
Czy opłaca się montować instalację LPG w samochodzie z napędem hybrydowym? 

Napęd hybrydowy jest swego rodzaju połączeniem silnika spalinowego z elektrycznym. Silnik 

elektryczny pełni funkcję generatora, który to z kolei wprawia w ruch silnik spalinowy. Silnik 

spalinowy jest wyłączony, gdy akumulatory silnika elektrycznego są w pełni naładowane, a po 

ich rozładowaniu, silnik spalinowy napędza generator. Taki system zapewnia nam jazdę bez 

konieczności ładowania.  

Czy możliwe jest, aby LPG działało poprawie we współpracy z dwoma innymi napędami? 

Oczywiście, że tak. Podstawą jest tutaj odpowiedni sterownik instalacji gazowej, który 

uruchamia silnik spalinowy z pominięciem fazy przejściowej (stałej czasowej), która potrafi 

osiągnąć zaledwie 30 sekund, w związku z czym podczas jazdy na krótkie dystanse nie 

odczulibyśmy żadnych zmian związanych z LPG. Zauważając ten problem, producenci 

systemów zasilanych gazem wprowadzili rozwiązanie tego problemu.  

Jak wiemy, montaż instalacji LPG jest bardzo korzystny dla naszych samochodów i tak też jest 

w przypadku pojazdów z napędem hybrydowym. Tutaj także możemy mówić o dużej 

oszczędności. Wprowadzenie LPG do Hybryd pozwala obniżyć koszty o nawet 50 procent. 

Porównywając, za przejechane 100 km samochodem hybrydowym musimy zapłacić ok. 22 zł, 

decydując się na montaż LPG, za ten sam dystans zapłacimy już tylko ok. 11 zł. Zapełnienie 

całego 42 litrowego zbiornika zapewnia nam spokojną trasę, bez zbędnych przystanków, na 

odległość ok. 600 km. W ten sposób możemy zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas, a 

nasz komfort jazdy znacznie się poprawia.  

Gdy zdecydujemy się na taki montaż, ważnym elementem jest wybranie odpowiedniego 

serwisu, przy którym mamy pewność, że zrobi to profesjonalnie, a samochód posłuży nam na 

lata, co pozwoli na zaoszczędzenie kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu złotych na samym 

paliwie. Prawidłowy montaż zapewni nam przede wszystkim funkcjonowanie bez 

jakiegokolwiek zarzutu.  

Instalacja gazowa LPG pozwoli na zaoszczędzenie nie tylko pieniędzy, ale także udoskonali 

nasz samochód z napędem hybrydowym, który już sam w sobie uznawany jest za cud techniki, 

a koszty montażu, zwracają się już po kilku miesiącach użytkowania samochodu, tak samo jak 

w przypadku aut z napędem silnikowym. Ponadto przy jeździe na LPG zarówno przy 

hybrydzie, jak i silnikach spalinowych, dokładamy małą cegiełkę, aby świat stał się bardziej 

ekologiczny. Po montażu instalacji gazowej w naszych samochodach hybrydowych możemy 

czuć się jeszcze bardziej komfortowo. Wszystko to potwierdza, że proces ten jest jak 

najbardziej opłacalny.  

 

 

 

 


