
Jezdíte na LPG? Tak využijte možnosti a jezd te efektivn , šetrn  i úsporn . LPG je díky své
cen  palivem  budoucnosti.  Konec  benzinové  éry  je  podle  n kterých  komentátor!
bezprost"edn  p"ed námi.
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Jezd te s LPG levn  a déle

Radek Pecák, který se specializuje na problematiku automobilismu, ve svém nedávném !lánku pro Aktuáln .cz napsal:
„Ti, kte"í si v sou!asné dob  po"izují auto, kupují naposledy v život  v#z s motorem získávajícím energii spalováním
nafty !i benzinu.“ Další kupované auto podle Pecáka „už s pom rn  vysokou pravd podobností bude pohán t jiný zdroj
energie“. Mezi nimi roste geometrickou "adou p"edevším po!et automobil# jezdících na LPG pohon.

Pro! vít zí stla!ený ropný plyn LPG?

LPG je levn jší než benzin. Navíc snižuje zne!išt ní ovzduší. Ropný plyn je suché ho"lavé palivo, které oproti benzinu
neobsahuje p"ísady ke snižování opot"ebení. Na rozdíl od benzinového motoru vstupuje plyn do spalovací komory s
vyšším oktanovým !íslem (112). Tím je docíleno vyšších spalovacích teplot, které zvyšují již tak vysokou zát ž horkých
a suchých ventil# i ventilových sedel.

Automobilový motor pohán ný plynem má bezpochyby mnoho výhod. $idi!i, kte"í cht jí auto pohán né plynem efektivn 
využívat, musí však údržbu motoru p"izp#sobit specifickým vlastnostem LPG. D#ležitá je p"edevším pé!e o ventilová
sedla. Pokud jsou ventilová sedla suchá, mohou vyšší spalovací teploty LPG zap"í!init p"ed!asné poškození výfukových
ventil# a sedel ventil#.

Mazivo na ochranu ventil# funguje jako náhražka olova ve form  koncentrované p"ísady. Mazivo je vyrobeno tak, aby
minimalizovalo opot"ebení ventilových sedel u vozidel s pohonem LPG.

Pokud jezdíte na LPG, teprve p"i mazání dostává motor vašeho auta stejnou míru pot"ebného maziva, jako je tomu u
kvalitního olovnatého benzinu. Oproti benzinovému pohonu p"itom jezdíte šetrn ji a zárove% efektivn ji jak z hlediska
ekologického tak z hlediska užitnosti vašeho vozu.

Nap"íklad u spot"eby 10 litr# na 100 km vám 1 litr vydrží na 10 000 km. U spot"eby 8 litr# na 100 km vám mazivo vydrží
na 12 500 km.

Mazivo je vst"ikováno do motoru bu& za použití automatické mazací soupravy nebo prost"ednictvím elektronické mazací
soupravy  k  ochran  ventil#.  Výhody  jednotlivých "ešení  najdete  na  stránkách http://www.OchranaMotoru.cz,  nebo
m#žete zavolat na telefonní !íslo +420 737 948 876.
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Poslat e-mailem na adresu:     Odeslat

Líbil se Vám tento p!ísp vek? Pošlete vzkaz "i pod kování autorovi SMS s textem SOS WEB + Váš text na "íslo 900 0906 (tato SMS je Vám zpoplatn na "ástkou 6
K", technicky zajiš#uje Marketing Evolution s.r.o.).

(c) SOS - Sdružení obrany spot!ebitel$, o.s., Novákových 8, 180 00 Praha 8, I%: 48429627. Všechny zve"ej%ované údaje mají pouze
informativní charakter a nemohou být použity jako d#kazní materiál. SOS nenese odpov dnost za aktuálnost, úplnost a správnost poskytovaných
informací. S technickými nám ty a p"ipomínkami se obracejte na webmastera. Využíváme webhosting a publika!ní systém Toolkit od
Econnectu.
Služby založené na principu SMS technicky zabezpe!uje MobilBonus s.r.o., infolinka: 777 717 535 (po-pá 9.00-17.00), help@mobilbonus.cz,
www.mobilbonus.cz.
Sdružení obrany spot"ebitel# 'R využívá mediální služby serveru Pressweb: www.pressweb.cz.
Copyright (2006) The Associated Press (AP) – všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány,
p"episovány nebo redistribuovány.
Spole!nost Mediafax je mediálním partnerem Sdružení obrany spot"ebitel# 'R.
P!etiskování autorských materiál$ pouze se souhlasem redakce.
D kujeme za podporu naší "innosti: Ministerstvu pr#myslu a obchodu 'R, Evropské unii v rámci programu Transition Facility
administrovaném Nadací rozvoje ob!anské spole!nosti, Generálnímu "editelství pro zdraví a ochranu spot"ebitele Evropské unie.

Líbí se Vám náš server? Prosíme, podpo"te nás.
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