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Ohlédnutí za březnovým GasShow 2014 

I letošní ročník předního oborového veletrhu GasShow zdůrazňoval  

výhody pohonu na plyn a ekonomické výhody aditiv do LPG a CNG 

31. 3. 2014 – Začátkem března 2014 proběhl na varšavském výstavišti EXPO další ročník každoročního svátku 
příznivců pohonu na LPG, CNG a LNG. Rostoucí zájem o problematiku levnějšího provozu vozidel se už několik 
let odráží v rostoucím zájmu o veletrh. A letošek nebyl výjimkou. Pokud jste na letošním veletrhu z nějakého 
důvodu chyběli, připravili jsme pro vás krátké shrnutí toho nejdůležitějšího, co bylo ve Varšavě k vidění. 

GasShow potvrdil svou pověst největšího oborového mezinárodního veletrhu v Evropě. Vystavovatelé si dali 
záležet, aby návštěvníky zaujali výstavní expozicí, doprovodnými akcemi i hezkými hosteskami. Letos veletrh 
navštívilo šest a půl tisíce návštěvníků. Bylo co k vidění, protože akce se zúčastnilo 175 vystavovatelů z celého 
světa. Byli mezi nimi výrobci vozidel (například Fiat, Iveco, Mercedes, Opel) i jednotlivých automobilových 
součástí a komponent, výrobci aditiv a samozřejmě i různí distributoři plynu. 

Diesel Gas – Naftová vozidla s přístřikem na LPG a CNG 

Podobně jako v předešlých ročnících, parkoviště před výstavní halou zabraly pro svou prezentaci vozy 
s pohonem kombinujícím naftu a plyn. Donedávna nemyslitelná kombinace prodělala za poměrně krátké 
období velký rozvoj. O vývoj vpřed se čím dál více začínají starat i významní hráči na trhu. Například společnost 
Stag s upravenou Toyotou Hilux, vybavenou dieselovým motorem a přístřikem LPG, najezdila přes 100 000. 
Plynový systém byl také nainstalován v robustním voze MAN TGA. O vozech Diesel Gas se stále častěji hovoří 
i v České republice a bude zajímavé tyto trendy dále sledovat. 

Přístřik LPG/CNG má u dieselových vozidel význam především u automobilů s vyšší spotřebou, dejme tomu od 
15 litrů na 100 km. Úspora pohonných hmot pak činní asi 30%. V praxi to znamená, že nainstalovaný přístřik 
LPG/CNG dopravcům prakticky ušetří veškeré investice, které vynakládají na řidiče. U traktoru bez turba je 
úspora ještě větší – asi 50%.  

LPG, CNG, LNG uvnitř haly Expo 

Tradiční zkapalněný ropný plyn LPG získal v posledních letech velkého konkurenta v podobě stlačeného 
zemního plynu CNG. Tento typ paliva má sice jisté limity – zřejmě největším je zatím nevelká síť čerpacích stanic 
– ale vzhledem k tomu, že za CNG stojí velcí distributoři plynu, počet čerpacích stanic i v České republice 
potěšeně roste a s propagací CNG se zřejmě opakovaně setkal každý z nás.  

Na GasShow byly k vidění nádrže na CNG, řídicí i vstřikovací jednotky. Zajímavé byly kompresory a CNG 
tankovací stanice. Opět bylo možné pozorovat celou řadu vylepšení. Velké naděje upírají prodejci i do 
zkapalněného zemního plynu LNG. Ten je však v českých podmínkách zatím jen hudbou budoucnosti.  

Vystavovatelé z oblasti LPG samozřejmě nezaháleli. Představili se především výrobci a provozovatelé LPG 
čerpacích stanic, ale také například výrobci LPG nádrží.  

Význam aditiv si vyžádal celou samostatnou sekci 

V sektoru motorových aditiv vystavovalo svou nabídku hned několik výrobců aditiv do LPG, CNG, LNG. Jak 
z hlediska tradice, tak i z hlediska kvality však veletrh ovládla aditiva Flashlube. Tradice je jasně měřitelná, byť 
pro spotřebitele samozřejmě většinou není klíčovým prvkem v rozhodování. V případě vysoké účinnosti aditiv 
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Flashlube (založeno 1979) je však pomyslnou třešničkou na dortu. Díky kombinaci kvality a stálosti jsou aditiva 
Flashlube celosvětově nejpopulárnější aditiva do vozidel s pohonem na plyn. 

Kdo by se ale před lety nadál, že aditiva budou samostatnou kategorií takových významných veletrhů, jakými je 
právě GasShow. Wolfgang Kluener, který stojí za vynálezem nejúspěšnějších aditiv Flashlube, by si to určitě 
nemyslel. Jeho portrét nicméně i letos visel na mnoha místech veletrhu a byl tak prakticky jakýmsi neoficiálním 
maskotem celé události. 

Vysoká kvalita a bezpečnost aditiv Flashlube je doložena mnoha testy i zkušenostmi. Oproti konkurenci je také 
možné je prodávat v průsvitném obalu. Sluneční záření účinnost aditiva Flashlube nijak nezmenší. Značka 
Flashlube získala i letos zasloužené prestižní ocenění INPRO 2014 pro nejlepší produkty z oblasti motorových 
aditiv. 


