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The new bi-fuel Leon TGI Evo – built at SEAT’s Martorell facilities – 
continues the success of the Leon TGI and Leon ST TGI but advances the 
technology to make it even more relevant to the market and further push 
the uptake of CNG-fueled vehicles. SEAT is at the heart of the CNG trend, 
with compressed natural gas variants of the Ibiza, Mii and recently released  
Arona pushing adoption, and now joined by the Leon TGI Evo and Leon ST 
TGI Evo.

The Leon TGI Evo’s advanced turbocharged four-cylinder, direct-injection 
1.5 litre engine, (based on the TSI petrol engine of the same capacity), 
integrates an advanced stop-start system, the latest generation of variable 
turbine geometry turbocharging systems and a Miller cycle combustion 
process to maximise efficiency and performance.

Components inside the engine have been re-engineered to meet the 
demands of running on CNG; chrome-nickel covered pistons incorporate 
new segments modified to use gas, as well as reinforced valve seats to 
increase wear resistance, and valves have been raised to improve gas 
circulation towards the interior of the chamber.

The Leon TGI Evo produces 130 PS of power at 5,000 rpm a 20 PS increase 
over its 1.4 litre predecessor and 200 Nm of torque between 1,400 rpm 
and 4,000 rpm and can be linked to either a six-speed manual transmission 
or a seven-speed dual-clutch gearbox.

As with other vehicles in the SEAT CNG line-up, the Leon TGI Evo only uses 
petrol as an alternative fuel when the CNG tanks are empty, but there is 
now even greater CNG storage capacity as the SEAT Leon TGI Evo benefits 
from three gas tanks – two of which benefit from advanced lightweight 
carbon fibre composite construction. The Leon TGI Evo has a gas capacity 
of 17.7 kg giving a range of 500 km in CNG mode, and, thanks to the 
automatic switch to petrol, the range is extended by an additional 150 km.

The Leon TGI Evo is thus cleaner and even better value for money, helped 
greatly by CNG’s efficiency over other fuels: the energy generated by 1 kg 
of CNG is equivalent to 2 litres of LPG, 1.3 litres of diesel and 1.5 litres of 
petrol.

SEAT is committed to compressed natural gas as a technology that 
already exists and can be widely offered to customers. SEAT is the 
European brand with the most comprehensive CNG vehicle line-up, selling 
vehicles in numerous countries including Spain, Germany and Italy, and 
helping reduce CO2 and NOx emissions, give fuel price savings, and provide 
refuelling time and similar vehicles costs compared to diesel and petrol 
cars.

The Leon TGI Evo, which is available for the first time in FR and Xcellence 
– in addition to the Style trim-, adds to SEAT’s comprehensive CNG range, 
with vehicles that not only reduce emissions, environmental impact and 
running costs, but at the same time combine advanced technologies, 
driveability and stylish aesthetics.
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Hiszpański producent postawił na modele zasilane gazem ziemnym, czego 
przykładami mogą być obecne na rynku Ibiza, Mii i niedawno wprowadzona 
do sprzedaży Arona. Teraz do tej gamy modelowej dołączyły Leon TGI Evo  
i Leon ST TGI Evo.

Za napęd hiszpańskiego auta odpowiada silnik o pojemności1,5 litra bazu-
jący na modelu 1,4 TSI. Jest to znana już 4-cylindrowa jednostka z wtryskiem 
bezpośrednim, systemem start-stop, najnowszą generacją układu turbo-
doładowania o zmiennej geometrii turbiny i cyklem spalania Millera w celu 
zmaksymalizowania efektywności i osiągów pojazdu.

Na potrzeby zasilania sprężonym gazem ziemnym silnik auta przeszedł 
kilka zmian. Elementy wewnątrz silnika zostały tak przeprojektowane, 
aby sprostać wymaganiom pracy z CNG. Tłoki zostały pokryte chromem, 
niklem i zawierają nowe segmenty zmodyfikowane do użycia gazu, wzmoc-
niono gniazda zaworowe w celu zwiększenia odporności na zużycie,  
a zawory zostały tak podniesione, aby poprawić cyrkulację gazu w kierunku 
wnętrza komory.

Leon TGI Evo wytwarza 130 KM mocy przy 5000 obr./min (co dało wzrost  
o 20KM w stosunku do poprzednika o pojemności 1,4 litra) i 200 Nm mo-
mentu obrotowego między 1400 i 4000 obr/ min. Całość może być połą-
czona z sześciobiegową manualną skrzynią biegów lub siedmiobiegową 
dwusprzęgłową.

