
A MOL eco+ Autógázról 

Az autógáz a külön erre a hajtóanyagra tervezett és gyártott, 
valamint a speciális eszközök szigorúan ellenôrzött beépítésével 
gázüzemre átalakított gépjármûvek üzemanyaga. 

Az autógáz felhasználása a környezetvédelmi elônyök mellett 
az energiahordozók ésszerû kihasználását jelenti. A gáz üzem
anyagok az úgynevezett alternatív üzemanyagok közé tartoznak, 
a hagyományos jármûvek hajtására viszonylag egyszerû átala
kítással felhasználhatók. A gázüzemû gépkocsik elterjedése 
elsôsorban gazdaságossági okokkal magyarázható. 

Magyarországon az 1990es évek elején teremtôdtek meg a 
gépjármûvek gázüzemre történô átállításának törvényi feltételei. 

A magas színvonalú mûszaki megoldásoknak köszönhetôen a 
gázrendszerek jól illeszthetôk a mai korszerû gépkocsik elek
tronikai és üzemanyag ellátó rendszereihez. 

A MOL Nyrt. a kijelölt töltôállomásain a speciális összetételû, 
ma gas oktánszámú autógázt MOL eco+ márkanéven hozza for
galomba, mely környezetkímélô energiaforrás, összetétele, csök
kentett szennyezô és károsanyagtartalma, kénhidrogén és 
vízmentessége kiváló minôségû, gazdaságos üzemanyaggá teszi.

A MOL eco+ márkanév utal a termék környezetkímélô tulaj
donságaira, jelzi a pluszt, melyet a magas teljesítmény és 
gazdaságosság biztosít felhasználói számára.

Tankolása, a magas mûszaki színvonalon kialakított és kiváló 
szolgáltatási színvonalon üzemeltetett kúthálózatnak köszön
hetôen kényelmes és biztonságos.

MOL ecO+ Autógáz



Minôségi jellemzôk 

A mindenkor érvényes vizsgálati szabványok az irányadóak.

Használati értékek

A gáz halmazállapotú hajtóanyag tökéletesen elkeveredik a motorba jutó levegôvel, 
tökéletesebben ég el, mint a porlasztott üzemanyag. A szénmonoxid 50%kal, a 
szénhidrogén 4060%kal kevesebb, mint benzinüzemben.

Különösen elônyös az autógáz összetételébôl adódó, viszonylag magas hidro gén
tartalom. A hidrogén égése során víz keletkezik, ugyanakkor a légkörbe jutó széndioxid 
mennyisége a benzinhez képest 18–29%kal kevesebb, ami az üvegházhatás 
csökkentéséhez járul hozzá. A kipufogógáz kevesebb rákkeltô hatású aromás 
vegyületet tartalmaz. A szilárdrészecskekibocsátás gyakorlatilag megszûnik.

A MOL Nyrt. által forgalmazott autógáz magas oktánszáma biztosítja a gépjármû 
ideális mûködését. Az oktánszám a termék minôségére vonatkozó, MSZ EN 589 
szabványban meghatározott motoroktánszám elôírást (89) jelentôsen meghaladja, 
értéke jellemzôen 93 körüli. A leadott teljesítmény csak minimális mértékben változik 
az egyéb üzemanyaggal üzemeltetett gépjármûvekéhez képest.

MSz eN 589
  

 
 Jellemzô Mértékegység Vizsgálati módszer Követelmény

Motor oktánszám, MON   EN 589 “B” melléklet legalább 89

Összes diéntartalom
(1.3 butadiénnel együtt) 

mol % EN 27941 legfeljebb 0.5

Hidrogénszulfid (kénhidrogén)  EN ISO 8819 mentes

Összes kéntartalom 
  EN 24260  

(szagosítás után)
 mg/kg ASTM D 3246 legfeljebb 50

  ASTM D 6667 

Rézlemez korrózió (1ó/ 40°C) fokozat EN ISO 6251 1. osztály

Elpárolgási maradék mg/kg EN 15470 legfeljebb 60
  EN 15471 

  EN ISO 4256  

Gôznyomás (túlnyomás) 40 °Con kPa EN ISO 8973 legfeljebb 1550 

  és a C melléklet 

Hômérséklet, amelyen a gôznyomás  ˘C EN ISO 8973  5 °C (nov. 15.  febr. utolsó
legalább 150 kPa túlnyomás  és a “C” melléklet napja között, “B” fokozat)

