
Gaz na pokładzie naszego sprzętu 
może być zmagazynowany dwojako: 
w zbiorniku stałym lub w butlach. 
Najpopularniejszym rozwiązaniem 
dla posiadaczy przyczep i kamperów 
jest wożenie butli. Na potrzeby stałej 
instalacji gazowej w przyczepach 
i kamperach najczęściej oferowane są 
butle o następujących pojemnościach: 
11-, rzadziej 5-kilogramowe, choć 
napotkamy też: 2,5-, 6-, 8-kilogramowe. 
Butle te różnią się nie tylko pojemnością, 
ale zależnie od kraju w którym są 
produkowane/oferowane, posiadają 
różnorodne przyłącza (nawet przy tej 
samej nominalnej pojemności).

Różnorodność butli i ich przyłączy 
to niemałe utrapienie. W podróży po 
różnych krajach może się bowiem okazać, 

że posiadanej butli ani nie wymienimy 
na pełną, ani też nie uda się nam jej 
napełnić. Np. tak jest we Francji, gdzie 
nie ma ani możliwości napełnienia, ani 
wymiany zagranicznych butli. Butle we 
Francji należy zakupić i można ich używać 
jedynie po zastosowaniu odpowiedniego 
zestawu przyłączeniowego Euro lub 
odpowiedniego reduktora. Z kolei 
we Włoszech i w Polsce wymiana lub 
napełnienie butli nie stanowią żadnego 
problemu.

Jednakże nawet wtedy, gdy wymiana 
butli nie stanowi problemu, to nierzadko 
pojawia się kolejny dylemat. Próby 
przyłączenia reduktora do butli kończą 
się bardzo często niepowodzeniem, gdyż 
reduktor lub wąż nie pasują do zaworu 
nowej butli.

Jak ustrzec się przed takimi, 
najbardziej prawdopodobnymi 
problemami? Są dwie możliwości, które 
opiszemy poniżej.

Możliwości przyłączenia 
„zagranicznych” butli

Aby uniknąć podobnych problemów, 
można np. stosować adaptery. Używając 
ich, podłączenie butli zakupionej za 
granicą do reduktora lub węża polskiego 
„pochodzenia” jest bardzo łatwe. 
Pamiętajmy jednak, że jest to rozwiązanie 
tymczasowe - nie zaleca się go jako stałe 
połączenie pomiędzy zaworem butli 
i przyłączem reduktora. Ze względów 
bezpieczeństwa zaleca się wybór innego, 
technicznie korzystniejszego rozwiązania.

Wielu producentów wyposaża 

pojazdy turystyczne w reduktory 
przeznaczone do montażu na ścianie. Ma 
to dwie zalety. Po pierwsze, połączenie 
z rurociągiem znajduje się bezpośrednio 
na reduktorze, umocowanym w stały 
sposób na ścianie. Drugim, jeszcze 
ważniejszym, walorem tego rozwiązania 
jest jednak to, że pomiędzy zaworem 
butli a reduktorem umieszczony jest wąż. 
Wąż posiada z jednej strony przyłącze 
pasujące do zaworu butli, a z drugiej 
strony standardowe w całej Europie 
przyłącze (M 20 x 1,5) pasujące do 
reduktora „ściennego”.

Takie rozwiązanie, butla–wąż–
reduktor montowany na ścianie zmniejsza 
ryzyko nieszczelności (mniejsza liczba 
połączeń w porównaniu z rozwiązaniem 
z adapterem) i umożliwia stałe 
i bezpieczne podłączenie butli gazowej. 
W zależności od kraju docelowego, 
zmieniony musi być jedynie wąż (chodzi 
tu o wąż z końcówką pasującą do zaworu 
butli, jaką nabędziemy w kraju naszej 
podróży).

Przed podróżą należy zatem 
dowiedzieć się: jakie zawory butlowe 
stosowane są w kraju docelowym 
i zaopatrzyć się albo w odpowiednie 
adaptery, albo węże z odpowiednim 
przyłączem. Standardem są węże 
o długości 450 mm. W przypadku 
pojazdów posiadających platformę 
do wysuwania butli, stosuje się węże 
o długości 750 mm. Dla większego 
rozeznania przedstawiamy (w apli) 
najczęściej stosowane przyłącza butlowe 
w Europie.

Przykra to niespodzianka, gdy w połowie urlopu 
zagranicznego i do tego w nocy okazuje się, że lodówka 
nie chłodzi, kuchenka nie odpala, a wysiłki ogrzania 
wnętrza spełzają na niczym. Skończył się gaz w butli? 
Niby nic prostszego, gdy mamy zapas. Gorzej, gdy próby 
przyłączenia reduktora kończą się niepowodzeniem.

Gazpłynny
w Europie

Adaptery – zestaw przylączy Euro.
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Klucz 30Klucz 27

Klucz 24

Klucz 25

Klucz 23

Nakrętka 
motylkowa

Klucze do przyłączy 
europejskich

Oczywiście, podczas wymiany butli 
należy najpierw odłączyć reduktor lub 
wąż od zaworu butli, a następnie nową 
butlę szczelnie przykręcić. Ręczne 
odkręcenie i dokręcenie butli jest często 
niemożliwe i wymaga użycia narzędzi. 
Dla komfortu i bezpieczeństwa GOK 
skonstruował praktyczny klucz EuroTool, 
za pomocą którego w łatwy sposób 
można reduktory zarówno odkręcić, 
jak i dokręcić. Dzięki EuroTool nie jest 
konieczne używanie kleszczy, a przez 
to nakrętka reduktora nie zostanie 
uszkodzona.

- Klucze zostały wykonane ze 
specjalnego poliamidu wzmocnionego 

Komplet kluczy EuroTool fi rmy GOK.

Nakrętka motylkowa
butla 11 kg G.12

Kombi (miękkie) G. 19

Klucz 23 
nakrętka na M20 x 1,5 G. 13

Klucz 24 
POL miękki

Klucz 25
ITAL (włoskie) G. 1

Klucz 27
Shell Polska

Klucz 30 
duża butla 33 kg G. 4

włóknami szklanymi. Materiał ten został 
stworzony pierwotnie dla narzędzi 
specjalistycznych, co gwarantuje, że 
klucze te są prawie niezniszczalne 
– mówi Dragan Negic, szef działu 
eksportu i marketingu Firmy GOK.

EuroTool przeznaczony jest do 
wszystkich europejskich przyłączy 

butlowych z miękką uszczelką. 
W komplecie znajdziemy 
odpowiedni model klucza, który 

pozostaje już tylko nałożyć 
od strony butli na nakrętkę.
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