
Na rynku można jednak znaleźć samochody, 
których silniki świetnie dogadują się z instala-
cjami LPG. 

Jednym z nich jest Chevrolet Cruze z silniki-
em 1.8l General Motors, który daje moc 141 
KM przy 6200 obr./min oraz 176 Nm przy 3600 
obr./min. 

Jednostki trafiające pod maski Chevrole-
ta Cruze w wersji sedan i hatchback zostały 
fabrycznie przystosowane do współpracy  
z instalacją LPG. Otrzymały zmodyfikowane za-
wory i gniazda zaworowe oraz tłoki, które bez 
uszczerbku zniosą wyższą temperaturę spala-
nia propanu-butanu.

Gaz można zamontować we własnym zakre-
sie. Bardziej sensownym rozwiązaniem będzie 
jednak skorzystanie z oferty autoryzowanych 
salonów. Powierzając im montaż instala-
cji, zachowamy pełną, 2-letnią gwarancję na 
samochód. Jeżeli przebieg nie przekroczy 100 
tysięcy kilometrów, będzie można cieszyć się 
nawet 3-letnią ochroną gwarancyjną. Warto 
dodać, że ASO Chevroleta nie proponują „gazu” 
wyłącznie do nowych samochodów - przewid-
ziano możliwość montażu do aut, które są już 
eksploatowane. 

Dla kompaktowego Chevroleta (tylko sedan 
lub hatchback) przewidziano sekwencyjny 
wtrysk gazu w fazie lotnej. ASO proponują kli-
entom dwa warianty instalacji włoskiej firmy 
BRC: Sequent 24 oraz Sequent Plug&Drive. 

Ta druga instalacja jest nowocześniejsza 
i w większym stopniu skomunikowana  
z pokładową elektroniką samochodu. W kabi-
nie montowany jest przełącznik informujący 
o ilości gazu w zbiorniku oraz wyposażony  
w brzęczyk, który sygnalizuje zmianę rodzaju 
paliwa lub wyczerpanie się zapasu gazu. 

Obie instalacje w minimalnym stopniu 
absorbują uwagę kierowcy. Nie trzeba nawet 
pamiętać o konieczności rozgrzania silnika 
na benzynie i przełączenia na gaz. Elektronika  

zrobi to za nas. Różnice w dynamice  
i elastyczności są nieodczuwalne. Dopiero sto-
per jest w stanie wychwycić wydłużenie mane-
wrów o ułamki sekund w trybie gazowym.

Instalacja Sequent Plug&Drive odczytu-
je m.in. informacje o masie i temperaturze 
pobieranego powietrza oraz temperatur-
ze płynu chłodzącego. Komputer sterujący 
pracą instalacji LPG posiada funkcję krótko  
i długoterminowej adaptacji mapy mieszanki 
paliwowej oraz algorytmy dla zimnego silni-
ka, na czas przyspieszania i pracy pod pełnym 
obciążeniem. Elektronika dzieli błędy na mniej 
lub bardziej istotne dla pracy silnika.

Instalacja Sequent Plug&Drive pozwala 
także na uruchomienie silnika na gazie, co 
może przydać się, jeżeli kierowca zapomni 
o konieczności zatankowania benzyny bądź 
długotrwałą jazdą na rezerwie doprowadzi 
do uszkodzenia pompy paliwa. Nadużywanie 
funkcji jest wykluczone, gdyż liczba możliwych 
uruchomień na gazie została ograniczona 
do pięciu. Po wyczerpaniu limitu możliwość 
uruchamiania silnika na gazie trzeba ponownie 
aktywować w serwisie. Różnica w cenie ins-
talacji jest na tyle mała, że polecamy bardziej 
zaawansowaną wersję Sequent Plug&Drive.

W pomiarach przeprowadzonych na zasilaniu 
benzyną, uzyskaliśmy przyspieszenie do 100 
km/h w 10,2 s. 

W próbach elastyczności rozpędzanie od 60 
do 100 km/h na IV biegu zajęło 11,1 s, a od 80 
do 120 km/h na V biegu - 17,6 s. Po przełączeniu 
silnika na LPG wyniki były następujące: "setka" 
w 10,4 s, 60-100 km/h w 12,0 s, a 80-120 km/h 
w 19,5 s.

Plusem silnika Cruze'a jest to, że choć nie jest 
wulkanem energii, bez szarpania rozpędza auto 
już od najniższych obrotów. Największą wadą 
układu napędowego jest zaś to, że precyzyjnie 
pracująca skrzynia ma tylko 5 biegów. Podczas 

jazdy autostradowej, powyżej 120 km/h robi się 
w aucie nieprzyjemnie głośno.

