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Közös nyomócsöves befecskendezés 
(common-rail) (forrás: autoslexikon)
a Fiat a kilencvenes évek közepére 
fejlesztette ki a common-rail, azaz közös 
nyomócsöves dízelmotort.
az UniJET-rendszert 1997-ben az alfa 
Romeo 156-osba építették be, és sikerét 
látva, a többi autógyár is megkezdte a 
felzárkózást.
mérföldkô a common-rail rendszer 
megjelenése, mert a folyton szigorodó 

károsanyag-kibocsátási elôírások a 
hagyományos gázolajosokat leradíroz-
ták volna a színrôl, mely a dízelmotorok 
eltűnéséhez vezetett volna.
az elsô generációs common-rail mo-
torok hengerei egy közös, a hengersor 
mellett futó csôbôl kapják a gázolajat, 
amelyben a nyomás 600 és 1200 bar 
közötti.

Ezt a hatalmas nyomást elektromos 
szivattyú tartja fenn, a hengerek 
mágnesszelepeit pedig a motorvezérlô 
computer irányítja.
2001-tôl a rendszer második gener-
ációjával a részletmegoldások finomod-
tak: a közös csôben akár 1600 bar feletti 
nyomás is kialakulhat, kettôs elô-befecs-
kendezéssel szelídítik az égést.

a motor teljesítményének növelését 
szolgáló megoldás.
mûködési elve: egy turbinakerék a 
kipufogógáz energiáját felhasználva 

hajtja ugyanazon a tengelyen, de a 
bejövô levegô áramában elhelyezett 
kompresszor-lapátkerekét.
Sûríti a beszívott friss levegôt és ben-

yomja a hengerekbe, ezáltal a motor-
ban több oxigén áll rendelkezésre az 
égéshez.
E módszerrel növelhetô a teljesítmény, a 
forgatónyomaték és a hatásfok is.
Korábban a teljesítménynövekedés 
volt a fô érv a turbófeltöltô alkalmazása 
mellett, ma azonban elsôsorban az 
energiatakarékosság és az alacsonyabb 
károsanyag-kibocsátás.
Fontos a vonóerô növekedése is.
Egyes dízelmotoroknál manapság olyan 
feltöltôket alkalmaznak, amelyekben 
a turbinák geometriája a motor ter-
helésével együtt változik, méghozzá a 
vezetôlapát átállításával.
Ezek az úgynevezett változó geometriájú 
feltöltôk.
Kínálatunkban a 110 lóerôs modellel 
kezdôdik a változó geometriájú feltöltô.

Közös nyomócsöves befecskendezés 
(common-rail) (forrás: autoslexikon)

Turbófeltöltô (forrás: autoslexikon)

az Fnm hibrid rendszer új távlatokat nyit 
a szabadidôs és a kereskedelmi kishajók 
meghajtása tekintetében.
Lehetôségünk adódik bárhol és bármikor 
hajózni nulla károsanyag kibocsájtás mel-
lett.

Ez egy kompakt rendszer, amely lehetôvé 
teszi mind a mozgatást, mind az energia-
termelést, akár egyidôben.
a rendszert vizsgálták csendes vitorláson, 
védett vízeken és kikötôkben.
az Fnm hibrid párhuzamos rendszer az 
elektronikus vezérlés révén optimalizálja a 
fogyasztást, és megôrzi a legújabb gen-
erációs common rail turbódízel motorok 
teljesítményét.

a két meghajtó egység azonos tengelyre 
kapcsolódik egy elektrohidraulikus tenge-
lykapcsolóval, amely működési logikáját 
elektronika vezérli a felhasználó akara-
tának megfelelôen.
Lehetôvé teszi, hogy a felhasználó 

kiválassza a meghajtás típusát, de a 
vezérlés generátor módban elektromos 
energia termelésre vált, ha nincs szükség 
a villanymotorra.
az Fnm hibrid rendszer ötvözi az energia-
elôállító és a mozgató rendszert, ezáltal 
szükség esetén extra tolóerôt kaphatunk a 
villanymotor révén.
További elônye mutatkozik a hibrid rendsz-
ernek a hajó fômotorjának kiválasztásakor.

Ugyanis alkalmazható kisebb teljesítményű 
dízelmotor is e kombinációban, hiszen a 
kishajó siklásba hozásához szükséges 
extra tolóerôt adhatja a villanymotor, a 
cirkáláshoz pedig elégséges a kisebb 
dízel.
Elektromos motor: max 15 kW 48 V
műKÖDÉSi SzaBÁLYOK
generátor funkció: tengelykapcsoló zárva, 
sebességváltó üres állásban
meghajtó funkció a diesel és villanymotor 
lehetséges együttműködésével: tenge-
lykapcsoló zárt, sebességváltó valamely 
menet fokozatban
Elektromos meghajtás funkció: nyitott 
tengelykapcsoló (kuplung), sebességváltó 
valamely menet fokozatban
a hibrid rendszert telepíteni lehet az egész 
Fnm HPE tartományban.

az Fnm legújabb és legnagyobb 
teljesítményű motorja az idén bemutat-
kozó 3 literes 300 lóerôs dízel, forgatón-
yomatéka 560 nm.
Élenjáró technológia, kategóriájában 
a legjobb teljesítmény, üzemanyag-
takarékos és csendes működés, ezek az 
Fnm diesel hajómotorok jellemzôi.
a Fiat legkorszerűbb, kifejezetten 
hajómotornak gyártott Common Rail 
multijet direkt befecskendezôs és 
változó geometriájú turbófeltöltôs diesel 
motorjai teljesen megfelelnek az európai 
károsanyag kibocsátási elôírásoknak.
a létezô legjobb teljesítmény-súly arán-
nyal rendelkeznek.

méretük alkalmassá teszi a 
korszerűtlen benzin üzemű motorok 

cseréjére is, akár kedvtelési célú 
sporthajóról, akár professzionális 
munkahajóról van szó.
a gyár szándéka szerint, e motor-
ral meghajtást kínál egészen 44 láb 
hajóhosszig.
a kompakt méret következtében kény-
elmesen beépíthetôk iker változatban is.
magyarországi tapasztalataink az ed-
dig legnagyobb 250 lóerôs motorral 
kiválóak.
mercruiser 5,7 literes benzinmotort és 
hasonló Volvo-Penta-t cseréltünk már 
Fnm HPE 250 dízelre.
a 2,5-3 tonnás hajók üzemanyag fo-
gyasztása 14 liter óránként.

FNM HPE HYBRID

FNM HPE 300 hajómotor

hirdetés


