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Αλλάζουμε πορεία 
με Φυσικό αέριο κίνησης

Το φυσικό αέριο κίνησης «αλλάζει πορεία» στις με-
ταφορές και τις στρέφει στην πράσινη ενέργεια, 
την υψηλή απόδοση και την οικονομία. 
Η αεριοκίνηση προσφέρει πληθώρα 
επιλογών σε ιδιώτες και επαγ-
γελματίες οδηγούς και η αγορά 
προσαρμόζεται στην αυξανόμενη 
ζήτηση για το λεγόμενο «πράσινο 
καύσιμο» που η ΔΕΠΑ προωθεί 
στην Ελλάδα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες λαν-
σάρουν πλέον για όλα τα γνωστά 
μοντέλα εκδόσεις προσαρμοσμέ-
νες στην ανάγκη για μειωμένους 
ρύπους. Οχήματα φυσικού αερίου 
μικρού και μεγάλου κυβισμού εί-
ναι διαθέσιμα στην παγκόσμια και 
την ελληνική αγορά ενώ η ζήτηση 
από ιδιώτες και επαγγελματίες 
οδηγούς αυξάνεται.

Το φυσικό αέριο κίνησης, με τις 
χαμηλές τιμές που η ΔΕΠΑ εξα-
σφαλίζει, προσφέρει οικονομία 
έως και 65% και αισθητά υψηλό-
τερη απόδοση. 

Οικονομική λύση για κάθε τύπο οχήματος

Ιδιώτες οδηγοί αλλά και μικρές, μεσαίες και μεγάλες επι-
χειρήσεις από όλους τους κλάδους (μεταφορές, τουρισμός, 
εστίαση, υπηρεσίες κλπ) μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
επαγγελματικά οχήματα φυσικού αερίου και να έχουν σε 
κάθε περίπτωση σημαντικό κέρδος. Είτε οι ανάγκες τους 
καλύπτονται από ένα όχημα είτε από έναν ολόκληρο εμπο-
ρικό στόλο, τα οχήματα διπλού καυσίμου (βενζίνη/φυσικό 
αέριο) προσφέρουν αυτονομία και εξοικονόμηση κόστους.

Όλα τα επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα φυσικού αερίου 
(ταξί, βαν, φορτηγά μικρού ή μεγάλου κυβισμού) είτε είναι 
εργοστασιακά είτε είναι «εκ μετατροπής» μπορούν να κι-
νηθούν με βενζίνη σε περιοχές που δεν έχει επεκταθεί η 
υποδομή πρατηρίων φυσικού αερίου.

Εργοστασιακά μοντέλα διπλού καυσίμου 
στην ελληνική αγορά
Οι γνωστότερες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως είναι οι 
Ford, Fiat, General Motors, Honda, Volkswagen, Hyundai, 
Renault, Audi, Mercedes, Volvo, Iveco, Lancia, Scoda, 
Seat, Opel, Piaggio, εντατικοποιούν την παραγωγή μοντέ-
λων φυσικού αερίου και τα περισσότερα εξ’ αυτών κυκλο-
φορούν στην ελληνική αγορά.
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Τα πλεονεκτήματα του 
Φυσικού αερίου κίνησης

Μεγαλύτερη απόδοση
Σε όρους απόδοσης, ένα κιλό φυ-
σικό αέριο κίνησης περιέχει πολύ 
περισσότερη ενέργεια σε σχέση 
με ένα λίτρο από όλα τα άλλα υγρά 
καύσιμα.

Λιγότερα έξοδα συντήρησης
Η καύση του φυσικού αερίου προ-
καλεί πολύ λιγότερες φθορές στον 
κινητήρα με αποτέλεσμα να μειώ-
νονται τα έξοδα συντήρησης.

Καθαρότητα καυσίμου
Το φυσικό αέριο δε νοθεύεται κα-
θώς η παροχή του γίνεται απευ-
θείας από τους αγωγούς φυσικού 
αερίου.

Χαμηλότερη τιμή
Το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) θεω-
ρείται το οικονομικότερο εναλλακτικό 
καύσιμο. Η τιμή του είναι περίπου 65% 
χαμηλότερη σε σύγκριση με τη βενζίνη, 
έως 35% - 45% χαμηλότερη σε σύγκριση 
με το πετρέλαιο και το υγραέριο (LPG). 