Średnie zużycie benzyny bezołowiowej 
wyniosło w teście 8,5 l/100 km, a LPG 10,8 l, 
jednak zważywszy na znaczące różnice w cenie 
obu paliw, wersja z LPG wydaje się być bezkon-
kurencyjna. 

Można więc przyjąć, że średnie spalanie  
w trybie benzynowym to 8 l/100km, a LPG – 10 
l/100km. Przy obecnych cenach paliw, montaż 
instalacji zaczyna nabierać sensu, jeżeli kupując 
Chevroleta Cruze zakładamy przebiegi roczne 
na poziomie 12 tysięcy kilometrów. Ulgę po-
czujemy już przy pierwszej wizycie na stacji 
paliw, ale na faktyczny zwrot inwestycji trzeba 
będzie poczekać 2 lata. Sporo zależy jednak od 
sposobu eksploatacji pojazdu. 

W testowanym samochodzie zbiornik LPG 
wypełnił wnękę na koło zapasowe. W przypad-
ku uszkodzenia opony trzeba będzie ratować 
się zestawem naprawczym. „Zapas” można 
oczywiście umieścić w przestrzeni bagażowej, 
o ile pogodzimy się z jej znaczącym pomniejs-
zeniem.

35-litrowy zbiornik, w zależności od war-
unków i stylu jazdy, zapewnia 280-350 kilo-
metrów zasięgu. Podczas wyjazdu na wakacje 
konieczne będą więc dość częste postoje na 
tankowanie. Nie każdy będzie zachwycony  
z wlewu LPG w zderzaku. W samochodach  
z fabrycznymi instalacjami "kurek" znajduje się 
zazwyczaj pod klapką wlewu paliwa.

Chevrolet Cruze z instalacją LPG jest bardzo 
rozsądną propozycją dla osób, które zwracają 
uwagę na koszt eksploatacji pojazdu, nie chcą 
tracić fabrycznej gwarancji oraz szukają kom-
fortowego i nieźle wyposażonego auta klasy C 
za około 65 tys. złotych.

However, there are still some cars, engines of which are pretty friendly, when it comes to implementation of the LPG systems. 
Chevrolet Cruze fitted with the 1.8 liter General Motors engine is one of those cars. The power output of that engine is 141 HP at 6200 RPM, whereas torque  

is defined by a value of 176 Nm at 3600 RPM. 
The engines used in case of Chevrolet Cruze in the hatchback and saloon variants have been factory-tailored to be fitted with the LPG systems. The engines have 

been fitted with modified valves and valve seats, as well as new pistons that are resistant to higher combustion temperatures, recorded in case of propane-butane.

The LPG system may be installed by the 
owner, within own initiative. However, using the 
services offered by the authorized dealers seems 
to be a more reasonable solution in this case.  
By asking the authorized service station to deal 
with setting up the LPG system in our car, we 
will keep the right to the 2-years guarantee for 
the car. If the covered distance does not exceed 
100 thousand kilometers, we will have a right 
to enjoy even 3 years of guarantee coverage. 
It should also be noted that not only do the 
Chevrolet authorized service centres offer the 
LPG systems for cars that are brand new, but it 
may also expected that there would be an option 
of installing the LPG systems in the cars that are 
already being used. 

In case of the compact Chevrolet (only 
hatchback or saloon) sequential LPG injection 
(in volatile phase) system is being used.  
The authorized service centres propose two 
variants of an LPG system, both of which are 
offered by the Italian BRC company: Sequent 24 
and Sequent Plug&Drive. 

The latter option is more modern, and 
it communicates with the car’s on-board 
electronics, within a larger scope. The cockpit 
is fitted with a switch which informs the driver 
about the quantity of gas in the tank. Additionally, 
the system also features a buzzer which tells the 
driver about change of the fuel supply, or about 
the fact that the gas supply has been depleted. 

Both systems are not absorbing the attention 
of the driver. It is not even required to warm 
up the engine on petrol, and switch it into LPG 
mode. The electronic system does all of the 
above automatically. The differences within the 
scope of dynamics and engine flexibility across 
the RPM range are unnoticeable, unless you use 
a stopwatch.