Víztartalom   EN 15469 vizet 0°Con nem tartalmazhat

Metanol mg/kg  ISO 8174   legfeljebb 2 000

Szag 
  EN 589 6.3 és az  kellemetlen és sajátos az alsó

  “A” melléklet robbanási határ 20 %os értékénél



A MOL eco+ Autógáz összetétele nem csak környezetkímélô és 
teljesítményjavító tulajdonságokat, hanem gazdaságos üze mel
tetést is biztosít. A motor fogyasztási adatai – kortól és kon s truk
ciótól függô mértékben – igen kedvezôen alakulnak.

A szabványban megfogalmazott követelményeknél lényegesen 
sokoldalúbb vizsgálatokkal minôsített MOL eco+ Autógázt ajánljuk 
a minôségi üzemanyagot választó fogyasztók számára, akik a 
megbízhatóságot és a motorkonstrukciók igényeihez igazított 
üzemanyagokat preferálják.

Felhasználási tanácsok

Hidegindítás
Az autógázzal üzemelô gépjármûnél a gáz üzemanyagok tanko
lására vonatkozó szabályok betartása mellett hidegindítás 
esetén kell különleges szabályokat betartani. Hazánk éghajlati 
viszonyai között, 0 ˚C alatti hômérsékleteken elôfordulhatnak 
indítási nehézségek.

Alacsony hômérsékleti viszonyok esetén benzin üzemmódban 
történô indítás ajánlott. Ha a motor elérte az üzemi hômér
sékletet, akkor kell átkapcsolni – az adott jármûre elôírt utasítás 
szerint – gáz üzemmódra.

Szívószelep-tisztántartás
Egyes gázüzemre utólag átalakított gépjármûtípusoknál prob
lémát okozhat a szívószelepeken keletkezô lerakódás. Ezeknél 
az eredetileg nem autógázos üzemelésre tervezett jármûveknél 
megoldást az ad, ha felváltva használják a benzines és gázos 
üzemmódot, lehetôséget biztosítva a motorbenzines tisztításra. 
20–30 %os benzines futás részaránnyal a tisztítás a problémás 
típusoknál is megoldott. A lerakódások képzôdését csökkenti a 
megfelelô, alacsony hamu tartalmú motorolajok használata.

Használattal kapcsolatos korlátozások
Magyarországon a jelenlegi rendelkezések szerint gázüzemû 
autóval csak a talajszint alatt lévô mélygarázsokba tilos be
hajtani, mert ezen létesítmények szellôzése nem megoldott, és 
az esetlegesen kiszivárgó autógáz, mivel nehezebb a levegônél, 
a padlószintnél összegyûlve robbanóképes elegyet alkothat.



Kereskedelmi információk

Terméknév Szabványszám Vámtarifaszám

Autógáz butándús  MSZ EN 589 2711 13 9700
Autógáz propándús MSZ EN 589 2711 12 9700

Forgalomba hozatal 
A MOL Nyrt. az általa gyártott autógázt nagy és kiske res
kedelemben egyaránt forgalmazza. A nagykereskedelmi part
nerek kiszolgálása a MOL Nyrt. telephelyein történik közúti 
tankautóba vagy vasúti tartálykocsiba töltve.

A MOL eco+ Autógáz a MOL Nyrt. kijelölt töltôállomásain és 
szerzôdéses partnereinél, márkaneves kúthálózaton keresztül, a 
töltôállomás tartályába töltve kerül kiskereskedelmi forgalomba. 
A töltôállomások kiszolgálása közúti tankautókkal történik.

Kereskedelmi Ügyfélszolgálat
Email: kereskedelem@mol.hu
Fax: 061/ 8877660
Tel.: 0640/ 211211
Honlap: www.mol.hu 