1 κιλό ΦΑ

 2 λίτρα υγραέριο

 1,5 λίτρα βενζίνη

1,3 λίτρα πετρέλαιο

 Το φυσικό αέριο πωλείται σε κιλά
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Τ ο φυσικό αέριο αναδεικνύεται 
ως το πιο οικονομικό καύσιμο 
στην πράξη καθώς τα drive 

tests καταδεικνύουν ότι με 10 ευρώ 
οι οδηγοί μπορούν να κάνουν «εκδρο-
μές διαρκείας».

Η χρήση του φυσικού αερίου στις 
μεταφορές μειώνει τη ρύπανση (περι-
βαλλοντική και ηχορύπανση). Πρό-
κειται για το πιο καθαρό εναλλακτι-
κό καύσιμο, εκπέμποντας ως 30% 
λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου σε 
σχέση με τα οχήματα βενζίνης και 
πετρελαίου.

 Ένα όχημα φυσικού αερίου που 
λειτουργεί σε σχετικά υψηλά φορτία 
συνήθως εκπέμπει περίπου 25% λιγό-
τερο CO2 από ένα παρόμοιο όχημα 
που λειτουργεί με βενζίνη ή diesel.

Για μια συγκριτική προσέγγιση της 
εξοικονόμησης πρέπει να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν ότι το φυσικό αέριο μετριέ-
ται σε κιλά και όχι σε λίτρα.

Ακόμη, η τιμή του φυσικού αερί-
ου είναι περίπου 60% χαμηλότερη 
σε σύγκριση με τη βενζίνη, 25%-30% 
χαμηλότερη σε σύγκριση με το πετρέ-
λαιο και περίπου 40% χαμηλότερη σε 
σύγκριση με το LPG. Χάρη στο χαμη-
λό κόστος παραγωγής και διάθεσης, 
των παρεχόμενων φορολογικών κινή-
τρων και των επιδοτήσεων οχημάτων 
CNG, το συμπιεσμένο φυσικό αέριο 
αποτελεί μια ιδιαίτερα οικονομική 
επιλογή για οδηγούς. 

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι ένα 
κιλό φυσικού αερίου κίνησης CNG 

(το συγκεκριμένο καύσιμο μετριέται 
σε κιλά και όχι σε λίτρα όπως η βεν-
ζίνη και το πετρέλαιο κίνησης) είναι 
ενεργειακά ισοδύναμο με 1,5 λίτρο 
βενζίνης, 1,3 λίτρο πετρελαίου και 
περίπου 2 λίτρα υγραερίου. 

Το φυσικό αέριο «διανύει» 
361 χλμ με 10 ευρώ

Σε πρόσφατη δοκιμή που έγινε 
διανύθηκαν 361 χιλιόμετρα με το 
Skoda Octavia 1.4 G-TEC στη διαδρο-

μή Αθήνα-Δελφοί-Αθήνα. Το κόστος 
ήταν μόλις 10 ευρώ και η κατανά-
λωση ήταν μόλις 3,4 κιλά/100 χλμ. 
φυσικό αέριο.

Συγκεκριμένα, κατά τη δοκιμή 
που πραγματοποίησε η ομάδα του 
Autogreek News, η εκκίνηση έγινε 
στο πρατήριο ανεφοδιασμού φυσι-
κού αερίου της Fisikon που βρίσκε-
ται στη Ν. Φιλαδέλφεια και αφού 
γέμισε τις δύο δεξαμενές του φυσι-
κού αερίου συνολικής χωρητικότη-
τας 15 κιλών της Octavia 1.4 G-TEC, 
μηδενίσε το trip computer. Στην εθνι-
κή οδό κινήθηκε σταθερά σχεδόν σε 
όλη τη διαδρομή με 120 χλμ./ώρα (με 
6η ταχύτητα ο κινητήρας έχει 2.500 
σ.α.λ.), μέχρι την έξοδο για τους Δελ-
φούς. Από εκεί διένυσε 90 περίπου 
χιλιόμετρα ανηφορικής κυρίως ορει-

νής διαδρομής μέχρι το μαντείο των 
Δελφών, κινούμενη με 80-100 χλμ./
ώρα. Στα 180 πρώτα χιλιόμετρα, το 
trip computer έγραψε κατανάλωση 
3,8 kg/100 χλμ. 

Στην επιστροφή η διαδρομή έγι-
νε μέσα από την εθνική οδό Θηβών 
– Λιβαδειάς με ταχύτητες γύρω στα 
100 χλμ./ώρα για να βγει η ομάδα 
ξανά στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσ-
σαλονίκης στην έξοδο της Θήβας. 

