnerem dla 
odnawialnych źródeł energii, takich jak 
energia wiatrowa czy słoneczna. – Ga-
zodiesel, mikroturbiny, ogniwa koge-
neracyjne, gaz jako rezerwowe źródło 
energii dla OZE to kolejne przykłady 
nowych możliwości rozwoju rynku gazu 
płynnego. LPG to inwestycja w przy-
szłość – zaznacza Andrzej Olechowski. 
Niestety stereotypy dotyczące np. auto-
gazu jako zamiennika benzyny w roli pa-
liwa silnikowego umierają stosunkowo 
powoli. Grunt, że stopniowo padają jed-
nak kolejne bastiony przeciwników LPG. 
Do korzystania z  niego coraz liczniej 
przekonują się zarządcy flot firmowych. 
Branża walczy, by teraz zmienić sposób 
myślenia prawodawców. Chodzi m.in. 
o zniesienie zakazu samodzielnego tan-
kowania autogazu oraz parkowania au-
tami na LNG w garażach podziemnych. 
Z wnioskiem o zmianę rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie w zakresie obligatoryjnego 
stosowania takiego rodzaju wentyla-
cji w  garażach podziemnych, która nie 
będzie wykluczała parkowania pojaz-
dów samochodowych zasilanych pa-
liwem gazowym do resortu transportu 
wystąpiła Koalicja Na Rzecz Autogazu 
– Związek Pracodawców. Jak tłumaczy 
Sylwia Popławska, menager KNRA, to 
bardzo poważny i na dziś nieuregulo-
wany wprost prawnie problem. Dotyczy 
w naszym kraju ponad 2, 5 mln użytkow-
ników aut zasilanych paliwem gazowym. 
–  Wszystkie rodzaje paliw silnikowych 
przy odpowiednim stężeniu par stwarza-
ją mieszaninę wybuchową – argumentu-
ją w KNRA.

Polski rynek LPG 
wszedł w nową 
fazę rozwoju
Poprawia się jakość gazu płynnego w Polsce, rośnie tak-
że świadomość konsumentów i urzędników względem 
tego paliwa. Czas na przełom w myśleniu o LPG

Gaz ziemny 63,5

LPG 71,8

Benzyna 85,5

Diesel 86,3

Elektryczność 169,8

Wielkość emisji dla różnych  
źródeł energii (CO2 w kg)

Źródło: WLPGA

R E K L A M A

Branża LGP walczy również o znie-
sienie obowiązku tankowania gazu na 
stacjach wyłącznie przez specjalnie 
przeszkolonego pracownika. Wszyst-
ko jest na dobrej drodze, by zmienić 
dotychczasowe przepisy. 15 stycznia 
skończyły się konsultacje społeczne 
w sprawie wprowadzenia samoobsługo-
wego tankowania autogazu na stacjach 
paliw w Polsce. Eksperci sądzą, że nowe 
przepisy wejdą w życie w ciągu kilku 
miesięcy i samodzielne tankowanie LPG 
będzie możliwe pod koniec tego roku.

Jak widać zdecydowane działania 
branży przynoszą efekt. Stąd pojawia 
się coraz więcej akcji i programów, któ-
re mają na celu popularyzację LPG oraz 
uświadamianie zarówno konsumen-
tów, jak i urzędników. Takie działania, 
na gruncie globalnym, podejmuje m.in. 
międzynarodowa organizacja gazu płyn-
nego WLPGA. Dyrektor tej organizacji 
David Tyler ocenia, że udział autogazu 
w globalnym rynku paliw będzie sukce-
sywnie rosnąć. Ma się to dokonać za 
sprawą lobbingu uprawianego przez 
branżę wobec władz Unii Europejskiej 
oraz rządów poszczególnych krajów 
Wspólnoty i mającego przekonywać do 
prowadzenia stabilnej i  korzystnej dla 
autogazu polityki fiskalnej.

W Polsce jak grzyby po deszczu po-
jawiają się też krajowe programy. W paź-
dzierniku minionego roku zakończyła się 
– firmowana m.in. Orlen Gaz i e-petrol 
– pierwsza edycja konkursu „Napęd 
Nowej Ery”. Jej celem było pobudzenie 
do dalszego rozwoju rynku gazu płyn-
nego poprzez wyznaczanie standardów 
i popularyzację dobrych praktyk. – Gaz 
płynny zasługuje na miano paliwa nowej 
ery. To paliwo, które napędza gospo-
darkę i w czasach globalnego kryzysu 
oraz wyśrubowanych wymagań środo-

wiskowych może otrzymać niepowta-
rzalną szansę zmiany wizerunku. Mam 
nadzieję, że pierwszym zwiastunem tych 
zmian jest konkurs „Napęd Nowej Ery” 
– mówił w  październiku Marcin Zawi-

sza, prezes Orlen Gazu. Jak podkreślał, 
ideą powstania projektu „Napęd Nowej 
Ery” było zerwanie ze stereotypowym 
postrzeganiem paliwa LPG, stworze-
nie impulsu do rozwoju branży i przed-
stawienie firm godnych naśladowania. 
W ramach konkursu od marca blisko 90 
firm z branży LPG walczyło o tytuł laure-
ata w kategoriach: Samochód Nowej Ery 
(fabryczne auto z instalacją LPG), Insta-
lacja Nowej Ery (samochodowa instala-
cja LPG), Rozwiązanie Nowej Ery (inno-
wacyjny produkt lub usługa) oraz Stacja 
Nowej Ery (niekoncernowa stacja LPG).

Ale to nie jedyna inicjatywa tego typu. 
Projektem, tym razem skierowanym bez-
pośrednio do konsumentów, jest np. 
OKGaz – projekt realizowany przez spo-
łeczność skupioną wokół KNRA, która 
zabiega o rzetelne poinformowanie 
i  przygotowanie przyszłych kierowców 
samochodów zasilanych autogazem.

Z kolei Gezao wspólnie z LandiRen-
zo, Stako i Barterem uruchamia całkowi-
cie nowe przedsięwzięcie: „Bezpieczne 
LPG”. To akcja, która ma uświadomić, że 
współczesne samochodowe instalacje 
gazowe są w  pełni bezpieczne. Ważne 
jest to choćby z tego powodu, że co siód-
my zarejestrowany w kraju samochód ko-
rzysta z LPG jako paliwa, a mimo to wielu 
kierowców nadal nieufnie podchodzi to 
tego rozwiązania, upatrując w nim zagro-
żenia dla bezpieczeństwa.

