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A könnyû sorozatú teherautók motor-
családjának legkisebb és egyben
legfiatalabb tagja az F1A jelzésû, 2300
cm3 hengerûrtartalmú, négyhengeres
motor, mely a jól bevált 8140 2,8 literes
család kisebb teljesítményû tagjait
váltja le. A jelenleg két teljesítményvál-
tozatban � 96 LE és 116 LE � kapható

IVECO-motorok

Az IVECO nemcsak a haszonjármû-
gyártásban, hanem a vasúti és hajómo-
torok, valamint ipari felhasználású
motorok gyártásában is élen jár. A
motorgyártás stratégiai fontosságú,
olyannyira, hogy az idei év elején
IVECO Motors néven új vállalat jött
létre, hogy még rugalmasabban reagál-
hasson a piac kihívásaira. Mivel az
IVECO Magyarországon elsõsorban
teherautógyárként ismert, illetve az
Autótechnika szakmai hovatartozására
való tekintettel, a modern dízelmotorok
ismertetéséhez a haszonjármûvekben
dolgozó erõforrásokat mutatjuk be.

motorok a maximális 240 Nm, illetve
270 Nm nyomatékukat az 1800÷2800
fordulatszám-tartományban adják le. A
High Pressure Injection kereskedelmi
jelzésû motorcsalád keverékképzõ
rendszere második generációs, 1600
bar maximális befecskendezési
nyomású, közös nyomásterû (CR)
rendszer. A nagy nyomást a BOSCH
CP3 szivattyú állítja elõ. Az elektroni-

kus motorvezérlõ rendszer már a
módosított, EDC 16 jelzésû változat,
mely az elkövetkezendõ elõírások
és elvárások kihívásainak is
megfelel. A kis hengerûrtartalmú
motort az ipari felhasználás

elvárásai szerint és a modern
technikák alkalmazásával
alakították ki. A teljesség
igénye nélkül itt említendõ a
keresztöblítéses, dupla

vezérmûtengelyes, 16
szelepes, könnyûfém
hengerfej, automatikus
szelephézag-állítással és
240 ezer kilométer csere-
periódusú vezérmûszíjjal.
Továbbá a merev szerkeze-

tet eredményezõ, két részbõl
álló hengertömb, az olajhûtéses

dugattyúk és a �töréses� technológiá-
val kialakított hajtórudak. A függesztett
olajteknõ és a 2800 motorfordulatig két
ütemben történõ befecskendezés a
zajkibocsátás csökkentését biztosítja.
Az erõsebbik motorváltozatnak létezik
a személyautó kivitelû (kombi) változa-
tokban használt változata, mely
folyadékhûtéses kipufogógáz-vissza-
vezetésû és katalizátoros. Az F1A
motorok nem csak a Fiat-csoporton
belül kerülnek eladásra. A jelenleg
Euro 3 emissziós elõírásoknak megfe-
lelõ motorok kisebb változtatásokkal
képesek lesznek az Euro 4 elõírások-
nak is megfelelni. Az erõsebb, 2,8
literes változatokat a közeljövõben
leváltja az F1C típusjelzésû, 3000 cm3

hengerûrtartalmú motorcsalád, mely
szerkezeti kialakítását tekintve hasonlít
majd a 2,3 literes motorokhoz.
A középkategóriás modellek a
TECTOR kereskedelmi névre hallgató,
4 hengeres, 3920 cm3 hengerûrtartal-
mú, valamint a 6 hengeres, 5880 cm3

hengerûrtartalmú F4A típusú motorok-
kal futnak. A kisebbik változatok 130,
150 és 170 LE-s kivitelben, míg a
nagyobbik 180, 210, 240 és 275 LE-s
változatokban kaphatók. A teljesít-
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ménykülönbségek nagyrészt az
elektronikus motorirányítástól függe-
nek. A motorokra jellemzõ, hogy a 4
és 6 hengeres alkatrészei egymással
csereszabatosak, mint pl. a dugattyúk,
hajtórudak, nagynyomású szivattyú,
befecskendezõk, szelepek, szelepru-
gók stb. A motorok vezérlése hagyo-
mányos OHV elrendezésû, de a
hengerenkénti 4 szelepet a hozzájuk
tartozó himbaegységek a szelepeket
kettesével összekötõ �hidakon�
keresztül mûködtetik. A hajtórudak
csapágyfedele itt is �töréses� techno-
lógiával készül. A közös nyomásterû
rendszert itt is BOSCH CP3 típusú
nagynyomású szivattyú látja el,
maximálisan 1450 bar nyomású
tüzelõanyaggal. A keresztöblítéses
hengerfej és a függesztett olajteknõ itt
is a jellemzõ megoldások között
szerepel. Ennek a motornak már
létezik földgázzal mûködõ változata.
Természetesen ezek a motorok is
kielégítik a jelenleg érvényes Euro 3
emissziós elõírásokat.
A nehéz kategóriában a CURSOR 8,
10 és 13 kereskedelmi jelzésû, 7 800
cm3, 10 300 cm3, valamint 12 900 cm3

