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BEDRIJFSAUTO’S
Iveco breidt Cursor motorfamilie uit

In 1998 introduceerde Iveco een
compleet nieuwe motorenlijn, de
Cursor 8. Daar waar de concurren-
tie koos voor cilinderinhoud, gin-
gen de Italianen voor techniek. Zij
waren de eersten (en nog steeds
enigen) die het aandurfden om een
dieselmotor in de markt te zetten
met variabele turbo geometrie. En
ook de rest van het blok voldeed
volledig aan de (emissie)eisen van
deze tijd: hogedruk-inspuiting ver-
zorgd door pompverstuivers, vier
kleppen per cilinder, laag eigen ge-
wicht, compacte bouw en lange
verversingstermijnen. Deze motor
is in AMT 12 1998 uitvoerig tech-
nisch besproken.

De Cursor 8 is in eerste instantie
bedoeld voor het distributiewerk.
Iveco beloofde tijdens de introduc-
tie van de 8 al dat er een zwaardere
versie van die Cursor zou verschij-
nen, de 10 liter. Ook staat er een 13
liter op stapel, maar het kan nog
wel een aantal jaren duren voordat
deze daadwerkelijk in productie
gaat, ondanks het feit dat de vraag
naar grote vermogens toeneemt.

De basis van de Cursor 10 is ge-
lijk aan die van de 8. Het betreft
een zescilinder lijnmotor met een
inhoud van 10,3 liter
(125x140mm), bovenliggende
nokkenas en een eendelige cilin-
derkop. De 10 verschijnt in twee
uitvoeringen, te weten de E39 die
287 kW en 1740 Nm (1000-1600
t/min) levert en de E43 die 316 kW
en 1940 Nm (1000-1600 t/min) op
de klokken zet. Bijzonder aan de
cilinderkop is dat het inlaatspruit-
stuk is geïntegreerd, waardoor er

-zo u wilt- verbeteringen, die ook
op het kleine broertje doorgevoerd
worden. Zo is de verversingster-
mijn van de motorolie vastgesteld
op 100.000 km. Op zich voor de
hand liggend (gezien de concur-
rentie), maar we praten hier wel
over een minerale olie (ACEA
klasse E3) en niet over een synthe-
tische variant zoals de concurrentie
voorschrijft. Ook het reservoir is
met 26 liter bescheiden te noemen.
Wel heeft Iveco twee duurzame
oliefilters met synthetisch filterma-
teriaal op het blok geplaatst om de
olie schoon te houden.

Iveco heeft het verder gezocht in
een minimaal olieverbruik (hoog
geplaatste zuigerveren en een spe-
ciaal profiel van de zuigermantels),
een lage thermische belasting van
de olie door een goede zuigerkoe-
ling dankzij de aluminium zuigers
en een grote warmtewisselaar. Ver-
der heeft men een ring om de ver-

brandingsruimte geplaatst, waar-
door er direct contact van verbran-
de gassen met de cilinderwand
wordt voorkomen. Laatstgenoem-

Iveco zet puntjes op de i

Lichte zwaargewicht
Iveco introduceerde onlangs de Cursor 10 motor, bedoeld

voor het (inter)nationale zwaardere werk. Tegelijkertijd

voerde het merk een aantal verbeteringen door aan het

totale voertuig, waardoor de Italianen technisch gezien

weer helemaal bij de tijd zijn.

Iveco heeft de zuiger van de Cur-
sor 10 voorzien van een ring en
creëert daarmee een ‘dubbele’ver-
brandingsruimte.Doel is om te
voorkomen dat de verbrandings-
gassen direct in contact komen
met de cilinderwand.

Iveco gebruikt voor de Cursor 10 zes Bosch PDE31 pompver-
stuivers.De inspuitdruk bedraagt 1.500 bar en de gekoelde die-
selolie wordt via een 6-gats verstuiver in de verbrandingsruimte
gespoten.Dankzij een geoptimaliseerde geometrie komt er uit ie-
der gaatje even veel brandstof.

minder geluid wordt geprodu-
ceerd. Ook opvallend is dat de dis-
tributie zich aan de achterzijde van
het blok bevindt. Hierdoor staat de
krukas minder aan torsiekrachten
bloot en kan hij daardoor lichter
zijn. Uiteraard levert een dergelij-
ke opstelling ook een uiterst nauw-
keurige aandrijving van de
nokkenas (en inspuiting) op.

De krukas wordt ondersteund
door zeven hoofdlagerkappen die
zijn opgenomen in een afzonder-
lijk gietstuk dat als onderblok fun-
geert en samen met het cilinder-
blok één stijf geheel vormt.

Euro 3 tegen meerprijs
Zo aan de vooravond van de nieu-
we Euro 3 eisen zou je denken dat
de Cursor 10 wel minimaal aan die
emissienormen zou voldoen, maar
niets is minder waar. Voor wat be-
treft de onverbrande HC, CO en
roetdeeltjes haalt men fluitend de
waarden, maar daar waar het wer-
kelijk omgaat, de NOx uitstoot, zit
men nog boven de norm. Verkla-
ring? Het verlagen van de NOx uit-
worp gaat ten koste van het ver-
bruik en Iveco kiest nu liever voor
zuinigheid (iets wat het milieu ook
beslist geen schade doet!).