W ramach „Bezpiecznego LPG” or-
ganizatorzy zbadają – przy współudziale 
Wojskowego Instytutu Techniki Pancer-
nej i Samochodowej, a także Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
–  jak zachowują się samochody z  za-
montowanymi instalacjami LPG w sytu-
acjach ekstremalnych. Projekt przewidu-
je próby ogniowe oraz balistyczne. 

Oprac. Michał Duszczyk

Czy wiesz, 
że...

n  LPG jest paliwem alternatywnym 
najczęściej stosowanym do zasila-
nia pojazdów, w Europie korzysta 
z niego 9 mln pojazdów
n  Istnieje ponad 1000 zastosowań 
gazu płynnego, ale to autogaz jest 
najdynamiczniej rozwijającym się 
sektorem rynku LPG na świeci (choć 
stanowi ledwie 9 proc. globalnej 
sprzedaży LPG)
n  3 mld ludzi na świecie korzysta 
z gazu płynnego
n  francuskie miasta liczące 
powyżej 200 tys. mieszkańców są 
ustawowo zobligowane, by 50 proc. 
nowych autobusów transportu  
miejskiego było zasilanych  
ekologicznym paliwem
n  w samym Hongkongu pojazdy na 
autogaz przejechały około 20 mld 
km, a paliwo to przyczyniło się do 
zmniejszenia poziomu pyłu i tlenków 
azotu w powietrzu o 23 proc.
n  w Indiach LPG emituje o 60 proc. 
mniej gazów cieplarnianych niż 
elektryczne kuchenki z grzałkami, 
o 50 proc. mniej niż niektóre piece 
na biomasę oraz o 19 proc. mniej 
gazów cieplarnianych niż piece 
naftowe.
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N
a rynku z roku na rok pojawia 
się wiele nowości z zakresu 
instalacji LPG. Prawdziwym 
przełomem mogą okazać 
się jednak instalacje dla Die-

sli. Do tej pory autogaz był paliwem de-
dykowanym wyłącznie pojazdom benzy-
nowym. Teraz, gdy technologia umożliwia 
już tankowanie LPG także właścicielom 
aut jeżdżącym na oleju napędowym, 
spektrum odbiorców tego taniego paliwa 
alternatywnego może istotnie się zwięk-
szyć. Spodziewany wzrost popularności 
tzw. gazodiesli sprawia, że – jak pod-
kreślał niedawno na jednej z konferencji 

Światowej Organizacji Gazu Płynnego 
(WLPGA) David Tyler, jeden z jej dyrek-
torów – przyszłość autogazu rysuje się 
w  jasnych barwach. Instalacje dla aut 
na ON przyczynią się w znacznym stop-
niu do redukcji emisji zanieczyszczeń 
typowych dla diesli, przede wszystkim 
cząstek stałych. – Zmniejszanie uciążli-
wości dla środowiska przyświeca także 
coraz powszechniejszym w Azji adapta-
cjom znacznych liczb jednośladów, które 
w  wielu krajach wyraźnie dominują nad 
samochodami i  emitują ogromne ilości 
szkodliwych związków zawartych w spa-
linach – przekonywał.

Nie byłoby to możliwe bez ciągłej pra-
cy nad nowymi technologiami. Świetnie 
z tego sprawę zdają sobie również firmy 
obecne na dużym, polskim rynku LPG. 
Przykładem może być projekt budowy Pol-
skiego Klastra Innowacji LPG, prowadzo-
ny przez spółkę LPG Innowator. Projekt 
zyskał już wsparcie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego (sie-
dziba klastra znajduje się przy Centrum 
Transferu Technologii w Warszawie), do 
współpracy zaproszono natomiast m.in. 
Laboratorium LPG Control Service (ma 
realizować ono część zadań związanych 
z  doświadczalnymi badaniami jakościo-
wymi LPG w ramach klastra).

Przykładów tego typu działań jest wię-
cej. Producenci komponentów LPG coraz 
częściej tworzą własne centra badawczo-
rozwojowe i nawiązują współpracę z uzna-
nymi ośrodkami naukowymi. Ostatnim 
przykładem może być LPGTech. Spółka, 

która przygotowuje właśnie – przy wsparciu 
środków unijnych – własny ośrodek R&D 
wyposażony w dwie hamownie podwozio-
we (ma on zostać uruchomiony w połowie 
2013 r.) podjęła kooperację z Politechniką 
Białostocką. W  współpracy prowadzone 
będą prace nad innowacyjnymi rozwiąza-
niami z zakresu techniki LPG.

Na rynku gazu płynnego w ostatnim 
czasie pojawiło się wiele nowości. Wiele 
z nich zobaczyć będzie można na targach 
GasShow 2013. Wspomniany LPGTech 
pokaże ofertę sterowników (oprócz tych 
dopasowanych do samochodów Mazda 
firma ma również produkty dla pojazdów 
grupy VAG – silniki z systemem Valvetro-
nic oraz silniki Wankla) oraz filtr fazy lotnej 
LPG Perfect Blue (skuteczność filtracji 
na poziomie 99 proc. dla cząstek stałych 
o wielkości do 1 µm). Dodatkowo firma 
wprowadziła na rynek przewód termopla-
styczny (wyjątkowo elastyczny i  odporny 
na uszkodzenia mechaniczne), którego 
ciśnienie testowe sięga ponad 200 barów 
a także HUB dla instalatorów (w przypad-
ku przeróbki na gaz silników o liczbie cy-
lindrów większej niż 8 p zachodzi koniecz-
ność użycia dwóch sterowników, co niesie 
za sobą niedogodności  w postaci np. 
sterowania instalacją za pomocą dwóch 
przycisków sterujących; za pomocą HU-
B’a można połączyć dwa sterowniki TEC, 
by wymieniły dane między sobą, a w efek-
cie połączone sterowniki stroi się bez po-
trzeby przełączania interfejsu).

Z kolei spółka AC przedstawi na tar-
gach m.in. flagowy produkt – sterownik 
sekwencyjnego wtrysku gazu STAG wraz 
z elementami mechanicznymi oraz tego-
roczne nowości: sekwencyjny wtrysk gazu 
do silników diesla (system STAG DIESEL); 
inteligentny i kompaktowy STAG 4 Q BOX 
Basic, czyli pierwszy z rodziny nowej gene-
racji sterowników z najnowocześniejszym 
typem procesora dedykowanego dla bran-
ży Automotive oraz kolejne rozwiązania 
dla silników z bezpośrednim wtryskiem 
paliwa – STAG 400 DPI. – Produkty te po-
twierdzą status technologicznego lidera 
branży LPG/CNG w Polsce i  na świecie 
– podkreśla Wojciech Piekarski, dyrek-
tor ds. marketingu w AC S.A. Jak dodaje 
targi GAS SHOW będą doskonałą okazją 
aby zaprezentować również kilka nowo-
ści z  dziedziny mechaniki i wyposażenia 
warsztatu. Z kolei uznana od lat na rynku 
LPG firma Stako zaprezentuje superno-
woczesne zbiorniki na gaz produkowane 
w technologii Stone-Shield®. – Standar-
dowo wszystkie nasze zbiorniki LPG za-
bezpieczone są powłoką antykorozyjną 
odporną na ponad 500 godzin w komorze 

solnej. Dla wszystkich zastosowań ze-
wnętrznych zbiorników LPG ma zastoso-
wanie nasza opatentowana technologia 
Stone-Shield®,  służąca ochronie przed 
zadrapaniami i drobnymi uszkodzeniami 
mechanicznymi powierzchni zewnętrznej 
zbiornika. W konsekwencji nie jest koniecz-
ny montaż żadnych dodatkowych osłon 
– wyjaśnia Karolina Supińska ze Stako.

