
• Adequado para todos os motores a gasolina de injeção direta
• Condução perfeita e alto desempenho
• -15% de CO2 em comparação com a gasolina e -95% de partículas  
 em comparação com o diesel
• Conversão rápida e livre de manutenção
• Não influenciável com as condições climatéricas nem composição de GPL
• Garantia de 5 anos

Exemplos de montagens de depósitos GPL.

Vantagens:

Vialle LPG B.V. Systems
Leemkuil 7
5626 EA Eindhoven
Holanda
Caixa postal 28060
5602 JB Eindhoven
Holanda
E: info@vialle.nl

Tecnologia de ponta de equipamentos GPL 
para motores de injeção direta

www.vialle.nl

Prefira Vialle agora!

• Viaje com metade do custo do combustível.
• O DirectBlue é adequado para o seu carro?
	 Por	favor,	verifique	com	nossos	revendedores	Vialle.
• Encontre seu revendedor Vialle em www.vialle.nl.
 

  

Concessionários Viale:

© 2018, Vialle LPG Systems B. V. Todos os direitos reservados.

QUANTO PODE POUPAR EM CUSTOS 
DE COMBUSTÍVEL?
Verifique www.vialle.nl/en/savingscalculator

2552.0PO

Entre em contato 
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•  Vialle oferece-lhe o sistema de GPL mais avançado do mundo: o exclusivo e 
altamente inovador sistema DirectBlue. O sistema DirectBlue foi desenvolvido 
especialmente para motores a gasolina de injeção direta. Vialle foi a primeira 
empresa a ter desenvolvido com sucesso uma tecnologia confiável em que o 
GPL em fase líquida entra diretamente nos cilindros tal como a gasolina. Com 
esta tecnologia o binário e potência do motor ficam inalteradas.

•  O coração do sistema DirectBlue é a patententiada FSU4 (“Fuel Selector 
Unit”) que comuta suavemente entre gasolina e GPL. A FSU direciona o  
combustível selecionado diretamente para os injetores originais do motor.

 O condutor pode sempre escolher o combustível que pretende, GPL ou 
gasolina, usando o seletor (switch) montado no painel.  Os motores de 
Injeção direta a gasolina são utilizados pelas grandes marcas de automóveis 
como Audi, VW, Skoda, Seat, BMW, Ford, Peugeot, Mercedes…

 DirectBlue usa muitos componentes originais no circuito de alta pressão 
de combustível, como bomba de alta pressão, injetores e sensor de pressão. 
Todos esses componentes são testados e certificados para GPL em  
conformidade com o Regulamento CE 67-R01. 

Tecnologia de ponta de equipamentos 
GPL para motores de injeção direta

Sistema DirectBlueGarantia DirectBlue

Sistema de GPL para motores a  
gasolina de injeção diretaOs valores são baseados nos preços médios holandeses 

de Maio de 2018.

Gasolina Autogas

Os custos de combustível 
de um Depósito cheio com 
capacidade de 50 litros. 

De 
gasolina 

De  
GPL 

€ 83,- € 33,-
Os custos de combustível de um Depósito 
cheio com capacidade de 50 litros.

Vialle oferece uma garantia de fábrica de 5 anos.
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