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Nowoczesne zbiorniki LPG

Większa pojemność LPG dla 
podobnych wymiarów 

Nowatorski, prosty i jednopunktowy
montaŜ

Szeroki zakres stosowanej armatury
(MVA, 3 i 4-otworowe, pompy LPG)

RóŜne pozycje montaŜu (leŜące, 
podwieszane, stojące) 

Tradycyjny montaŜ: dwu i cztero-
punktowy 

Mniejszy cięŜar dla podobnych po-
jemności 

Szeroki zakres stosowanej armatury
(MVA, 3 i 4-otoworowe, pompy LPG)

RóŜne pozycje montaŜu (leŜące,
podwieszane) 

Zalety zbiorników MoreMo Zalety zbiorników Hit

Konstrukcje samochodów zmie-

niają się w kierunku wykorzysta-

nia do maksimum przestrzeni

w autach, obniŜenia jego cięŜa-

ru przy jednoczesnym zwiększe-

niu zasięgu przejechanych kilo-

metrów na jednym tankowaniu.

Spełnieniem tych oczekiwań są

wyróŜnione Medalem Europej-

skim BCC zbiorniki MoreMo

(More& Modern czyli więcej

i nowocześniej) oraz Hit (trady-

cyjny montaŜ i zmniejszony cię-

Ŝar) – nowoczesna linia zbiorni-

ków opracowana przy wykorzy-

staniu najnowszych technologii,

będąca wynikiem kilkuletnich

prac badawczo-rozwojowych

prowadzonych wspólnie z jed-

nostkami naukowymi i instytuta-

mi badawczymi w Europie, zgło-

szona do ochrony patentowej. 

Spółka ELPIGAZ to firma, która

posiada największą ofertą zbior-

ników LPG na świecie. Znajdzie-

my tu zbiorniki o pojemności od

34 do 545 litrów – z szerokimi

moŜliwościami stosowania róŜnej

armatury, znajdujących zastoso-

wanie od najmniejszych pojaz-

dów osobowych, przez dostaw-

cze, autobusy aŜ do cięŜarówek

i ciągników siodłowych. 

Jednym z najciekawszych roz-

wiązań w ofercie ELPIGAZ są no-

woczesne zbiorniki MoreMo i Hit.

Spełniają one wszystkie funkcje

dostępnych zbiorników toroidal-

nych, a dzięki nowatorskiej kon-

strukcji mają dodatkowo szereg

cennych zalet w odniesieniu do

wyrobów innych producentów. 

Linia zbiorników toroidalnych

MoreMo i Hit obejmuje prawie

500 typów. Na rynku są one do-

stępne w róŜnych rozmiarach

zbiorników: średnica zewnętrzna

od 560 do 720 mm, wysokość

od 180 do 300 mm – zarówno

dla zbiorników wyposaŜanych

w wielozawór jak i w armaturę

czterootworową, co daje zakres

pojemności od 30 do 110 litrów.

Rozszerzeniem rodziny zbiorni-

ków toroidalnych MoreMo są

zbiorniki specjalne – Large

Capacity. To zbiorniki LPG o du-

Ŝych pojemnościach – o średni-

cy od 565 do 720 mm i długości

prawie 1,5 metra, co daje po-

jemność prawie do 500 dm3. 

Dzięki nowym rozwiązaniom 

szeroka gama zbiorników LPG

moŜe być montowana w róŜnych

pozycjach: leŜącej, wiszącej

i stojącej oraz na kilka róŜnych

sposobów: unikalne mocowanie

jednopunktowe, dwupunktowe,

czteropunktowe. 

Nagrodzone, nowoczesne zbior-

niki ELPIGAZ, produkowane są

w zakładach z ponad półwieko-

wą tradycją w produkcji zbiorni-

ków ciśnieniowych dla motory-

zacji. Produkty spełniają wszyst-

kie wymagania norm krajowych

oraz europejskich, a potwierdze-

niem ich jakości jest m.in. certy-

fikowany System Jakości ISO

9001 oraz stosowanie zbiorni-

ków na pierwszy montaŜ przez

producentów pojazdów. Warto

równieŜ podkreślić, Ŝe przy za-

bezpieczeniu antykorozyjnym

zbiorników LPG stosowane są

technologie takie same, jak przy

produkcji zbiorników pneuma-

tycznych (dla układów hamulco-

wych), które gwarantują wielolet-

nią eksploatację po zamontowa-

niu na ramie pojazdu, nawet

w warunkach agresywnego 

oddziaływania czynników ze-

wnętrznych. 

Więcej na www.elpigaz.com
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