Συνολικά, μέχρι το τέλος της δια-
δρομής διανύθηκαν την ίδια μέρα 
361 χιλιόμετρα με μέση κατανάλωση 
3,4 kg/100 χλμ., με ταχύτητες εντός 
των προβλεπόμενων ορίων, αλλά και 
λίγο πιο πάνω. Ποσά που ισοδυνα-
μούν με μόνο 10,6 ευρώ για όλη τη 
διαδρομή (με τιμή φυσικού αερίου 
0,869€/kg), ή με μόλις 2,95€/100 χλμ.

Φυσικό αέριο: 
Μεγάλες αποστάσεις 

με σχεδόν «άδειες τσέπες»

Οι ιδιώτες και επαγγελματίες οδη-
γοί μπορούν να προμηθευτούν φυσι-
κό αέριο κίνησης και να απαλλαχτούν 
από το άγχος της ποιότητας του καυ-
σίμου που χρησιμοποιούν.

Πρατήρια Fisikon υπάρχουν σε κομ-
βικά σημεία στην Αττική, την Κεντρι-
κή και Βόρεια Ελλάδα και το δίκτυό 
τους διευρύνεται συνεχώς. Συγκε-
κριμένα πρατήρια λιανικής πώλη-
σης για τον ανεφοδιασμό οχημάτων 
με κινητήρα φυσικού αερίου λειτουρ-
γούν στην Αττική, στην Κηφισιά (Λ. 
Κηφισίας 264), στην Ν. Φιλαδέλφεια 

(8ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θες/νίκης), 
στην Ανθούσα (1ο χλμ Λ. Ανθούσας) 
και στα Άνω Λιόσια (Καραϊσκάκη και 
Νικηταρά). Ακόμη, στη Θεσσαλονίκη, 
στην Πυλαία (Λ. Γεωργικής Σχολής 
128) και στην Νέα Μαγνησία (Κων/
νου Καραμανλή 136, Ιωνία), στη Λάρι-
σα (Οδός Βόλου 65), στο Βόλο (Οδός 
Λαρίσης 202) και τη Λαμία (6ο χλμ 
Π.Ε.Ο. Λαμίας Στυλίδας). Παράλλη-
λα, το νέο πρατήριο βρίσκεται στον 
Αγ. Ιωάννη Ρέντη, στην οδό Καναπι-
τσερή 12 & Ηλ. Βενέζη 4 (Πρατήριο 
ΕΚΟ - Μ. Κρητικός & ΣΙΑ Ε.Ε.).

Από πού μπορούμε να προμηθευτούμε φυσικό αέριο κίνησης
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Τ ο κόστος σε σχέση με την απόδο-
ση και οι εκπομπές ρύπων είναι τα 
βασικά κριτήρια επιλογής οχημά-

των των νέων οδηγών αλλά και των επι-
χειρήσεων οι οποίες κινούν τους επαγ-
γελματικούς τους στόλους με κριτήρια 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας. 

Παρά τις αυξήσεις που ανακοινώθη-
καν πρόσφατα στους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης στα καύσιμα, το φυσικό 
αέριο παραμένει το πιο φθηνό καύσι-
μο. Με βάσει τις τρέχουσες τιμές, η τιμή 
του φυσικού αερίου είναι περίπου 60% 
χαμηλότερη σε σύγκριση με τη βενζίνη, 
25%-30% χαμηλότερη σε σύγκριση με το 
πετρέλαιο και περίπου 40% χαμηλότερη 
σε σύγκριση με το LPG. Σε όρους απόδο-
σης, ένα κιλό φυσικό αέριο κίνησης περι-

έχει πολύ περισσότερη ενέργεια σε σχέση 
με ένα λίτρο από όλα τα άλλα υγρά καύσι-
μα. Ενεργειακά ισοδυναμεί με 1,6 λίτρα 
αμόλυβδης βενζίνης, 1,3 λίτρα πετρελαί-
ου και 2 λίτρα υγραερίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο φυσικό 
αέριο στρέφονται οι μεγάλες πολυεθνι-
κές ύστερα από τα test drives που έγι-
ναν όλα τα τελευταία χρόνια σχετικά με 
την εξοικονόμηση κόστους στους προϋ-
πολογισμούς και την δυνατότητα απρό-
σκοπτου ανεφοδιασμού και service. Οι 
εταιρείες υιοθετούν την χρήση του «πρά-
σινου καυσίμου» και διακηρύσσουν περή-
φανα ότι υλοποιούν δράσεις προστασί-
ας του περιβάλλοντος ενώ οργανισμοί 
και φορείς εργάζονται εντατικά για την 
διεύρυνση των σημείων ανεφοδιασμού. 

