PREVÁDZKOVANIE VOZIDEL
NA LNG POHON V CESTNEJ
NÁKLADNEJ DOPRAVE

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI BOSTA
Spoločnosť pôsobí viac ako 26 rokov na Slovenskom trhu a momentálne disponuje 45 jazdnými súpravami.
Prepravu tovaru realizujeme:
•
•
•
•

výmennými nadstavbami tzv. „swap body“,
veľkoobjem ovým i návesm i (kl asickým i a m ega),
prepravujem e aj nebezpečný tovaru v súl ade s Dohodou ADR, okrem cisterien,
tiež vykonávam e prepravu sypkých m ateriál ov návesm i s posuvnou podl ahou.

Ponúkame komplexnú starostlivosť:
•
•
•
•

odborné konzul tácie v obl asti cestnej nákl adnej dopravy,
vypracovanie cenových ponúk na prepravu, obstaranie, zabezpečenie a real izáciu prepráv podľa
kritérií kl ientov,
špedičné sl užby,
servis nákl adných vozidiel .

ÚČEL FIRMY
NAŠIM ZÁKAZNÍKOM POMÁHAME EFEKTÍVNE A EKOLOGICKY PREPRAVOVAŤ ICH TOVAR.

PRODUKT FIRMY
PROFESIONÁLNE A NAČAS DORUČENÝ TOVAR NA ZÁKLADE ZMLUVNÝCH A PLATOBNÝCH PODMIENOK.

ČO JE TO ALTERNATÍVNE PALIVO LNG?
Poznáme niekoľko druhov alternatívnych plynných palív:

a) SKVAPALNENÝ ROPNÝ PLYN (LPG): ide o nízko stlačený skvapalnený
zložený z jedného alebo viacerých uhľovodíkov, ktorý obsahujúce
propán, propén, bután,
izoméry butánu.
V našich podmienkach ide
zmes propán-butánu podľa STN 65 6482. V
nákladnej doprave sa
nepoužíva.

(ropný) plyn
najmä
spravidla o
ako pohon

b) STLAČENÝ ZEMNÝ PLYN (CNG): ide o stlačený (zemný) plyn zložený zo zemného
plynu s vysokým obsahom metánu.
c) SKVAPALNENÝ ZEMNÝ PLYN (LNG): ide o skvapalnený (zemný) plyn zložený zo
zemného plynu s vysokým obsahom metánu, kde dochádza k prudkému
podchladeniu (na 161°C), čím sa menní skupenstvo z plynného na kvapalné. V takom
stave má šesťsto krát menší objem
ako v plynnom skupenstve. Zemný plyn sa skvapalňuje
pred jeho prepravou po mori tankermi a pri
skladovaní v skladovacích termináloch.

ĎALŠIE ALTERNATÍVNE PALIVÁ
d) elektrická energia
e) vodík
f) biopalivá (napr. rastlinné oleje)
g) syntetické a parafinické palivá

SKVAPALNENÝ ZEMNÝ PLYN (LNG)
Spolu so STLAČENÝM ZEMNÝM PLYNOM (CNG) patrí k najvyužívanejším
alternatívnym palivám v cestnej nákladnej doprave.
Výhody LNG:
EKONOMIKA PREVÁDZKY:
- cena CNG = 1,149€/kg s DPH (SK)

- cena LNG = 1,0452 €/kg s DPH (AT)
- dojazd CNG (500-550 km)
- dojazd LNG (podľa typu vozidla a priem. spotreby 1200-1700 km)

SKVAPALNENÝ ZEMNÝ PLYN (LNG)
EKONOMIKA PREVÁDZKY:
- spotreba náves. súpravy na LNG pohon 18,50 - 24 kg/100 km (podľa
tonáže vozidla)
- 50% výška dane z motorových vozidiel
- 0,-€/km za mýto na nemeckých diaľniciach min. do 31.12.2023
- úspora nákladov za ad-blue (močovinu)

- konštrukčne jednoduchší zážihový motor s menšou mierou kazovosti

SKVAPALNENÝ ZEMNÝ PLYN (LNG)
EKOLÓGIA:
V porovnaní s naftou produkuje motor na LNG pohon v výfukových plynoch:
- až 15-20% menej CO2
- zníženie skleníkových plynov až o 15% (Dánsky dopravný výskum)

