ОФЕРТА ЗА ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ГАЗОВА УРЕДБА НА МЕТАН

BRC
Уважаеми господа,
Имам удоволствието да ви представя оферта на пълен кит газова уредба за метан на фирмата BRC на която
съм изключителен представител за България.
- За карбураторни автомобили

E050M9804
VALC367
Зарядно устройство универсален тип – Италия и Европа (NGV-1)
22TB00020003 Гофриран маркуч диам. 30
22TB00010005 Ролка облечена стоманена тръба диам. 6х1 дължина 5,5 мт.
01RM00020005 Електрически редуктор метан – 100 Kw
TB05W1000
Маркуч за газ диам. 17х24 дължина 1000 мм.
TB0501500
Гумиран маркуч за вода диам. 7х13 дължина 1500 мм.
06LB00001141 Превключвател реле време газ-бензин BRISTOL с показател за остатъчно налягане
18CE00010070 Сензор за остатъчно налягане (манометър) на метан BRC
06LB50010060 Електрически кабели за свързване на превключвателя със сензора за налягане
03EV00200001 Електрически бензинов клапан
TB0521000
Маркуч за бензин диам. 7х13 дължина 1000 мм.
05KM00990002 Пълен комплект скоби, болтове и гайки за свързване на компонентите за метан
SC050031
Кутия за пълен комплект кит на метан с размери 26,5х26,5х27 см.
TM051671
Стикер с надпис BRC с размери 90х70 мм.
Цена в България за минимум 5 бр. – 200,00 лв.
- За инжекционни автомобили

E050M9805
VALC367
Зарядно устройство универсален тип – Италия и Европа (NGV-1)
22TB00020003 Гофриран маркуч диам. 30
22TB00010005 Ролка облечена стоманена тръба диам. 6х1 дължина 5,5 мт.
01RM00020005 Електрически редуктор метан – 100 Kw
TB05W1000
Маркуч за газ диам. 17х24 дължина 1000 мм.
TB0501500
Гумиран маркуч за вода диам. 7х13 дължина 1500 мм.
06LB00001151 Автоматичен превключвател газ-бензин ELEGANT с показател за остатъчно налягане
18CE00010070 Сензор за остатъчно налягане (манометър) на метан BRC
06LB50010060 Електрически кабели за свързване на превключвателя със сензора за налягане
05KM00990002 Пълен комплект скоби, болтове и гайки за свързване на компонентите за метан
SC050031
Кутия за пълен комплект кит на метан с размери 26,5х26,5х27 см.
TM051671
Стикер с надпис BRC с размери 90х70 мм.

Цена в България за минимум 5 бр. – 200,00 лв.
Към всеки кит може да се прибави магистрален електрически клапан за прекъсване притока на газ към
редуктора за по-голяма сигурност. Магистралният клапан не е задължителен за уредбите с марка BRC.
16PM00010005 Магистрален електрически клапан VM A3-E – Цена 55,00 лв. В този случай цената на всеки
кит се оскъпява с 55,00 лв.
- За автомобили с пълен инжекцион – Евро 3 и Евро 4 – произведени след 1999 г.

Газова система пълен газов инжекцион SEQUENT - BRC
1. Пълен комплект газова система SEQUENT с инжектори KEIHIN DM4-2 за двигател с 4
цилиндъра и мощност до 120 Kw. Цена в България без монтаж и без бутилки за минимум 5
бр. – 1200 лв.
2. Пълен комплект газова система SEQUENT с инжектори KEIHIN DM4-2 за двигател с 6
цилиндъра и мощност до 180 Kw. Цена в България без монтаж и без бутилки за минимум 5
бр. – 1500 лв.
3. Пълен комплект газова система SEQUENT Plug & Drive с инжектори BRC IN03 за двигател с 4
цилиндъра и мощност до 150 Kw. Цена в България без монтаж и без бутилки за минимум 5
бр. – 900 лв.
4. Пълен комплект газова система SEQUENT Plug & Drive с инжектори BRC IN03 за двигател с 6
цилиндъра и мощност до 200 Kw. Цена в България без монтаж и без бутилки за минимум 5
бр. – 1100 лв.
Към всеки от тези комплекти трябва да се прибави газова бутилка за метан (една голяма 50-100 лт. или 2-3
малки 17-40 лт.) и спирателен кран за всяка бутилка:
16PM00020002 Спирателен кран за бутилка на метан VB A1 ITALIA – Цена 39,00 лв.
Съотношението метан-бензин е следното: 3,2 литра метан = 1 литър бензин или 3 литра метан = 1 литър
пропан-бутан. 1 кг метан на цена: 1,53 лв/кг = 5,6 литра метан = 1,750 литра бензин.
Италиански бутилки FABER или DALMINE тествани по БДС – от 20 до 140 лт. Примерни цени на
едро валидни за минимум 5 бр.:
Бутилка FABER/DALMINE 24 лт – 144 лв.
Бутилка FABER/DALMINE 30 лт – 180 лв.
Бутилка FABER/DALMINE 40 лт – 240 лв.
Бутилка FABER/DALMINE 50 лт – 300 лв.
Бутилка FABER/DALMINE 58 лт – 348 лв.
Бутилка FABER/DALMINE 80 лт – 480 лв.
Бутилка FABER/DALMINE 90 лт – 540 лв.
Бутилка FABER/DALMINE 100 лт – 600 лв.
За всякаква информация можете да ме намерите на GSM: 0888-330053 или в офиса на тел/факс: 02-8629057
или 02-9745012. E-mail: remix@datacom.bg
www.remixbg.com
С уважение:
Любо Ганев

