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Naujasis IVECO Trakker Bi-fuel varomas etanolio ir dyzelino mišiniu 

 

 

 
Per paskutinę žemės ūkio įrangos gamintojų parodą Brazilijoje „Agrishow“ „Iveco“, 
„FPT“ ir „Bosch“ pristatė bendrą savo produktą - sunkvežimį „Trakker Bi-Fuel“, 
varomą etanolio ir dyzelino mišiniu. 
 
Naujasis sprendimas leidžia iš dalies atsisakyti iškastinio kuro ir naudoti 
ekologišką: etanolis - atsinaujinantis energijos šaltinis. Automobilio ratų 
konstrukcija 6x4, bendra masė 63 t. Sunkvežimis komplektuojamas kartu su 
cisterna skysčiams transportuoti. Sunkvežimio variklis „Cursor 9“ 360 AG su 
„Common Rail" sistema. Šis agregatas naudoja kuro mišinį, kuriame 40 % etanolio 
ir 60 % dyzelino. Etanoliui ir dyzelinui yra du atskiri bakai ir elektroninis degalų 
valdymo blokas. Etanolis įtraukiamas tiesiai į įsiurbimo kolektorių dėl susidariusio 
slėgio. Suspaudimo takto metu etanolis maišomas su dyzeliniais degalais ir tuomet 
vyksta degimas. Stabiliam variklio veikimui nereikia antidetonacinių priedų. 
Kenksmingų išmetamųjų dalelių kiekį kontroliuoja deguonies kiekio išmetimo 
dujose daviklis (lambda zondas).  
 
Neseniai atlikti tyrimai parodė, kad etanolio ir dyzelino mišinys sutaupo maždaug 6 
% kuro. Dar vienas „Bi-Fuel“ technologijos privalumas tas, kad galima naudoti tik 
dyzelinius degalus. Tai, be abejo, padarys ši sunkvežimį patrauklų antrinėje 
rinkoje. 
 

Iveco 

Iveco, Fiat Industrial grupės narė, projektuoja, gamina ir parduoda platų lengvųjų, 
vidutinių ir sunkiųjų komercinių transporto priemonių, visureigių sunkvežimių, miesto, 
tarpmiestinių ir turistinių autobusų asortimentą, taip pat specialiąsias transporto priemones, 
skirtas priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms, užduotims nepravažiuojamose vietovėse 
vykdyti, gynybos ir civilinės saugos įstaigoms. 

Iveco dirba daugiau nei 25 000 darbuotojų. Bendrovė valdo 24 gamyklas 11 šalių 
visame pasaulyje. Pažangios technologijos yra vystomos 6 valstybių tyrimų centruose. 
Bendrovė savo veiklą organizuoja ne tik Europoje, bet ir Kinijoje, Rusijoje, Australijoje bei 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pietų Amerikoje. Daugiau nei 5 000 serviso centrų daugiau kaip 160 valstybių garantuoja 
techninę pagalbą bet kurioje pasaulio vietoje, kur tik naudojama Iveco transporto priemonė. 
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