or en enklere og mer nøyaktig beregning av DIN
esparelse, se vår hjemmeside: www.gassdrift.no

DET SMARTE V

Forhandler

i monterer riktig anlegg til DIN bil!

assDrift AS er importør av gasskonverteringssett fra den
nerkjente produsenten, BIGAS Autogas Systems, fra Italia.
GAS har drevet med utvikling og produksjon av
asskonverteringsutstyr for biler siden 1968.
assDrift AS leverer alt fra de siste sekvensielle
nsprøytningsanleggene for de nyeste bilene, til de mer
a d i s j o n e l l e e n k l e s y s t e m e n e f o r e l d r e b i l e r.
onverteringssettene vi benytter er av beste kvalitet og
passet norske forhold. Vi skreddersyr den perfekte løsningen
din bil, og utfører individuelle tilpasninger ut i fra ditt behov.
le systemene som leveres er godkjent etter gjeldene norske
g europeiske regler, samtidig som de oppfyller Euro 4
slippskrav.

vor mye koster det å konvertere din bil?

vesteringskostnaden for en gasskonvertering av bil vil variere
a kr 20.000,- til kr 45.000.- (ink. mva). Prisen vil være
vhengig av motortype, antall sylindere,
nsprøytningssystem og tankalternativ.
ontakt oss for et uforpliktende pristilbud eller besøk vår
emmeside for mer informasjon.
tilbyr finansiering dersom dette er ønskelig.

abatt på drivstoff:

om kunde hos oss vil du få muligheten til å benytte deg av vår
orkunde-rabatt hos Shell. Rabatten for autogass er på hele 1
one pr. liter, og 30 øre for bensin.

ervice/Vedlikehold

assanlegget krever lite vedlikehold, og behover kun service
n gang i aret eller hver 30.000km. Service bestar av kontroll,
ns og eventuell justering av anlegg.
utfører service og vedlikehold på alle typer biler og
assanlegg. Ta kontakt for mer informasjon.

orhandlere:

har et etablert forhandlernettverk, kontakt oss for narmere
ormasjon om forhandlere i ditt distrikt.
soker flere samarbeidspartnere for a kunne tilby vare kunder
tere tilgjengelighet, grunnet stor ettersporsel.

Fremtidens Drivstoff
GassDrift AS
Rudsletta 86, 1351 Rud
) 45 25 80 00, 21 98 11 57
Fax: 92 97 55 90
www.gassdrift.no
info@gassdrift.no

Spar penger og miljø
- Bytt til GassDrift

Bytt til gassdrift: Spar penger og miljø!

Hvem er vi?

satset stort på dette rimelige drivstoffet.

Hvordan virker gass-systemet?
I de siste årene har det foregått en stor teknologisk
utvikling av konverteringssett for biler. Dette har ført til at
det i dag er mulig å kjøre på gass på lik linje med bensin.
Dagens gassanlegg er nå computerstyrte, og har et
sekvensielt innsprøytningssystem lik de fleste biler har
fra 1996 og oppover.
Computeren til gassanlegget benytter signaler fra bilens
originale bensinsystem for å gi det perfekte resultatet.
Ved å benytte denne metoden oppnår man ingen
forskjell i kjøreopplevelsen. Motoren vil faktisk kunne gå
noe roligere pga det høye oktantallet i gassen.

GassDrift AS er et firma som har spesialisert seg på gass
som alternativ energikilde. Vårt hovedfokus er å fremme
autogass (LPG) for biler i Norge. Gasskonvertering av
biler er vår hovedspesilisering, hvor vi har Norges største
bilgassverksted i Bilbyen Vest, på Rud i Bærum.

Hvor mye sparer du?

Utgangspunkt:
Familiebil (VW Passat 1,8) kjørelengde 20.000 km årlig
Gjennomsnittsforbruk 0.9 liter bensin pr. 10 km

Man sparer over 50% av drivstoffkostnadene,
Mindre forurensning av miljøet. Avgasser som CO2,
CO, NOx og partikler reduseres betydelig,
Motoren får lenger levetid, og gir en renere forbrenning
– Konvertering til gassdrift vil gi din bil en betydelig
prisøkning/etterspørsel ved salg,
Gassdriften vil vare et ekstra drivstoffsystem i tillegg til
bilens originale bensinsystem. Man kan enkelt veksle
mellom drivstoffsystemene ved hjelp av en enkel
bryter.

Gass er det rimeligste drivstoffet på markedet!

Fyllestasjoner
Det finnes i dag mer enn
80 fyllestasjoner, samtidig
som at antallet øker
betraktelig.
Stasjonene er spredt i hele
Norge og dekker de fleste hovedveiene og byene.
Se vår hjemmeside for fullstendig liste: www.gassdrift.no

Fordeler ved å bytte til gassdrift:

Gassmarkedet har vokst enormt i de siste tiårene, og du
har nå muligheten til å kjøre på rimelig Nordsjøgass!
Gass som drivstoff er over 50% rimeligere enn bensin,
hvor prisen på gass lenge har holdt seg stabil.
Verden over er det allerede flere millioner av biler som
går på gass. Land som Frankrike, England, Nederland
og Italia er bare noen eksempler på nasjoner som har

og kollisjonstester som viser at gasstanker brukt i bile
ikke utgjør noen fare for sikkerheten. Gasstanker som
benyttes i biler er sikrere
enn bilens originale
bensintank.

Bensin kr 11 50 pr. liter

Gass kr 4.50 pr. liter*

Årlig:
Bensin = 11,50 x 0,9

x 2000mil = 20.700 Kr

Gass = 4,50 x 0,99** x 2000mil =

8.910 Kr

Besparelse = 11.790 Kr

*Som kunde hos oss får du 1 kr i rabatt pr. liter autogass hos She
**Forbruksøkning på gass ca. 10%

I hvilke biler kan man installere gassdrift?
Faktisk kan man montere gassanlegg i de aller fleste
bensinbiler. Installasjonen av et gasskonverteringssett
gjøres ved at man installerer et ekstra drivstoffsystem
ved siden av bilens originale bensinsystem. En solid ståltank monteres i varerom/reservehjulsbrønn, eller under
bil. Deretter monteres det rør frem til motorrommet via
undersiden av bilen. Dette koples til en sikkerhetsventil
og en fordamper, som videre fordeler gassen til hver
sylinder via egne gassdyser.

Sikkerhet ved bruk av gass
Bruken av gass i biler har et utmerket resultat med
hensyn til sikkerheten. Det har blitt foretatt ulike brann-
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