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Představení společnosti

ABBM s.r.o. je česká rodinná přepravní 
společnost se specializací na vnitrostátní 

i  mezinárodní kamionovou 
velkoobjemovou přepravu, která nabízí 

své služby již od roku 1991. 

V roce 2016 se firma přejmenovala 
z fyzické osoby František Bláha na ABBM 

s.r.o.

V současné době firma provozuje 32 
lowdeck tahačů.



Důvod pořízení vozidla na LNG

První impuls přišel od našeho zákazníka, který má 
zájem využívat nové technologie šetrnější 

k životnímu prostředí a zakládá si na tom i svůj 
image.

Naš vlastní zájem zkoušet nové technologie.

Ekologický zájem.

Ekonomický zájem.

2 čerpací stanice LNG na trase, na které jsme 
vozidlo nasadili.



Rentabilita

Vyšší pořizovací cenu vyrovnala nízká spotřeba a cena LNG.

Jezdíme i přepravy do Německa, kde je pro tyto vozidla 
osvobození od plateb za mýto.

Větší servisní náklady vyrovná absence PDF filtru, kde 
u naftových vozidel jsou náklady na údržbu a ušetříme i tím, 

že nemusíme tankovat AD Blue. 

Nedochází ke krádeži LNG.

Udržení si zákazníka, se kterým byla navázána rozsáhlejší 
spolupráce.
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Nevýhody

Tou největší nevýhodou je stále malá síť čerpacích
stanic, což se ale rychle mění a v současné době se

dá naplánovat spoustu tras, na které lze auto na
LNG využít.

Další nevýhoda je nejistota v tom, jak se bude auto
chovat po nájezdu vyššího počtu KM.

Proškolování řidiču, aby mohli tankovat LNG.

Častější tankování.

Neznámá odkupní cena po 3-5ti letech.

Při výpadku na čerpací stanici problém s dojezdem.
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Zkušenosti řidičů

Při pořízení vozidla jsme s řidiči řešili, komu auto
přidělíme. Z řad řidičů zazněly i obavy o bezpečnost.

Vyslechli jsme si jejich obavy a po konzultaci
s odborníkem jsme všechny uspokojivě vyvrátili.

Při tankování vozidla bylo potřeba důkladně řidiče
proškolit a vybavit ochranými pomůckami.

Řidič, kterého jsme na toto vozidlo vybrali má
desetileté zkušenosti s řízením vozidel a při provozu
vozidla na LNG zásadní rozdíl oproti vozidlu na naftu

nepocítil.
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Vize do budoucnosti

Budeme nadále splňovat naši vizi, snažit se co 
nejméně zatěžovat životní prostředí a využívat 

nové technologie.

Navázání spolupráce s dalšími firmami
preferující ekologii.

Plánujeme nasazení dalších vozidel na LNG 
a postupnou výměnu za naftové vozidla.

Z našeho pohledu má smysl provozovat auta na 
LNG a vidíme v tom budoucnost.
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