Tegen meerprijs (ƒ 4.500,-) kan
men het voertuig in een Euro 3
versie omtoveren. Wat precies de
modificaties zijn, wil men nog niet
loslaten maar het is wel zeker dat
het inspuitprogramma is aange-
past.

Zo op het eerste oog lijkt de
Cursor 10 een opgeboorde 8, maar
er zijn wel degelijk verschillen of 
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de wordt ook op de 8 liter aange-
bracht.

Iveco heeft eveneens verbeterin-
gen aan het inspuitsysteem doorge-
voerd. Opbouw, inspuitdruk en de
aanvoer- en retourleiding in de ci-
linderkop bleven gelijk. Wel boek-
te het merk resultaat op het gebied
van de geometrie van de verstui-
vergaatjes. Deze is nu zodanig dat
er uit elk van de zes gaatjes afzon-

satie hier minder speelt; qua ‘com-
binatie’ verandert een bakwagen
met aanhanger nu eenmaal minder
vaak dan een trekker met (huur)op-
legger.

Omdat Iveco met de Cursor mo-
tor en de aandrijflijn de stap maakt
naar het elektronisch geregelde
voertuig is een Controller Area
Network (CAN) bus onontbeerlijk.
Deze maakt het mogelijk dat er
snel en simpel gecommuniceerd
kan worden tussen alle regelunits.
Uiteraard met als voordelen dat er
een snelle interactie ontstaat tussen
de systemen én dat het kilometers
(en kilo’s) draad scheelt. En dat
vertaalt zich weer naar een lager
gewicht en een grotere bedrijfsze-
kerheid (minder contactbreuk).

Fijn ‘schakelen’
Net zoals bij de Cursor 8 350 ge-
bruikt Iveco de EuroTronic 12-As
1800 transmissie van ZF op de 390
en 470 pk Cursor 10 modellen.

Iveco heeft zelfs zoveel vertrou-
wen in dit schakelsysteem dat het
een standaard uitrusting is. Voor
een manuele bak geldt een meer-
prijs. Wel biedt het merk voor die
laatste een zogeheten servoshift
bediening, hetgeen wil zeggen dat
de luchtdruk helpt de schakelbe-
weging te volbrengen.

Het al eerder genoemde CAN
bus systeem levert ook zijn dien-
sten bij de bediening van het Euro-
tronic schakelsysteem. Bedenkt u
zich maar eens dat het koppelings-
pedaal ontbreekt en dat de
chauffeur tijdens het op- of terug-
schakelen niet het gas hoeft te be-
roeren. Het systeem werkt zo fijn
dat er volgens de mannen van Ive-
co (en ZF) ook grote belangstelling
is van de merken die onlangs in de
zware klasse (noodgedwongen)

De drijfstang loopt taps toe.Het
oppervlak waar de pistonpen op
draagt is aan de onderzijde het
grootst,dus daar waar ook de
krachten het grootst zijn.Het ‘big-
end’lager bestaat uit een drie-
componenten lagerschaal die is
voorzien van minuscule poriën
waarin zich de oliefilm vormt.

Iveco is met de Cursor motoren-
lijn,8 of 10 liter en in de toekomst
13 liter,helemaal bij de tijd.De zes-
cilinder heeft een horizontaal ge-
deeld blok met een flexibel ge-
monteerde caterpan,geïntegreerd
inlaatspruitstuk,distributie aan de
achterzijde,warmtewisselaar en
speciaal oliefilter.Verder een bo-
venliggende nokkenas met 4 klep-
pen per cilinder,pompverstuivers,
variabele turbo motorrem en een
brandstof gekoelde ECU.
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derlijk (onder de meest uiteenlo-
pende condities) dezelfde hoeveel-
heid brandstof komt. Hierdoor is
het verbrandingsproces veel beter
te controleren en te beheersen en
daarmee de emissies en het ver-
bruik.

Remmen van deze tijd
De Cursor-10 trekkers zijn voor-
zien van een elektronisch geregeld
EBS-remsysteem (Wabco) met
schijfremmen (Knorr) op alle wie-
len. Ook hiermee voldoet het merk
aan de wensen van deze tijd. In het
EBS-systeem zijn zaken als ABS
en ALR geïntegreerd en wordt er,
net zoals bij de concurrentie, ge-
remd naar gelang de belading. Bij
iedere eerste beremming vergelijkt
de EBS-module de verkregen ver-
traging met de vereiste vertraging
en krijgt zo informatie binnen om-
trent de belading van de oplegger.
Voordelen zijn dat de remblokken
veel langer mee gaan en dat het
voertuig veel gecontroleerder en
sneller stil staat.

