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Mezinárodní veletrh GasShow Autoservice & Expo 2016 

Varšava, výstaviště EXPO XXI – 8. až 9. dubna 2016 

Na varšavském výstavišti Expo XXI proběhl už sedmý ročník úspěšného veletrhu GasShow, zaměřeného na 
využívání ropného a zemního plynu. Prestižní přehlídky se i letos, vedle řady soukromých návštěvníků z České 
republiky, zúčastnilo i několik českých firem. 

Letošního ročníku se zúčastnilo okolo 100 vystavovatelů z deseti různých zemí. Zatímco pátek byl určen spíše 
korporátním návštěvníkům, v sobotu akce přilákala i širokou veřejnost. Přes avizovanou neúčast několika 
velkých prodejců, kteří na letošek oznámili snížení nákladů na propagaci (Lovato, Landi Renzo, STAG), na 
atraktivitě veletrhu se to nijak neprojevilo. V areálu výstaviště panovala velice rušná atmosféra. 

Mezi mnoha vystavovateli z řady evropských i vzdálenějších zemí bylo možné zaznamenat rovněž několik 
českých firem. Vedle již tradičního zastoupení české divize Flashlube (společně s evropskou centrálou) se na 
veletrhu prezentovala také například společnost HL Propan nebo výrobce svíček BRISK Tábor. Letošní ročník 
GasShow zaznamenal také zvýšený zájem o problematiku LPG a CNG u distributorů, výrobců a návštěvníků 
z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Lotyšska nebo Turecka, kde LPG/CNG trhy posilují. 

Těžiště expozice tvořily prezentace různých evropských výrobců a distributorů pohonných plynů LPG, CNG 
a LNG. Bylo také možné navštívit stánky prodejců automobilů továrně vyráběných pro pohon na plyn, stánky 
projektantů a dodavatelů vybavení čerpacích stanic LPG/CNG, prezentace společností zaměřených na 
skladování a přepravu plynu, a přítomni byli také různí výrobci a distributoři pro systémy LPG, LNG a CNG – od 
vstřikovačů, přes regulátory, řídicí jednotky a další příslušenství, výrobu nádrží, zásobníků apod. Významnou 
skupinou vystavovatelů byly společnosti dodávající komplexní vybavení pro servisy. 

Stejně jako v předešlých letech, byl i letos hlavním partnerem veletrhu australský výrobce značkových 
motorových aditiv Flashlube. Jeho celosvětově ceněná motorová aditiva zlepšují jízdní vlastnosti a účinně 
snižují výdaje na provoz vozidla. 

Součásti veletrhu GasShow byly také v letošním roce nejrůznější odborné semináře, spojené s diskuzí. Řečníci 
otevřeně hovořili i o různých limitech LPG a CNG systémů. Připomínali ovšem výhody plynového pohonu. 
Zároveň vysvětlovali, jak jsou LPG/CNG systémy průběžně dolaďovány, aby dosáhly co nejspolehlivějšího 
provozu a zůstávaly tak plně konkurenční vedle jiných motorových paliv. 

Stejně jako v roce 2015, byl i letos program veletrhu rozšířen o souběžné pořádání veletrhu AutoserviceExpo.  

Další informace 

Informace o historii motorových aditiv a účinnosti aditiva Flashlube najdete na oficiálním produktovém webu 
www.Flashlube.cz.  

Základní souhrn informací o provozu vozidel s pohonem na LPG, CNG, LNG, bioplyn a metan najdete na webu 
www.SlapniNaPlyn.cz.   

Video z letošního ročníku GasShow je zde: https://youtu.be/C0M6uCJZVj4   

Fotografie z letošního veletrhu najdete k volnému použití na adrese  
www.ochranamotoru.cz/stahni/2016-gasshow-foto.zip  