Podobnie jak w przypadku innych pojazdów z linii SEAT CNG, Leon TGI Evo 
wykorzystuje benzynę tylko jako paliwo dodatkowe włączane gdy zbiorniki 
CNG są puste. Proponowane auto ma zwiększoną pojemność zbiorników 
CNG, ponieważ TGI Evo korzysta z aż 3: dwa z nich zbudowane są z zaawan-
sowanej, lekkiej konstrukcji z włókna węglowego. Całkowita pojemność  
17,7 kg CNG daje zasięg 500 km, a dzięki automatycznemu przełączaniu na 
benzynę zasięg zostaje wydłużony o dodatkowe 150 km. Leon TGI Evo jest 
w ten sposób bardziej ekologiczny i ma korzystniejszy stosunek wartości 
do ceny, znacznie zwiększony dzięki wydajności CNG w stosunku do innych 
paliw: energia wytworzona przez 1 kg CNG odpowiada 2 litrom LPG lub  
1,3 litra oleju napędowego czy też 1,5 litra benzyny.

SEAT angażuje się w rozwój technologii opartej na sprężonym gazie ziem-
nym, która istnieje od lat i może być bezpiecznie oferowana klientom. SEAT 
to w tej chwili europejska marka oferująca najszerszy asortyment pojazdów 
zasilanych CNG, sprzedająca pojazdy w wielu krajach, w tym w Hiszpanii, 
Niemczech i Włoszech. Dzięki temu pomaga zmniejszyć emisję CO2 i NOx  
i zapewnia oszczędność paliwa oraz podobne koszty w porównaniu z samo-
chodami z silnikiem diesla i benzyną.

Leon TGI Evo, który jest dostępny po raz pierwszy w wersji FR i Xcellence – 
oferuje wysoką jakość wykończenia, redukuje emisje spalin, ma pozytywny 
wpływ na środowisko, zmniejsza koszty eksploatacji, a zarazem łączy za-
awansowane technologie, właściwości jezdne i stylową estetykę.
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SEAT  
Leon with new 1.5 TGI Evo engine
SEAT IS ENHANCING THE COMPRESSED NATURAL GAS-POWERED VARIANT OF THE POPULAR LEON WITH A NEW 

1.5 LITRE TGI ENGINE AND INCREASED CNG RANGE WITH THE INTEGRATION OF THREE GAS TANKS. SMART 
INTEGRATION OF THREE COMPRESSED NATURAL GAS TANKS BOOSTS RANGE IN CNG-ONLY MODE TO 500KM WITHOUT 
COMPROMISING PRACTICALITY AND DRIVEABILITY.

SEAT ZAPREZENTOWAŁ LEONA Z NOWYM 1,5L SILNIKIEM TGI, ZASILANYM SKOMPRESOWANYM GAZEM ZIEMNYM CNG. LEON TGI EVO 
- BO TAKĄ OTRZYMAŁ NAZWĘ, ZOSTAŁ ZBUDOWANY W ZAKŁADACH MARTORELL I MA KONTYNUOWAĆ SUKCES WERSJI TGI I ST TGI. 

PRZEDSTAWIONY POJAZD ROZWIJA TECHNOLOGIĘ UŻYCIA NAPĘDU ALTERNATYWNEGO, MA JĄ UCZYNIĆ JESZCZE BARDZIEJ ISTOTNĄ DLA 
RYNKU, A CO ZA TYM IDZIE ZNACZĄCO ZWIĘKSZYĆ POPYT NA POJAZDY NAPĘDZANE CNG. 

ENGINE 1.5 TGI EVO

cylinder/valves 4/16

displacement 1498 cc

bore and stroke 74,5 mm/85,6 mm

compression ratio 12,5

max. power 130 hp

max. torque 200 Nm

maximum speed 205 km/h (mq), 199 km/h (dq)

SILNIK 1,5 TGI EVO

cylinder/zawory 4/16

przemieszczenie 1498 cm3

otwór i obrys 74,5 mm / 85,6 mm

stopień sprężania 12,5

max. moc 130 km

max. moment obrotowy 200 Nm

maksymalna prędkość 205 km/h (mq), 199 km/h (dq)


