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Minõségirányítási rendszerünk

Teljeskörû PB-gáz logisztikai szolgáltatások

Bemutatkozás

Palackos üzlet

A KEG Közép-Európai Gázterminál Nyrt. Magyarország legﬁatalabb
gázforgalmazója. A gázterminál földrajzi adottságait felhasználva
csökkenteni kívánja a logisztikai (tárolási és szállítási) költségeket
annak érdekében, hogy a cseppfolyós propán-bután gáz (LPG)
versenyképessége kedvezõen változzon az energiahordozók
versenyében.

Részvénytársaságunk 2001-ben kezdte meg a palackos Pb-gáz
forgalmazását. Azóta palackos viszonteladói hálózatunk lefedettsége
országos méretûre növekedett. Ipari, mezõgazdasági, motorikus
végfelhasználói partnereink között megtalálhatóak olyan referenciák,
mint a Hídépítõ Nyrt. és az Inreco Hungary Kft.

Szakembergárdánk a fenti cél mellett számos újdonsággal segíti
a piacot részben a biztonság növelés, részben a fogyasztói kör
bõvítése érdekében. A Közép-Európai Gázterminál Nyrt. nem
csupán a magyar fogyasztók ellátásbiztonságát tûzte ki célul, hanem
a szomszédos országokkal is folyamatosan építi ki kapcsolatait.

Kínálatunkban megtalálható a magyar piacon fellelhetõ palacktípusok
mindegyike (11,5 kg-os alumínium háztartási palack, a 23 kg-os
alumínium háztartási palack és a 11 kg-os motorikus targoncagáz
palack). A motorikus targoncagáz típusán belül a gyorscsatlakozós
és menetes acél, valamint alumínium palackokkal is állunk vásárlóink
rendelkezésére.

A vállalat több évre elõre tekintõ, 4 ütemû fejlesztési tervvel
rendelkezik, amely lehetõvé teszi, hogy a piaci szerepvállalást
szélesítsük. Ezt segíti a 4 x 4000 m³-es földtakarásos tartályok
építése mellett az elsõ magyar dunai LPG-kikötõ, valamint a régióban
ugyancsak újdonságnak számító földalatti gáztározó-projekt.

A hagyományos palacktípusokon kívül társaságunk Magyarországon
egyedüliként forgalmazza az 5 kg-os Turista, a 11 kg-os Midi és a
45 kg-os töltetsúlyú Jumbo acél, biztonsági szelepes, 10 éves EU
minõsítéssel rendelkezõ nem robbanó Stafétagáz® palackcsalád
tagjait is.

A vasúti iparvágány megépültét követõen az óriás tartályok közül az
elsõ telepítése történt meg , így 2008-tól már 40 ezer tonna, a 20102012-re tervezett földalatti tározóval pedig majd 250 ezer tonna
LPG-t fog a cégünk vízi úti és vasúti betárazásból vasúti és közúti
kitárazással forgalmazni.

Palackjaink töltését 2002. óta a dunaalmási terminálunkon
megépített palacktöltõ-üzemünkben a hatósági elõírásoknak és ISO
tanúsítványainknak megfelelõen végezzük. A palackozott PB-gáz
minõsége megfelel az MSZ-EN 1601-es szabvány elõírásainak.

A vállalkozás eredményei magukért beszélnek. A Stafétagáz®
termékcsalád (5 kg-os, 11 kg-os, 45 kg-os) biztonsági szelepes
termékei eddig 2 alkalommal részesültek Innovációs elismerésben,
forgalmazásukat az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
ajánlásával végezzük.

Tartályos üzlet
Tartályos fûtõgáz-gázszolgáltatásunkkal számos ipari és háztartási
felhasználót szolgálunk ki. Szerzõdéses partnereink között
megtalálhatóak pékségek, fémdaraboló üzemek, mezõgazdasági
terményszállítók, aszfaltkeverõ üzemek. Autógáz értékesítésünk
országos lefedettségû, az autógáz minõsége megfelel az MSZ-EN
586 szabványnak.
Igény esetén elvégezzük a tartályos rendszerek tervezését,
engedélyeztetését, telepítését, valamint karbantartását és idõszakos
felülvizsgálatát.

Logisztikai szolgáltatások, bértárolás
A KEG Nyrt. földrajzi elhelyezkedésének és Duna közelségének
köszönhetõen komplett LPG logisztikai szolgáltatást nyújtunk a régió
piaci szereplõinek. Rendelkezünk vasúti kapacitással, technológiai
rendszerünk egyaránt alkalmas az európai és az orosz típusú vagonok
fogadására. Tartályautóink segítségével képesek vagyunk az ország
bármelyik pontjára eljuttatni az LPG-t.

KEG Közép-Európai Gázterminál Nyrt.
energia és gázlogisztikai centruma

A kiépülõ 4000 m³-es tartályok a tervezett ADR kikötõvel, valamint a
földalatti tárolóval hozzájárulhatnak az ország ellátásbiztonságának
növeléséhez. A vízi úton érkezõ LPG pedig bõvíti az importlehetõséget és költséghatékonyabbá teszi a beszerzést.

