Zalety

Przejdź teraz na LPG

•

zmniejszenie kosztów paliwa.

•

Tankuj taniej o połowę.

•

oszczędza środowisko - obniż0na emisjia CO2 i zmniejszona emisjia

•

Czy możesz zainstalować LPdm w twoim samochodzie?

www.vialle-lpi.pl
www.autonagaz.com.pl

cząstek stałych.

Sprawdź aktualny katalog LPdm na naszej stronie

•

unikalna technologia ciekłego wtrysku gazu.

www lub u swojego sprzedawcy Vialle.

•

Elastyczna i modularna budowa systemu LPdm, który może być

•

Znajdź swojego sprzedawcę Vialle na www.vialle.info.pl

instalowany w prawie wszystkich silnikach common rail.
•

Ta sama moc i moment obrotowy.

•

Bezobsługowy.

•

Brak zmian w systemie chłodzenia silnika.

•

Gwarancja 2 lata maksymalnie 100.000 km.

•

Zgodność z przepisami WE 67-R01.

Wybierz LPdm
Pieczęć sprzedawcy Vialle:

www.vialle-lpi.pl
www.autonagaz.com.pl
Dystrybucja w Polsce:
LTA Polonia Monika Wojtala
ul Pakosz 53, 25-046 Kielce
tel./fax +4841 37 38 400, +4841 362 00 29

Zróbmy krok w stronę
czystszego środowiska

Uniwersalny system LPG do Diesla
Wykres przedstawiający moc silnika
przy użyciu LPdm / diesel
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autogazu. System LPdm to innowacyjne i opatentowane rozwią-
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zanie zasilania gazem silników diesla. Wtrysk gazu w fazie ciekłej, po-

90

zwala zmniejszyć zużycie oleju napędowego co zaoszczędzić na koszMoment obrotowy (Nm)

System LPdm można zamontować w niemal wszystkich silnikach
Common rail, również w najnowszych silnikach z turbo i Euro5. Technologia
LPdm wtryskuje gaz w fazie ciekłej do kolektora silnika, co pozwala na

precyzyjne sterowanie dawką gazu. Efekt chłodzenia wynikający ze zmiany
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Moduł dostarczania paliwa (pompa)
Zespół podłączenia PTS

10

prawiają się warunki spalania w związku z tym pojazd mniej zanieczyszcza

Diesel

LPdm

obroty/min.

Przewód powrotny LPG

Vialle LPdm system oferuje optymalną mieszankę,
zapewniając tę samą moc i mniejsze zużycie oleju napędowego

środowisko. Praca systemu LPdm nie jest uzależnioZasięg w km
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go rozwiązania wtrysku fazy ciekłej co poza
aspektem ekologicznym przynosi wymierne korzyści ﬁnansowe w postaci mniejszych
kosztów eksploatacji.
Diesel

Przewód zasilający LPG
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zachowane, a dzięki dodaniu ciekłego gazu do zasysanego powietrza po-

lub ciśnienia w butli. Wynika to z unikalne-

Wtryskiwacz LPG

Sonda Lambda
Katalizator

230

kontrolowany przez oryginalny ECU silnika, wszystkie parametry silnika są

CO2

Filtr powietrza

Wtryskiwacz
paliwa
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cylindrów i ulepszone spalanie silnika. Ponieważ system LPdm jest

temperatura na zewnątrz, składu autogazu

Sterownik paliwowy ECU
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stanu skupienia gazu w kolektorze gwarantuje lepsze nasycenie mieszanką

Sterownik LPdm

Przełacznik paliwa
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tach paliwa.

na od czynników zewnętrznych takich jak

Moc (kW)

Vialle jest światowym liderem technologicznym na rynku w dziedzinie

System Vialle LPdm

LPdm

Zasięg skalkulowano
na zbiorniku 80l ON
i LPdm domieszką 33% gazu

Zbiornik LPG