Αγορά αυτοκινήτου: 
Υπολογίστε κόστος και…ρύπους

Fiat Panda Natural Power

Το FiatPanda Natural Power μπορεί να διανύσει 1148χλμ (με συνδυασμό των 
ρεζερβουάρ βενζίνης και φυσικού αερίου), ενώ η οικονομία καυσίμου μπορεί 
να ξεπεράσει το 60% με τη χρήση φυσικού αερίου, έναντι της βενζίνης. Δια-
θέτει καινοτόμο δικύλινδρο 0.9 Twin Air Turbo Natural Power κινητήρα των 
80 ίππων και καταναλώνει μόλις 3,1 κιλά φυσικού αερίου για κάθε 100 χλμ. 

Audi A3 Sportback g-tron

Το Audi A3 g-tron 1.4 TFSI 110 hp είναι το πρώτο αυτοκίνητο της γερμανι-
κής φίρμας με CNG το οποίο εξασφαλίζει εξαιρετική οικονομία, αφού κατα-
ναλώνει 3,3 κιλά /100 χλμ., που αντιστοιχούν με λιγότερα από 3 ευρώ/100 
χλμ., ενώ η θεωρητική αυτονομία φτάνει τα 1.300 χλμ. (400 με CNG και 900 
με βενζίνη). Αναπτύσσοντας 110 hp και 200   Nm ροπής, το Audi A3 Sportback 
g-tron έχει τελική ταχύτητα 190 km / h, ενώ χρειάζεται 11 δευτερόλεπτα για 
τα 0 έως 100 χλμ/ώρα. Οι εκπομπές ρύπων CO2 είναι λιγότερο από 92-88 
γραμμάρια ανά km στη λειτουργία του φυσικού αερίου.

Honda Civic Natural Gas

Tα MY2014 Civic διαθέτουν το νέο HondaLink, με νέο σύστημα ενημέρωσης 
και ψυχαγωγίας Display Audio με οθόνη αφής 7″ και με καθρέπτη οδηγού 
με λειτουργία «expanded view». Το Civic Natural Gas φορά έναν 1.800αρη 
τετρακύλινδρο κινητήρα 110 ίππων.

Οχήματα φυσικού αερίου  
που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά

Οι προτάσεις για ΙΧ φυσικού αερίου μπορούν να ικανοποιήσουν τους νέους οδηγούς που 
κάνουν ένα δυναμικό ξεκίνημα και «ανεβάζουν» γρήγορα υψηλές ταχύτητες και που αναζη-
τούν οικονομικά αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων με υψηλές ωστόσο επιδόσεις. Τα μοντέλα φυσι-
κού αερίου που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά είναι πολλά καθιστώντας δύσκολη την 
επιλογή, ωστόσο παρουσιάζουν μία δέσμη κοινών χαρακτηριστικών: τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρει το φυσικό αέριο. Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν ΙΧ και επαγγελματικά CNG 
μοντέλα από όλες τις γνωστές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως είναι η Fiat (Fiat 500L Natural 
Power, Fiat Qubo 1.4 70 PS , Fiat Punto 1.4 70 PS, Fiat Panda, Fiat Doblo 1.4 T-Jet 120 PS) , η 
Audi (Audi A3 Sportback g-tron), η Mercedes Benz (B Class 200, E 200 NTG, Benz Sprinter 
NGT),  η Lancia (LanciaYpsilon 0.9 TwinAir), η Piaggio,η Iveco (Iveco Daily), η Volskwagen 
(VW Golf 1.4 TGi, Passat 1.4 TSI 150 PS EcoFuel, Eco Up, Caddy Vann Ecofuel), η Seat (Seat 
Leon 1.4 TGI 110 PS, Mii Ecofuel), η Skoda (Octavia G-TEC, Citigo), η Opel (Opel ZafiraTourer 
1.6 CNG Turbo, Opel Combo 1.4 T-Jet 120 PS) και η Honda (Civic Natural Gas).

