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oryginalne roZrUSZniKi i 
alternatory iveco

Bądź gotów wyruszyć w każdą pogodę i 
utrzymuj zoptymalizowaną produktywność

Iveco: Inne nIż wszyscy.  
przekonajmy sIę ,  dlaczego.

ryzyko spowodowanE przEz 
wyBraniE niEoryginalnEgo 
rozrusznika i altErnatora.
Stosowanie nieoryginalnych części pociąga za sobą ryzyko uszkodzenia pojazdu, 
co może wiązać się z dużymi kosztami naprawy; nieprawidłowa praca tych trzech części 
zamiennych może źle wpłynąć na funkcjonowanie innych elementów składowych maszyny, 
powodując ich usterki.

altErnator rozrusznik

!!niedoładowanie akumulatorów może spowodować 
ich trwałą utratę wydajności

!! szybkie zużycie podzespołu powodujące utratę mocy 
akumulatora

!! słabe zasilanie wyposażenia elektrycznego

!! Trudności z rozruchem silnika

!! szybkie zużycie zespołu

!!zakłócenia działania układów elektronicznych

!! poważne obniżenie napięcia szczytowego

!!zwiększone zanieczyszczenie środowiska

Udoskonalone rozwiązania aerodynamiczne i technologiczne stosowane przez new iveco Daily van 
(począwszy od ecoswitch do inteligentnego alternatora) zapewniają oszczędnoŚĆ palIwa powyżej 
5,5%. system stop+start dostępny z systemem ecopack, zmnIejsza zUżycIe palIwa o kolejne 10% w 
cyklU mIejskIm.

start + stop

czUjnIk położenIa pedałU 
sprzęgła

czUjnIk bIegU 
neUTralnego 

elekTryczne sTerowanIe 
sIlnIkIem

• czUjnIk akUmUlaTora
• akUmUlaTor efb/agm

czUjnIk prędkoŚcI 
koła

ecU
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neUTralnego

sygnał dla “UrUchomIenIa 

sIlnIka”

UrUchomIenIe sprzęgła pojazd jesT zaTrzymany
prędkoŚĆ 

koła?

sTan akUmUlaTora sygnał “wyłączenIa 
sIlnIka”

sygnał “włączenIa 
sIlnIka”
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DUŻa Moc

• Urządzenia new generation zapewniają pokrycie 
wysokiego zapotrzebowania na energię

• optymalna prędkość ładowania w każdej 
temperaturze

BeZoBSŁUgoWoŚĆ

• wysokiej klasy design zapewniający długą żywotność, 
bez konieczności wykonywania czynności obsługi

naJWyŻSZy PoZioM JaKoŚci

• wzmocnione łożyska w celu zapewnienia lepszej 
stabilności napięcia paska

• wysoki współczynnik wypełnienia miedzią = 
wzmocniony obwód magnetyczny  
= wzmocniony układ elektryczny

• stabilna moc elektryczna = wydłużenie żywotności 
akumulatora

• wytrzymałość na wysoką temperaturę otoczenia

• optymalizacja pod kątem hałasu

altErnator

dlaCzEgo warto wyBrać 
rozruszniki i altErnatory iVECo?
jest wiele powodów, dla których zalecamy wybór wyłącznie oryginalnych części. rozruszniki i 
alternatory Iveco stanowią najlepszy wybór dla Twojej maszyny i dla Twojej pracy.

SPecJalne cecHy ZaPeWniaJĄce 
DŁUgĄ ŻyWotnoŚĆ

• maksymalny okres żywotności dzięki najwyższej klasy 
komponentom

• guma wytrzymała na wysoką temperaturę

• zmniejszony ciężar

MaKSyMalna ocHrona PrZeD 
nieSPrZyJaJĄcyMi WarUnKaMi 
otocZenia

• ochrona przed przedostawaniem się pyłu, zabrudzeń 
w formie pasty i wody

MaKSyMalna WyDaJnoŚĆ naWet W 
trUDnycH WarUnKacH

• wysoka odporność na drgania

rozrusznik

cZĘŚci regeneroWane iveco to naJlePSZa 
alternatyWa Dla StarSZycH PoJaZDÓW.

■■ zoptymalizowane procedury dotyczące regeneracji: podzespoły 
są remontowane lub ich części wymieniane są na nowe, elementy 
wielokrotnego użytku są dokładnie oczyszczane, a ich skuteczność jest 
testowana w skrajnych warunkach, aby zapewnić optymalną jakość.

■■ produkt zmodernizowany zgodnie z najnowszymi specyfikacjami 
oryginalnego wyposażenia; ponieważ techniki regeneracji są stale 
doskonalone.

■■ posiadając taką samą gwarancję jak nowe części, zregenerowane 
rozruszniki i alternatory są równie niezawodne jak oryginalny 
produkt iveco.

■■ Przystępny wybór, który zmniejszy twoje koszty obsługi.

Czy wiEsz, żE...

W zimie, zużyty alternator może spowodować problemy podczas korzystania z elektrycznych podzespołów 
pojazdu: od systemu oświetlenia do utrudnień w uruchomieniu silnika.

rola oBwodu ładowania.
oryginalne roZrUSZniKi i alternatory w połączeniu z akumulatorami to 
najwyższej klasy części zapewniające pewne uruchomienie maszyny w każdych 
warunkach pogodowych. zostały wyprodukowane z zachowaniem najwyższej staranności, 
spełniając najostrzejsze normy i wymogi kontroli jakości.
te zespoły są współzależne i połączone. zostały zaprojektowane w taki sposób, aby razem 
pracować w celu zagwarantowania najwyższych osiągów twojego pojazdu. I właśnie to 
jest główny powód, dla którego zalecamy ci, abyś używał wyłącznie oryginalnych części.

roZrUSZniKalternator

akUmUlaTor

alternator używany jest do ładowania 
akumulatora i do zasilania systemu 
elektrycznego podczas pracy silnika.

główne elementy alternatora to: stojan, wirnik, dioda 
i regulator napięcia. gdy pasek alternatora lub pasek 
klinowy obraca kołem pasowym na alternatorze, wirnik 
wewnątrz alternatora szybko wiruje. wirnik to głównie 
magnes lub zespół magnesów, które wirują z dużą 
prędkością wewnątrz zwoju przewodów miedzianych 
(stojan). następnym elementem tego łańcucha jest 
moduł diodowy, który przetwarza prąd ac na prąd dc 
wykorzystywany przez Twój akumulator. końcowym 
elementem łańcucha jest regulator napięcia.

altErnator

rozrusznik to silnik elektryczny, który 
obraca lub “kręci” głównym silnikiem, aby go 
uruchomić.

rozrusznik jest zasilany przez akumulator. aby obracać 
główny silnik, silnik rozrusznika wymaga zasilania 
bardzo wysokim prądem elektrycznym, co oznacza, 
że akumulator musi posiadać odpowiednią moc. gdy 
kluczyk zapłonu obraca się do pozycji sTarT, napięcie 
akumulatora przechodzi przez obwód kontrolny 
rozrusznika i aktywuje solenoid rozrusznika, który z 
kolei zasila silnik rozrusznika. jednocześnie solenoid 
rozrusznika popycha przekładnię rozrusznika do przodu, 
w celu zazębienia jej z kołem zamachowym silnika (flex 
plate w przekładni automatycznej). koło zamachowe jest 
połączone z wałem korbowym silnika. silnik rozrusznika 
wiruje, obracając wał korbowy silnika głównego, co 
umożliwia jego uruchomienie.

rozrusznik
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