Končí doba dieselová,
je tu LNG!

V osobní dopravě je ekologie velké téma v podobě e-mobility, CNG a
vodíku. Nákladní doprava zaostává. Emise z ní jsou při tom obrovské!
Množství emisí CO2 ze silniční nákladní dopravy od roku 1990 prudce rostlo!
Nákladní silniční doprava: emise CO2
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Emise z nákladní silniční dopravy jsou historicky poprvé řešeny na
úrovni EU i jednotlivých členských států

Emisní normy Evropské komise

Emisní kvóty pro distributory paliv

Obchod s emisemi CO2 v dopravě

výrobci nákladních vozů

distributoři paliv

dopravci

cíle definované v r. 2019 pro
emise CO2 nových vozů:
-15% do 2025
-30% do 2030
oproti roku 2019

Zákon o ochraně ovzduší:

snížení emisí skleníkových plynů o

platnost od r. 2021 ve formě
úhrady za vypuštěnou tunu
CO2

6 % od roku 2020 na jednotku

r. 2021

10 EUR

energie v palivu oproti portfoliu

r. 2022

20 EUR

motorové nafty a benzinu

r. 2025

35 EUR
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ČR se zavázala ke splnění ambiciózních cílů v oblasti snižování emisí.
Nákladní doprava bude muset přispět. LNG je jediná alternativa!

LNG je jediným alternativním palivem, které přináší
dlouhodobě ověřenou technologii splňující nároky
regionální i mezinárodní silniční nákladní dopravy.

Pařížská dohoda

DIESEL

CNG

ELEKTŘINA

VODÍK

V rámci Pařížské dohody se ČR
zavázala snížit do roku 2030
emise CO2 o nejméně 40 % ve
srovnání s rokem 1990.
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V Evropě je LNG již běžnou součástí nákladní dopravy. Velké nadnárodní
společnosti zaměřené na udržitelnost LNG dávno využívají!
Okolo 7 000 nákladních vozů na LNG využívá k
přepravě zboží celá řada renomovaných společností

280 000 nákladních
vozů v roce 2030
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Počet čerpacích stanic LNG se zvyšuje rychlostí 2 nových stanic týdně!
V Evropě je více než 230 LNG stanic,
k lídrům patří Itálie, Španělsko a Francie

3 600 čerpacích stanic
LNG v roce 2030

aktuální mapa LNG stanic dostupná na ngva.eu
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V Evropě také ví, že startu LNG je potřeba na začátku pomoci. Proto
v řadě zemí velmi dobře funguje systém podpory!

výstavba stanic

podpora z evropského
nástroje Connecting
Europe Facility

pořízení vozidel na LNG

provoz vozidel na LNG

národní podpora ve výši

osvobození či úlevy

až 20 tisíc EUR na 1 vozidlo

na mýtném v Německu

v Itálii, Německu či Polsku

osvobození či úlevy

dotace na pořízení až 36

nových vozů na LNG

na silniční dani
přímá dotace na nákup

provoz vozidel a
výstavba stanic

nižší spotřební daň z
plynu
podpora ze
strukturálních
fondů EU

1 kg LNG
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LNG je ekologické a ekonomické řešení nákladní dopravy!

LNG je plnohodnotnou alternativou dieselu.
Dojezd i délka tankování jsou srovnatelné!

LNG má v porovnání s naftou
výrazně nižší emise!
Nižší emise až o…

20 %
CO2

100 %
oxidy síry

Snížení hlučnosti při provozu vozů až o 9 dB

90 %
oxidy dusíku

99 %
pevné částice

Dojezd na jednu nádrž až 1500 km

Nižší náklady na pohonné hmoty o více než 20 %
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GasNet je největší distributor zemního plynu v ČR s dlouholetou
tradicí a zkušeností. Jsme odpovědní a myslíme na budoucnost!
Staráme se o 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech
regionech České republiky kromě Prahy a
Jihočeského kraje.

Udržitelnost a společenská odpovědnost
jsou v srdci našeho podnikání.

