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Porneşte dinamic la drum cu ScanDiesel – treapta V IWA
şi motoare NRE marinizate

ScanDiesel GmbH din Bremen furnizează în Germania, Austria şi Elveţia echipamente cu motoare diesel
inovatoare şi recunoscute pe plan mondial pentru navigaţie, aplicaţii industriale şi grupuri electrogene. Nanni
Diesel, JCB Power Systems, AGCO Power, Scania şi Mitsubishi fac parte din portofoliul nostru. Produsele noastre
întrunesc toate avantajele fabricaţiei de serie mare cu rentabilitate de costuri şi posibilităţii unei soluţii individuale de
propulsie pentru cele mai diferite condiţii de utilizare şi exploatare. Toate motoarele noastre îndeplinesc cele mai
înalte exigenţe de precizie, fiabilitate şi durată de serviciu. Apropierea de client reprezintă pentru noi prioritatea
esenţială. Echipa noastră, constând din serviciul tehnic de distribuţie aflat în contact cu inginerii de aplicaţie,
precum şi cu serviciul intern vă stă alături oricând cu sfaturi şi ajutor. Vă oferim consultanţă individuală şi
competentă în faza derulării comenzii, sprijin tehnic, consultanţă pentru montaj, distribuţie pentru piese de schimb,
păstrare în depozit, până la punerea în funcţiune şi un pachet de service dedicat.
Scania construieşte motoare NRE treapta V fără frânare pe baza gazului de eşapament cu sistem Turbo variabil. În
funcţie de putere, sistemul de tratare ulterioară a gazelor de eşapament constă din componente individuale
(DOC/DPF + evaporator/SCR) sau un sistem compact din DOC/DPF/evaporator/SCR. O structură variabilă, inclusiv
tubulatură, după date prestabilite de instalare de la Scania garantează o construcţie flexibilă pentru adaptare la
aplicaţia dumneavoastră. Motoarele JCB, Mitsubishi şi Nanni sunt disponibile cu puterile prezentate, pe baza treptei
dumneavoastră
de
putere
fără
tratare
ulterioară
a
gazelor
de
eşapament.
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Scania:

Vedere de ansamblu a componentelor Scania pentru sistemul de tratare ulterioară a gazelor de eşapament
Stage V
 Rezervor naval de AdBlue în variantă „CatchTank“, inclusiv pompă de umplere externă şi 20 m cablu
pentru pompă
 Evaporator
 Modul SCR
 Modul DOC / DPF
 Flanşe de eşapament pentru construcţia sistemului (flanşe de sudare pentru tubulatură)
 Compensatoare de gaz de eşapament pentru construcţia sistemului
 Cablajul senzorilor pentru construcţia sistemului
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Sistemul de purificare a gazelor de eşapament SCANIA, explicaţie referitoare la treapta V „soluţie pentru
navigaţie în ape teritoriale“
Odată cu introducerea treptei UE V pentru maşini de lucru mobile, au fost luate în considerare în directiva
2016/1628 şi categoriile de motoare pentru nave de ape teritoriale IWP/IWA. Spre deosebire de directivele
precedente, 2016/1628 este valabilă prin dispoziţia UE şi nu trebuie să fie transpusă în legislaţia naţională.
Datorită numărului redus de bucăţi pe segmentul de navigaţie fluvială, producătorii de frunte din domeniul
motoarelor industriale şi de marină au decis să nu certifice motoarele IWP/IWA conform 2016/1628.
În colaborare cu asociaţiile profesionale şi cu ministerul federal pentru trafic şi infrastructură digitală, s-a putut
elabora pentru navigaţia fluvială o soluţie reglementată în informarea publică din 14.12.2018 emisă de BMVI.
Referitor la această reglementare, ScanDiesel GmbH în colaborare cu Scania Deutschland şi uzina SCANIA din
Suedia realizează marinizarea motoarelor NRE pentru navigaţie fluvială.
Motoarele NRE reprezintă segmentul motoarelor folosite industrial pentru instalaţii mobile şi staţionare. SCANIA
oferă motoare cu o singură turaţie (regim de generator) şi cu turaţii variabile (propulsie), având treapta UE V şi
certificare conform 2016/1628.
Ce înseamnă acest lucru pentru tratarea ulterioară a gazelor de eşapament:
Motoarele Scania conforme cu treapta EU V sunt livrate cu componente de eşapament care se asamblează flexibil.
Acest lucru permite cea mai înaltă flexibilitate pentru adaptarea la condiţiile de spaţiu specifice fiecărei aplicaţii.
Motorul de bază Scania provine de la cunoscuta serie de fabricaţie E2011 şi este realizat după sistemul de
execuţie al componentelor specific Scania. Motorul provine din livrarea de serie Scania cu cel mai înalt standard de
calitate. Costuri reduse de întreţinere curentă, „concept de service Un singur om“ şi consumuri de carburant
optimizate fac parte, de asemenea, din standardul Scania.
Componentele sistemului de eşapament pentru treapta EU V sunt variante perfecţionate ale componentelor folosite
la autocamioane, odată cu introducerea normei EURO 4 „onroad“ din 2005.
Informaţii despre SCR
Sistemul Scania SCR funcţionează autarhic şi este controlat prin EMS. Sistemul este fără necesar de întreţinere
curentă, fiind necesară doar asigurarea schimbării filtrului de AdBlue în cadrul intervalelor de întreţinere curentă.
Filtrul din hârtie este montat sub o apărătoare la rezervorul de AdBlue. Se va avea în vedere gradul de
accesibilitate pentru întreţinerea curentă.
Construcţie după turbocompresor
Construcţia circuitului eşapamentului se va realiza după instrucţiunile de instalare de la Scania. Echipa noastră
tehnică vă oferă cu plăcere consultanţă detaliată până la punerea în funcţiune.
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Rezervor naval Scania AdBlue în variantă „CatchTank“ / exemple

Variantă rezervor de plastic
pentru încorporare în carcasă
din oţel

Flanşe, compensatoare, sistem de senzori, cablaj: Varianta circuitului de eşapament Scania treapta V cuprinde
toate flanşele şi piesele de îmbinare necesare. Tubulatura se va realiza prin mijloace proprii după instrucţiunile de
instalare ale şantierului naval la calitate de oţel inox. În cadrul fazei de construcţie, se poate realiza contra cost o
suplimentare cu flanşe, compensatoare, lungimi de cabluri în diferite variante şi diametre. Consultanţa de montaj se
realizează împreună cu şantierul naval executant.

Sistemul Scania de tratare ulterioară a gazelor de eşapament
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Întreţinere curentă
Cartuşul de filtru “DPF” al sistemului de purificare a gazului de eşapament treapta UE V se va verifica după 4.500
ore de funcţionare şi, după caz, se va înlocui după instrucţiunile de exploatare de la Scania.
Unitatea filtrului de particule se înlocuieşte în sistem de schimb, cu respectarea cotelor de încorporare la service
conform instrucţiunilor de instalare.

Avantajele conceptului Self Servicing Business
















Chiulase individuale
Intervale de întreţinere curentă lungi
Costuri de întreţinere curentă reduse
Perioade de inactivitate diminuate
Rentabilitate economică ridicată
Centrifuga asigură un control simplu al stării
Conceptul de întreţinere curentă Un singur om scade
costurile cu personalul
Clientul lucrează după informaţiile de service de la Scania
Concepte de service dedicate
Sprijin din partea Scania global şi local
Standard graţie certificării SCANIA (DOS)
Scania Assistance (Helpdesk în limba germană)
Reparaţie şi întreţinere curentă
Procesare centrală a cazurilor de garanţie
Comunicaţie simplă cu centrala naţională respectivă

Exemplu de montaj pentru
sistemul de componente la un
circuit de eşapament treapta EU V

Găsiţi toată gama de motoare şi aici: https://www.scania.com/de/de/home/products-and-services/engines.html
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