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Prins’le, her yolda en önde.



DÜNYANIN iLK SIRALI ENJEKSiYON SiSTEMi

Dünyada s›ral› enjeksiyon sistemini uygulayan ilk markalardan biri olan Prins, flimdi ‹pragaz
gücü ve güvencesiyle Türkiye'de sizinle bulufluyor. Kuruldu€u günden beri yeniliklerle ilgili
araflt›rma gelifltirme çal›flmalar›na yat›r›m yapan Prins, kulland›€› kaliteli malzemeler ve eksiksiz
hizmet anlay›fl›yla, bugün dünyan›n en büyük 3. LPG/CNG sistemleri üreticisi konumunda.
Prins’in, size sunaca€› ayr›cal›klar sadece tecrübesi ve kalitesiyle s›n›rl› de€il. Size büyük
avantaj sa€layacak ürün ve hizmetleriyle Prins, her yolda yan›n›zda olacak.





Enjektör Kalitesinde En Önde
Prins s›ral› otogaz kit dönüflüm sistemlerinde dünyan›n en kaliteli enjektörü, Japon teknolojisi
ürünü Keihin enjektörler kullan›l›r. Di€er enjektörler, 30.000 km'den itibaren bak›ma ihtiyaç
duyarken, Keihin enjektörler yüksek teknolojisi ve kalitesiyle 500.000 km ve üzerinde sorunsuz
olarak çal›fl›r ve herhangi bir bak›ma ihtiyaç duymaz.

Arac›n Gücüne Göre Do€ru Malzeme
Prins Otogaz Kitleri, araç gücüne göre genifl tercih seçenekleriyle en ideal çözümü
sunar. Böylece araç için en ideal kit montaj› yap›larak yak›t tasarrufuna katk› sa€lan›r.



Motor Koruma Sistemi
Prins, müflterilerin araçlar›n›n korunmas›na yönelik olarak ValveCare ya€lama sistemini
gelifltirmifltir. ValveCare ya€lama sistemi, motor ömrünü uzat›r, motor gücünü art›r›r, tam otomatik
olarak çal›fl›r. Yak›t tasarrufuna da katk›da bulunur. Di€er sistemlerde katk› malzemeleri LPG
deposuna konularak enjektörlerde ve sistemde ar›zalara neden olurken, Prins ValveCare sistemi
enjektör sonras›nda yak›ta kat›larak tüm sorunlar›n önüne geçilmesini sa€lar.

Ekonomiklikte Lider
Prins, gelifltirilmifl ve sorunsuz çal›flan Elektronik Kontrol Ünitesi'yle (ECU) ve
gelifltirdi€i yaz›l›mlarla en ideal yak›t tüketimini sa€lar.



Yüksek Standartta Kaliteli Malzeme
Tüm Prins ürünleri R67-01 / R110 / R115 / CSA ve EPA düzenlemelerine uygundur.

On Silindirli Araçlarda Bile Tek Sistem
Prins, sahip oldu€u yüksek teknoloji sayesinde büyük motor hacimli araçlara tek sistemle
çözüm getirir. Böylece montaj maliyetleri artmaz.



Ar›za Ifl›€› Sorununa Kesin Çözüm
Prins’in özel olarak gelifltirdi€i çözümle, dönüflüm yap›lan araçlarda ar›za ›fl›€› yanma problemi
ortadan kalkar.

Çevre Dostu
Prins ürünleri sadece yak›t ekonomisiyle yetinmez. Diyagnoz yaz›l›m› sayesinde
en ince ayarlara kadar emisyon de€erlerinin ayarlanarak düflürülmesini sa€lar.
Böylece çevre temizli€i sa€layarak farkl›l›€›n› bu yönde de gösterir.



Korozyona Dayal› Gövde Ekipmanlar›
Prins ürünlerinde kullan›lan malzemeler korozyona ve ortam koflullar›na dayan›kl›d›r. Böylece
malzemelerin uzun ömürlü olmas› sa€lanm›flt›r.

Tam Donan›ml› Servis A€›
Prins ürünlerinin montaj› belirlenen kriterleri sa€layan teknik servislerde yap›l›r. Servislerin
tamam› gerekli teknik e€itimden geçirilir ve tam donan›ml› olarak en iyi hizmeti vermeleri
için yetifltirilir.



7/24 Tüketici Dan›flma Hatt›
444 iPRA (47 72)’den ulaflabilece€iniz tüketici dan›flma hatt›, günün her saatinde
ihtiyaçlar›n›za cevap verebilmek için sürekli devrede.

Otomotiv Sektörüyle ‹fl Birli€i
Prins, Avrupa'n›n önde gelen otomotiv fabrikalar›n›n sistem ve parça tedarikçisidir.
Otomotiv fabrikalar›yla birlikte çal›flarak alternatif yak›t sistemlerine yönelik son
teknolojiye uygun ürünler üretir.



Uluslararas› Genifl Faaliyet Alan›
Otomotiv, marin ve endüstriyel çözümler üreten Prins, elliden fazla ülkeye
ihracat yapar.



‹pragaz Gücü ve Güvencesiyle
Prins marka ürünler, Türkiye'de 50 y›ll›k LPG tecrübesi olan ‹pragaz A.fi. taraf›ndan
tüketicilere sunulur.





Prins sizi hep daha ileri tafl›r.




