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Foto’s/Tekeningen: Fiat

Sterker, lichter, zuiniger, stiller

Fiat 1.6 MultiJet-diesel:
krachtig downsizen

MOTOREN
Nieuwe Fiat 1.6 MultiJet-diesels

Fiat downsized zijn 1.9 MultiJet-diesel. De nieuwe 1.6 

levert meer koppel bij minder toeren, vraagt minder

brandstof, hoeft minder vaak naar de werkplaats en

produceert schonere uitlaatgassen. Hoe speelt Fiat dat

klaar? En, dilemma voor de milieubewuste autoconsu-

ment: energielabel A of Euro 5?

In 1988 bouwde Fiat een direct ingespoten diesel
in een personenauto. Een sensatie! Met de 1.9
TDid presteerde de toenmalige Croma net zo
goed als met een indirect ingespoten 2.4 TD. Een
mooi staaltje downsizing. Wel jammer dat de
TDid nogal rumoerig was en flink vervuilend bo-
vendien.
We zijn twintig jaar verder en mede dankzij Fiat
is er veel gebeurd met de DI-personenautodiesel.
Inmiddels zorgen 16 kleppen, common rail en
veelvoudige injectie voor een overvloed aan
power, een zijdezachte loop vanaf de koude
start, een laag verbruik en schone uitlaatgassen.

Schoon of zuinig?
Natuurlijk kan het altijd nog beter. Dus ontwik-
kelt FPT (Fiat Power Train) in hoog tempo door

aan zijn MultiJet-diesels. Het jongste resultaat
van die noeste arbeid is de 1.6 MultiJet die
in de Bravo de 120 pk 1.9 MultiJet komt af-
lossen.

Fiat ontwierp twee varianten van de
nieuwe motor. Een 120 pk-versie en een iets

geknepen uitvoering van 105 pk. Beide mo-
toren leveren een machtig koppel voor
een 1.6. De 120 pk brengt het tot 300 Nm
bij slechts 1500 t/min. De 105 pk doet
daar nauwelijks voor onder: 290 Nm. Het
belangrijkste verschil tussen beide moto-

ren is te vinden in de turbo. In de 120 pk is
de geometrie variabel. Wat brandstofverbruik

betreft is er geen verschil. Fiat belooft voor bei-
den 129 gram CO2 per km. Dat komt neer op een
verbruik van 1 op 20.
Ook met de roetproductie gaan beide motoren
gelijk op. Het standaard roetfilter is, zo dicht
mogelijk bij de motor, in één huis met de oxykat
gebouwd. Dat spaart gewicht en maakt het be-
reiken van de regeneratietemperatuur gemakke-
lijker. Fiat geeft voor beide varianten op dat er
hooguit 2 milligram PM (roet) per km uit de uit-
laat komt. De toekomstige Euro 5-norm staat 5
mg toe, dus dat is een hele goede waarde.
Ook met de andere emissiecomponenten blijft
Fiat onder de Euro 5-norm.
Aan stikstofoxiden (NOx) en onverbrande kool-
waterstoffen (HC) doet de 105 pk 162 milligram

Oxikat en roetfilter
ineen. Goed voor Euro
5..., of Euro 4.
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per km. De 120 pk gaat daar een frac-
tie overheen met 184 mg, maar Euro 5
staat 230 mg toe. Ook hier dus een pluim
voor Fiat.
Toch was de Franse Fiat-importeur niet tevreden.
In Frankrijk geldt een belastingvoordeel voor au-
to’s die minder dan 120 gram CO2/km uitstoten.
Geen probleem voor FPT. Men ontwikkelde een
Eco-variant op de 105 pk. Die kreeg een aange-
past motormanagement en verlengde overbren-
gingsverhoudingen in de aandrijflijn van de
auto.
De Fransen kregen wat ze wilden: 119 gram
CO2/km. Maar je krijgt zelden iets voor niets, en
ook CO2-reductie is niet gratis. In dit geval wordt
er betaald met een verhoogde NOx-uitstoot. Het
gevolg: de som van HC en NOx komt boven de
230 mg/km. Daarmee is de extra zuinige versie
net te vuil voor Euro 5.
In Nederland is deze vuilere 105 pk Eco-variant
toch heel aantrekkelijk. Op het beetje extra NOx

staat immers geen straf, terwijl er in ruil voor de
CO2-reductie wel een beloning wacht: energiela-
bel A! Dus omarmt ook onze importeur de Eco.
Om het leveringsprogramma niet te ingewikkeld
te maken, blijft het hier bij twee varianten. De
120 pk-versie komt ook, de schone 105 pk niet.