Οι Έλληνες οδηγοί μπορούν να παραγγείλουν τη CNG έκδοση του μοντέλου που επιθυ-
μούν ενώ νέα μοντέλα είναι συνεχώς διαθέσιμα στο εξωτερικό όπως τα Renault Kangoo, 
Toyota Camry CNG, Peugeot 405 (SD)CNG; Peugeot 207 (3D/5D/SW/CC) VTi CNG (CH); 
Peugeot 308 (3D/5D/SW) VTiCNG (CH); Peugeot 405 (4D)CNG.
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VW Golf 1.4 TGi 

Το Golf 1.4 TGI 110 PS Blue Motion διαθέτει κινητήρα απόδοσης 110 ίππων 
που διακρίνεται για το χαμηλό κόστος με την χρήση του φυσικού αερίου. Η 
μέση κατανάλωση φυσικού αερίου αντιστοιχεί σε περίπου 3,3 ευρώ/100 χλμ. 
Το μοντέλο εφοδιάζεται με δύο πρόσθετες δεξαμενές ικανές να γεμίσουν με 
15 κιλά συμπιεσμένου φυσικού αερίου. 

B-Class 200 Natural Gas Drive

Η B-Class 200 Natural Gas Driveπαρουσιάζει μείωση στο κόστος κίνησης που 
αγγίζει το 50% σε σχέση με τις αντίστοιχης ισχύος βενζινοκίνητες εκδόσεις 
της γκάμας της, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πλεονεκτήμα-
τα χρήσης του φυσικού αερίου. Μπορεί να διανύσει περίπου 500 χιλιόμετρα 
με ένα μόνο ρεζερβουάρ φυσικού αερίου, ενώ ο κινητήρας μπορεί να λειτουρ-
γεί τόσο με συμβατικό φυσικό αέριο, όσο και με βιοαέριο ή συνθετικό αέριο 
(μίγμα υδρογόνου, μονοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του άνθρακα).

E 200 NGT

Η E 200 Natural Gas Drive με φυσικό αέριο, αποτελεί την νέα έκδοση της 
E-class και η οποία καταναλώνει 4,3 κιλά/100 χλμ. φυσικού αερίου, που 
αντιστοιχεί σε λιγότερο από 4,3 ευρώ/100 χλμ., ενώ εκπέμπει μόνο 114 γρ./
χλμ. CO2. Με την χρήση μόνο φυσικού αερίου, η E-Class Natural Gas Drive 
παρέχει αυτονομία άνω των 400 χιλιομέτρων, ενώ σε συνδυασμό και με την 
βενζίνη μπορεί να διανύσει έως 1.600 χιλιόμετρα χωρίς να χρειαστεί ανε-
φοδιασμό.Το φυσικό αέριο αποθηκεύεται σε τρεις δεξαμενές χωρητικότητας 
συνολικής χωρητικότητας 121,5 λίτρων. 

Eco up

Το eco up! είναι ένα ίδανικό αυτοκίνητο πόλης, το οποίο συνδυάζει την οικονο-
μία, την ευελιξία στην οδήγηση και την ασφάλεια, ό,τι δηλαδή ακριβώς χρειάζεται 
ένας νέος οδηγός. Είναι εφοδιασμένο με τον νέο τρικύλινδρο κινητήρα 999ccCNG 
απόδοσης 68PS με BlueMotionTechnology. Το μοντέλο καταναλώνει 2,9 kgCNG 
ανά 100km ενώ εκπέμπει μόλις 79gr/kmCO2 και για να γίνει ιδιαίτερα αντιλη-
πτό το χαμηλό κόστος χρήσης που εξασφαλίζει το ecoup! αρκεί να αναφέρουμε 
ότι με 0,97€(τρέχουσα τιμή ανά κιλό του CNG) και με μέση κατανάλωση 2,9 κιλά 
CNG, απαιτεί μόλις 2,8€ για κάθε 100 χιλιόμετρα! Το αυτοκίνητο εφοδιάζεται με 
2 δεξαμενές φυσικού αερίου συνολικής χωρητικότητας 11kg ενώ εναλλακτικά 
μπορεί να κινηθεί και με βενζίνη καθώς διαθέτει ρεζερβουάρ χωρητικότητας 10lt. 
Συνδυαστικά, η αυτονομία του eco up! ανέρχεται στα 580χλμ.

Fiat 500L Natural Power

Η έκδοση με φυσικό αέριο προσφέρει οικονομία στις μετακινήσεις και χαμηλό-
τερες εκπομπές CO2. Το μοντέλο διαθέτει κινητήρα 0.9 Twin AirTurbo Natural 
Power 80 PS. Η ισχύς του είναι 80 ίπποι και σύμφωνα με την κατασκευάστρια εται-
ρεία απαιτεί 3,9 κιλά φυσικού αερίου ανά 100 χλμ. ( 3,7 ευρώ/100χλμ).Ένα από τα 
βασικά του πλεονεκτήματα είναι οι άνετοι χώροι και ο μεγάλος χώρος αποσκευών

Fiat Punto 1.4 70 PS Natural Power

To Punto στην έκδοση με το φυσικό αέριο εφοδιάζεται με τον 8βάλβιδο των 1.4 λίτρων 
ισχύος 70 ίππων με CNG και 77 ίππων με βενζίνη ή LPG το οποίο διατίθεται με 
αυτό τον κινητήρα. Η κίνηση με φυσικό αέριο είναι ετησίως σημαντικά χαμηλότερη.
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Fiat Doblo 1.4 T-Jet 120 PS Natural Power

«Καίει» 4,9 κιλά φυσικού αερίου για κάθε 100 χλμ. μεικτής χρήσης, που αντι-
στοιχούν με λιγότερα από 5 ευρώ, ενώ με την βενζίνη χρειάζεται σχεδόν τα 
τριπλάσια χρήματα. Διαθέτει turbo κινητήρα 1.4 λίτρων ισχύος 120 ίππων.
 

Volkswagen Passat 1.4 TSI 150 PS EcoFuel

O κινητήρας 1.4 TSI 150 PS EcoFuel εξασφαλίζει στο αυτοκίνητο πολύ καλές 
επιδόσεις, χαμηλό κόστος σε καύσιμα και περιορισμένες εκπομπές CO2. Επι-
ταχύνει στα 100 χλμ/ώρα σε 9,8 δευτερόλεπτα, έχει μέγιστη ταχύτητα 214 χλμ/
ώρα, ενώ καταναλώνει μόλις 4,3 κιλά φυσικού αερίου / 100χλμ.

Seat Leon 1.4 TGI 110 PS

Με το φυσικό αέριο προσφέρει αυτονομία 400 χιλιομέτρων με κατανάλωση 
3,5 kg CNG ανά 100 χιλιόμετρα και εκπομπές CO2 94 γρ./χλμ. Ο κινητήρας 
με τη βενζίνη προσφέρει μία πρόσθετη αυτονομία 900 χιλιομέτρων, που συν-
δυαστικά καταλήγει σε 1.300 χιλιόμετρα συνολική αυτονομία. 

Opel Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo

Το Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo ecoFLEX παράγει 110 kW/150 hp, με ροπή 
210 Nm, ενώ η τελική του ταχύτητα φθάνει τα 200 km/h. O κινητήρας 1.6 
λίτρων λειτουργεί επίσης με βιοαέριο ή ένα μίγμα φυσικού αερίου και βιο-
αερίου. Στην περίπτωση της χρήσης βιοαερίου κατά 100%, το αποτύπωμα 
άνθρακα είναι σχεδόν μηδενικό.Το Opel Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo είναι 
διαθέσιμο στην Ελλάδα κατόπιν παραγγελίας.

Opel Zafira Family 1.6 CNG Turbo

Ο 1.6 λίτρων κινητήρας CNG της Opel, εφοδιάζει και την έκδοση Family του 
Zafira. Με αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου υο CNG Zafira απαιτεί 5,1 
κιλά/100 χλμ. όταν το βενζινοκίνητο για την ίδια απόσταση χρειάζεται 7,2 λτ. 
βενζίνης, που σημαίνει 7 ευρώ λιγότερα για κάθε 100 χλμ. Το Opel Zafira 
Family 1.6 CNG Turbo είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα κατόπιν παραγγελίας.