Tradycyjnie już wiele ciekawych pro-
duktów pokaże Elpigaz. Na uwagę zasłu-
gują np. reduktory LPG i CNG Cometa-i 
(do 150 KM), Drago (do 160 KM), Fiore 
Forte (do 200 KM), Vega-i (do 250 KM) 
oraz Vega-i Sport (powyżej 250  KM), 
a także wtryskiwacze gazu I-Plus Arco 
(0,5-10 bar), czy Rosso (0,5-3 bar). Firma 
zaprezentuje również „Instalację Nowej 
Ery” – Comfortline-STELLA POLARE oraz 
tegoroczną nowość: wtrysk gazu  STELLA 
MARIS  z linii POPULAR line (to sekwencyj-
ny wtrysk gazu IV generacji przeznaczony 
do zasilania silników benzynowych  LPG 

lub CNG). Wśród nowinek warto zwrócić 
uwagę na DUALFUEL line – system DE-
GAmix, czyli dwu mapowy system zasila-
nia dwupaliwowego (ON +LPG) lub (ON 
+ CNG). To nowoczesne rozwiązanie El-
pigazu umożliwia niezależne sterowanie 
podaniem dwu rodzajów paliw.

Podczas GasShow 2013 będzie moż-
na obejrzeć również efekty ponad 3-let-
niej pracy naukowo-badawczej spółki 
Chemet, wiodącego producenta zbior-
ników na gaz. – Mamy całą gamę pio-
nowych i poziomych zbiorników krioge-
nicznych do magazynowania LNG oraz 
gazów atmosferycznych LIN, LOX, LAR, 
LCO2, kompletne stacje do regazyfikacji 
LNG oraz gazów atmosferycznych oraz 
linię kontenerów zbiornikowych do trans-
portu gazów,  a także nowość na rynku 
polskim – modułową stację tankowania 
LNG dla pojazdów ciężarowych i autobu-
sów – wylicza Piotr Frycz, członek zarzą-
du Chemetu. Oprac. Michał Duszczyk

Nowe technologie  
– branża LPG stawia na  
badania, rozwój i innowacje
Systemy typu „dual-fuel”, czyli instalacje pozwalające  
korzystać z autogazu również pojazdom z silnikiem Diesla, 
to przyszłość branży i szansa na dalszy rozwój rynku LPG 
– twierdzą eksperci
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T
he outcome of the first se-
mi-annual period of 2012 (H1 
2012), with the product’s global 
sales seeing a less-than-1.5% 
increase compared to H1 2011, 

provided premises for an optimistic fore-
casting of results as at end 2012. Howe-
ver, some not-quite-reliable and, in fact, 
illegitimate ‘news’ heralding the impen-
ding enormous increases of retail prices, 
related to e.g. increased Russian cu-
stoms duties charged on exported LPG 
or the works going on in the EU on new 
rules of taxation of energy carriers, have 
remarkably cooled off the enthusiasm 
amongst potential autogas consumers.

The sales of LPG manufactured in 
Poland in 2012 have increased by 23,4%, 
compared to the 2011 figure. Polish pro-
ducers have delivered a total of 358,000 
tonnes of this gas, which covered 16.4% 
of the national LPG demand. PKN Orlen 
S.A. and GK Lotos S.A. supplied the Po-
lish market with a definitely larger stream 
of the product, manufactured in their do-
mestic refineries.

A substantial increase in supplies 
from Russia was observable in 2012. Over 
the eleven months of the last year, a total 
of 1,047,000 t of LPG was supplied from 
that very country, amounting to 59.3% of 
the totality of import supplies. To compa-

re, Russia’s share in imports to Poland 
amounted in the preceding year to 49.4%, 
whilst the share as for 2008 was only 28%. 
Increased supply of LPG in Russia, more 
than twenty years of experience in LPG 
trading to Poland, as combined with the 
volume of the Polish market, have been 
the major factors contributing to incre-
ased importance of supplies from Russia 
to Poland. Kazakhstan has unchangeably 
remained the second largest supplier, 
with 307,000 t imported, being 17.4% of 
the total supply; Belarus came third again, 
with 191,000 t (10.5%) imported. These 
three countries have, in aggregate, sup-
plied 93.7% of the product’s totality, the 
figure for 2011 being 83%..

According to the available statistical 
data, observable over the several years 
has been a decreased importance of 
supplies by sea: 2007 saw 547,200 t 
unloaded in maritime terminals; 2009 
– 159,700 t; 2010 – 132,400 t. The 
years 2011 and 2012 saw an estimated 

160,000–180,000 tonnes unloaded per 
year. Less than 88% of this product was 
transported by rail, the remainder being 
carried by road or sea.

Exports of LPG from Poland has been 
successively increasing, hitting 123,000 t, 
at the 2011 export of 74,000 t. An export 
volume like this stood for a 66.2% incre-
ase. Similarly to the previous years, the 
main recipients of Polish LPG included: 
Germany – 63,000 t; Czech Rep. – 14,000 
t; Slovakia – 17,000 t. Supplies to Germa-
ny have increased by 40,000 t and to Slo-
vakia, by 11,000 t. 

The sectoral structure of LPG sales, 
shown in Diagram no. Table 1, has not 
changed remarkably compared to 2011. 
The major share in the total LPG sales, 
73.4%, was held in 2012 by autogas, be-
ing the colloquial name for LPG used as 
a vehicle fuel; cylindered LPG was 14.4% 
and LPG stored in tanks, 12.2%.

The domestic market has seen a ma-
intained trend of dropping global sale of 
cylindered gas; this time, the decrease 
was 4,5 %, compared to 2011. The sales 
of LPG in cylinders totalled 315,000 as 
for 2012 (Table no 2).

