Ключово решение за LKW/HDV & Автобуси
Reggio Emilia, June2011
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Над 50 години Практика и Иновации
1954
1960s
1963–64

•

1965
1968
1978

1980s

RenzoLandi, баща на настоящият президент, основава “Officine Meccaniche Renzo Landi”, произвеждайки
системи за преобразуване на автомобили на газ

Продава продукти направо на сервизи и образува търговска мрежа в Италия
Международно разрастване, като продуктите се изнасят в Европа,Азия и Южна Америка.
Започва производство, като продължава изследователската и развиваща дейност
Представяне на Renzomatic, вакуумен изпарител за преобразува с газ. Първият продукт на пазара, който
електронно контролира „празния ход“.

Корпоративно реорганизиране като Landi RenzoS.r.L, който контролира филиалите на фирмата
Последваща еволюция на бизнес модела, като компанията използва дистрибутори, които продават на крайни
Представяне на TN1, първия редуктор, който е електронно контролиран

1990s

Придобиване 70% на Eurogas Holding BV през 1995, холандска фирма действаща в същия сектор.
После през 1999 основава полски филиал, Landi RenzoPolska
Продобиване на MED S.p.A., специалист в газовите клапани и ал. системи, за да подобри ел.потенциал

2001

След сертифициране по ISO 9001 (1996), компанията е първата в този сектор която покрива
ISO/TS 16949 сертификат за изработка на висококачествени части за автомобилостронето
Отваряне на завод в Бразилия
Отваряне на филиал в Китай

2003
2005
2007
2008
2009
2010
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Отваряне на филиал в Пакистан (включващ завод)
Отваряне на филиал в Иран
Обявяване на акции
Придобиване на Lovato
Отваряне на филиали в Румъния и Венецуела
Основаване на LANDI RENZO USA, Придобиване на AEB и BAYTECH

Глобален лидер в CNG/LPG горивни системи
Как го правим

Цялостна система

▪ Landi Renzo е световния лидер
в автомобилните газови системи
на метан(CNG) и газ(LPG) с
повече от 1,2 милиона годишни
продажби на системи.

Components

CNG Редуктор

LPG Редуктор
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Компютър

LPG / CNG Дюзи

Глобален лидер в CNG/LPG горивни системи
▪ Повече от 50 години на пазара с 14 филиала
▪ Глобален лидер с 35% пазарен дял
▪ Оборот с годишен 30% CAGR растеж
▪ Технологичен лидер (41 патента)

Ключови факти

▪ Търговска дейност в 50 страни
▪ Повече от 1200 служителя
▪ 2007 вписана в Италианската стокова борса
▪ Два главни дистрибуционни канала :

призводители на оригинално обурудване и следпродажбено
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Географско разположение
Италия– Group HQ

Холандия

Полша

Румъния

Китай

Венецуела

LR САЩ

Пакистан

Бразилияl

BAYTECH
CORPORATION

Италия (MED)

Иран
Италия (LOVATO)

Индия

INDIA
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Landi Renzo Group: Продукти и Марки

CNG и LPG системи

BAYTECH
CORPORATION

Електроника за Gas системи
Роботи
Sound системи
Аквариум-приложения

Антикрадци и Сателитни
Системи
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OEM Връзки
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Landi Renzo OEM бизнес модел

9

1

Цялостни проекти
готови за работа

2

Индустриален подход

3

Висококачествени
решения предложени
на добра цена
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Следпродажбено
обслужване

Landi Renzo OEM бизнес модел
OEM Клиент

Продукт
Kит / Компоненти

КО-Дизайн

Монтаж

Следпродажбено
обслужване

Рез. Части

Гаранции
Поддръжка
Обучения
Техн. линия
Летящи доктори
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Сервизи

• 12 Монтажни центъра около OEM
съораженията
 6 Италия – 6 Европа
• Монтажен капацитет: 1.600 коли/дневно
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OEM Партньори
Развити пазари
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Очертаващи се пазари

И&Р & Производствени изгледи
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Емисионни & работни лаборатории

Тестващи съоражения на топ ниво на 3 места в Италия
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Тестови съоражения за компоненти с истински газ
CNG / LPG компоненти-критерии за оценяване
Напреднали тестови съоражения:
-Компоненти тествани с истински газ
-Възможно тестване със спец. газ-смес и
състояние на газта

H2 Компоненти-тестово оценяване:
Възможен дизайн, тест. Съоражението
върви заедно с нов техн. център
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Нов И&Р Център

-4 тест-клетки с динамични двигатели
-2 Климатични/Емисионни банки
-1 Шаси Dyno
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-Механична прото лаб.
-Електронна лаб.