The Sequent Plug & Drive system uses the 
information pertaining the mass and the 
temperature of the air intake, and about the 
temperature of the coolant, among other 

data downloaded from the engine sensors.  
The computer which controls the LPG system 
acts as a device which adapts the mixture map  
in a long- and short-term perspectives, along with 
the cold engine algorithms, at the time when 
acceleration is realized and within the periods, 
when the engine operates under heavy load.  
The electronics also divide the errors, and classify 
them within the scope of their importance for 
operation of the engine.

Sequent Plug&Drive system additionally allows 
the driver to start-up the engine with the use of 
LPG. This feature may be useful, should the driver 
forget to fill-up the petrol tank, or should the 
fuel pump be damaged, when a low quantity of 
petrol is delivered from the main tank. Overusing 
this capacity is excluded – gas-start-up may be 
used only five times. Should this number be 
exceeded, option of starting up the engine with 
the use of the LPG fuel needs to be reactivated at 
the service station. The price difference is small 
enough – we recommend you to get the more 
advanced Sequent Plug&Drive system.

When it comes to performance, petrol-driven 
car accelerated from 0 to 100 kph in 10.2 seconds. 

In the flexibility test, the acceleration in 4th 
Gear, from 60 to 100 kph, took 11.1 seconds; same 
process within the speed range between 80 and 
120 kph, in 5th gear, took 17.6 seconds. Once the 
engine was powered by the LPG, the respective 
results were as follows: 0-100 kph acceleration 
– 10.4 seconds, 60-100 kph acceleration – 12.0 
seconds, 80-120 acceleration – 19.5 seconds.

One of the advantages of the engine utilized 
in Cruze is the fact that even though it is not 
very powerful, it has sufficient power output 
characteristics even at the lowest RPM values. 
However, the drivetrain has a slight disadvantage, 
as the precise gearbox offers only 5 gears. Thus, 
on a highway, at speeds above 120 kph, the car 
becomes unpleasantly noisy.

Average unleaded fuel consumption during 
the test – 8.5 liters per 100 kilometers, while 
LPG consumption was contained in 10.8 liters. 
Considering the significant price difference 
between the fuels, LPG variant seems to have  
a competitive edge here. 

It may be assumed that – on average – the 
engine consumes 8 liters per 100 kilometers, 
while LPG consumption is 10 liters per 100 
kilometers. Considering the current fuel prices, 
installation of a LPG system is becoming more 
and more reasonable, once we assume that we 
would cover ca. 12 thousand kilometers per year. 
The relief would be noticeable during our first 
visit to the gas station. The actual investment is 
going to pay itself within 2 years, however, the 
above time-framework is very much dependent 
on the way in which we are using the vehicle. 

In the tested example, the LPG tank was placed 
in the spare-wheel space. Should a tyre be 
damaged, the user is going to have to use a repair 
kit. The spare wheel may obviously be placed in 
the trunk, however we should come to terms 
with significant space reduction.

35 litre tank, depending on conditions and the 
driving style, allows the car to cover a distance 
of 280-350 kilometers. During a vacation 
trip, frequent refueling would be a must. Not 
everyone is going to be astonished with the LPG 
refueling cap in the bumper. However, in case of 
the cars with a factory-embedded LPG system, 
the LPG filling unit is usually located next to its 
petrol counterpart.

Chevrolet Cruze fitted with an LPG system 
seems to be a very reasonable option for the 
persons, who are focused on the costs of 
operation of the vehicle, and who do not want to 
lose the factory guarantee, especially when they 
are looking for a comfortable and well-equipped 
C-segment car for ca. 10500 - 12200 pounds.
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INSTALLATION OF AN LPG SYSTEM IN THE MODERN CARS BECOMES MORE AND MORE PROBLEMATIC. THE ENGINES ARE MORE AND 
MORE EFFICIENT, TURBOCHARGING AND DIRECT INJECTION ARE NOT A NOVELTY, AND STATE-OF-THE-ART ENGINES ARE BEING 

SUPPLIED WITH FUEL WITH A VARIETY OF DIRECT AND INDIRECT INJECTORS.

W NOWOCZESNYCH SAMOCHODACH MONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ STAJE SIĘ CORAZ TRUDNIEJSZY. ROŚNIE WYSILENIE 
JEDNOSTEK NAPĘDOWYCH, TURBODOŁADOWANIE I BEZPOŚREDNI WTRYSK BENZYNY PRZESTAJĄ KOGOKOLWIEK SZOKOWAĆ, 

A NAJNOWOCZEŚNIEJSZE MOTORY SĄ ZASILANE PRZEZ ARSENAŁ POŚREDNICH I BEZPOŚREDNICH WTRYSKIWACZY.
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