The 2012 sales of LPG in tanks 
(except for autogas) amounted to 
265,000 t, this marking a 1.9% increase 
against the preceding year (Table no. 3). 
Sales to individual consumers have lar-
gely been dependent upon the changing 
weather conditions. Very low tempera-
tures in the late January/early February 
2012 were partly reflected in the sales 

results for 2012 as a whole. The sale of 
gas for technological purposes (indu-
strial and farming uses) has also slightly 
increased.

2012 saw an increase in the number 
of new installed tanks, with 2,800 units 
added. The total number of tanks instal-
led so far is an estimated 82,600 

Certain forecasts heralding a crisis 
and breakdown in the autogas segment 
have not come true. 2012 was a period 
of slight decrease in the segment – by 
0.6% compared to 2011, which, against 
the sale of classical fuels decreased 
by a few percent, ought to be deemed 
a  decent outcome. The segment’s sa-
les have effectively totalled 1,600,000 t 
(Table no. 4).

The segment’s results have been in-
formed by the global economic situation: 
high prices charged on all types of fuel, 
combined with a threat of considerable 

increase in retail prices, ensuing from the 
aforementioned mass-media releases. In 
spite of a slight decrease, the autogas 
segment has continued to maintain its 
share of above 73% in Poland’s global 
consumption of LPG.

The number of LPG vehicle refuel-
ling stations came to 5,600 as at 31st 
December 2012, a decrease by 100 as 
versus 2011 (Table no. 5).

Sale of autogas from refuelling sta-
tions has become a durable strategic 
element in the activities of fuel station 
owners, regardless of the scale of their 
operations. Whenever it comes to ma-
king a decision to build, or redevelop, 
a refuelling station, an appropriate LPG 
tank park and relevant installations/sys-
tems are taken into consideration as a 
standard. Large fuel companies which 
have been restructuring their station 
networks have virtually completed the 

The sales of liquefied petroleum gas (LPG) in Poland totalled 2,180 thousand tonnes in 
2012, thus marking a slight drop, of 0.9%, as versus 2011. Taking into account the overall 
economic situation, and decreased sales of traditional fuels, it might be unambiguously 
found that the aforesaid result is arguably commensurable with the sector’s expectations 
and testifies to a relatively stable and mature market. 

Polish LPG market in 2012

Autogas 1 773 000 73,4% 1600

Cylindered 380 000 14,4% 315

Tanks 227 000 12,2% 265

Total 2 380 000 100,0% 2180

TABLE 1. Polish LPG market structure, 2012

TABLE 3. Sales of bulk LPG  
in Poland (in thousand tonnes)
2010 260
2011 260
2012 265

TABLE 2. Sales of cylindered LPG  
in Poland (in thousand tonnes)
2010 345
2011 330
2012 315

TABLE 5. Number of autogas  
refuelling stations in Poland
2010 5900
2011 5700
2012 5600

TABLE 4. Autogas sales in Poland 
(in thousand tonnes)
2010 1660
2011 1610
2012 1600
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process and, wherever possible, com-
plemented the stations’ equipment by 
adding an LPG module. A similar trend 
has been observed for self-reliant sta-
tions as well. Given the market competi-
tion conditions, broadened product offer 
was a step made to better the efficiency 
of operations, including, among other 
things, a staffing optimisation. As far as 
the terrain conditions may allow, LPG 
module has become a standard equ-
ipment of refuelling stations – certainly, 
of branded ones. Independent fuelling 
spots have their own place in the mar-
ket. Lesser cost of functioning, improved 
service and broadened array of products 
on offer are among the strong points of, 
and directions of change for, indepen-
dent retail autogas sellers.

Apart from economic attractiveness, 
one more argument benefiting autogas 
has been the outcome of quality con-
trols of gas sold at all the stations. For 
the last several years, the results of au-
togas inspections have been more ad-
vantageous to this product compared 
to traditional fuels; this helped refute the 
once-popular conviction whereby this 
particular product would be of unknown 
origin or inappropriate quality.

It can be stated with utmost resolu-
teness that autogas will in the years to 
come keep its prominent place in the 
sale of fuels, regardless of the brand. 
The actual volume of this sale will be 
conditional upon a number of drivers or 

factors, primarily, the State’s financial 
policy. An opportunity for the autogas 
segment may also be self-service sys-
tem enabled at fuelling stations, which 
would ameliorate autogas operators’ 
cost-effectiveness whilst influencing the 
perception of this particular fuel among 
(prospective) consumers. 

The number of LPG-propelled motor 
vehicles in Poland amounted in 2012 to 
2,615,000 (Table no. 6).

It is estimated that in 2012, a total of 
138,000 new gas systems were installed 
in vehicles (net). The first half-year saw 
a considerable increase in new instal-
lations furnished. However, the period 
after the summer holiday was marked 
by a clearly lesser inclination among pro-
spects to get an LPG assembled. LPG 
systems propelling vehicle engines have 
primarily been fitted with passenger cars, 
whose number in Poland totalled 18.1 
million at the end of 2011.

The average age of passenger car in 
Poland is over 14 years, whereas the Euro-
pean Automobile Manufacturers’ Associa-
tion (ACEA) estimations say that the ave-
rage age of car in Europe is above eight 

years. As at end 2011, there were 23% 
cars aged 12 to 15; taking a wider scope 
into account, 12 to 25 years, the rate is in 
excess of 52.5% passenger cars falling 
in the category. There is 9.3% cars in Po-
land aged, on average, above 31, which 
exceeds the number of those aged up to 
three years – 9.0%. Such age structure of 
the vehicle park has a bearing on the con-
sumption of individual fuel types, and on 
the generation of LPG systems fitted for 
engine propelling purposes. Increasing 
prices of fuels have caused the develop-
ments of various technologies, such as 

e.g. feeing diesel engines with LPG. Popu-
larisation of such technologies opens an 
opportunity for further development of the 
autogas segment, and thus, for increased 
sales, due to the differing volumes of fuel 
tanks and fuel consumption rates in trucks 
or buses.

As mentioned above, the global sa-
les of autogas have slightly dropped, 
against an increased number of cars 
furnished with LPG system. This is true, 
however, also for classical fuels, with re-
corded increments of several thousand 
pieces in the numbers of petrol or diesel 
fuel-powered vehicles; still, decreases in 
the sales of these fuels have not been 
inhibited.

