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Po celý rok za akýchkoľvek podmienok.

Garantujeme plnenie fliaš propánom najvyššej kvality s 
nízkym obsahom síry a nečistôt.
Garantujeme presnosť naplneného množstva.
Garantujeme štart a chod vysokozdvižného vozíka v 
jesenných a zimných podmienkach, aj pri práci vonku.

O spoločnosti Flaga

Flaga je jedným z popredných dodávateľov LPG na 
Slovensku a svojím zákazníkom ponúka vysokokvalitné 
produkty LPG. So svojím vozovým parkom garantujeme 
naším zákazníkom 100% dodanie LPG na celom území 
Slovenska.

LPG pre vysokozdvižné vozíky

LPG ponúka veľkú výhodu z vlastnosti, že plyn sa premieňa 
na kvapalinu pri nízkom tlaku a normálnej teplote. 
Táto vlastnosť umožňuje prepravovať a skladovať veľké 
množstvo energie v malých nádržiach a fľašiach.

LPG – bezpečné, čisté, efektívne

Vysokozdvižné vozíky sú najčastejším spôsobom prepravy, 
ktorý sa používa v mnohých priemyselných odvetviach. Na 
druhej strane LPG je čisté, šetrné k životnému prostrediu a 
jeden z najmenej znečisťujúcich zdrojov energie. Vzhľadom 
na nízke emisie je povolené LPG používať v uzatvorených 
skladoch. 

• 5 distribučných skladov
• 2 plniarne fliaš
• Najširší sortiment fliaš pre VZV
• 11kg, 13kg a 14kg náplne – šetria až 40% 

skladovacích a manipulačných nákladov



X-LITE 13 kg pre VZV
Výhody našich fliaš

Dlhší čas činnosti - vďaka väčšiemu 
obsahu plynu.

Prenosnejšie ako ostatné - vďaka nižšej 
hmotnosti.

Nový dizajn a materiály - výhoda našej 
najnovšej technológie.

Väčšia bezpečnosť - vďaka zabezpečenej 
elektronike a kontrolnému vážiacemu 
systému, bezpečnostným pokynom 
a špeciálnemu dvojitému poistnému 
ventilu na každej fľaši.

Maximálna účinnosť - ventily, ktoré 
zabezpečujú maximálne využite 
plynu (keď sa fľaša umiestni vo 
vysokozdvižnom vozíku v uhle 90° k 
ventilu). 

Výhody vysokozdvižných vozíkov 
poháňaných LPG pohonom:

Krátky čas pripojenia fľaše - click –on 
ventil
Dlhšia životnosť motora a mazív
Tichý chod motora
Nízke hodnoty emisií
Nižšie náklady na používanie

Lepšia efektivita práce - doplnenie je 
rýchlejšie a pohodlnejšie a preto sú 
kratšie prerušenia práce
Nižšie náklady na používanie
Tichší chod motora
Nízke hodnoty emisií, žiadne prachové 
častice
Pružnejšie použitie - vozíky poháňané 
LPG môžu pracovať vo väčšine skladov

Vyšší výkon motora - najmä pri väčšom 
zaťažení
Jednoduchšia a lacnejšia údržba - batérie 
potrebujú drahé nabíjacie zariadenia
Dlhšia životnosť motora - batérie v 
elektrickom vozíku sa musia vymeniť po 
každých 1500 cykloch
Lacnejší servis - hlavne náhradné diely

Porovnanie s elektrickými 
vysokozdvižnými vozíkmi:

Porovnanie s vysokozdvižnými 
vozíkmi s naftovým motorom:


