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Prestavby vozidel na pohon LPG & CNG

Informace, ceny

Přestavby a servis vozidel na pohon Přestavby a servis vozidel na pohon Přestavby a servis vozidel na pohon LPG

Výrazné snížení nákladů na pohonné hmoty až o 50% oproti benzinu   Rychlá návratnost investice do přestavby motoru Vyšší oktanové číslo  dojde 
ke 100% spálení směsi Lepší emise motoru vozidla   Lepší antidetonační vlastnosti   Zplodiny bez olova a karcinogenních látek V y š š í 

životnost motorového oleje   Tichý chod motoru   Dostatečná síť čerpacích stanic LPG v ČR lepší kondice svíček, pístů a ventilů z hlediska 

usazování karbonu Firemní vozidla LPG jsou osvobozena od silniční daně Riziko výbuchu při nehodě je již nižší než u benzinu
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     FlashLube - podtlakové           1 990,-

Rozdělovník pro FL, pro 4 válec                           390,-
Flash Lube originál 1L LPG,CNG                           520,-
Hodinová sazba / opravy LPG         390,-

Příslušenství:

Ceník přestaveb:

Sekvenční vstřikování 3 válec  od 19 900,-
Sekvenční vstřikování 4 válec  od 19 900,-
Sekvenční vstřikování 6 válec  na dotaz,-
Sekvenční vstřikování 8 válec

Systém LOVATO – italský výrobce:

na dotaz,-

CNG