Autogas’s monthly-average wholesale 
prices of the period 2010–2012 are shown 
in Table no. 7; Table no. 8 illustrates the 
monthly-average retail prices. The retail 
prices on autogas in individual months of 
2012 proved not-quite-higher than those 

of 2011: the annual-average retail price 
equalled PLN 2.81 per 1 litre, the 2011 fi-
gure being PLN 2.69/l; thus, the price has 
increased by 4.5%. Between January and 
August, the retail prices were gradually go-
ing down – form PLN 2.87/l to PLN 2.79/l 
countrywide. Between August and the end 
of December, virtually stabilised prices, of 
PLN 2.74–2,76/l, are found appearing. A 
5.5% decrease in the retail price has been 
recorded between December 2011 and 
December 2012.

The pricing situation as regards retail 
prices in Q4 2012 proved to be unusual. 
All the professional portals dealing with 
fuel price quotations indicated a price 
stabilised at PLN 2.71–PLN 2.73/l – or, 
as mentioned above, ca. PLN 2.75/l. Ne-
ither the widely commented alteration in 
Russia’s LPG export customs duties, nor 
even an increased quotation in Novem-
ber, compared to October, affected the 
retail prices bidden on autogas.

The fiscal appropriations charged on 
autogas equalled in 2012, respectively:
n excise tax – PLN 695/t;
n fuel surcharge – PLN 127.98/t;
n VAT – 23%,
all having affected the product’s re-

sultant retail price, to a significant extent.
The average tax charge on autogas 

in 2012 was 35.1%, i.e. lower by 1 per-
centage point compared to 2011. As is 
known, the average tax charge, at a fixed 
excise and fuel surcharge rate, is heavily 
dependent on the absolute prices.

Polish authorities have retained the 
excise tax rate at an unchanged level 
once again, which marks a realistic ap-
proach toward the country’s economy, 
the fuels sector included. Albeit the 
autogas excise has not changed thro-
ughout 2012, its amount exceeding the 
EU recommendations (EUR 125/t, as a 
minimum), a global decline in autogas 
sales has been recorded. At the average 
weighted National-Bank-of-Poland 2012 
annual exchange rate, the excise tax 
amounted to EUR 166.07/t, thus exce-
eding the required minimum figure by 
32.9%.

Diagram no. 1 shows the structure of 
average annual retail price as for 2012.

A relatively consumer-beneficial ratio 
between the prices of autogas, Eu-95 pe-
trol and diesel fuel has been maintained 
throughout 2012. 

In January 2012, the autogas price 
amounted to 51.3% of that of EU95 pe-
trol, with 49.8% at the year’s end, where-
as the most advantageous ratio, 46.4%, 
was observed in September.

The 2012 average-annual price of 
gas amounted to 48.7% of the price of 
EU95 – much better a ratio than in 2011, 
when the average-annual price of au-
togas was 52.7% of EU95. In absolute 
terms, the difference came, in average-
annual terms, to PLN 2.93 per 1 litre of 
fuel – against the price difference of PLN 
2.45 in 2011. In September 2012, custo-
mers choosing autogas could even wit-
ness a difference of PLN 3.14/l, compa-
red to EU95.

Even if a 15-20% increase in unit 
consumption of LPG against petrol, for 
motor-vehicle users, is taken into acco-
unt, the average-annual difference in pri-
ce goes at PLN 2.34–2.49, in any case. 
In spite of the price ratio performing so 
advantageous, the autogas sales have 
gone down, as was described above.

by Andrzej Olechowski,  
Polska Organizacja Gazu Płynnego

TABLE 6. Number of LPG-fuelled 
vehicles in Poland (in thousand)
2010 2325
2011 2470
2012 2615

DIAGRAM 1. Autogas retail price 
structure, 2012 (average)

64,9proc.13,9proc.

18,7proc.

2,5proc.

Net price
Excise tax
Fuel surcharge
VAT

Month LPG hurt 2012 LPG hurt 2011 LPG hurt 2010

January 2,36 2,28 1,97

February 2,29 2,28 1,98

March 2,25 2,25 1,96

April 2,26 2,28 1,89

May 2,25 2,29 1,91

June 2,09 2,23 1,95

July 1,96 2,26 1,96

August 1,96 2,27 1,96

September 2,06 2,31 2,06

October 2,09 2,5 2,12

November 2,19 2,5 2,12

December 2,13 2,51 2,37

Month LPG, retail, 2012 LPG, retail, 2011 LPG, retail, 2010

January 2,87 2,72 2,19

February 2,88 2,69 2,21

March 2,87 2,67 2,21

April 2,86 2,66 2,17

May 2,86 2,66 2,15

June 2,85 2,62 2,16

July 2,79 2,61 2,2

August 2,75 2,55 2,18

September 2,74 2,54 2,28

October 2,74 2,81 2,38

November 2,75 2,86 2,38

December 2,76 2,89 2,61

TABLE 7. Monthly-average wholesale autogas prices, 2010-2012

TABLE 8. Monthly-average wholesale autogas retail prices, 2010-2012
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T
he Polish compressed natural 
gas industry was now given 
an opportunity it had never 
been faced with before. Will it 
be able to take it? It is unlikely 

that there will ever be a better moment. 
At the end of January, the European 
Commission adopted the Clean Power 
for Transport package, which includes 
a  European alternative fuels strategy 
and a proposal for a directive on the de-
ployment of the required infrastructure. 
The document states that by 2020 the 
maximum distance between CNG refuel-
ling points in Europe should not exceed 
150 km. The Commission also wants, in 
seven years, to have at least 5% of ve-
hicles run on gas. Today, this proportion 
is 0.5%. The UE regulations may serve 
as a  strong incentive to intensify the 
development of the CNG market in Po-
land. The Polish CNG industry is an ex-
ample of a market facing the problem of 
which should come first: the chicken or 
the egg? The development of the CNG 
industry is hampered by three main ob-
stacles – high prices of natural gas ve-
hicles (NGV), low level of consumer ac-
ceptance for this technology, and lack of 
compression (refuelling) points. – CNG 
refuelling stations are not built because 
there are not enough NGVs. Cars of this 
type are not sold at competitive prices 
because there is no demand for them. 
Clients do not buy CNG cars because 
they are expensive and, on top of that, 
there is not enough places for refuelling. 
“It is a vicious circle that needs to be bro-
ken,” as Siim Kallas, the Vice President 
of the European Commission, put it in 
January. He emphasised that this break 
should be facilitated by the new UE reg-
ulations. Owing to them, the Polish CNG 

New incentives  
for the CNG industry
The latest decisions of the European Commission, the Ministry of Finance, and  
the National Fund for Environmental Protection and Water Management (NFOŚiGW) 
offer the compressed natural gas market an opportunity to develop after many years  
of stagnation.

market will finally be able to spread its 
wings. Up until now, one could talk main-
ly about regress. For the last few years, 
a threatening decrease in the number of 
gas refuelling points could be noticed 
(despite the talk of plans for expanding 
the network with 130 new facilities). Not 
so long ago there were over 50  such 
points, but this number has been shrink-
ing for many months now. Today, there 
are only 20 publicly accessible stations. 
In less than 2 years, the network shrank 
by 25  percent. Last year a  number of 
important stations, including those in 
Bydgoszcz, Kielce, Gdynia and Olsztyn, 
disappeared from the map This year 
saw the closure of some more – in Jasło, 
Dębica and Jarosławiec. Polish Oil and 
Gas Company (PGNiG), which owns al-
most all the facilities of this type in Po-
land, closes them down as they are not 
economically viable. “The reason for this 
is long-standing unprofitability and no 
prospect for market development,” says 
Rafał Pazura, PGNiG.

