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Wystawcy, miłośnicy gazu i zielonej energii mieli pełny przegląd rynku, w tym najnowszych instalacji gazowych VI generacji (wtrysk gazu  
w fazie ciekłej), komponentów takich jak zbiorniki, reduktory czy wtryskiwacze, a także ofertę przewodów paliwowych. 

Podczas targów można było z bliska przyjrzeć się wystawionym pojazdom: samochodom dostawczym IVECO, autobusom MAN, ciągnikom 
siodłowym ze zbiornikami LNG (CRYOGAS czy DUON). Chętni mogli zajrzeć na stoiska z narzędziami czy świecami do gazu (BRISK, ISKRA), albo 
odwiedzić stoiska dystrybutorów gazu, olejów, sprężarek czy też lubryfikantów. 

Gasshow 2016relacja

ZAKOŃCZONE W 9 KWIETNIA TARGI GASSHOW, KTÓRE CYKLICZNE ODBYWAJĄ SIĘ W CENTRUM WYSTAWIENNICZYM EXPO XXI, 
SKUPIAJĄ WYSTAWCÓW NIE TYLKO Z EUROPY I SĄ W CAŁOŚCI DEDYKOWANE RYNKOWI GAZOWEMU. 

Z szerokiej oferty przedstawionych pod-
czas Gasshow propozycji rynkowych warto 
wymienić m.in.:

System Gfi obsługujący trudne gazowo 
silniki FSI, TFSI czy GDI – oferowany przez 
firmę AUTOGAZ HOLANDIA Józef Dudzian-
iec z Węgrzca. W tym roku będzie ona jed-
nym z niewielu rynkowych przedstawicieli 
posiadających autoryzację holenderskiej 
firmy Vialle, producenta jednej z najlepszych 
instalacji gazowych na rynku.  

Ponadto Autogaz Holandia podejmuje się 
trudnych konwersji gazowych dla silników 
wielocylindrowych, turbodoładowanych czy 
też o dużych mocach (Subaru, Audi, Porsche, 
Jaguar, Mercedes-Benz, itp.). Wśród poka-
zanych nowości był system icom JTG oraz Liquid 
Si. Dodatkowo stoisko uświetniła obecność 
Przemysława Salety – mistrza świata w kick-
boxingu i prowadzącego serię programów  
w „National Geographic”.

Firma DIGITECH z Białegostoku skupiła się w tym roku na instalacjach 
sekwencyjnego wtrysku gazu w fazie ciekłej do silników z pośrednim 
i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Głównie są to to instalacje V gen-
eracji do silników z pośrednim wtryskiem benzyny – DGI LM oraz 
najnowocześniejsze systemy VI generacji do silników z bezpośrednim 
wtryskiem, tj.  wtrysk ciekłego autogazu do komory spalania DGI LCC. 
Na stoisku firma pokazała dwa zagazowane modele aut: Volkswagen 
2.0 CC oraz Audi V10TFSI. Instalacje są bardzo starannie wykonane, 
choć nadal trwają ich testy w trudnych do konwersji modelach jak Audi 
TFSI.

Inna białostocka firma – LPG TECH pojawiła się na targach z ofertą 
sterowników TECH. 

To silna marka, która ma bardzo dobre instalacje, w tym  
z wtryskiem bezpośrednim w fazie ciekłej (Volkswagen FSI  
w fazie testów). Flagowym modelem są wtryskiwacze TECH-Dragon.  
Innowacyjne są także sterowniki TECH One, TECH 200 czy TECH 320 
OBD. Ważnymi produktami w ofercie są też TECH-Dragon Silver/
Gold – listwa wtryskowa gazu w fazie lotnej, czy też wtryskiwac-
ze gazu TECH Dragon Solo Silver/Gold. Nowością białostockiego 
producenta były zaprezentowane przewody termoplastyczne 
wytrzymujące ciśnienie 200 barów – idealny zamiennik trady-
cyjnych przewodów miedzianych.

Włoska firma ROMANO AUTOGAS pokazała instalacje AntonioE oraz 
Antonio8. 