Het elektronisch geregeld rem-
systeem met schijfremmen rondom
is standaard gemonteerd op de
trekkers. De bakwagens daarente-
gen zijn nog voorzien van een con-
ventioneel geregeld remsysteem
met voor schijf- en achter trom-
melremmen. Wel heeft men de
ABS-regelunit voorzien van een
elektronische remdrukcorrectie.
Voornaamste reden volgens Iveco
om de bakwagens nog ouderwets
uit te voeren is dat de remharmoni-

Het meest kenmerkend aan de Cursor mo-
toren is de turbo met variabele geometrie.
Deze geeft de relatief kleine motor veel
elasticiteit en souplesse.De effectiviteit
van de motorrem is dankzij dit onderdeel
vergelijkbaar met de 13,8 (8210) liter motor.

De werking van de Iveco turbo motorrem
(ITB) is vergelijkbaar met die van de con-
currentie,met als grootste verschil dat de
variabele turbo het remmend vermogen op-
vijzelt.Deze bedraagt bij 2100 t/min 220 kW.
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zijn overgestapt op de geregelde
krachtbron. En ook het merk dat
alle concurrenten voor was met de
compleet geregelde aandrijflijn (en
dus de hete kolen uit het vuur heeft
gehaald) zou interesse hebben ge-
toond.

Het feit dat Iveco 850.000 km
voor de koppelingsplaat garandeert
bewijst wel dat het merk die af-
stemming van de verschillende
segmenten in de aandrijflijn in de
vingers heeft. Proefritten vorig jaar
toonden aan dat het wegrijden met
een zwaar beladen combinatie nau-
welijks door de voet van een erva-
ren chauffeur geëvenaard wordt.

Verder geeft Iveco voor de ver-
snellingsbakolie een termijn op
van 100.000 km, de olie uit de ach-
teras moet om de 200.000 km wis-
selen, remvoeringen gaan 400.000
km mee en de schijven 750.000
km. Uiteraard heeft de werkplaats
de beschikking over Modus- en
IWT diagnosesystemen. Met de
eerstgenoemde diagnosticeert de
monteur het geregelde voertuig,
met de tweede kan hij de bedra-
ding en de elektrische en elektroni-
sche apparatuur testen. Met deze
systemen was de Iveco-werkplaats
al voor de introductie van de Cur-
sor lijn bekend.

Minder kilo’s
Naast het feit dat Iveco een nieuwe
motorenlijn heeft ontwikkeld heeft

men veel aandacht geschonken aan
de gewichtsreductie. Denk maar
eens aan het CAN bus systeem, het
toepassen van schijfremmen en
van de U 177 achteras die ook op
de Cursor 8 wordt gebruikt. Verder
optimaliseerden de Italianen de
wielophanging, waardoor er in to-
taal bij de trekkers 150 kg be-
spaard werd en bij de bakwagens
90 kg. Opmerkelijk detail bij de
uitmeting van de aandrijflijn is dat
de remkrachten (opgewekt door de

motorrem en eventueel de retarder)
van grotere betekenis waren dan de
krachten in tegenovergestelde rich-
ting.

Dat het de Italianen nu werke-
lijk ernst is om een toon mee te
gaan zingen in het zware segment
wordt, naast het hier bovenstaande,
wel bewezen door het feit dat ze de
cabine ook onder handen genomen
hebben. Isolatie en geluiddemping
zijn verbeterd door toepassing van
geëxpandeerd poly-urethaan en

polyethyleen in de wanden. Het re-
sultaat is merkbaar: het gefluit
rondom de voorruit bijvoorbeeld
behoort tot het verleden en de cabi-
ne maakt een veel robuustere in-
druk. Al met al claimt men een ge-
luidsreductie van 1,5 dB(A) en een
verbeterde cabine isolatie van 20%
gerelateerd naar de K-waarde.

De meeste moeite zal het merk
hebben met het imago dat het in de
loop der jaren heeft opgebouwd.
Aan de techniek zal het niet liggen
en ook de fabrikant spant zich tot
het uiterste in om met het verleden
af te rekenen. Een merk waar u ze-
ker eens (hernieuwd) mee kennis
moet maken!

Hans Doornbos

BEDRIJFSAUTO’S
Iveco breidt Cursor motorfamilie uit

Iveco introduceert naast de Cursor 10 krachtbron het EBS remsysteem
met,voor de trekkers,standaard voor- en achter schijfremmen.Deze zijn
afkomstig van Knorr.

Iveco heeft de cabines van de EuroStar
en EuroTech kritisch onder de loep ge-
nomen met als gevolg een stillere cabi-
ne en een verbeterde K-waarde.

Het Iveco elektronisch gestuurd
EBS-remsysteem is afkomstig
van Wabco. In het EBS-systeem
zijn zaken als ABS en ALR geïnte-
greerd.Het remmen wordt aange-
past aan de belading.
1= E.C.U.
2= Remunit met elektronische

remmeter
3= ABS ventiel vooras
4= Stuurventiel vooras
5= Air Processing Unit
6= Aanhangwagen remventiel
7= Achteras stuurventiel
8= Klep voor parkeerrem
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Elektronisch geregeld 
remsysteem
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