
Nasadenie vozidiel na LNG uľahčuje i infraštruktúra. 
V blízkej budúcnosti totiž majú na Slovensku vzniknúť tri 
nové miesta pre tankovanie.

Pri dnešnom odovzdávaní sa stretli i zástupcovia 
spoločností SPP a DANUBE LNG. „V posledných 
mesiacoch zaznamenávame veľký nárast dopytu po 
vozidlách na zemný plyn a tým i po čerpacích staniciach. 
Som preto rád, že našim zákazníkom ponúkneme 
v blízkej budúcnosti tri čerpacie stanice na tých 
najvyťaženejších trasách. Na diaľnici D2 môžu zákazníci 
čerpať zemný plyn na odpočívadle Sekule, druhé 
miesto bude na diaľnici D1 v trase Bratislava – Žilina na 
odpočívadle Zeleneč, a posledná bude na východnom 
Slovensku, na odpočívadle Levoča. Všetky stanice budú 
dostupné z obidvoch smerov,“ hovorí Peter Mozolák, 
projektový manažér SPP.

Plynové motory sú obecne tichšie ako dieselové motory 
a preto sú vhodné pre mestské prostredie. Nový 13-litrový 

plynový motor s výkonom 410 koní umožňuje znížiť emisie až o 90 percent 
v porovnaní s bežnou vznetovou jednotkou. Jeho priemerná spotreba 
23,46 kg/100 km a jeho priemerný dojazd 1100 kilometrov robí z ťahača 
atraktívne vozidlo.

Naša spoločnosť BOSTA, s.r.o. je jedným z popredných dodávateľov dopravných 
služieb na Slovensku už viac ako 14 rokov. História sa začala písať už v roku 
1995, kedy terajší konateľ Stanislav Boušek začal podnikať v doprave. 

Dôverujú nám renomované spoločnosti, ktoré s nami spolupracujú na 
základe našej spoľahlivosti, rýchlosti a presnosti. Zameriavame sa na 
cestnú prepravu tovaru v rámci EÚ, špecializujeme sa na prepravu tovaru 
výmennými nadstavbami, tzv. „swap body“, prepravu veľkoobjemovými 
návesmi a prepravu nebezpečného tovaru v súlade s ADR, mimo cisterien.

Na zníženie nákladov a optimalizáciu prepráv využívame vlastný servis, čím 
sme znížili dobu prestojov a spružnili opravy našich vozidiel. Ponúkame 
to, čo by mali ponúkať dnes už všetci, ak chcú obstáť na dopravnom trhu. 
Kvalitu a profesionalitu poskytovaných služieb dokážeme zabezpečiť 
vyškolenými pracovníkmi, ktorí dokážu pružne reagovať na zmeny 
v požiadavkách zákazníkov.
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EKO LNG KAMIÓNY 
NA SLOVENSKU JE UŽ 
HOTOVÁ REALITA!

Tlačová správa

Bratislavská dopravná spoločnosť BOSTA si dnes 

7. 5. 2019 u dealera v Senci kúpila a prevzala svoje 

prvé dva ťahače SCANIA LNG R 410. 

BOSTAtransportBOSTAtransport www.bosta.sk

Niekoľkomesačné prípravy a sny sa stali skutočnosťou 

a spoločnosť sa vrhla do riskantného plánu, avšak je 

presvedčená, že robí správnu vec pre ekológiu a životné 

prostredie. Ciele EÚ je znížiť emisie skleníkových plynov 

v porovnaní s rokom 1990 o 20 % a zvýšiť podiel energie 

z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie 

na 20 %. „Pokiaľ chcete používať ekologické riešenie tu 

a teraz, je najlepším riešením práve CNG/LNG. Na vodík 

alebo lepšie akumulátory pre elektrické vozidlá si ešte pár 

rokov musíme počkať,“ hovorí Stanislav Boušek, riaditeľ 

spoločnosti BOSTA.

SKVAPALNENÝ ZEMNÝ PLYN ALEBO LNG JE ZEMNÝ PLYN, KTORÝ BOL 

PREMENENÝ NA KVAPALNÚ FORMU KVÔLI UĽAHČENIU SKLADOVANIA 

ALEBO PREPRAVY CHLADENÍM ZEMNÉHO PLYNU NA PRIBLIŽNE -162 ° C. 

POTOM SA USKLADŇUJE PRI ATMOSFÉRICKOM TLAKU. JE TO EKOLOGICKÉ 

PALIVO. VYVÍJA OVEĽA MENEJ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK DO OVZDUŠIA 

POČAS SPAĽOVANIA AKO UHLIE, ROPA ALEBO INÉ ŤAŽENÉ PALIVÁ. 

SKVAPALNENÝ ZEMNÝ PLYN ZABERÁ ASI ŠESŤ STOTINU OBJEMU 

ZEMNÉHO PLYNU V PLYNNOM STAVE. JE BEZ ZÁPACHU, BEZFAREBNÝ, 

NETOXICKÝ A NEKOROZÍVNY.


