
Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης Αισθητήρας “λ” ερεύους φάσματος
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Αμιγώς σπορ : Alfa Romeo SUV
Η τεχνολογία της Bosch υποστηρίζει το 
άνετο SUV που διατίθεται με κινητήρες 
αλουμίνιου: 2.0 l turbo με 200-280 hp / 
147-206 kW, 2.9 l twin-turbo με 510 hp 
/ 375 kW (βενζίνης) ή 2.2 l 150-210 hp / 
110-154 kW (diesel). 

Ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης 
Bosch Servolectric 
To Stelvio διατίθεται με σερβοηλεκτρικό 
σύστημα διεύθυνσης με παράκεντρη 

μονάδα servo  – μια λύση ηλεκτρικού 
συστήματος διεύθυνσης από την 
Bosch ειδικά σχεδιασμένη για να 
ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις 
του δυναμικού SUV. Η ηλεκτρική 
διεπαφή επιτρέπει την ενσωμάτωση 
του συστήματος στις λειτουργίες 
υποβοήθησης του  Stelvio. 

Αισθητήρας “λ” ευρέους φάσματος 
από την Bosch για έλεγχο εκπομπών 
Στον 6-κύλινδρο κινητήρα του Alfa 
Romeo Stelvio Quadrifoglio (510 
PS/375 kW), ο αισθητήρας “λ” 
μετράει την αναλογία μίγματος αέρα/
καυσίμου καθώς και την ποσότητα 
υπολειπόμμενου οξυγόνου στα 
καυσαέρια.  Με βάση το σήμα εξόδου 

Το νέο Alfa Romeo Stelvio συνδυάζει την άνεση, την ασφάλεια και την 
ευελιξία ενός SUV με την ιταλική σπορ φινέτσα.

Το πρώτο SUV της Alfa Romeo βασίζεται σε κινητήρες 
υψηλών επιδόσεων από αλουμίνιο και τεχνολογία Bosch

Alfa Romeo Stelvio: 
SUV με σπορ χαρακτηριστικά

Τεχνολογία BOSCH στο ALFA ROMEO 
STELVIO

�  Μονάδα ελέγχου αερόσακου 
�  Σύστημα ψεκασμού Diesel common 

rail με αντλία υψηλής πίεσης και εκχυ-
τήρες                                             

�  Μονάδα ελέγχου κινητήρα
�  Υαλοκαθαριστήρες εμπρόσθιοι
�   Σύστημα άμεσου ψεκασμού βενζίνης 

με αντλία υψηλής πίεσης και εκχυ - 
τήρες

�  Μονάδα ελέγχου προθερμάνσεων  
�  Κάμερα πολλαπλών λειτουργιών 
�  Κάμερα μικρής εμβέλειας 
�  Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης 
�  Αισθητήρες
�  Σύστημα διεύθυνσης Servolectric 
�  Σύστημα Start/stop 
�  Συσκευή ρύθμισης πεταλούδας 

γκαζιού 
�  Αισθητήρες “λ” 

του αισθητήρα “λ”, η μονάδα ελέγχου 
αναγνωρίζει ένα υπερβολικά πλούσιο ή 
φτωχό μίγμα και διαχειρίζεται ανάλογα 
την ποσότητα καυσίμου που εγχύεται. 
Με αυτόν τον τρόπο οι ισχυροί 
κινητήρες παρέχουν κορυφαίες 
επιδόσεις.
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