
Pojazdy z napędem CNG 

są u nas dostępne od kil-

ku lat i z powodzeniem 

realizują m.in. zadania komu-

nalne. Aby zwiększyć zasięg 

pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym, obok jego magazy-

nowania w formie sprężonej 

(CNG) można go przecho-

wywać w postaci skroplonej 

– jako LNG (z ang. Liquefi ed 

Natural Gas). Zasilanie LNG 

sprawdza się w pojazdach dłu-

godystansowych, gdyż pozwa-

la nawet 5-krotne zwiększyć 

zasięg przy tej samej masie 

zbiorników wraz z paliwem. 

Warto z metanem

Na początku tego roku Iveco 

sprzedało w Polsce pierwszy 

samochód ciężarowy wypo-

sażony w instalację zasilaną 

skroplonym gazem ziemnym. 

Właścicielem pojazdu jest 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Śremie, któ-

re m.in. zajmuje sie zbiórką 

i transportem odpadów na te-

renie kilku gmin ościennych.

„Ponad dwa lata temu za-

kupiliśmy dwa pierwsze Ive-

co Daily zasilane sprężonym 

gazem ziemnym, później do-

kupiliśmy jeszcze podwozie 

Iveco Stralis CNG z zabudową 

śmieciarki. Ostatnie nasze dwa 

zakupy to Iveco Eurocargo 

CNG do selektywnej zbiórki 

odpadów oraz duma nasze-

go przedsiębiorstwa – Iveco 

Stralis CNG/LNG – ciągnik 

siodłowy do transportu odpa-

dów. Ostatnie zakupy zostały 

dofi nansowane ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Poznaniu. 

W najbliższym czasie zamie-

rzamy wymienić wszystkie na-

sze pojazdy na samochody za-

Opłacalna ekologia
Rozwój napędów alternatywnych jest ważną kwestią w branży transportowej. Proekolo-
giczne działania są wspierane przez Fundusze Europejskie, co znacznie wspomaga rozwój 
inwestycji. Duże zainteresowanie paliwami gazowymi wykazują m.in. samorządy lokalne miast 
i gmin. Z jednej strony jest to realizacja programów poprawiających warunki życia 
mieszkańców (redukcja emisji CO2, ograniczenia hałasu), a z drugiej to się po prostu opłaca.

silane CNG/LNG” – zapewnia 

Paweł Wojna, prezes zarządu 

Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej w Śremie.

„Mamy nadzieje, że inne 

gminy również pójdą ślada-

mi Śremu. Uważamy, że jest to 

bardzo słuszna droga do sku-

tecznego ograniczenia emisji 

CO2 oraz zmniejszenia hałasu 

w miastach. Gmina Śrem jest 

prekursorem ekologicznych 

działań transportowych, które 

– mam nadzieję – w niedalekiej 

przyszłości trafi ą również do 

innych gmin. Technologia na-

pędów gazowych jest rozwijana 
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Stacja LNG/CNG – tańsze tankowanie 

Tankowanie gazowych pojazdów w PGK Śrem realizowane będzie przez nowopowstającą stację LNG/
CNG. Przetarg na projekt i budowę stacji wygrała firma Cryogas M&T Poland, która zapewni również 
dostawy gazu ziemnego przez najbliższe 3 lata.
„Realizowane przez nas rozwiązanie to połączenie dostaw gazu ziemnego z jednoczesnym zapewnie-
niem infrastruktury do tankowania LNG/CNG – mówi Jarosław Patyk, wiceprezes w Cryogas M&T Po-
land. – W takim przypadku największą zaletą stojącą po stronie klienta jest stałość niskiej ceny gazu 
ziemnego względem oleju napędowego. Taki efekt można uzyskać np. poprzez umowny parytet do no-
towań ON. Dzięki temu klient ma długoterminową gwarancję, że przejście na zasilanie metanem będzie 
dla niego zawsze opłacalne”.

Ofertę firmy Cryogas M&T Poland wyróżnia kompleksowość rozwiązań. Firma we własnym zakresie 
dostarcza oraz utrzymuje i obsługuje urządzenia do tankowania LNG/CNG. Wszystko jest już wliczone w 
indywidualny parytet, a klient nie ponosi żadnych kosztów.
Zastąpienie gazu ziemnego z gazociągu w przypadku stacji tankowania LNG niesie wiele korzyści. Ze 
względu na większą gęstość oraz kaloryczność skroplonego metanu, tankowanie jest szybsze i bardziej 
efektywne. Brak gazociągu lub jego zbyt mała wydajność nie jest już żadną barierą, gdyż gaz LNG moż-
na dostarczyć i zatankować praktycznie wszędzie.

Rys. Cryogas M&T Poland

tamencie kluczowych klientów 

Iveco Poland.

