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Testy pojazdów, napędzanych paliwem LNG trwały 6 miesięcy. 
W oficjalnym przekazaniu pojazdów do testów w Jarostach k/Piotrkowa 

Trybunalskiego uczestniczyli przedstawiciele firm tego projektu oraz  
zaproszeni goście. Celem projektu IVECO – Cryogas M&T Poland S.A. – 
IKEA jest testowanie technologii tankowania alternatywnym paliwem 
LNG oraz wskazanie dostawcom usług transportowych kierunku roz-
woju zrównoważonego transportu przy wykorzystaniu alternatywnych 
paliw metanowych. Na pytania dotyczące opłacalności i powodzenia 
projektu odpowiedzieli w swoich prezentacjach reprezentanci projektu. 

O zaletach pojazdów IVECO, napędzanych alternatywnym paliwem 
CNG i LNG mówił Michał Fersten, Dyrektor Sprzedaży IVECO Poland:  
„Zaangażowanie IVECO w wykorzystanie alternatywnych paliw metanowych 
w transporcie drogowym ma charakter globalny. Oferujemy całą gamę swo-
ich pojazdów w wersji z napędem CNG. Jeżeli chodzi o pojazd wykorzystany 
w teście to zasięg Stralisa CNG/LNG wynosi 750 km, układy zastosowane  
w pojeździe mają bardzo prostą budowę, pojazd nie wymaga stosowania 
dodatku AdBlue. Układ papaliwowy w ciągnikach siodłowych IVECO LNG 
spełnia wszystkie normy emisji  spalin oraz Regulamin R110 – EKG ONZ, doty-
czący homologacji pojazdów wykorzystujących w układach napędowych gaz 
ziemny. W całej Europie mamy sprzedanych już 14 tys. pojazdów zasilanych  
gazem ziemnym, są one rentowne, przyjazne dla środowiska i znacznie mniej  

IKEA, IVECO, CRYOGAS M&T POLAND S.A. POSTAWIŁY NA EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE PALIWO LNG. PROJEKT POLEGAŁ NA 
PRZETESTOWANIU CIĄGNIKÓW IVECO STRALIS LNG NA TRASACH FIRM JEŻDŻĄCYCH DLA IKEA. TEST WYKAZAŁ DŁUGOTERMINOWE 

OSZC ZĘDNOŚCI W SEK TOR ZE TR ANSPORTOW YM. DOS TAWC Ą LNG OR A Z INFR A S TRUK TURY TANKOWANIA GA ZU  
W PRZEPROWADZANYCH TESTACH JEST FIRMA CRYOGAS M&T POLAND S.A.

hałasują. Ponadto, zespół IVECO nieustannie pracuje również nad optymaliza-
cją kosztów zakupu i serwisu IVECO CNG/LNG.”

„Skuteczne tankowanie LNG przez Cryogas M&T Poland i bezproblemowy 
przebieg testów ciężarówek gazowych to dowód na zasadność wdrożenia tych 
oszczędnych i ekologicznych aut użytkowych. W ciągu ostatnich 2 lat zdobyli-
śmy ogromne doświadczenie przy wykorzystaniu LNG do celów napędowych. 
Oprócz wspólnych testów z IKEA i IVECO wybudowaliśmy w tym czasie 2 sta-
cje tankowania LNG. Jednak najważniejszym atutem naszego rozwiązania jest 
gwarancja konkurencyjnych warunków zakupu LNG oraz pewności dostaw” 
– powiedział Jarosław Patyk, Wiceprezes Cryogas.

W czasie spotkania zabrała głos także IKEA, która podkreśliła istotę celu 
projektu, tj.: sprawdzenie czy stosowanie alternatywnego paliwa, uzna-
wanego za bardziej ekologiczne i ekonomiczne, pomoże IKEA w redukcji 
emisji dwutlenku węgla w transporcie produktów.