GasNet

Zajišťujeme spolehlivé a bezpečné dodávky
zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků.
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Věříme v budoucnost zemního plynu, proto jsme se přihlásili k výzvě
v oblasti LNG.

Síť čerpacích stanic LNG
• Přihlásili jsme se k dotační výzvě na
výstavbu čerpacích stanic LNG v letech
2021 – 2022.
• Vedle veřejných stanic poskytneme
služby pro individuální investory.

Důležitá je dostupnost paliva
• Dovoz LNG do ČR je třeba mít pod 100%
kontrolou.

• Jsme technologickým lídrem: zastřešujeme
metodiku pro výstavbu i bezpečnost
provozu stanic LNG.
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Spolu s odborníky publikujeme první českou ucelenou studii o LNG
a jeho využití v dopravě
Přinášíme komplexní informace
• infrastruktura LNG technologie
• možné způsoby využití LNG
• strategické a právní dokumenty
• bezpečnost výstavby a konstrukce LNG stanic
• využití LNG v oblasti dopravy
• LNG cesta do ČR
Sestavil kolektiv autorů pod vedením
výzkumného centra AdMaS na Fakultě stavební
VUT v Brně za podpory Technologické agentury
České republiky
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WWW.LNG.CZ

Název prezentace · DD měsíc RRRR
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Praktický test LNG vozů GasNet zajistí i pro Vás!
Zajistíme
• Kompletní realizaci stanice
• Bezpečnostní vybavení
• Školení obsluhy

Kryogenní ISO kontejner 40“

• Dodávku LNG 5 000 – 14 000 kg

Servisní zařízení
využívá se pro odčerpání a
dočerpání LNG z nádrže při
opravě nákladního vozidla
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Vozy na LNG jsou v nabídce významných výrobců už dnes!
Technologie zážehového motoru spaluje výhradně LNG.
SCANIA R 410 LNG

IVECO S-WAY NP

objem 12,7 l – 410 hp – 303 kW při 1.900 ot./min.

objem 12,9 l – 460 hp – 338 kW při 1 900 ot./min.
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Vozy na LNG jsou v nabídce významných výrobců už dnes!
Technologie vznětového motoru spaluje 95 % LNG a 5 % nafty, která
funguje jako nosič zápalné směsi.
VOLVO FH LNG
objem 12,8 l – 460 hp – 338 kW při 1.700 ot./min.
– 420 hp – 309 kW při 1.700 ot./min.
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LNG přináší úsporu provozních nákladů
Porovnání nákladů Diesel X LNG dle tuzemských i zahraničních testů

LNG

DIESEL

Roční nájezd

120 000 km

120 000 km

Spotřeba paliva na 100 km

30 l

26 kg

Cena paliva bez DPH

1,03 EUR

0,80 EUR

Roční náklady na palivo včetně AdBlue

37 664 EUR

24 984 EUR

2 990 EUR

4 580 EUR

Odhadované roční servisní náklady
Celková roční úspora nákladů

10 390 EUR
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Čerpací stanice na LNG umožňují komfortní plnění
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Stanice LNG je samoobslužná a bezpečná!
Rychlost tankování LNG srovnatelná s tankováním nafty
celková doba 5-7 minut

LNG čerpací stanice
s jedním výdejním stojanem obslouží

Spolehlivá a bezpečná technologie, která nepracuje
s vysokými provozními tlaky,
při použití předepsaných ochranných pomůcek
je riziko minimální

nejméně 6 nákladních vozidel
za 1 hodinu.

(ochrana očí, oblečení zakrývající kůži a kryogenní rukavice)

Osobní školení řidičů na stanici s praktickým vyzkoušením
tankování, certifikát o proškolení
Platba LNG tankovací kartou, do budoucna akceptace
mezinárodních tankovacích karet
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Děkujeme našim významným partnerům!
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Rádi zpracujeme Vaši individuální kalkulaci úspor s LNG!
Obraťte se na nás pro více informací!

Milan Martinka
t: +420 606 242 717
e: info@lng.cz

Lenka Písková
t: +420 739 535 496
e: info@lng.cz
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