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Το καύσιμο 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
Πολλά πλεονεκτήματα! 

Οικονομικό                                                   

Προσιτές τιμές οχημάτων 

 

Οικολογικό 

 

Σε Μεγάλα Αποθέματα 

Γιατί  
Φυσικό  
Αέριο; 

Υψηλής Ποιότητας, 130 οκτάνια 

Ασφαλές – Ελαφρύτερο του αέρα. Δεν  εκρήγνυται, 
αναφλέγεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις 

Δεν νοθεύεται 
 
Ώριμη Τεχνολογία – Διπλού καυσίμου, μεγάλη  

αυτονομία. Χρησιμοποιείται στην υπάρχουσα  

τεχνολογία 



Το καύσιμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 



Το καύσιμο ΑΣΦΑΛΕΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 

Είναι ελαφρύτερο από τον Αέρα, 

έτσι διαχέεται  προς τα πάνω και 
δεν  συγκεντρώνεται σε χαμηλά  
σημεία, δημιουργώντας κίνδυνο  
έκρηξης, όπως το υγραέριο 

Δεν είναι τοξικό 

και δεν μολύνει το νερό  
ή το έδαφος 

Δεν είναι επικίνδυνο 

για την υγεία των 
οργανισμών 

Το FISIKON έχει 130 οκτάνια και  
συμβάλλει στην καλύτερη 
απόδοση  και τη μείωση του 
θορύβου του  κινητήρα 

Προσφέρει μεγαλύτερο 
διάστημα  αλλαγής λαδιών 

Διατηρεί καθαρά τα μπουζί 

Δεν μπορεί να νοθευτεί, καθώς  
παρέχεται κατευθείαν από το δίκτυο  
αγωγών του φυσικού αερίου στα  
πρατήρια FISIKON. 

Δεν διαβρώνει τους κυλίνδρους και  
τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα 

ΦΥΣΙΚ
Ο  
ΑΕΡΙΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΦΥΣΙΚ
Ο  
ΑΕΡΙΟ 



Το καύσιμο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 

μείωση των εκπομπών, 
συγκριτικά 

με τη βενζίνη 



Το καύσιμο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 

gCO2eq/km 
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Σύγκριση με βενζίνη,  
LPG, Η2 και  
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LPG Μεθάνιο Μεθάνιο  
με 20% 

Βιο-μεθάνιο 

100% Υδρογόνο  
Βιο-μεθάνιο (μίγμα EU) 
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Το καύσιμο 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Ηλεκτρισμός 

Φυσικό Αέριο 

Υδρογόνο 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ 



Η πορεία προς την Απανθρακοποίηση 

• Ο σημερινός στόχος της ΕΕ είναι η μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 55% έως 
το 2030. 
 

• Ακόμα και αν επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για τη διείσδυση των ηλεκτρικών 
οχημάτων στις μετακινήσεις, θα επιτευχθεί μείωση κατά περίπου 20%. 
 

• Το υπόλοιπο 35% θα πρέπει να καλυφθεί από άλλα οικολογικά καύσιμα όπως 
το φυσικό αέριο 

 

 



Οι ιδιοκτήτες στόλων εμπιστεύονται το φυσικό αέριο κίνησης 

Πηγή: The Amazon Blog 

Πηγή: NGVA news 



13  πρατήρια υποστηρίζονται από 

το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα TΕΝ-T 

Πρατήρια  LNG/CNG  προς  
 υλοποίηση εντός του 2022 



Οι συνεργασίες της Fisikon με επιχειρήσεις που διαθέτουν 
στόλο οχημάτων   

• Στόχος των συνεργασιών αυτών είναι η προώθηση της χρήσης του φυσικού 
αερίου ως εναλλακτικό καύσιμο κίνησης για τον ανεφοδιασμό του στόλου 
οχημάτων των επιχειρήσεων. 
 

• Οι επιχειρήσεις μειώνουν το μεταφορικό κόστος και ταυτόχρονα μειώνουν το 
ανθρακικό τους αποτύπωμα. 
 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