„Jest to, wg mojej wiedzy, pierwszy w Polsce projekt pilotażowy na taką skalę, 
dotyczący wykorzystania paliwa LNG w transporcie drogowym. Jak pokazują 
doświadczenia z innych krajów, głównie USA, Wlk.Brytanii, Holandii i Hiszpa-
nii, LNG staje się realną alternatywą dla powszechnie używanego w transpor-
cie drogowym oleju napędowego, dlatego warto podjąć próbę wdrożenia tej 
nowej technologii na nasz lokalny rynek” – powiedział Marcin Barankiewicz 
kierownik transportu IKEA w Polsce.

ZESTAWIENIE TRAS W PRZEPROWADZANYCH TESTACH  
REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z IKEA

TRASA NR1: Jarosty – Radomsko, 50 km, średnia waga ładunku:  
13,6 t, średnie spalanie podczas testu: 23 kg/100km

TRASA NR 2:    Jarosty – Stryków oraz Jarosty – Katowice,  średnia waga  
ładunku: 13,8 t, średnie spalanie: 22 kg/100 km
 
TRASA NR3: Jarosty – Poznań – Jarosty, Jarosty – Gdańsk, Iława/
Brodnica/ Łysomice – Lubawa, Lubawa – Jarosty, średnia waga  
ładunku: 15 t, średnie spalanie: 23,5 kg/100 km

TRASA NR4:  Jarosty – Poznań – Jarosty, średnia waga ładunku: 21 t,  
średnie spalanie: 31 kg/100 km

TRASA NR5: trasy woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, 
pomorskiego i mazowieckiego, średnia waga ładunku: 18,8 t, 
średnie spalanie: 33,9 kg/100 km

 WYNIKI TESTÓW CIĄGNIKÓW IVECO LNG

• Okres trwania testu: 6 miesięcy = 1/06/2015 – 30/11/2015
• Liczba testowanych pojazdów: 3 ciągniki IVECO Stralis AT 440S33 TP 

LNG (2 ciągniki z wysoką kabiną, 1 z niską)
• Liczba firm transportowych testujących ciągniki: 5
• Liczba analizowanych tras: 5
• Testowane paliwo: LNG, z możliwością awaryjnego wykorzystania  

zasilania paliwem CNG (ok. 150 km zasięgu CNG), w przeprowadzanym 
teście nie wykorzystywano awaryjnego zasilania paliwem CNG.

Średnie zużycie ON (Olej Napędowy) wzięte do porównań pochodziło  
z ciągników o mocy znaczenie przewyższającej pojazdy LNG.

• Łącznie zostało pokonanych: 40 557 km
• Łączne zużycie paliwa LNG: ponad 10 108,0 kg
• Średnia waga ładunków: 13,6 – 21,0 ton
• Średnia ważona ładunków w okresie testów: 15,3 tony
• Średnia ważona zużycia LNG w okresie testów: 24,93 kg/100km
• Średnia ważona zużycia ON w okresie testów do porównań: 30,41 l/100km
• Stosunek spalania LNG do ON w okresie testów: 82%

Testowane pojazdy poruszały się po drogach województw: pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielko-
polskiego, śląskiego. Są to obszary o stosunkowo niewielkim nachyleniu 
dróg. Podczas testów pojazdy nie poruszały się w terenach górzystych.

Analizując dane i bazując na średnich ważonych (dokładniejsze wylicze-
nie średniego spalania niż średnia arytmetyczna), można jednoznacznie 
stwierdzić występowanie korelacji pomiędzy wagą ładunku i zużyciem 
paliwa LNG (analogiczna korelacja występuje przy zużyciu paliwa ON).

 
• Najbardziej opłacalny jest transport ładunków do 13,8 ton (stosunek 

spalania LNG do ON wynosi ok., 74% co oznacza, że pojazd spala o 26% 
mniej LNG niż ON na danej trasie).

• Dla ładunków o masie 15 ton stosunek spalania wynosi 83% i jest niemal 
identyczny jak średnia z całego okresu testów (82%).