To bardzo nowatorskie i kompletne  instalacje w dobrej cenie, 
które są bardzo chętnie montowane przez polskie serwisy gazowe 
w autach popularnych i budżetowych. Firma Romano Autogas 
uzyskała niezbędne atesty i certyfikaty międzynarodowe UNI EN 
ISO 9001:2000. W Warszawie producent pokazał gotowy system 
przeznaczony dla 3-cylindrowej Skody City. Firma zapewnia, że 
kolejne wersje nowatorskich instalacji Romano znajda się w OEM-
owym montażu Skody. Warto dodać, że Romano to także reduktory 

(bardzo trwałe) RIS New, RIS HD, zawory gazu REG 001 i emulatory 
gazu RELC/uni czy ROM124.

VIALLE Autogas Systems z Holandii to znany producent instalacji  
i gazowych, z najbardziej znaną z nich – Vialle LPi. Firma posiada 
certyfikat ISO 9001, a w Polsce jest reprezentowana m.in. przez 
LTA POLONIA Monika Wojtala z Kielc, która to firma posiada w ofer-
cie np. system LPdi – Liquid Propane Direct Injection czy też LPfi –  
Liquid Propane Flex Injection. Warto dodać, że montaż systemu  
Liquid Si jest dopuszczony tylko ze zbiornikami firmy STAKO, a jego  
cena dla silnika 4 cylindrowego to około 4900 zł.
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Kolejnym przedstawicielem Białegostoku była firma EUROPEGAS, która zajmuje się projektowaniem i produkcją elektroniki oraz mechani-
ki do instalacji gazowych LPG/CNG. Hitem w ofercie tego producenta są sterowniki EG Basico, EG Avance i EG Superior. Cenione są też reduk-
tory EG Premio, EG Supremo. Uzupełnieniem produkcji są wtryskiwacze i filtry fazy lotnej. 

Jak nam powiedział Pan Grzegorz Sienkiewicz, kierownik działu marketingu, firma ma swoich dystrybutorów w wielu krajach: w Grecji, Rosji, 
Kazachstanie, Tajlandii, Kambodży, na Ukrainie, a także w Stanach Zjednoczonych. 

Z nowości – prawdopodobnie hitem będzie instalacja specjalnie dedykowana do SsangYong Tivoli 1,6L, której testy nadal trwają. 

Niemcy mieli swojego przedstawiciela w znanej również na naszym rynku firmie ERC ADDITIV, która jest producentem wysokiej jakości dodatków do 
paliw dla przemysłu samochodowego oraz pionierem w zakresie rozwoju i testów dodatków do LPG-DI,  tzn. samochodów z bezpośrednim wtryskiem. 

Właśnie takiego typu auto ERC pokazało a swoim stoisku – w tym roku był to Hyundai i40 z 2-litrowym silnikiem, pokazany po przejechaniu 
testowych 150 tys. km. Ostatnie badanie zostało przeprowadzone po 50 tys. km przez niezależne centrum badawcze  z Berlina: IAV-Automotive 
Engineering Testing Center, które potwierdziło niezmienione właściwości wtryskiwaczy oraz doskonałą kondycję zaworów. Kolejny test będzie 
miał miejsce w najbliższych tygodniach.  

Oferowane przez ERC produkty ograniczają zużycie mechanizmów silnika, optymalizują spalanie i zużycie paliwa. Dla samochodów zasilanych 
gazem LPG/ CNG firma zaprezentowała lubryfikatory chroniące zawory np. GasLube-Premium oraz GasLube Spezial. Testy przeprowadzono  
w aucie Kia cee'd na dystansie 120 tys. km w kooperacji z TUV Nord i DEKRA. Wyniki były doskonałe: Kia z zastosowanymi dodatkami ERC miała 
czyste zawory i niewypalone przylgnie zaworowe - jednym słowem obraz taki, jak w przypadku benzyny.

Większość serwisów gazowych zaleca stosowanie lubryfikatorów 
do silników trudnych do zagazowania, jak np. Ford, Nissan, Honda czy 
Subaru.

Konkurencję Niemcom robi australijska firma FLASHLUBE, która jak 
co roku – również i teraz była głównym sponsorem targów. Flashlube 
to jeden z najbardziej znanych producentów dodatków i lubryfika-
torów do paliw. W Warszawie Australijczycy pokazali Valve Saver 
Fluid + zestaw  Valve Saver Kit. 