This lack of prospects results from 
the fact that Poland is obliged, under UE 
regulations, to introduce excise duty on 
natural gas by 1  November. Until now 
this raw material has been exempt from 
excise tax. The zero rating will be in ef-
fect only till 31 November. The calcula-
tions of the Ministry of Finance show 
that the excise duty will equal about 
4 grosze per cubic meter of gas, and the 
state’s annual revenues will approximate 
118  million PLN.  Under the regulations 
proposed by the ministry, the excise duty 
will be paid by enterprises using gas for 
heating purposes. Natural gas used to 
power vehicles will still be exempt from 
excise duty. From the perspective of the 
CNG industry, this decision of the Polish 
government is a breakthrough. Owing to 
this, one of the key obstacles to the de-

velopment of our market will soon disap-
pear. “There are many exemptions and 
their range is far-reaching. In our propos-
al, gas intended for use by households, 
and by other entities from the public 
sector, as well as the so-called CNG, is 
exempt from tax,” admits Sylwia Stelma-
chowska from the Ministry of Finance. 
This exemption of CNG from excise 
duty is an important incentive. It is not 
the only one, though. The National Fund 
for Environmental Protection and Water 
Management wants to stimulate interest 
in green fuel among vehicle fleet owners. 
To this aim, it has created a programme 
called “GAZELA – Low-Emission City 
Transport”. It is a  competition directed 
at public transport companies. “Trans-
port services provided in Polish cities 
are largely based on traditional means 
of communication powered by fuels that 
further pollute the air. Last automotive 
industry reports indicate that the alarm-
ingly high air pollution levels are caused 
by the constant use of high-emission 
vehicles. Developing countries, and not 
only them, should now start introducing 
a  model of low-emission transport to 
avoid high costs caused by unsustain-
able development in the future,” reads 
the notice of the National Fund for En-
vironmental Protection and Water Man-
agement. This is why the Fund, by way 
of this competition, wants to reduce the 
CO2 footprint. It wants to enable Polish 
cities to make use of the Fund’s finan-
cial resources that were pre-allocated for 
“transforming local systems of municipal 
transport.” In actual fact, the aim is to 
promote the use of CNG vehicles. The 
budget of the programme is 80  million 
PLN (national resources of the Fund plus 
the money from the sale of surplus CO2 
rights to the Spanish government). As 
indicated by Barbara Peć, the consultant 

at PNO Consultants, the period for filing 
initial requests starts on 1 March and fin-
ishes on 2 April 2013. 

Owing to these incentives, Poland 
has the opportunity to develop its CNG 
industry and catch up with the rest of 
the world. The compressed natural gas 
market is developing dynamically on 
practically all continents. The worldwide 
annual increase in the number of NGVs 
is 12 percent, and in refuelling points it is 
over 10 percent. The demand for CNG is 
grows the strongest in the Asia and Pacific 
region. In the last decade, it soared there 
by 40 percent. It went up by 15 percent in 
Africa, and by 18 percent in South Ameri-
ca. Europe develops at a 15-percent rate. 
The leading countries on our continent are 
Italy and Ukraine, with respectively 12 and 
9 NGVs per 1000 inhabitants. The total of 
1.1  million of such vehicles circulate on 
the streets in these countries. As a com-
parison, there are only 2 thousand NGVs 
in Poland. Experts claim that we should 
follow the steps of Germany, the coun-
try which has made a gigantic progress 
on the CNG market. Not so long ago, 
in 1999, our Western neighbours had 
6800 gas-powered vehicles. 10 years later 
this number increased by 15 times. Today, 
the Germans have almost 100  thousand 
NGVs and 900 refuelling points.

Almost 61 percent of the global NGV 
population is located in four countries: 
Pakistan, Iran, Brazil and Argentina. The 
total number of CNG vehicles worldwide 
is 16.2  million. They consume almost 
71  billion cubic metres of gas per year 
(just to compare, the total consumption 
of gas in Poland, mainly for heating, ap-
proximates 15 cubic metres). The largest 
part of it is consumed by cars: 45  per-
cent, with buses consuming 35.5 percent 
and trucks 18.5 percent. 

by Michał Duszczyk

NGVs in total  
(in millions)

Average monthly  
consumption CNG 

(cubic meters)
CNG points in total Number of vehicles 

per 1000 inhabitants
NGV share 

in total vehicle market

Argentina 2,123 382 1916 52 16,59 percent

Brazil 1,719 309 1790 9 4,90 percent

China 1,200 1229 2500 1 1,15 percent

India 1,500 337 724 1 3,53 percent

Iran 2,900 539 1943 39 23,81 percent

Italy 0,746 144 903 12 1,83 percent

Pakistan 3,100 543 3330 18 89,14 percent

Ukraine 0,388 1109 324 9 5,13 percent

CNG market worldwide

Source: NGVA, Blue Corridor 2012
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Natural gas 63,5

LPG 71,8

Petrol 85,5

Diesel 86,3

Electricity 169,8

Emission volume for different 
energy sources (CO2 in kg)

Source: WLPGA

Do you 
know that...
n  LPG is an alternative fuel most 
commonly used in vehicles: 9 mil-
lion cars in Europe use LPG
n  There are over 1000 applications 
of liquefi ed gas, but LPG is the most 
dynamically developing fragment 
of liquefi ed gas market in the world 
(although it constitutes only 9% of 
the global LPG sales)
n  3 billion people in the world use 
liquefi ed gas
n  French cities with over 200, 000 
inhabitants are obliged by law to 
have 50% of new municipal trans-
port buses fuelled with LPG
n  Only in Hong Kong, LPG fuelled 
vehicles travelled about 20 billion 
kilometres, and the fuel contributed 
to reduction of dust and nitric oxides 
levels in the air by 23%
n  In India, LPG emits 60% less gre-
enhouse gases than electric stoves 
with heating elements, 50% less 
than some biomass furnaces and 
19% less than kerosene stoves

T
he native market of LPG is not 
developing as dynamically as 
several years ago, but it is still 
evolving. During the fi rst de-
cade of the 21st century, we 

were dealing with development aimed 
mainly at volume. The number of cars 
fuelled with LPG was increasing rap-
idly, just as the number of fi lling stations 
and the LPG sales increased. Today the 
market has stabilized and changed sig-
nifi cantly. Quality is more important than 
volume today – with regard to services as 
well as products: LPG and the new LPG 
installations.