• Najmniej opłacalny transport z wykorzystaniem LNG jest przy ładun-
kach o masie 18 ton i cięższych. Stosunek spalania LNG do ON jest wów-
czas 1 do 1 a nawet wyższy (103%).

Wraz ze wzrostem wagi ładunku zużycie LNG rośnie szybciej niż ON 
(stosunek zmienia się z 71% do 103%) powodując zmniejszanie opłacal-
ności gazu, jako paliwa.

Fakt ten wpływa bezpośrednio na opłacalność całej inwestycji pomimo, 
że LNG jest paliwem tańszym w zakupie niż ON.

 WYNIKI TESTÓW POSZCZEGÓLNYCH FIRM
Trasa nr 1 – średnia waga ładunku 13,6 t – spalanie LNG  

23, 08 kg/100km (ciągnik z niską kabiną)
Trasy krótkie (długość ok. 50 km), głównie drogi lokalne między maga-

zynem a terminalem kontenerowym. Średnia waga ładunku ok. 13,6 t. 
Spalanie wyniosło 23,08 kg/100km. W sumie pokonanych zostało 1615 
km i zużyto 372,7 kg LNG. 

Pojazdy napędzane olejem napędowym (ON) osiągały na tej trasie 
średnie spalanie na poziomie 31 l/100km. Stosunek spalania LNG do ON  
w tym przypadku wynosił 74%.

IVECO 
STRALIS 
LNG NATURAL POWER – raport z testów drogowych

Trasa
Długość
tras total

[km] 

Średnia
waga 

ładunku [t]

Total paliwo
LNG [kg]

Średnie
spalanie

LNG
[kg/100 km]

Średnie
spalanie ON
[l/100 km]

Stosunek
spalania

LNG
do ON [%]

1 1 615 13,6 372,7 23,08 31,00 74%

2 14 149 13,8 3 129,6 22,12 31,00 71%

3 17 903 15,0 4 303,2 24,04 29,00 83%

4 1 157 21,0 360,0 31,11 31,30 99%

5 5 733 18,8 1 943,4 33,90 33,00 103%

40 557   10 108,9  



Trasa nr2 – średnia waga ładunku 13,8 t – spalanie LNG  
22,12 kg/100km (ciągnik z wysoką kabiną) 

Trasy krótkie (długość ok. 60 km) i średniej długości (ok 160 km), głów-
nie drogi krajowe szybkiego ruchu, ale też drogi lokalne. Średnia waga 
ładunku ok. 13,8 t. Spalanie wyniosło 22,12 kg/100km. W sumie pokona-
nych zostało 14 149 km, i zużyto 3129,6 kg LNG.

Pojazdy napędzane olejem napędowym (ON) osiągały na tej trasie 
średnie spalanie na poziomie 31 l/100km. Stosunek spalania LNG do ON 
w tym przypadku wynosił 71%.

Trasa nr3 – średnia waga ładunku 15,0 t – spalanie LNG  
24,04 kg/100km (ciągnik z wysoką kabiną)

Trasy krótkie (długość ok.40 km) i średniej długości (ok. 100 km) po 
drogach lokalnych, oraz trasy długie (ok. 350 km), głównie drogi krajo-
we szybkiego ruchu. Średnia waga ładunku ok. 15,0 t. Spalanie wynio-
sło 24,04 kg/100km. W sumie pokonanych zostało 17 903 km, i zużyto  
4 303,2 kg LNG.

Pojazdy napędzane olejem napędowym (ON) osiągały na tej trasie 
średnie spalanie na poziomie 29 l/100km. Stosunek spalania LNG do ON 
w tym przypadku wynosił 83%.