Firma, jako pierwsza na świecie, otrzymała certyfikat TUV na za-
pobieganie zjawisku VSR w testach drogowych. Poza tym, Flashlube 
pokazał też zestaw Electronic Valve Saver Kit 2. To najnowszy produkt, 
który ma służyć zminimalizowaniu zjawiska cofania się gniazda za-
worów silnika (w skrócie VSR) w samochodach z instalacją LPG lub 
CNG.

Producentów butli reprezentowała m.in. firma HEXAGON RAGASCO 
AS z Norwegii, która jest światowym liderem w produkcji zbiorników 
kompozytowych. 

„Butle kompozytowe są bezpieczne, lżejsze od tradycyjnych stalowych 
oraz co ważne – są lekkie” – powiedziała Pani Edyta Filipowska-Ras,  
Sales Manager, Central and  Eastern Europe, która nie miała problemu 

z podniesieniem zbiornika. Jak widać na zdjęciu, kolejną zaletą jest 
możliwość zobaczenia poziomu gazu w zbiorniku – w przypadku butli 
z stalowych trzeba wykorzystywać mierniki (manometry).  A kiedy trafi 
do Polski, zastępując tradycyjne stalowe zbiorniki? Cóż, nieprędko...

Niemiecki XPERION ENERGY & ENVIRONMENT to firma z grupy 
Avanco, ustalająca nowe standardy w grupie energetyki i ochrony 
środowiska z wykorzystaniem lekkich materiałów kompozytowych. 
Głównym zainteresowaniem firmy jest produkcja części z lekkich 
materiałów kompozytowych używanych do  technice gazowej, do 
przetwórstwa, transportu i magazynowania energii. Specjalnością 
xperion są  kompozytowe zbiorniki CNG IV generacji: Xstore CNG 
(do  ciężarówek, autobusów oraz do przewożenia gazu ziemnego). 

Zbiorniki były prezentowane na stoisku "STREFY METANU" łącznie 
ze sprężarkami COLTRI, ASF, aparaturą do dystrybucji gazu CRYO-
GAS czy olejami MOTUL.

MOTUL to rodzinna firma, której przedstawicielem w Polsce jest 
MOTUL Deutschland GmbH, odpowiedzialny również za rozwój 
marki oraz dystrybucję produktów na rynkach północnej, cen-
tralnej, wschodniej oraz południowej Europy. Wśród topowych 
produktów tej marki znajdziemy oleje Fuel Economy Tekma Optima 
SAE 5W-30, Low SAPS Tekma Ultina+ SAE 5W-30  czy dedykowane 
oleje do gazu Specific 5W-40.

MAK LPG Germany to dostawca i producent komponentów stoso-
wanych w technice gazowej. 

Firma specjalizuje się  w produkcji węży termoplastycznych, coraz 
częściej zastępujących drogie rurki miedziane. Na swoim stoisku 
w centrum EXPO XXI, MAK zaprezentował nowości YAPI Group 
Germany: MAK Flex, MAK Filter, MUTLU oraz Speedol (oleje samo-
chodowe znane na rynku niemieckim, sprzedawane także w Turcji 
i w Polsce)

Jako ciekawostkę warto podać prezentację bolidu WUT Racing 
będącego pracą dyplomową kilku zespołów przyszłych inżynierów 
z Politechniki Warszawskiej. Jak nam powiedział Pan Jakub Ochnio, 
team leader – w projekcie, który jest ciągle rozwijany pomagają 
sponsorzy, miedzy innymi Kongsberg Automotive, MOTUL, Orlen czy  
Arrinera.

Reasumując: w porównaniu do lat ubiegłych, pojawiło się znacznie 
mniej wystawców a przed centrum wystawienniczym stało o wiele 
mniej pojazdów i urządzeń ekspozycyjnych.  

Widać też było znacznie mniejszą ilość gości odwiedzających targi.
Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowe wahnięcie spowodowane 

bieżącymi problemami na rynku gazu i że za rok będziemy mogli  
nadal wymieniać się doświadczeniami oraz prezentować swój 
dorobek podczas targów gazowych. 

Źródło: autoflesz.pl, Czas Na Gaz!
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