There are no doubts that Polish LPG 
market has entered a new development 
phase. This is proven, for example by 
the results of inspections conducted by 
Trading Standards Department. These 
have been improving every year for sev-
eral years. It appears from the TSD data 
that inconsistencies were discovered in 
only 5 of 450 inspected stations. This 
means that the percentage of stations 
offering LPG of substandard quality de-
creased by half within a year, from 2.2 to 
1.1%. In comparison, fuels of poor qual-
ity in “traditional” petrol stations consti-
tute almost 8%.

The improvement of LPG quality is 
an important step towards change of this 
alternative fuel perception. Today, drivers 
are drawn to LPG mainly by fi nancial as-
pects. LPG is much cheaper than petrol 
or diesel. Much has been said and written 
about the fi nancial benefi ts of this fuel. 
Explanation of ecological advantages of 
LPG to customers is the key issue for the 
industry at present. Popularity of LPG in 
Western Europe results mainly from the 
fact that, for example LPG emits 20% less 

Polish LPG market has 
entered a new phase 
of development
The quality of liquefi ed petroleum gas in Poland is improving and the awareness of con-
sumers and offi cials concerning this kind of fuel is growing. The turning point in thinking 
about LPG has come.

CO2 than fuel oil and 50% less than coal. 
It’s time to start to perceive LPG not only 
as an economic alternative of petrol in Po-
land. – The word “ecology” has become 
an integral part of our reality today on 
many planes of social life. When we ask 
a driver of the car with LPG installation 
why he chose this fuel, we will hear about 
economic aspects. It’s time to change 
this tendency – says Andrzej Olechowski, 
a director of Polish National LPG Organi-
zation. As he stresses, LPG is a fuel of 
signifi cantly lower CO2 emission than 
traditional fuels. It is also an ideal partner 
for renewable energy sources, such as 
wind or solar energy. – Gas-diesel, micro-
turbines, cogeneration cells and gas as 
spare energy sources for RES are just a 
few other examples of new possibilities of 
LPG market development. LPG is the in-
vestment in future – emphasizes Andrzej 
Olechowski.

Unfortunately, stereotypes regarding, 
for example LPG as a substitute of petrol 
as engine fuel are dying relatively slowly. 
However, the main thing is that succes-
sive bastions of LPG opposition are fall-
ing. Managers of company car fl eets are 
turning to LPG in growing numbers. The 
industry is fi ghting now to change the way 
of thinking of the employers. This means 

abolishing a ban on self fi lling with LPG 
and parking of LPG fuelled cars in under-
ground parking facilities. The Coalition for 
LPG – Employers Organization submitted 
a motion to the Ministry of Transport for 
change of the directive concerning tech-
nical conditions to be fulfi lled by buildings 
and their location with regard to obligato-
ry use of such ventilation in underground 
parking facilities which would not exclude 
parking of vehicles fuelled with gas. As 
Sylwia Popławska, manager of Coalition 
for LPG explains, it is a very serious and, 
as of today, legally unregulated problem. 
It concerns almost 2.5 million users of 
vehicles fuelled with LPG in Poland. – All 
kinds of engine fuels produce explosive 
mixtures at certain concentration levels of 
vapours - Coalition for LPG arguments. 

LPG industry is also fi ghting to abol-
ish the obligation to fi ll cars with LPG 
only by specially trained staff of fi lling 
stations. Things are going in good direc-
tion with regard to change of the, so far 
binding, regulations. Public consultations 
concerning introduction of self service at 
LPG fi lling stations in Poland ended on 
January 15. Experts think that new regula-
tions should come into effect within a few 
months and unassisted LPG fi lling will be 
possible by the end of this year.

As we can see, the determined ac-
tions of the industry are bringing effects. 
For this reason, more actions and pro-
grammes popularizing LPG and promot-
ing awareness of consumers and offi cials 
alike appear. Such actions, on a global 
scale are undertaken, among others by 
international LPG organization, WLPGA. 
The Director of this organization, David 
Tyler, estimates that LPG participation in 
the global fuel market will grow succes-

levels in the air by 23%
n  In India, LPG emits 60% less gre-
enhouse gases than electric stoves 
with heating elements, 50% less 
than some biomass furnaces and 
19% less than kerosene stoves

sively. This should be achieved by the 
industry lobbying at the EU authorities 
as well as governments of the individual 
countries, which should persuade them 
to introduce a stable and benefi cial for 
LPG, fi scal policy.

National programmes are springing 
up like mushrooms in Poland. In October 
of the last year the fi rst edition of “Napęd 
Nowej Ery” competition ended – sup-
ported, among others, by Orlen Gaz 
and e-petrol. It was aimed at stimulation 
of further development of LPG market 
through determination of standards and 
popularization of good practices. – LPG 
deserves to be called the new era fuel. It 
is a fuel driving the economy and during 
global crisis and the times of increased 
environmental requirements can consti-
tute a unique chance of image change. 
I hope that “Napęd Nowej Ery” competi-
tion is the fi rst harbinger of these changes 
– said Marcin Zawisza, chairman of Orlen 
Gaz, in October. As he emphasized, the 
idea of the project of “Napęd Nowej Ery” 
was to break off with stereotypical per-
ception of LPG fuel, create an impulse for 
development of the industry and present 
the companies deserving to be followed. 
Almost 90 companies of LPG industry 
fought for the winner title in the follow-
ing categories since March: New Era Car 
(factory car with LPG installation), New 
Era Installation (automotive LPG installa-
tion), New Era Solution (innovative prod-
uct or service) as well as New Era Station 
(non-branded LPG station).

However, this is not the only initiative 
of this type. The project, this time aimed 
directly at consumers is, for example 
OKGaz – the project realized by the com-
munity gathered around the Coalition for 
LPG, which supports honest information 
and preparation of the future drivers of 
LPG fuelled cars.

On the other hand, Geazo with Lan-
diRenzo, Stako and Barter has embarked 
on quite a new project: “Safe LPG”. This 
is an action, intended to inform that mod-
ern LPG car installations are absolutely 
safe. It is important because every sev-
enth car registered in Poland uses LPG 
as fuel but in spite of that, many drivers 
still don’t trust this solution, seeing it as 
potentially dangerous.