Trasa nr4 – średnia waga ładunku 21,0 t – spalanie LNG  
31,11 kg/100km (ciągnik z wysoką kabiną) 

Trasy długie (ok. 250 km), głównie drogi krajowe szybkiego ruchu.  
Średnia waga ładunku ok. 21,0 t. Spalanie wyniosło 31,11 kg/100km.  
W sumie pokonanych zostało 1 157 km, i zużyto 360,0 kg LNG.

Pojazdy napędzane olejem napędowym (ON) osiągały na tej trasie śred-
nie spalanie  na poziomie 31,30 l/100km (wyliczone z założenia kalkula-
cji 25 l/100km zużycie pustego zestawu +0,3 l /100 km za każdą 1 tonę  
ładunku). Stosunek spalania LNG do ON w tym przypadku wynosił 99%.

Trasa nr5 – średnia waga ładunku 18,8 t – spalanie LNG  
33,90 kg/100km (ciągnik z wysoką kabiną)

Trasy zróżnicowanej długości, po drogach lokalnych woj. podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Średnia waga ładunku ok. 18,8 t. 
Spalanie wyniosło 33,90 kg/100km. W sumie pokonanych zostało 5 733 
km i zużyto 1 943,4 kg LNG. 

Pojazdy napędzane olejem napędowym (ON) osiągały na tej trasie 
średnie spalanie na poziomie 33,00 l/100km. Stosunek spalania LNG do 
ON w tym przypadku wynosił 103%.

ŚREDNIE ZUŻYCIE LNG VS WAGA ŁADUNKU

ŚREDNIE ZUŻYCIE ON VS WAGA ŁADUNKU

 PODSUMOWANIE

Przewagą ciągnika zasilanego LNG są koszty paliwa oraz niższe koszty 
kontraktu serwisowego.

Na przestrzeni 6 miesięcy, 3 ciągniki IVECO Stralis AT 440S33 TP LNG 
pokonały łącznie ponad 40 000 km, dystans porównywalny z obwodem 
kuli ziemskiej.  Zostało zużytych ponad 10 tys. kg paliwa LNG. 

Średnie spalanie LNG wyniosło 24, 93 kg/100km przy średniej wadze 
ładunku 15, 3 tony (średnia ważona zużycia Oleju Napędowego w okresie 
testów wykorzystana do porównań to 30, 41 kg/100km).

Testy pokazały, że najbardziej opłacalne wykorzystanie paliwa LNG jest 
w transporcie ładunków do 13, 8 tony, najmniej natomiast przy ładun-
kach o masie 18 ton i cięższych. Wraz ze wzrostem wagi ładunku zużycie 
LNG rośnie szybciej niż ON. 

Stosunek spalania LNG do ON dla najlżejszych ładunków oscyluje  
w okolicach 74% co oznacza, że pojazd spala o 26% mniej LNG niż ON na 
danej trasie. Proporcja ta zmienia się wraz ze wzrostem wagi ładunku i dla 
najcięższych towarów wynosi 103% powodując zmniejszanie opłacalno-
ści gazu, jako paliwa. 

Średni stosunek spalania LNG do ON w okresie testów wyniósł 82%.
Fakt ten wpływa bezpośrednio na opłacalność całej inwestycji,  

pomimo iż LNG jest paliwem tańszym w zakupie niż ON. 

Analiza kosztów eksploatacji TCO dla założonego przebiegu 85 000 
km rocznie, uwzględniając 5-letni leasing i biorąc pod uwagę założone  
w teście koszty kontraktu serwisowego, paliwa i  ubezpieczenia pokazała 
jednoznacznie, że LNG nie jest paliwem opłacalnym dla tak niskich prze-
biegów.

Ogół kosztów eksploatacji (TCO) ciągnika zasilanego LNG jest wyższy 
od porównywalnego zasilanego ON o 6 447 EUR w okresie 5 lat. 

Decydującym czynnikiem jest tutaj natomiast wielkość raty leasin-
gowej za pojazd LNG, która po uwzględnieniu kontraktu serwisowego,  
jest o 60, 9% wyższa od pojazdu zasilanego ON.