 Opel Combo 1.4 T-Jet 120 PSNatural Power

Στην έκδοση CNG εφοδιάζεται με τον turbo κινητήρα των 1.4 λίτρων ισχύ-
ος 120 ίππων και εξασφαλίζει αρκετά ικανοποιητικές επιδόσεις καναλώνο-
ντας μόλις 4,9 κιλά/100 χλμ. φυσικού αερίου.Το Opel Combo 1.4 T-Jet 120 PS 
Natural Power είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα κατόπιν παραγγελίας.
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VOLKSWAGEN CADDY VAN ECOFUEL

Με κινητήρα φυσικού αερίου CNG 2.0l 109PS επιτυγχάνει μικρότερη κατανά-
λωση έως 30% σε σχέση με τους κινητήρες πετρελαίου και μεγάλη συνολική 
αυτονομία 570Km ενώ στην έκδοση Caddy Maxi η συνολική αυτονομία φτά-
νει τα 700Km . Ο βασικός του εξοπλισμός περιλαμβάνει : ESP με Brake Assist, 
ABS, ASR, αερόσακο οδηγού, Radio CD “RCD 210” με MP3 και 2 ηχεία, κλιμα-
τισμό Climatic, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινό-
μενους εξωτερικούς καθρέπτες, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, υδραυλικό 
τιμόνι πλήρως ρυθμιζόμενο με κολώνα ασφαλείας, πίσω θερμαινόμενο τζάμι με 
σύστημα πλύσης, πλήρες διαχωριστικό χώρου φόρτωσης, ασύμμετρες πίσω πόρ-
τες, δεξιά πλαϊνή πόρτα φόρτωσης, φώτα ημέρας. Το ετήσιος όφελος CNG ανέρ-
χεται σε 575,οο  ευρώ (ετήσια χιλιόμετρα 25.000, τιμή φυσικού αερίου 0,97/kg, 
τιμή πετρελαίου κίνησης 1,37 lt).

BENZ SPRINTER NGT

 Στη γκάμα κινητήρων diesel και βενζίνης του Sprinter της Mercedes-Benz, 
προστέθηκε ο κινητήρας διπλού καυσίμου NGT (φυσικού αερίου – βενζίνης). 
Το νέο αυτό σύστημα κίνησης, προσφέρει οφέλη, τόσο οικολογικά, όσο και οικο-
νομικά. Με τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης να παραμένουν υψηλές 
και τις ολοένα πιο αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις για περιορισμό των 
ρύπων, ειδικά στα κέντρα των πόλεων, το Sprinter NGT αποτελεί μία ιδιαίτε-
ρα ελκυστική πρόταση. Η τεχνολογία NGT ( Natural Gas Technology) είναι μία 
πρωτοποριακή τεχνολογία που παρουσίασε η Mercedes-Benz σε επιβατικά οχή-
ματα, όπως η E-Class και η B-Class (2008), καθώς επίσης και σε επαγγελματι-
κά οχήματα, όπως το Econic. Το Sprinter φυσικού αερίου - βενζίνης πληροί τις 
προδιαγραφές ρύπων EU6 Gr.III, χάρη στην τεχνολογία NGT. Επιπλέον, ο συν-
δυασμός των δεξαμενών φυσικού αερίου, καθώς και του ντεπόζιτου βενζίνης, 
προσφέρουν στο Sprinter NGT αυτονομία έως και 1.000 χλμ. Το νέο Spinter 
NGT, διατίθεται σαν κλειστό βαν, επιβατικό όχημα, σασί και διπλοκάμπινο σασί.

FIAT DOBLO GARGO

Το στάνταρ Van έχει 9 εκδόσεις διαθέσιμες, μήκος χώρου φόρτωσης από 1.820 
mm έως 3.050 mm – με το εμπρός κάθισμα του συνοδηγού αναδιπλωμένο κάτω, 
πλάτος χώρου φόρτωσης από 1.518 mm έως 1.714 mm, ύψος 1.305 mm. Έχει 
όγκο από 3,4 έως 3,8 m³– με το εμπρός κάθισμα του συνοδηγού αναδιπλωμένο 
κάτω και ωφέλιμο φορτίο από 750 έως 1.000 kg. Διαθέτει ειδικά ελαστικά, ενι-
σχυμένη ανάρτηση και αναβαθμισμένο σύστημα φρένων. Το Doblò Cargo είναι 
διαθέσιμο με τον επαναστατικό κινητήρα 1.3 MultiJet II 90 HP, ο οποίος εγγυ-
άται εξαιρετικές επιδόσεις, αθόρυβη λειτουργία, αξιοπιστία και σεβασμό προς το 
περιβάλλον. Ο 1.3 MultiJet II 90 HP ανήκει στην νέα γενιά κινητήρων MultiJet 
ένα καινοτομικό σύστημα παροχής καυσίμου με ταχύτερους ψεκαστήρες ικα-
νούς να κάνουν πολλαπλούς ψεκασμούς σε πολύ γρήγορη διαδοχική σειρά – έως 
και 8 ανά κύκλο – βελτιστοποιώντας την κατανάλωση για αυξημένη ισχύ με μει-
ωμένες εκπομπές ρύπων στο ελάχιστο και χαμηλότερα επίπεδα θορύβου. Είναι 
σχεδιασμένοι έτσι ώστε να εγγυώνται τα όσο το δυνατόν πιο χαμηλότερα κόστη 
κίνησης στην κατηγορία τους.

