
CNG 
je bezpe ný

CNG 
je hospodárný

až 50% úspora náklad
na pohonné hmoty ve srovnání 

s tradi ními palivy 

V porovnání s benzínem 
má CNG o 30 % nižší emise CO

2
,

až o 90 % nižší emise CO a nulové 
emise prachových ástic

Voz m na CNG pohon je 
v nována maximální pozornost 

a výsledkem je bezpe n jší 
zp sob uložení pohonné 

hmoty.

Za ízení pro pln ní CNG

do osobních a užitkových 
motorových vozidel

CNG

(Compressed Natural Gas), 
tedy stla ený zemní plyn, 

je ist jší alternativa b žných 
pohonných hmot, ale i LPG.

www.motorjikov.cz
www.jikovcng.cz

CNG 
je ekologický

Chcete ušet it až 50 % 
náklad  na pohonné hmoty?

Jezd te na zemní plyn!
S vozy na CNG šet íte vaši pen ženku 
a prospíváte životnímu prost edí.

Zjiš ujeme potenciální úspory firem 
a kalkulujeme návratnost investice, 
provádíme servis a montáž v . výstavby 
ve ejných erpacích stanic.



Kontakt

MOTOR JIKOV
Strojírenská, a.s.

Zátkova 495/II
392 01 Sob slav

eská republika
www.jikovcng.cz

mjs@mjs.cz

Držitel certifikací EN ISO 9001: 2008
ISO/TS 16949: 2009 • TÜV NORD

Typické aplikace plni ky CNG MJ05

- osobní, užitková a dodávková vozidla, vysokozdvižné vozíky atd.
- jedna stanice plní 1- 6 vozidel
- úhrn ro ního po tu najetých km do 140 tis. km na 1 stanici
- vozidla taxislužby, pošty, rozvážkové služby, živnostník
 (nap . instalaté i, peka i), autoškol, státní správy a samosprávy 
 (nap . m stská policie, technické i pe ovatelské služby), 
 soukromá vozidla atd.
- vnitropodnikové erpací stanice

Za ízení pro pln ní CNG

vhodná pro firmy i jednotlivce
jednoduchá instalace a obsluha
nezávislost na ve ejných erpacích stanicích
kapacity lze p izp sobovat r stu vozové flotily
nízké provozní a servisní náklady
návratnost investice 2-3 roky 

Dojezd vozidla na r zné druhy paliv
v hodnot  1 000 K
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