Fijner regelen
Tot zover de politiek, nu de techniek. Welke
maatregelen nam Fiat om de nieuwe 1.6 MultiJet
schoner, sterker én stiller te krijgen dan de be-
staande 1.9?

Veruit de meeste aandacht ging uit naar de in-
spuitstrategie. Met het MultiJet-injectiesysteem
is tot vijf maal inspuiten per cyclus mogelijk.
Door het aantal, de duur en het tijdstip van de
injecties te optimaliseren is nog veel winst te
halen. Met de 1.6 heeft FPT op dit gebied een
grote stap gezet. En er is nog meer mogelijk. FPT
stelt dat verdere vooruitgang nu beperkt wordt
door het motormanagement: “In de 2.0 MultiJet
die we volgend jaar introduceren, gebruiken we
een veel krachtiger ECU. Die zal het gebruik van
AdBlue in personenauto’s overbodig maken.”
Die toekomstige 2.0 zal ook de meer vierkante
boring-slagverhouding van de 1.6 overnemen,
net als de ‘Close Coupled Catalyst’, de construc-

Blik op de EGR-installatie.
Links de koeler. In het mid-
den de thermostaatge-
stuurde actuator van de
bypass, rechts de gasklep
met bediening en daar
rechtsonder de EGR-klep.

1.6 16v 120 pk

120 pk 300 Nm en Euro 5.

Geen variabele geometrie op de turbo, in Eco-uit-
voering geen Euro 5, maar in een Bravo met lan-
gere overbrengingsverhoudingen en een aange-
past motormanagement wel energielabel A.

1.6 16v 105 pk 

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Vraag voor de werkplaats: laat de 1.6 Mul-
tiJet 360° draaien op www.AMT.nl ... en
benoem alle componenten en pijpjes
rondom de motor (Video/Motoren). Ook
op www.AMT.nl (Archief/Historie): ‘1988:
De eerste personenauto DI-diesel is er!’
en: ‘AMT-test 1989: Directe versus indi-
recte inspuiting.’
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tie met oxykat en roetfilter in een.
Aan uitlaatkant valt de aangepaste EGR op. De

klep wordt niet meer bestuurd door
een EPW of solenoïdeklep, maar door
een gelijkstroommotor. Die maakt,
geholpen door een lambdasensor
een veel nauwkeuriger regeling mo-
gelijk. Verder wordt de EGR gekoeld
en is er een bypass om de uitlaatgas-
sen na de koude start zo snel moge-

lijk op orde te hebben.
Aan de inlaatkant zit nu een kunststof

spruitstuk, waar de 1,9 een duurder en
zwaarder aluminium exemplaar met
tumble-klepjes heeft. Die laatste zijn

overbodig, zegt FPT: “We hebben het
spruitstuk stromingstechnisch geoptimali-

seerd”. Toch zijn we nog niet helemaal van
deze tumblevalves af: “In de toekomstige ‘high
level powerversie’ van de 1.6 komen ze weer
terug”.

Lichter lopen
Niet alleen het inlaatspruitstuk werd lichter.
Ook het motorblok en het drijfwerk verloren ki-
lo’s. De krukas heeft nog maar vier contrage-
wichten en is daardoor lichter. Omdat de
gewichten per cilinder gebalanceerd zijn loopt
het drijfwerk bovendien trillingsarmer. De zui-
gers en drijfstangen worden zwaar belast, door
het gigantisch specifiek koppel, maar zijn toch
lichter uitgevoerd dan in de 1.9. Oliesproeiers
voorkomen dat de zuigers verbranden. In de
extra zwaar belaste 120 pk-versie houden de zui-
gers de sproeiolie wat langer vast dankzij een ga-
lerij aan de zuigeronderzijde. Al met al weegt de
1.6 inclusief CC-kat zo’n 170 kg. Dat is bijna 10%
minder dan de 1.9 met oxykat en roetfilter.
Ook wrijvingsvermindering was een belangrijk
doel bij de ontwikkeling van de 1.6. Dat is het
best zichtbaar onder de kleppendeksels. De nok-
kenassen zijn nog maar driemaal gelagerd en de

het onderhoudsinterval worden opgerekt tot
35.000 km. “Dat scheelt 25% in de onderhouds-
kosten”, claimt Fiat.