During the “Safe LPG” project, the 
organizers will investigate – with cooper-
ation of The Institute of Military Armoured 
and Vehicle Technology as well as Na-
tional Headquarters of State Fire Service 
of Poland – how vehicles with LPG in-
stallations behave in extreme situations. 
The project provides for fi re and ballistic 
tests. by Michał Duszczyk
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industry is in bright colours, as recently 
stressed at a World LP Gas Association 
by David Tyler, a WLPGA Director.

The LPG systems for diesel cars will 
significantly contribute to reduced emis-
sions of pollutants typical to diesel en-
gines, primarily particulates. „Reduced 
environmental nuisance is also the prime 
mover for modifications of a large num-
ber of one-track vehicles, a trend which 
is increasingly popular on the Asian mar-
ket. These vehicles dominate in number 
over passenger cars and emit stagger-

ing amounts of harmful compounds in 
exhaust gases”, Tyler tried to convince.

This would not be possible without 
continuous research in new technolo-
gies. The companies operating in the 
large Polish market of LPG realize this all 
too well. An example here is the project 
to build the Polish LPG Innovation Clus-
ter, led by the company LPG Innowator. 
The project has already won support 
of the Marshall’s Office of Mazowieckie 
Province (the Cluster’s head office is at 
the Centre for Technology Transfer in 
Warsaw) and invitations to the project 
have been sent to e.g. the LPG Control 
Service Laboratory (which is to carry out 
the experimental qualitative research on 
LPG as a part of the Cluster).

Such efforts do not end here. There 
has been an increasing number of LPG 

E
ach year sees new products 
in the sector of LPG systems. 
However, the LPG systems for 
diesel engines can become a 
real breakthrough. LPG had 

been so far a fuel dedicated only to petrol 
vehicles. Now, when the technology al-
lows also the owners of diesel cars to fill 
up LPG, the spectrum of customers for 
this inexpensive alternative fuel can grow 
significantly. The expected growth in the 
popularity of the-so called diesel-LPG is 
such that the future of the automotive LPG 

New technologies – the LPG 
industry chooses research, 
development and innovation
The dual fuel systems, i.e. systems which enable running 
diesel engine vehicles with LPG are the future of the in-
dustry and an opportunity for further growth of this mar-
ket, experts say.
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component manufacturers who estab-
lish their own research and development 
centres and begin cooperation with re-
nowned scientific centres. The company 
LPGTech is the latest example. They are 
currently preparing their own R&D centre 
with the aid of EU funding. The facility will 
feature two chassis dynamometers and 
will be launched in the middle of 2013. 
LPGTech has started research coopera-
tion with the Bialystok University of Tech-
nology, which will involve work on inno-
vative LPG solutions.

The LPG commercial market has re-
cently seen a slew of new products. Many 
of them will be shown at the GasShow 
2013 Fair. LPGTech will present an range of 
controllers (apart from their solutions dedi-
cated to Mazda vehicles, the company 
also offers controllers for the VAG group, 
i.e. the Wankel engines and Valvetronic 
power plants), as well as the LPG Perfect 
Blue gaseous phase filter (with the 1 µm 
particulates filtering effectiveness of 99 %). 
The company has also begun marketing 
its thermoplastic hose (which is exception-
ally flexible and resistant to mechanical 
damage) with a test pressure of this line 
is over 200 bars, and the HUB for LPG in-
stallers (when installing LPG systems on 
engines with more than eight cylinders, it 
is necessary to use two controllers, which 
results in some difficulties, e.g. controlling 
the system with two buttons, etc. The HUB 
can couple two TEC controllers to have 
them interchange the data. The control-
lers combined in this way can be adjusted 
without switching the interface).

At the same fair the company AC will 
show, among others, its flagship prod-
uct, the STAG sequential LPG injection 
controller and its mechanical compo-
nents, along with this year’s novelties. 

They will include: STAG DIESEL, a se-
quential LPG injection system for diesel 
engines; the smart and compact STAG 
4 Q BOX Basic, the first product in the 
new-gen family of controllers with the 
latest processor type dedicated for the 
automotive industry, and new solutions 
for direct-injection engines, STAG 400 
DPI. „The products are intended to re-
inforce the company’s position as the 
Polish and global technological leader of 
the LPG/CNG industry”, said Wojciech 
Piekarski, Marketing Director at AC S.A. 
Piekarski added that the GASSHOW will 
be an excellent opportunity for present-
ing several new products in vehicle me-
chanics and workshop equipment.

As for Stako, this company with 
many years of acclaim on the LPG mar-
ket will present its extremely advanced 
LPG tanks manufactured with the Stone-
Shield® process. „As standard, all our 
LPG tanks feature anti-corrosive coating 
with 500 hours of resistance tested in the 

salt spray chamber. Our patented Stone-
Shield® technology is used on all exter-
nal LPG tanks. It protects from scratches 
and minor mechanical damage of the 
outer shell. As a consequence, no ad-
ditional shields or covers are required”, 
explained Karolina Supińska of Stako.

Elpigaz will present many interesting 
products, as usually. Their noteworthy 
items include the LPG and CNG pressure 
regulators: Cometa-I (150 HP maximum), 
Drago (160 KM maximum), Fiore Forte 
(200 HP maximum), Vega-I (250 HP maxi-
mum) and Vega-I Sport (250 HP and over), 
as well as the gas injectors I-Plus Arco 
(0.5 - 10 bar) and Rosso (0.5 - 3 bar). The 
company will also show its „new era sys-
tem” called Comfortline STELLA POLARE 
and this year’s debut, the STELLA MARIS 
injection system in Elpigaz’s POPULAR 
line (a 4th generation sequential injection 
for LPG and CNG systems installed on 
petrol engines). Among its other important 
new products is a DUAL FUEL line named 
DEGAmix, a two-map dual fuel supply sys-
tem (ON+LPG or (ON+CNG). This latest 
solution from Elpigaz enables separate 
feed control of both fuel types.

The GasShow 2013 will also feature 
the effects of over 3 years of efforts at the 
Chemet R&D company, the leading gas 
tank manufacturer. „We offer a compre-
hensive portfolio of vertical and horizontal 
cryogenic tanks for storage of LNG and 
atmospheric gases, i.e. LIN, LOX, LAR 
and LCO2; complete regasification sta-
tions for LNG and atmospheric gases, 
a  line of tank containers for gas shipping, 
as well as a completely new product in Po-
land: a modular LNG refuelling station for 
trucks and buses”, enumerates Piotr Frycz, 
Chemet’s Management Board member. 

by Michał Duszczyk
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GENUINE GENUINE
Hear from the man  

who invented
Flashlube in 1979.

— WOLFGANG KLUENNER
FLASHLUBE INVENTOR
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