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Flashlube hlavním strategickým  
partnerem veletrhu Gas Show 2012 

Mezinárodní veletržní výstava Gas Show 2012  je bezesporu největší a nejdůležitější evropská událost 
v oblasti LPG, CNG a dalších alternativních paliv. Rok co rok také přitahuje stále větší pozornost. Na 
letošním ročníku, který ve Varšavě probíhal ve dnech 7. a 8. března 2012, se představilo přes 
150 společností z celého světa, a to více než šesti tisícům návštěvníků z řad laiků i profesionálů. 
Hlavním strategickým partnerem  celé velkolepé události byl výrobce australských kultovních 
motorových aditiv – společnost Flashlube .  

Logo Flashlube, umístěné nad vstupem do haly, spolehlivě poutalo pozornost všech příchozích. Bylo 
rovněž součástí návštěvnických visaček. Frank Hutchinson ze společnosti Flashlube také napsal 
uvítací dopis určený všem návštěvníkům a otištěný jako úvodník ve veletržním katalogu. 

Značka Flashlube je mezi motorovými aditivy na světovém trhu klíčovým hráčem, a tak není 
překvapením, že se vedle strategického partnerství veletrhu zároveň aktivně účastnila jako 
vystavovatelka. Po loňském úspěchu, kdy společnost získala zvláštní ocenění za inovaci v podobě 
elektronického dávkovače aditiv Flashlube, přišla letos s další úspěšnou novinkou. 

Generální manažer Jim Dean a marketingový manažer pro Evropu Martijn Solleveld byli k dispozici na 
stánku firmy Flashlube, kde oficiálně představili nový produkt – dávkovač Flashlube Valve Saver Kit, 
verze 2 – a zahájili jeho prodej.  

Jedná se o vylepšenou verzi populárního podtlakového dávkovače Dr. Wolfganga Kleunnera. Nová 
verze má však řadu vylepšení, jimiž Flashlube reaguje na požadavky spotřebitelů. Však byl také na 
veletrhu o balíček Flashlube Valve Saver Kit Series 2 velký zájem. „Jsme nadšeni z úspěchu nového 
kitu,“ vyjádřil se v závěru veletrhu Jim Dean, který na Gas Show přicestoval až z centrály společnosti 
Flashlube v Melbourne. 

Náplň do dávkovače, Flashlube Valve Saver Fluid, je podle dostupných informací prvním motorovým 
aditivem do LPG na světě, který má certifikaci váženého spotřebitelského sdružení TÜV pro silniční 
zkoušky. Na rozdíl od laboratorních zkoušek, které neberou v úvahu změny vakuových dávkovačů 
v měnících se jízdních podmínkách, terénní testy spolehlivě ukazují skutečnou jedinečnost 
motorových aditiv Flashlube. 

Flashlube Valve Saver Kit Series 2 si nyní můžete pořídit i vy. Společnost Flashlube touto další 
inovací potvrdila své vedoucí postavení na trhu v odvětví motorových aditiv do LPG a CNG. 

Další informace najdete na produktové stránce nového podtlakového dávkovače. 

Viz také oficiální webové stránky veletrhu Gas Show 2012: http://gasshow.pl/edycja2012/. 

Související fotografie a videa najdete v tiskové místnosti na webu www.OchranaMotoru.cz. 
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