hengerûrtartalmú motorok szolgálnak.
A legkisebb motorok teljesítményválto-
zatai a 240, 270, 310, 350 LE, a köze-
peseké 400, 430 LE, míg a leg-
nagyobbaké 380, 440, 480 és 540 LE.
A motorok, szerkezeti kialakításukat
tekintve, egymással megegyeznek.

Közösen jellemzõ rájuk
a 6 henger, az OHC-
vezérlés, a hengeren-
kénti négy szelep, az
osztott motortömb, a
2. generációs,
változtatható geomet-
riájú turbófeltöltõ
(kivéve a 380 LE-s
változatot), a turbó-
feltöltõvel együtt
mûködõ dekompresszi-
ós motorfék (Iveco Turbo
Brake), az adagoló-
porlasztók (1500 bar), és
a függesztett olajteknõ,
valamint a szabadalmaz-
tatott kartergáz-szellõzte-
tõ rendszer. A motor
irányítását természetesen
itt is az elektronikus
vezérlõegység végzi,
mely a motor oldalán található,
és a gázolaj hûti, hasonlóan a
TECTOR változatokhoz. A legkisebb
CURSOR 8 motornak szintén létezik
földgázüzemû változata is.
A személyautós dízelkategóriában
lassan nélkülözhetetlenné váló
változtatható geometriájú turbófeltöltõ
nyilvánvaló elõnyei ellenére a nehéz
kategóriában még mindig nem terjedt
el. Az IVECO ebben is úttörõ.
Mind a nehéz, mind pedig a középka-
tegóriában a motor vezérlõegysége
által észlelt meghibásodások kódjai a

mûszerfalon jelennek meg.
A motorirányító rendsze-
rek minden kategóriában
csak a megfelelõ készülé-
kekkel és programokkal
diagnosztizálhatók. A
jelenlegi készülékekkel
az elõfordult hibák, az
elõfordulási környezetük-
kel, gyakoriságukkal
együtt ellenõrizhetõk. A
motor üzemi paraméterei
akár menet közben is
kiolvashatók, számszerû-
en vagy diagramok
formájában dokumentál-
hatók és elemezhetõk (pl.
fordulatszám, turbónyo-
más, befecskendezési
nyomás, motor- és
hajtóanyag-hõmérséklet
stb.). A motor fõbb jellem-
zõi, mint a befecskende-
zõk, a turbófeltöltõ, a

nagynyomású szivattyú (motorfüggõ),
a motorfék (motorfüggõ) állapota,
valamint a kompresszió, elõírt prog-
ram szerint, automatikusan megvizs-
gálható, diagram és számadatok
formájában elemezhetõ. Lehetõség
van az ún. aktív diagnosztika elvég-
zésére is, melynél az egyes alkatré-
szek a mûszer segítségével aktivál-
hatók. A vezérlõegység által tárolt
üzemeltetési adatok, mint például
jellemzõ motor-fordulatszámok,
sebességek a fogyasztás függvényé-
ben, kritikus motor- és üzemanyag-
hõmérsékletek, turbófeltöltõ, kritikus
fordulatszámok kiolvashatók. A
TELEDIAGNOSZTIKA segítségével a
gyár Torinóban lévõ szakemberei
pedig a Magyarországon lévõ és
készülékhez kötött jármûvet �kiveséz-
hetik�, átprogramozhatják. A közeljö-
võben bevezetésre kerülõ új diag-
nosztikai készülékekkel a diagnoszti-
zálás mind könnyebb, mind pedig
bõvebb lesz.
Aki szeretne többet tudni az IVECO-
motorok jellemzõirõl, azokat szeretettel
várjuk az Autó-DIGA kiállításon tartan-
dó elõadásunkra.
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