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MOTOREN 
Compacte common-rail diesel van Fiat-GM Powertrain

De dieselmotor staat niet langer te boek als
lawaaiig, sloom en vervuilend. Vooral de hoge-
druk common-rail inspuittechniek heeft het
imago van de zelfontbrander drastisch veran-
derd. Moderne direct ingespoten diesels zijn
gewild, vanwege hun gunstige verbruik, accep-
tabele geluid en vooral de dynamische presta-
ties. Helaas zijn de meeste DI dieselmotoren
vanwege hun relatief grote cilinderinhoud,
afmetingen en hoge gewicht voorbehouden aan
de midden- en topklassers. Kopers van compac-
te auto’s en zeker de typische stadsauto’s heb-
ben weinig keus als men een diesel verkiest.
Dat gaat veranderen zo voorspelt Fiat. In 2006
moet de dieselmotor een aandeel van 18% heb-
ben bij motoren met een inhoud van 1.4 liter of
minder. De introductie van de 1.3 JTD turbodie-
sel gaat daar mede voor zorgen. Hij is zuinig,
schoon, stil en opmerkelijk pittig.

Tot vijf inspuitingen
In deze kleine diesel past Fiat de Multi-jet
inspuittechniek toe met 1400 bar common-rail
systeem, een doorontwikkeling van Uni-jet. Nu
kunnen er per arbeidsslag niet twee, maar drie
tot vijf inspuitingen plaatsvinden. Het resultaat
is een nog geleidelijker en vollediger verbran-
ding, wat geluid en emissies reduceert en de
prestaties verbetert. Voor dit meervoudig
inspuiten zijn nieuwe injectoren ontwikkeld
die een inspuitinterval van slechts 150 microse-

conden mogelijk maken en voorts in staat zijn
een miniem volume van minder dan 1 kubieke
millimeter in te spuiten. De inspuitstrategie
wordt aangestuurd door een geavanceerde
regelunit aan de hand van het motortoerental,
het gevraagde koppel en de koelvloeistoftempe-
ratuur. Bij koude motor, wanneer de koelvloei-

stoftemperatuur lager is dan 60 graden Celsius
en weinig koppel wordt gevraagd, worden zeer
kort na elkaar twee kleine en één grote injectie
uitgevoerd. Bij toenemend koppel vinden
slechts twee inspuitingen plaats, één kleine
voorinspuiting en de hoofdinspuiting. Bij hoge
toerentallen wordt de brandstof in één keer
ingespoten. Zodra de motor warm is (boven 60
graden Celcius) verandert de inspuitstrategie.
Eerst vindt er een kleine voorinspuiting plaats,
dan de hoofdinspuiting gevolgd door een klei-
ne na-inspuiting.
De Multi-jet inspuittechniek zorgt voor een
enorme reductie van roetdeeltjes en NOx-uit-
stoot. Zonder gebruik van een roetfilter voldoet
de motor al ruimschoots aan de strenge Euro4
eisen. Overigens heeft Fiat wel een roetfilter-
systeem ontwikkeld, maar toepassing bleek
niet nodig.

Het compacte 16-klep-
pertje met dubbele boven-
liggende nokkenas is
slechts 50 cm lang en 65
cm hoog en weegt geheel
compleet 130 kg. Hij past
dus perfect in een stadsau-
to, waar Fiat een sterk
groeiend dieselaandeel
voorspelt.

Dankzij de Multi-jet technologie voldoet de 1.3
JTD al ruimschoots aan de Euro4 norm, zonder
gebruik van een roetfilter. Het motortje beschikt
over een turbo, interkoeling, elektronisch geregel-
de EGR en uitlaatgaskoeling.

Fiat presenteert 1.3 JTD 16v Multi-jet

Mini-diesel met
grootse daden
Vijf jaar geleden maakte Fiat naam met de JTD Uni-jet com-

mon-rail diesel, die zelfs de verstokte dieselhater imponeerde.

Dat het nóg beter kan bewees men onlangs met de 1.9 JTD 16v

Multi-jet. Nu is het de beurt aan de gloednieuwe 1.3 JTD 16v

Multi-jet, die kopers van compacte (stads)auto’s het moderne

dieselgenoegen laat beleven.

Foto’s / Tekeningen: Fiat
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30.000 km en de distributie-
ketting wordt 250.000 km
gegarandeerd. Het oliefilter
heeft een los papierelement. Hydraulische sto-
ters maken kleppenstellen overbodig.