3 × tak

Iveco Stralis CNG/LNG 

napędza 8-cylindrowy silnik 

Cursor Natural Power Euro 6 

z zapłonem iskrowym o mocy 

330 KM osiągający maksy-

malny moment obrotowy 

1300 Nm. Po prawej stronie, 

w miejscu gdzie standardowo 

znajduje się zbiornik paliwa, 

Stralis CNG/LNG ma zamon-

towany 500-litrowy zbiornik 

kriogeniczny na skroplony 

gaz ziemny (LNG). Po prze-

ciwnej stronie znajdują się 

4 wysokociśnieniowe butle na 

sprężony gaz ziemny (CNG) 

o łącznej pojemności 280 l. Wy-

korzystując CNG, Stralis może 

przejechać ponad 100 km, 

a korzystając z gazu skroplone-

go (LNG) – ponad 600 km.

Korzyści wynikające z eks-

ploatacji pojazdu CNG/LNG 

są bardzo wymierne. Różnica 

w kosztach zakupu samego pali-

wa gazowego wynosi około 20% 

w stosunku do oleju napędowe-

go. Drugim istotnym elemen-

tem jest fakt całkowitego braku 

wydatków i obsługi pojazdu 

przez Iveco od 15 lat i dlatego są 

to rozwiązania bardzo bezpiecz-

ne, a przede wszystkim opłacal-

ne inwestycje. Po drogach Euro-

py jeździ już ponad 12 000 tego 

typu pojazdów” – mówi Michał 

Fersten, dyrektor marketingu 

i produktu Iveco Poland.

„Mamy klientów, z który-

mi prowadzimy rozmowy na 

temat zakupu kolejnych sa-

mochodów CNG/LNG. Nie-

bawem w okolicy Śremu ma 

powstać stacja tankowania 

skroplonego gazu ziemnego, 

co stanowi mocny argument 

dla fi rm chcących rozwijać 

fl oty pojazdów zasilane gazem 

ziemnym” – dodaje Artur Bar-

tosiewicz, specjalista ds. samo-

chodów specjalnych w depar-

Michał Fersten, 
dyrektor marketingu 
i produktu Iveco Poland

„
 Technologia napędów 

gazowych jest rozwijana 
przez Iveco od 15 lat 
i dlatego są to rozwiązania 
bardzo bezpieczne, 
a przede wszystkim 
opłacalne inwestycje”.
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(ang. Blue Corridor) – sieci 

stacji tankowania LNG – do-

skonale wpisuje się w strategię 

Iveco, które w swojej ofercie 

ma pełną gamę pojazdów 

przystosowanych do napędu 

gazem ziemnym. Proekolo-

giczne działania są inicjowa-

ne także w Polsce i spotykają 

się z coraz większym zainte-

związanej z koniecznością sto-

sowania AdBlue. Trzecim – niż-

sza masa własna pojazdu wy-

nikająca z lżejszej jednostki 

napędowej oraz braku skompli-

kowanej instalacji oczyszczania 

spalin EGR i/lub SCR.

Ciągnik Stralis CNG/LNG, 

który zakupiło Przedsiębior-

stwo Gospodarki Komunalnej 

w Śremie, będzie współpraco-

wał z ruchomą podłogą Stas 

Eco-Floor. Zaletą tego typu 

naczep jest znaczne skrócenie 

czasu załadunku i rozładunku. 

Szybki załadunek umożliwia 

hydraulicznie otwierany dach, 

zaś rozładunek ułatwiają ru-

chome panele (System Cargo-

fl oor) zamontowane w pod-

łodze naczepy. Pojazd spełnia 

wymagania ładowności zgod-

ne z przepisami drogowymi. 

Przy kubaturze 92 m3 umoż-

liwia transport ponad 25 t

ładunku.

Światełko w tunelu

Zainicjowana przez UE 

i inne organizacje budowa 

tzw. „Niebieskich Korytarzy” 

resowaniem klientów. Stacje 

CNG działają już w większych 

ośrodkach miejskich, a pod 

koniec września br. w okoli-

cach Śremu powstanie pierw-

sza publiczna stacja tankowa-

nia LNG. Stacja ta być może 

zostanie włączona do progra-

mu „Niebieskich Korytarzy” 

i znajdzie się na międzyna-

Ekologiczne pojazdy to nie tylko korzyści dla środowiska, ale też 
dla kieszeni właściciela. Pierwszymi gazowymi pojazdami 
w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Śremie były dwa Iveco Daily. 

We flocie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie jest 
również Iveco Stralis CNG z zabudową śmieciarką. Zbiórka odpadów 
to idealne środowisko dla pojazdów zasilanych metanem.

„W najbliższym czasie zamierzamy wymienić wszystkie nasze pojazdy na samochody zasilane CNG/LNG” 
– mówi Paweł Wojna, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie. 
Niedawno do jego ekologicznej floty dołączyły Eurocargo z napędem CNG do selektywnej zbiórki odpadów 
i ciągnik Stralis CNG/LNG.

rodowej mapie dostępnych 

punktów tankowania LNG. 

Budowa stacji skroplonego 

gazu ziemnego umożliwi tan-

kowanie pojazdów, nie tylko 

przewoźników z Wielkopol-

ski, ale także samochodów 

tranzytowych zmierzających 

z Zachodu na Wschód. ▐

Fot. Iveco
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