Meer voor minder
Nu we het toch over geld hebben, de 105 Eco
kost in de Bravo met eenvoudigste uitrusting
22.995 euro. Voorganger 1.9 MultiJet met ener-
gielabel C deed als instapper nog 23.195 euro.
Van de 1400 euro BPM-korting voor het A-label
eigent Fiat zich er dus 1200 toe. Toch moeten we
daar niet te lang over mekkeren. Met de nieuwe
105 Eco krijgt de autoconsument een Bravo-
motor die stiller is, minder brandstof en onder-
houd vraagt, meer kracht produceert bij laag
toerental en ook nog eens 200 euro goedkoper
is. Is er een prettiger manier van bezuinigen? �

Erwin den Hoed

Schone uitlaatgassen eisen steeds meer van de re-
geling om de motor heen. Zo hebben de 1.6 Multi-
Jet-motoren onder meer een gasklep, lamdasonde
en een gekoelde DC-motorgestuurde EGR met by-
pass (niet zichtbaar). Het roetfilter is in één huis
gebouwd met de oxykat. 

20 jaar downsizen
De snelle ontwikke-
ling van DI-dieselmo-
toren is geen nieuws.
Toch is de vooruit-
gang telkens weer
verbazingwekkend.
De opzienbarende
Croma TDid motor uit
1988 zette in kracht
en brandstofecono-
mie een grote stap
vooruit ten opzichte
van de 2.4 Turbo IDI
in dezelfde auto. Toch
verbleken zijn presta-
ties in vergelijking
met de nieuwe 1.6
MultiJet-motoren vol-
komen. Het specifiek
vermogen en koppel
bereikt nu waarden
die toen totaal on-
denkbaar waren in
een personenautodie-
sel.
Bij een testmeting in
AMT april 1989, toon-
den we ook de keer-
zijde van de krachtige
TDid-motor. In uit-
stoot van roet en stik-
stofoxiden presteerde
hij slechter dan zijn

voorganger. Boven-
dien was hij nogal
rumoerig, zeker na
een koude start. Om
de herrie een beetje
binnen de perken te
houden omhulde
Fiat de motor gro-
tendeels met isole-
rend materiaal.
Van dergelijke pro-

blemen is nu geen
sprake. De nieuwe
motoren leveren hun
topprestaties bij een
zeer bescheiden uit-
stoot van vuile gas-
sen en lawaai. Wat
dat laatste betreft,
Fiat claimt voor de
1.6 MultiJet een 10%
lagere ‘articulatie-

index’ dan voor de
1.9. Slechts op één
terrein is de vooruit-
gang ten opzichte
van de 20 jaar oude
Croma TDid beschei-
den: het brandstof-
verbruik. Maar ja, die
auto zou ook nu nog
een energielabel A
scoren. �

 Motor 1.6 MultiJet 1.6 MultiJet 1.9 MultiJet Croma 

105 pk 120 pk 120 pk TDid

Jaar................................................2008 ........................2008 ......................2002 ........................1988 ............

Cilinderinhoud (cm3) ..................1598 ........................1598 ......................1910 ........................1929 ............

Boring x slag (mm) ......................79,5 x 80,4 ................79,5 x 80,4 ..............82,0 x 90,4 ................82,6 x 90,0....

Compressieverhouding ..............16,5:1 ......................16,5:1 ....................18,0:1 ......................18,0:1 ..........

Max. vermogen (kW) ..................77 ............................88 ..........................88 ............................66 ................

bij (t/min)......................................4000 ........................4000 ......................4000 ........................4200 ............

Specifiek vermogen (kW/l) ........48 ............................55 ..........................46 ............................34 ................

Max. Koppel (Nm)........................290 ..........................300 ........................255 ..........................186 ..............

bij (t/min)......................................1500 ........................1500 ......................2000 ........................2500 ............

Specifiek Koppel (Nm/l) ..............181 ..........................188 ........................134 ..........................96 ................

Gecombineerd brandstof- ......................................................................................................................

verbruik (l/100km) ......................4,5 ............................4,9 ..........................6,1 ............................5,4*** ........

HC+NOx (mg/km) ........................> 230* ....................184 ........................< 560** ..................> 3000*** ..

PM (mg/km) ................................2 ..............................2 ............................< 50 ........................veel!*** ......

* = Exacte waarde niet bekend, 230 is de Euro 5-grens

** = Exacte waarde niet bekend, 560 is de Euro 3-grens  

*** = Testmeting AMT april 1989

kleppen worden bediend met roltuimelaars en
hydraulische klepstoters.
Dankzij die voorzieningen en de verbeterde in-
spuitstrategie gaat de olie langer mee en kon

ECU

Kompressor
Luchtmassa-
meter

EGR-
koeler

Interkoeler

EGR-klep

Gasklep

Turbine

Lambda-
sonde

Tempera-
tuursensorRoetfilter 

3,1 dm3

Oxykat 
1,3 dm3

Verschil 
druk sensor
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