
Nowoczesne silniki gazowe 2.4L 

Wieloletnie badania nad rozwojem silników gazowych zaowocowały 

powstaniem przemysłowych silników o pojemności 2.4L. Zasilane są one za 

pomocą LPG bądź gazu ziemnego (NG). Silniki te posiadają wielopunktowy 

wtrysk paliwa (MPI). W rezultacie osiągnięto wysoką wydajność wraz z 

mniejszą emisją spalin.  

• Kompaktowy rozmiar silnika 

• Wysoki moment obrotowy oraz moc 

• Szybka reakcja na zwiększenie dawki paliwa 

• Szybki start w każdych warunkach pracy 

Wielopunktowy wtrysk paliwa (MPI) został zaprojektowany tak aby sprostać paliwie LPG lub gazowi ziemnemu. 

Porównanie dwóch systemów paliwowych 

 Mieszalnik paliwa 
Proponowane 

rozwiązanie 

Sposób zasilania 

paliwem 
Mieszacz 

Sekwencyjny 

wielopunktowy 

wtrysk paliwa 

Wielkość 
Duży mieszacz z 

reduktorem 

Kompaktowe 

wtryski/dysze 

Ilość obrotów 

wału korbowego  

potrzebna do 

startu silnika 

Dowolna ilość 
2 obroty wału 

korbowego 

Moc/Moment 

obrotowy 

Duże straty 

spowodowane 

nieszczelnościami w 

układzie miksera przy 

wyższych prędkościach 

Optymalna krzywa 

wykresu 

Szybkość reakcji 

na zwiększenie 

obciążenia 

Wolniejsza reakcja 

silnika 
Szybka reakcja silnika 

Emisja spalin 

Duża, zły stosunek 

proporcji w mieszance 

paliwa 

Mała, precyzyjna 

kontrola za pomocą 

sondy lambda 

Katalizator Wymagany  

Lepsza kontrola 

emisji spalin pozwala 

zmniejszyć rozmiary 

katalizatora do 

minimum 

Możliwość 

wybuchu 

Tak (duża ilość 

mieszanki paliwowej w 

układzie dolotowym) 

Nie (minimalna ilość 

mieszanki paliwowej 

wtryskiwana 

bezpośrednio) 

Rodzaje paliwa 

Jeden, spełniono tylko 

jedną normę emisji 

spalin 

Dwa, spełniono dwie 

normy emisji spalin 

 

Silnik gazowy 2.4L 
 LPG Gaz ziemny (NG) 

Silnik bazowy Silnik przemysłowy Hyundai 2.4L 

Moc 

(2800obr/min) 
56kW 52kW 

Moment obrotowy 

(1800obr/min) 
190Nm 178Nm 

Pojemność 2359cm
3
 

Współczynnik 

sprężenia 
10.5:1 

System paliwowy 
Wielopunktowy wtrysk paliwa 

(MPI) 

Ilość cylindrów, 

rodzaj 
4 cylindry, cztero-suwowy 

Emisja spalin Zgodna z EPA 2011 oraz CARB 

 



Specyfikacja 

 

 LPG Gaz ziemny (NG) 

Moc (2800obr/min) 56kW 52kW 

Moment obrotowy 

(1800obr/min) 
190Nm 178Nm 

Pojemność 2359cm
3
 

Współczynnik sprężenia 10.5:1 

System paliwowy Wielopunktowy wtrysk paliwa (MPI) 

Ilość cylindrów, rodzaj 4 cylindry, cztero-suwowy 

Silnik bazowy Silnik przemysłowy Hyundai 2.4L 

Luz zaworowy Nie wymaga regulacji luzów zaworowych 

Wymiary 

Długość 649mm 

Szerokość 603mm 

Wysokość 696mm 

Alternator 13.5V 70A 

Układ chłodzenia Chłodzony cieczą, 2.2L pojemności, termostat otwierany przy 82-95°C 

Trwałość 
Silnik 20000 godzin 

Wtryski Do 8000 godzin (w zależności od jakości paliwa) 

Emisja spalin 

Typ skrzyni 

korbowej 
Zamknięta 

Kontrola Potrójna kataliza spalin 

Normy 
CARB – certyfikacja w 2011 roku dla zastosowań poza drogowych 

US EPA – certyfikacja w 2011 roku dla zastosowań poza drogowych 

Komputer sterujący (ECU) Keyword Protocol 2000 

Układ smarowania Miska olejowa, 5.2L, maks. 135°C 

Przeglądy 

Wymiana filtra 

oleju 
Co 400 godzin (z standardową miską olejową) 

Pasek/łańcuch 

rozrządu 
20000 godzin (łańcuch rozrządu) 

Kierunek obrotów Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, od strony koła zamachowego 

Prędkość obrotowa 750obr/min (bieg jałowy), 2800obr/min (maks.) 

Rozrusznik 12V, 1.4kW 

Temperatura pracy Od -20°C do 50°C Bez limitu 

Przepustnica Sterowana elektronicznie 

Gwarancja 

Silnik 2 lata lub 4000 godzin 

Części układu 

spalinowego 
2500 oraz 3500 godzin 

Dodatki Ogranicznik prędkości silnika, interfejs CAN 

 


