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UTA breidt zijn netwerk uit met LIQVIS LNG-

tankstations  

 

 Vloeibaar aardgas (LNG) als hoogwaardig alternatief voor diesel voor 

langeafstandsritten 

 De tolvrijstelling voor LNG-trucks in Duitsland is verlengd tot eind 2023 

 Verdere uitbreiding van het LIQVIS-tankstationnetwerk in de planning 

 

Kleinostheim, Duitsland - UTA, een van de toonaangevende aanbieders van tank- en 

servicekaarten in Europa, breidt zijn netwerk uit met de LNG-tankstations (vloeibaar aardgas) 

van LIQVIS GmbH. Met ingang van 1 april kunnen UTA-klanten zonder contant geld vloeibaar 

aardgas (LNG) tanken met de UTA Full Service Card.  

Sinds 2017 exploiteert LIQVIS, een dochteronderneming van Uniper, LNG-tankstations. Deze 

tankstations bevinden zich op strategische verkeersknooppunten in Kassel-Lohfelden en Berlin-

Grünheide. Om aan de stijgende vraag naar de alternatieve brandstof LNG te kunnen 

voldoen, wordt de Duitse infrastructuur van tankstations de komende jaren systematisch 

uitgebreid. In de gebieden in en rondom Hamburg, Hannover en Bönen worden extra LIQVIS-

tankstations gebouwd.  

 

"We zijn blij dat we met LIQVIS als partner ons netwerk verder kunnen uitbreiden en onze klanten 

toegang kunnen geven tot milieuvriendelijke en kosteneffectieve mobiliteit", aldus Gabriel 

Moulènes, verkoop- en marketingdirecteur bij UTA. "LNG is een grootschalig en efficiënt 

alternatief voor diesel, dat wagenparkbeheerders en expediteurs in staat stelt hun 

bedrijfskosten te verlagen."  

LNG-vrachtwagens met hun lage deeltjes- en stikstofoxide-emissies voldoen met gemak aan 

de strenge milieueisen van de Euro VI-emissienorm. Voertuigen op LNG hebben ook een 

aanzienlijk lagere geluidsemissie dan dieselvoertuigen. Dis is vooral bij leveringen in steden een 

bijkomend voordeel. LNG-trucks kunnen daarnaast lange afstanden afleggen zonder te 

hoeven tanken. Aangezien de brandstofkosten voor zware vrachtwagens van meer dan 18 

ton met een jaarkilometrage vanaf 100.000 kilometer lager zijn dan voor dieselvoertuigen, is 

LNG ook nog eens kostenefficiënter. LNG-gebruikers blijven op de lange termijn van dit 

prijsvoordeel profiteren. Vloeibaar aardgas, dat onafhankelijk is van pijpleidingen, kan immers 

op een economisch efficiënte manier over lange afstanden getransporteerd worden. 

Daarnaast nemen de wereldwijde productiecapaciteiten toe.  

 

Het is echter in Duitsland niet altijd gemakkelijk om vloeibaar aardgas te tanken. Het land heeft 

nauwelijks openbare LNG-tankstations en daarom wordt het netwerk uitgebreid. "Om aan de 

groeiende vraag naar LNG te voldoen, gaan we extra servicestations openen. Zo leveren we 

een actieve bijdrage aan de uitbreiding van het tanksstationnetwerk,", legt Silvano Calcagno, 

algemeen directeur van LIQVIS, uit. "Transportvlootbeheerders aarzelen nog altijd. Na het 

onlangs genomen besluit om de tolvrijstelling voor LNG-trucks in Duitsland te verlengen, hopen 
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we echter dat de UTA Full Service Card ons helpt om andere transportbedrijven ervan te 

overtuigen dat de verandering economisch aantrekkelijk en gemakkelijk te implementeren is." 
 

▬▬ 
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) behoort tot de leidinggevende aanbieders van tank- en servicekaarten 

in Europa. Met behulp van het UTA kaartensysteem kunnen aangesloten klanten bij meer dan 66.000 

acceptatiepunten in 40 Europese landen merkonafhankelijk en zonder contant geld tanken en van verdere 

verzorging onderweg gebruik maken. Daaronder worden onder andere tolafrekeningen, kosten van werkplaatsen, 

pech- en hulpsleepdiensten als terugvordering van omzetbelasting en dieselaccijns begrepen. UTA heeft in 2019 de 

gerenommeerde - Image Award van het vakblad VerkehrsRundschau gewonnen in de categorie "tankkaarten", en 

dit voor de vijfde keer. Deze award wordt elke twee jaar toegekend op basis van een onafhankelijk marktonderzoek 

door marktonderzoeksbureau Kleffmann. UTA is in 1963 opgericht door Heinrich Eckstein en is tegenwoordig 

eigendom van Edenred SA. 

 

Voor meer informatie: www.uta.com 

 

Edenred is een toonaangevend diensten- en betalingsplatform verbindt de zakelijke wereld. Het platform verbindt 50 

miljoen medewerkers en 2 miljoen partnerdealers met meer dan 850.000 zakelijke klanten in 46 landen. 

Edenred biedt specifieke betalingsoplossingen voor eten (maaltijdvouchers), wagenpark en mobiliteit (tankkaarten, 

forensenvouchers), incentives (cadeaubonnen, engagementplatforms voor werknemers) en zakelijke betalingen 

(virtuele kaarten). Deze oplossingen verhogen het welzijn en de koopkracht van medewerkers, verbeteren de 

aantrekkelijkheid en de efficiëntie van de bedrijven en maken de arbeidsmarkt en de lokale economie vitaler. 

De 10.000 werknemers van Edenred zetten zich in om van de zakenwereld een verbonden ecosysteem te maken dat 

elke dag veiliger, efficiënter en gebruiksvriendelijker wordt. 

In 2019 beheerde de Groep, dankzij zijn wereldwijde technologie-activa, 31 miljard euro aan bedrijfsvolume. Deze 

werden voornamelijk uitgevoerd via mobiele applicaties, online platforms en kaarten. 

Edenred is genoteerd op de Euronext Parijs en is opgenomen in de berekening van de volgende indexen: CAC Next 

20, FTSE4Good, DJSI Europe en MSCI Europe. 

 

Voor meer informatie: www.edenred.com 

 

De in dit persbericht genoemde en vermelde logo's en andere handelsmerken zijn gedeponeerde handelsmerken 

van Edenred S.A., diens dochterondernemingen of derden. De logo's en handelsmerken mogen niet voor 

commerciële doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hun eigenaars. 

 
Edenred viert zijn tiende verjaardag in 2020 

▬▬ 

LIQVIS GmbH is gevestigd in Essen (Duitsland) en is een volledige dochteronderneming van Uniper in Düsseldorf. Het 

bedrijf bouwt een op de behoeften afgestemde LNG-infrastructuur voor het zware verkeer. Liqvis exploiteert sinds 2017 

LNG-tankstations in Duitsland. Het bedrijf is voornemens om de komende jaren de infrastructuur van de tankstations in 

Duitsland en in heel Europa voortdurend uit te breiden. Liqvis richt zich hierbij vooral op partnerschappen met 

expeditiebedrijven. 

Voor meer informatie: www.liqvis.com 

 

▬▬ 
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