Opvallend stil
Wat deze compacte zelfontbrander in z’n mars
heeft werd ons duidelijk tijdens een korte test-
sessie in Turijn. Rijden met de 1.3 JTD 16v
Multi-jet was een openbaring. Nagelende gelui-
den, die veel common-rail diesels na de koude
start en tijdens fors accelereren nog op de
achtergrond laten doorklinken, zijn dankzij de
Multi-jet technologie volledig verdwenen.
Voorts presteert het kleine dieseltje boven ver-
wachting. Hij is niet alleen erg stil, maar ook
snel en vooral soepel. Succes verzekerd!
Fiat gaat de 1.3 JTD monteren in een binnen-
kort te introduceren stadsauto en een compac-
te MPV. Ook de Opel Corsa wordt ermee uitge-
rust en dat is niet vreemd want de motor is
een eerste product van Fiat-GM Powertrain, een
joint venture van beide fabrikanten. Er is capa-
citeit voor een productie van 500.000 motoren
per jaar. Ook andere autofabrikanten hebben
belangstelling getoond. Daarbij valt onder
andere de naam van Suzuki. ●

A.N. Cupédo

Klein en sterk
Fiat heeft niet alleen aandacht besteed aan de
inspuittechniek. Ook het doordacht geconstru-
eerde motortje zelf mag er zijn. Het weegt
geheel aangekleed slechts 130 kg en meet 46
bij 50 cm met een hoogte van 65 cm. Het 1251
cc langeslagmotortje heeft een boring van min-
der dan 70 mm. Daarin zijn de vier kleppen,
injector en gloeibougie ondergebracht. Heel
knap.
Mede dankzij een turbo en interkoeling zijn de
prestaties niet klein. Hij schopt het tot 70 pk
en een koppel van 180 Nm bij 1750 t/min. Zoals
u in de tabel ziet wint de 1.3 JTD het in liter-
vermogen van al z’n concurrenten. Wanneer
zwavelarme diesel een feit is, kunnen de
prestaties van de motor verder toenemen. Ook
komt er een krachtiger variant met een turbo
met verstelbare geometrie.
Het noodzakelijke onderhoud is minimaal. De
verversingsinterval van de motorolie bedraagt

Het 1251 cc dieseltje heeft nog meer in z’n mars.
Nu is die al goed voor 180 Nm koppel, maar er
komt snel een versie met variabele turbo. Dat
belooft wat!

In de Multi-jet diesel gebruikt
Fiat nieuwe injectoren, waar-
mee de tijd tussen twee
inspuitingen gereduceerd is
tot 150 microseconden en
uiterst kleine brandstofvolu-
mes van minder dan één
kubieke millimeter ingespoten
kunnen worden.

Het geheim van Multi-jet is het meervoudig
inspuiten. Het aantal inspuitingen en de ingespo-
ten hoeveelheid per inspuiting wordt continu aan-
gepast aan motortoerental, koppelbehoefte en
koelvloeistoftemperatuur

Inspuiten naar behoefte

Motortoerental (t/min)

Koelvloeistoftemperatuur > 60° C
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Kleine diesels in cijfers
Merk/type ..................Inhoud ..Cilinders ..Kleppen ..Inspuitsysteem ....Vermogen ..........Koppel ..............Litervermogen..

....................................cm3 ............................................................................(kW bij t/min) ....(Nm bij t/min) ..(kW/l) ................

Fiat

1.3 JTD 16v Multi-jet....1251........4 ................16 ............Common-Rail ........51/4000................180/1750 ............40,8 ....................

Audi/VW

1.2 TDi..........................1191........3 ................6 ..............Pompverstuivers ....45/4000................140/1800 ............37,8 ....................

Audi/Seat/VW

1.4 TDi..........................1422........3 ................6 ..............Pompverstuivers ....55/4000................195/2200 ............38,7 ....................

Citroën/Peugeot

1.4 HDi ........................1398........4 ................8 ..............Common-Rail ........50/4000................150/1750 ............35,8 ....................

Ford

1.4 TDCi........................1398........4 ................8 ..............Common-Rail ........50/4000................160/1750 ............35,8 ....................

Toyota

1.4 D4-D ......................1364........4 ................8 ..............Common-Rail ........55/4000................170/2000 ............40,3 ....................

smart

CDI ..............................799..........3 ................6 ..............Common-Rail ........30/4200................100/1800 ............37,5 ....................

Twee dingen vallen op. De Fiat 1.3 JTD 16v Multi-jet is een 16-klepper, uniek tussen de kleine diesels met cilinderinhoud 

van 1.4 liter en kleiner en voorts heeft de nieuwe Fiat diesel het hoogste litervermogen.
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