Techniek

Geef Gas…
AUDI CNG
TEKST: GERT VERHOEVEN

De ideale tussenstap
Als we het hebben over alternatieve brandstoffen heeft iedereen de mond vol over elektrische auto’s en de
techneuten onder ons mijmeren zelfs al over het ogenblik dat ze hun tank met waterstof kunnen volgooien. Pragmatisch ingestelde klanten die over de garagevloer komen, hebben echter nood aan een oplossing
die én groen, én betaalbaar maar vooral vandaag beschikbaar is. En precies daar blijkt CNG, of Compressed
Natural Gas een waardig alternatief. Vandaag rijden er wereldwijd meer dan twintig miljoen voertuigen
rond op aardgas. Met dit gas verwarmen we eveneens onze woningen. Aardgas is vrijwel overal ter wereld
voorradig en is minder vervuilend dan benzine of diesel. België telt zo’n 4500 auto’s op CNG, en diverse constructeurs zien meer toekomst in deze technologie dan in de elektrische auto. Intussen zijn er steeds meer
tankstations in ons land uitgerust met een CNG-pomp. Zo zet DATS24 heel fel in op CNG.
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Voordelen van CNG t.o.v. diesel of benzine
Omdat Audi deze technologie af fabriek levert, geniet de
klant sterke garanties
Als klant geniet je van een
aantrekkelijke fiscaliteit (geen
BIV of verkeersbelasting) tot
2020. CNG-wagens zijn zuiniger, waardoor je tot 40 à
60% op de brandstofprijs kan
besparen.
Het tanken op zich gaat even
vlug, veel sneller dus dan
het opladen van een elektrische auto. CNG veroorzaakt
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minder motorslijtage, omdat
er minder verbrandingsresidu’s zijn. Bovendien kan een
CNG-voertuig ook rijden op
biogas.. Dit zorgt dus voor
een extra ecologisch voordeel.
• 95 % minder uitstoot van
fijne deeltjes
• 25 % minder CO2-uitstoot
• +/- 10 % goedkoper dan
diesel
• +/- 30% goedkoper dan
benzine

Nadelen van CNG
De iets duurdere aanschafprijs, het nog niet al te groot
aanbod van pompstations, en
de redelijke ‘onbekendheid’
van CNG-wagens, maken dat
voorlopig weining automobilisten de overstap wagen.
CNG tanken aan de pomp is
haast 2 maal zo duur als LPG.
Voor voertuigvloten daarentegen (taxi’s, bussen) is de interesse voor CNG wel groter.
Die voertuigen hebben namelijk geen groot distributienet
nodig en kunnen tanken van
een gasleiding die een aangepaste compressor heeft.
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Garage Buslot

te Lokeren realiseert
grootste levering
voertuigen op CNG ooit!

Voor 17 werknemers van DCI IT stond onlangs een ochtend
schoollopen op het programma. De 5 volgende jaren zullen
ze immers allemaal op samengedrukt aardgas (CNG) rijden.
De zaakvoerder van DCI, dat in Sint-Niklaas gevestigd is en
gespecialiseerd is in IT (informaticatechnologie), had bij het
begin van het nieuwe werkjaar een mooi cadeau voor 17
van zijn werknemers: namelijk 17 gloednieuwe auto’s van
D’Ieteren op aardgas. Vandaar dat recent in de concessie van
Garage Buslot te Lokeren 17 voertuigen, waaronder 1 Audi
A5 Sportback g-tron, 6 Audi A4 Avant g-tron, 7 Volkswagen
Golf Variant 1.4 TGI en 3 Volkswagen Caddy 1.4 TGI op hun
nieuwe eigenaars stonden te wachten.