Biorąc pod uwagę średni zysk na paliwie LNG na każdy przejechany 1km 
drogi równy 0, 084 EUR, próg opłacalności inwestycji w pojazd LNG przy 
powyższych założeniach zostaje przekroczony dla przebiegów powyżej 
105 000 km rocznie. Wówczas miesięczne oszczędności na paliwie LNG 
– przewyższają pozostałe koszty eksploatacji pojazdu (TCO). Jako przy-
kład dla przebiegu 120 000 km, roczny zysk z pojazdu LNG to 1 573 EUR  
w porównaniu do pojazdu zasilanego ON.
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Pojazdy napędzane LNG posiadają szereg zalet, pojazdy są ekologicz-
ne (niższa emisja cząstek stałych, tlenków azotu i dwutlenku węgla), brak 
konieczności używania dodatków AdBlue, cichsza praca silnika, niższe 
zużycie tańszego paliwa, oraz prostsza budowa układu wydechowego  
przekładająca się na większą niezawodność w dłuższym okresie czasu, 
przez co na niższe koszty serwisowania.

Ograniczenia dla ciągników zasilanych LNG to na chwilę obecną wy-
sokie koszty zakupu, ograniczona moc silnika, ograniczony zasięg, słaba 
infrastruktura stacji paliw, zakaz wjazdu w określone obszary ze względu 
na napęd gazowy, mała popularność pojazdów na rynku, co przekłada się 
na niższe wartości odkupu i wyższe niż w przypadku pojazdów napędza-
nych ON ubezpieczenie.

Zastosowanie paliwa LNG w Europie na dużą skalę stanowi ciekawą  
alternatywę dla oleju napędowego.

W przypadku rozważania zakupu należy brać pod uwagę szereg czyn-
ników mających bezpośredni lub pośredni wpływ na opłacalność inwe-
stycji:

• Ceny paliw,
• Ceny kursu EUR,
• Infrastrukturę stacji paliw,
• Typy dróg, po jakich porusza się pojazd,
• Natężenie ruchu,
• Nachylenie terenu,
• Stan techniczny pojazdu,
• Umiejętności kierowcy w zakresie jazdy ekonomicznej.

Iveco Stralis AT 440S33 TP LNG jest pojazdem przeznaczonym przede 
wszystkim dla klientów przewożących ładunki o wadze do 15 ton i poko-
nujących rocznie powyżej 105 000 km.

Źródło: Cryogas M&T Poland S.A., Iveco Poland Sp. z o.o.

S p o n s o r e d  t e x t    |   T e k s t  s p o n s o r o w a n y

Комплект, с максимальной точностью работы  
и высокой производительностью, отлично 
работает с автомобилями до 150 л.с. Форсунка, в версии 2,3,4 цилиндра,  
без датчика температуры и штуцера для измерения давления (тройник  
с датчиком температуры и штуцером для измерения давления можно 
купить отдельно). Это решение является очень универсальным, с точки зрения монтажа 
в большинстве автомобилей, а также позволяет работать даже на газе низкого качества. 
Огромным преимуществом редуктора является его высокое качество, низкая цена  
и возможность продолжать стабильную работу при резком изменении режима работы 
двигателя, вызванной максимальной нагрузкой, ускорением или низкой температурой 
окружающей среды. 

Уникальный редуктор VALTEK CPR, Бестселлер форсунка  VALTEK ТИП 32 и другие продукты 
найдёте в торговом предложении фирмы A.MAX

УНИКАЛЬНЫЙ РЕДУКТОР OMVL CPR  
И ФОРСУНКА OMVL REG FAST  

– ПРОДОЛЖАЮТ РАДОВАТЬ КЛИЕНТОВ,  
ТОЛЬКО УЖЕ ПОД ДРУГОЙ МАРКОЙ – 
VALTEK CPR И VALTEK ТИП 32.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА  WWW.AMAXLPG.PL

Новый  
наряд Короля


