
SKIFT FRA BENZIN TIL KOSANGAS 
KONVERTERING  
MED MILJØFORDELE

Kosangas indeholder ingen aromatiske 
forbindelser. Benzin indeholder 30%  
aromatiske forbindelser, som er kræft
fremkaldende og giftige for mennesker. 

Dit brændstofforbrug bliver reduceret 
betydeligt med Kosangas. Du kan køre i 
timevis på en 5 kg Kosangas Light flaske.

LAVERE FORBRUG – LÆNGERE DRIFTSTID

INGEN GIFTSTOFFER

50%100%
NON
TOXIC

MINDRE CO2 UDLEDNING
Kosangas har en renere forbrænding 
end benzin, så miljøbelastningen fra din 
plæneklipper reduceres ganske betydeligt, 
også i forhold til miljøbenzin.

Hvis du bruger Kosangas frem for benzin, 
er du med til at skåne miljøet. LPG er én af 
de mest miljøvenlige fossile energikilder, 
der findes. Den indeholder således meget 
små mængder af svovl (lovbestemt) og 
ingen miljøgifte som fx bly og tungmetaller. 
Fuldstændig forbrænding af gas afgiver 
kun vand og CO2. I sammenligningen med 

benzin, diesel, olie og kul er udslippet af 
andre partikler, som tungmetaller og støv, 
væsentligt lavere fra LPG.

Du opnår en lang række fordele ved at  
anvende LPG som brændstof i en plæne
klipper i stedet for benzin. 

 
www.kosangas.dk

Du får ikke startproblemer pga.  
gammel benzin i karburatoren.  
Du skal ikke ”prime” eller bruge  
choker. Tændrør bliver ikke tilsodet.

INGEN STARTPROBLEMER

START

Du slipper for lugten fra benzin, og bliver  
ikke udsat for sundhedsskadelige dampe  
og udstødningsgasser. 

95% MINDRE LUFTFORURENING

Det er nemt at koble din gasflaske 
på, og du kan også bruge flasken  
til mange andre formål.

LET AT BRUGE

Alle nøgletal er baseret på tests udført  
af Enerkit S.A. på vegne af Greengear Global Ltd.

OM KOSAN GAS
Kosan Gas er en af de førende leverandører  
af LPG i Norden, mens selskabet er markeds-
ledende i Danmark. Virksomheden har i mere 
end 80 år leveret gas til både virksomheder 
og private.
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Kosan Gas a/s
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T. 8948 7700


