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Betalingswijze
Betalen doe je aan de betalingszuil met :
- eigen bankkaart

enkel Maestro, geen kredietkaart zoals VISA of Mastercard

- CAPS fuel card
- Imog tankkaart
- Powercard
- Gabriëls tankkaart
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CNG

CNG station Imog Harelbeke
Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke
T. 056 71 61 17
F. 056 71 09 85
www.imog.be
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Project erkend als ‘Smart Cities and Communities’ door de EIB.
Het programma ‘Smart Cities & Sustainable Development’ wil de steden
en gemeenten begeleiden en financieel ondersteunen bij hun slimme en
duurzame projecten.
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CNG tankinstallatie
Rijden op CNG is absoluut veilig, goedkoper, tot 50% stiller en het leidt tot
CNG staat voor ‘samengeperst
natuurlijk
gas’. er
Hetminder
is dan ook
minder slijtage
omdat
verbrande samengeperste variant
van het aardgas
dingsresidu’s
zijn. dat we kennen voor
Wat is CNG

Benzine

CO2

diesel en bovendien produceert rijden
op CNG 95% minder fijn stof en NOX.

Aardgas voor voertuigen,
slim voor uw portemonnee

•

Aardgas voor voertuigen is aanzienlijk goedkoper dan traditionele brandstoffen zoals benzine en diesel. Aan de pomp
betaalt u voor een kg aardgas al snel 30 tot 40 % minder
dan voor een liter diesel. Een kilogram hoogcalorisch aardgas heeft bovendien de energiewaarde van 1,3 liter diesel.
Door zijn schone verbranding laat aardgas niet alleen in de
buitenlucht, maar ook in de motor minder schadelijke stoffen achter. Minder afzet van schadelijke stoffen in de motor betekent minder onderhoudskosten. Een aardgasmotor
gaat ook duidelijk langer mee dan een diesel- of benzinemotor.
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huishoudelijk gebruik. Aardgas voor voertuigen wordt geproduceerd door aardgas te comprimeren tot een druk van 250 bij
CNG-voertuigen
tot goedko27% minder
300 bar. Dat gecomprimeerde
gas is nietstoten
alleen veel
COen2 minder
uit dan
voertuigen
benzine of
per, het is ook schoner
belastend
voor hetop
milieu.

Aardgas voor voertuigen is overtuigend goedkoper dan de
traditionele brandstoffen.

Hoe tanken ?

tanken met CNG

-75%
-95%

-95%

Aardgas voor voertuigen,
slim voor het milieu
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95% minder uitstoot van fijn stof. Kiezen voor rijden op aardgas
is kiezen voor de toekomst, want aardgas is vandaag de milieuvriendelijkste fossiele brandstof.
•
•
•
•

De uitstoot van koolmonoxide en stikstofoxide wordt met
meer dan 50 % verminderd
Rijden op aardgas vermindert de CO2-uitstoot in de hele
keten, van productie tot de uitlaat, met 12 % t.o.v. diesel en
27 % t.o.v. benzine
Geen roet, geen uitstoot van kankerverwekkende stoffen,
geen uitstoot van benzeen
Geluidsreductie tot 75 %, geen geurhinder, geen grond- of
watervervuiling

1.

Plaats het voertuig met de vulopening aan de zijde van
de CNG-pomp
2. Schakel de motor uit, gebruik geen gsm
3. U kunt enkel tanken met een bankkaart
4. Voer uw kaart in en volg de instructies op het display
van de betaalautomaat
5. Haal het vulpistool uit de zuil en klik het
vast op de vulopening van het voertuig
6. Wacht tot de ‘Start’-knop groen oplicht
7. Druk op de ‘Start’-knop, het tanken begint
8. Als de wagen volgetankt is, stopt het
tanken automatisch. Druk op de stopknop als u vroegtijdig wilt stoppen met
tanken
9. Koppel het vulpistool los van de wagen
10. Plaats het vulpistool terug aan de afleverzuil