- o 95% menej pevných častíc
- o 25-70% menej oxidu dusného
- nižšia hlučnosť LNG vozidiel

- nižšia environmentálna záťaž pri spracovaní zemného plynu a jeho transformácie
na LNG

SKVAPALNENÝ ZEMNÝ PLYN (LNG)
BEZPEČNOSŤ:
V prípade úniku LNG nie je možné znečistiť vodu alebo pôdu, nakoľko sa
uniknutý skvapalnený zemný plyn LNG bezo zbytku okamžite odparí do
atmosféry. Súčasná technológia zabezpečuje vysokú mieru bezpečnosti aj pri
skvapalňovaní LNG, aj pri spätnom splynovaní. Pri tankovaní sú ochranné
pomôcky, aby sa nepodcenila bezpečnosť najmä kvôli nízkej teplote paliva.
Tankovanie je veľmi jednoduché, intuitívne a zvládne ho každý vodič
tankujúci motorovú naftu.

LEGISLATÍVNA PODPORA ROZVOJA LNG
VOZIDIEL
• Slovensko: zníženie dane z motorových vozidiel na 50%
• Nemecko: štátna dotácia na kúpu vozidla vo výške 12.000,-€ + nulové mýto
do 31.12.2023
• Španielsko: štátna dotácia na kúpu vozidla vo výške 15.000,-€
• Francúzsko: odpisy vypočítané z navýšenej obstarávacej ceny o 40%
• Holandsko: odpisy vypočítané z navýšenej obstarávacej ceny o 13,5%

• Belgicko: Flámsko – nulová daň z motorových vozidiel a nulová registračná
daň
Valónsko – štátna dotácia na kúpu vozidla vo výške 24.000,-€

LEGISLATÍVNA PODPORA LNG VOZIDIEL
• Taliansko: štátna dotácia na kúpu vozidla vo výške 20.000,-€
• Poľsko: nulová spotrebná daň na LNG (návrh – úhrada 30% prevádzkových
nákladov, max. 46.890,-€)

EKOLOGIZÁCIA V BOSTE
• Máj 2019 – zakúpenie prvých 2 LNG ťahačov
• December 2019 - zakúpené 2 LNG vozidlá (BDF)
• September 2020 – zakúpenie ďalších 3 LNG ťahačov
• Október 2020 – zakúpenie ďalších 2 LNG vozidiel (BDF)
• V súčasnosti tvoria LNG vozidlá 25 % vozidlového parku BOSTY

BOSTA je momentálne lídrom v počte ekologických vozidiel používaných pri
prepravách.

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S LNG VOZIDLAMI
• Vozidlá jazdia pravidelné linky zo Slovenska cez Rakúsko do Nemecka, linky
zo Slovenska cez Českú republiku do Nemecka, zo Slovenska cez Poľsko a
Nemecko do Holandska
• Vozidlá najazdia priemerne od 12 500 do 25 000 km / mesiac

• Priemerná spotreba v závislosti od celkovej hmotnosti súpravy je od 18,5 do
24 kg
• Vozidlo má dojazd cca 1 200 – 1 700 km
• Vozidlá tankujeme v Rakúsku, v Poľsku, v Nemecku a Holandsku

Počet LNG čerpacích
staníc:

• Taliansko: 99
• Španielsko: 71
• Nemecko: 60

• Francúzsko: 50
• Holandsko 28
• Poľsko: 7

• Rakúsko: 2
• Maďarsko: 1
• Slovensko: 1
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BOSTA BUDUJE LNG STANICE
• Myšlienka vlastných čerpacích staníc vznikla v roku 2019 po zakúpení
prvých LNG vozidiel
• V súčasnosti spoločnosť buduje prvé dve LNG čerpacie stanice na
Slovensku

• Prvá LNG čerpacia stanica Senec - leto 2021
• Druhá LNG čerpacia stanica Lozorno – zima 2021

• Plán výstavby ďalších čerpacích staníc na Slovensku: Trenčín, Žilina, Zvolen,
Poprad

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

www.bosta.sk

