Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft.

Legalább 30% megtakarítás a
targonca üzemanyag költségen
Tisztább és olcsóbb üzemeltetés bels égés
motoros targoncák a LINDE-t l.
A kulcs a CNG (földgáz/biogáz) technológia.
MI A CNG?
Compressed Natural Gas, azaz s rített földgáz vagy biogáz.
A járm iparban és a közlekedésben világszerte gyorsan terjed új,
sokat ígér üzemanyag fajta.
MENNYI TAKARÍTHATÓ MEG AZ ÜZEMANYAGON?
A mostani gázolaj illetve LPG költségeinek 30-50%-a!
MENNYIRE MEGBÍZHATÓ?
Több évtizedes tapasztalat a járm gyártóknál. Sok a 10-20 éve problémamentesen m köd földgáz tölt állomás.
A technológia kezdeti gyermekbetegségei már régen elt ntek.
Felhasználói volumen alapján ügyfélre tervezett gyári tölt állomás-rendszerek kaphatók, gyári garanciával,
online eléréssel, szoftveres nyilvántartással.
A világ számos területén, így Európában is hatalmas vállalati flották üzemelnek földgázzal.
Földgáz üzem m ködésre tervezett Linde targoncák kaphatók.
MENNYIRE KÖRNYEZETBARÁT?
A dízelmotorokhoz képest 30-95%-kal kevesebb a károsanyag kibocsátás földgáz üzemben.
Lényegesen alacsonyabb zajszint.
A földgáz bármikor helyettesíthet biogázzal a technológia változtatása nélkül: a biogáz pedig megújuló energia.
Példa:
Linde H 30T LPG és Linde H 30 CNG 3 tonnás targonca üzemanyagköltségeinek összehasonlítása:

Évente 10 gép

Évente 1 gép

Naponta 10 gép

Naponta 1 gép

Üzemórák (óra)

Példa modellek Linde 393 sorozat H 30T - H30 CNG

18000

1800

60

6

Fogyasztás átlag LPG (5,8 l / óra)

104400

10440

348

34,8

Fogyasztás átlag CNG (3,1 kg/óra)

55800

5580

186

18,6

LPG költség átlagban HUF /saját LPG kút/ ( ár br.240 HUF )

25 056 000 Ft

2 505 600 Ft

83 520 Ft

8 352 Ft

CNG költség átlagban HUF /saját CNG tölt állomás/ ( ár br. 255 HUF )

14 229 000 Ft

1 422 900 Ft

47 430 Ft

4 743 Ft

Üzemanyag megtakarítás saját CNG tölt állomás esetén

10 827 000 Ft

1 082 700 Ft

36 090 Ft

3 609 Ft

A fentiek alapján bátran állíthatjuk, hogy egy földgázüzem 3 tonnás Linde targonca 1800 üzemóránként ~1 millió forintot
takaríthat meg Önnek és vállalatának, csak az üzemanyagon.
Nem véletlen, hogy Csehországban, ahol már nagy hagyománya van a földgáz üzemeltetésnek,
nem csak a Wienerberger használ Linde földgázüzem targoncákat, de például a VÍTKOVICE CYLINDERS (4 db)
a VÍTKOVICE Doprava (13 db) a Pod bradka (9 db) a Linde Gas (12 db) vagy a Saint-Gobain Orsil (14 db) is.

Jelenleg a LINDE az egyetlen olyan targoncagyártó, amely
földgázzal üzemel targoncákat kínál a magyar piacon.
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Legalább 30% megtakarítás a
targonca üzemanyag költségen
Összefoglalva tehát, miért érdemes földgáz üzem targoncában gondolkodni?
A legolcsóbb energiaforrás a targoncák üzemeléséhez.
Küls beszállítástól független üzemanyag ellátás.
Jelen üzemanyag esetében nincs jövedéki adó.
A kipufogó gázok részecskéket nem tartalmaznak.
Jelent s mértékben csökken a kipufogó gázokban a károsanyag-mennyiség.
A targoncák zárt helyiségekben való használatra is alkalmasak .
Gyors, könny és biztonságos üzemanyag tankolás.
Az LPG tölt állomásokkal összehasonlítva kisebb a környezet veszélyeztetettsége (az LP gáz nehezebb a leveg nél).
Linde targoncák 1,6 t-8 t teherbírásig állnak rendelkezésre.

Amennyiben felkeltettük érdekl dését, kérjük keresse munkatársainkat, szívesen állnak az Ön rendelkezésére.
Tölt állomás telepítése esetén b vebb információ:
CNG Port Kft.
1084 Budapest, József utca 13.
Telefon: +36 (1) 439-4890
E-mail: info@cngport.hu
Kuru Csaba értékesít
Telefon: +36 (20) 319-0612
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