IVECO

Η σειρά των Daily 
της IVECO, συν-
δυάζει βελτιωμέ-
να τεχνικά και 
λειτουργικά χαρα-
κτηριστικά με κυρι-
ότερο το 6τάχυτο 
σασμάν, το σύστη-
μα Start & Stop, 
ένα μοντέρνο σχε-
διασμό, αλλά και 
χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Ταυτόχρονα, η ιταλική μάρκα προσφέρει ορι-
σμένα από τα μοντέλα της με φυσικό αέριο ή με ηλεκτρική κίνηση και πάντα 
σε ένα πλήθος διαφορετικών εκδόσεων ως προς τα μικτά βάρη, το χώρο φόρτω-
σης κ.ά. Ξεκινώντας από τους κινητήρες, η νέα σειρά των Daily έχει στη διάθε-
σή της τον 3λιτρο κινητήρα πετρελαίου, τεσσάρων κυλίνδρων, Euro 5, με τουρ-
μπίνα δύο σταδίων, ο οποίος αποδίδει 205 ίππους και ροπή 470 Nm εξαιρετικά 
υψηλή για ένα αυτοκίνητο τύπου βαν. Διαθέσιμος είναι επίσης και ο κινητήρας 
Euro 5, 2.3 λίτρων, με ισχύ 146 HP, ροπή 350 Nm και τουρμπίνα μεταβλητής 
γεωμετρίας. Το τρίτο μοτέρ, επίσης διαθέσιμο είναι σε έκδοση EEV («πενταμι-
σάρι») ως προς τις εκπομπές των ρύπων, αποδίδει 146 HP και βγάζει ροπή 370 
Nm. Ως προς τη μετάδοση, η IVECO προσφέρει σασμάν 6 ταχυτήτων μηχανικό, 
ένα πεντατάχυτο μηχανικό, καθώς και ένα αυτοματοποιημένο 6 σχέσεων είναι 
διαθέσιμα σε συγκεκριμένα μοντέλα. Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε στους 
εξωτερικούς χώρους της έκθεσης τον τράκτορα IVECO stralis AD 440S33 CNG.

Τ ο φυσικό αέριο συνδέεται με την έννοια 
του «νέου επιχειρείν» και της «πράσινης 
ανάπτυξης» όπου φορείς και επιχειρήσεις 

βασίζουν άμεσα ή έμμεσα την δραστηριότητά και 
τα κέρδη τους (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλο-

ντικά) στην χρήση του φυσικού αερίου. Μικρές, 
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από όλους τους 
κλάδους (μεταφορές, τουρισμός, εστίαση, υπηρε-
σίες κλπ) μπορούν να χρησιμοποιήσουν επαγ-
γελματικά οχήματα φυσικού αερίου και να έχουν 

σε κάθε περίπτωση κέρδος. Είτε οι ανάγκες τους 
καλύπτονται από ένα όχημα είτε από έναν ολόκλη-
ρο εμπορικό στόλο, τα οχήματα διπλού καυσίμου 
(βενζίνη/φυσικό αέριο ή πετρέλαιο/φυσικό αέριο) 
προσφέρουν αυτονομία και εξοικονόμηση κόστους.

Επαγγελματικά μοντέλα φυσικού αερίου



Φυσικό
Αέριο
κίνησης

Το καύσιμο... 
του μέλλοντος! 

οικονομία  
έως 60%

Το φυσικό αέριο κίνησης ανεβάζει ταχύτητες
στους ελληνικούς δρόμους, προστατεύει το περιβάλλον, 
προσφέρει οικονομία και οδηγεί στην ανάπτυξη.

Οδηγοί ΙΧ και επαγγελματικών οχημάτων (ταξί, ημιφορτηγά, 
φορτηγά, λεωφορεία) μπορούν πλέον να επιλέξουν 
εργοστασιακά μοντέλα με κινητήρα καύσης φυσικού  
αερίου/διπλού καυσίμου.