Производствена линия-инжектори

Високо автоматизирана производствена линия
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ECU производствена линия
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SMD процес за сглобяване на PCB
С DATAMATRIX код за проследяване

Мощен MOS Run-in тест:
Проверка-мощност и загряване

ECU Сглобяване и тестване:

ECU Software Flashing:

Автоматизирано ECU сглобяване
EOL тест на всеки ECU

– До 8 ECU-та програмирани паралелно
– Автоматично етикиране на всеки ECU

Новия проект
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Бизнес идеята
Подобряване на старите дизелови автомобили в икономични и
екологични автомобили чрез DUAL FUEL или MONOFUEL технология

Предимства
→ Ценово предимство в разхода на гориво (цена дизел+газ vs дизел)
→ Редуциране на въглероден диоксид и вредните емисии
20

Приспособимост и приложение

Dual Fuel- Monofuel системи за преобразуване
Сензори

CNG
Бутилки

Превключвател и
нивомер

Нов Вграден
Компонент
вътре!
CNG
Инжектори

EEU

Филтър

CNG ECU
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Редуктор

Цялостна експертиза
Landi Renzo предлага разработено екологично предложение,
превъзхождащо конкуренцията, на крайния потребител

Landi Renzo има добър опит в проектирането на решения за
преобразуване с алтернативни горива както за производители,
така и за потребители.
Проектирането за екологично решение дава на клиента възможността
за достъп до широк спектър от услуги, като се довери само
на един партньор

ЦЯЛОСТЕН ПРОЕКТ

Продуктово
разработване

22

Резервни
части
(произведени
от Landi
Renzo)

Настройка на
инсталационния
След
процес чрез
продажбено
мрежата на
Landi Renzo
управление

Дист. управление
на емисиите
и мениджмънт
на авт. парк)

Решение
за бензиностанциите

Финансови
услуги

Комуникация

Цялостна експертиза

Екологично подобрено задвижване

•Системно снабдяване
•Монтаж– чрез мрежата на LR
•Следпродажбено обслужване
•Обучение на клиента
•Дистанционен контрол –емисионен и автомобилен мениджмънт
•Решение с бензиностанциите
•Финансови услуги
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Налични технологии
Налична технология

Тип гориво

Dual Fuel(двугоривен)

Diesel + LPG

Diesel + CNG

Monofuel(едногоривен)

LPG

CNG

Bi fuel

Бензин или LPG

Бензин или CNG

Хибрид
В процес на разработка

Ток + Diesel или
бензин или
Dual fuel или
Monofuel

Ток + Diesel или
Бензин или
Dual fuel или
Monofuel
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Техническият принцип

DUAL FUEL е система за преобразуване на дизелови двигатели с цел
да работят със смес от дизел и метан. По време на работа системата
доставя и контролира същевременното впръскване на дизел и метан в
променливо съотношение в съответствие с работата на двигателя (обороти, TPS, т.н.).
Предимството на този тип преобразуване е че е обратимо и спестява разходи за гориво като
редуцира замърсяването без да има нужда от специална мрежа от газ-станции, тъй като винаги
може да се превключи към оригиналната горивна система. Последващо предимство е
по-голямото разстояние което може да изминете с добавените бутилки с газ.

С двойната горивна технология не са нужни модификации по двигателя, тъй като запалването
е гарантирано от впръскването на дизел докато метана се впръсква в колекторите чрез
инжекторни дюзи.Впръскването на метана се контролира от вграден компютър,
който също така контролира процента на впръскване на дизел във всеки работен момент.
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Техническият принцип
Dual Fuel:Най-гъвкавото в използването и икономично решение
за подобрение на емисиите на дизеловите двигателя
Pедуциране на мръсни частици >50%
Икономия от разходи за гориво
Независимост от търговската мрежа бензиностанции
Редуциране на шума
Увеличава експлоатационния живота на старите системи
Dual Fuel задвижване на камион/автобус
ECU
DDF
ECU
CNG
Бутилка

Резервоар

CNG
система.

Контрол
На изг.
газове

• Преобразуване на стандартни дизелови двигатели
• 6 - 12 цилиндрови дизелови двигатели
• Модификации :
• Добавяне на CNG система, CNG ECU
• Възможен монтаж на CH4 катализатор
• Монтаж на CNG бутилки
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Техническият принцип

MONO FUEL е обикновено преобразуване на дизелов двигател в Оtto цикличен двигател
чрез модификация на оригиналния задвижващ принцип. Това обикновено става като се преработи
главата на двигателя с/в типична глава със свещи.
Следващата стъпка е да се премахне старата горивна система и се монтира типична
CNG система с бутилки, клапани, редуктор, дюзи или смесител в зависимост от двигателя и
желаното емисионно ниво.
След преработката двигателя ще работи само на CNG.
Най-големите ползи са редуциране на вредни емисии и икономия от гориво.

При mono-fuel технологията са нужни огромни механични модификации върху двигателя тъй като запалването
не е в дизеловата горивна камера и неговото налягане при горене е по-различно от бензиновия двигател
(8 цикъла). CNG се инжектира във въздушния колектор чрез щуцери на инжектори като тези на DDF.
Управлението на впръскването и горенето на CNG се контролира от ECU (Electronic Control Unit) който също
контролира захранването чрез ламбда сензор в работно състояние.
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Техническият принцип
CNG преобразуване (едногоривен):Най-екологичното и икономично
решение за емисионно подобрение на дизеловите двигатели
Потенциално отговаря на всички емисионни норми
Редуциране на прашните частици 100%
Икономия на гориво > 50%
Увеличава експлоатационния живота на старите системи CNG двигател на автобус
CNG Автобусен двигател
• CNG автобусни двигатели произлизат от дизеловите
• Преобразуван чрез смяна на двигателите или
базиран на преобразуване на двигателя до цикъл на Отто.

CNG
ECU
отработени
газове
CNG
бутилки
CNG
система.
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• Модификации :
• Сваляне на дизеловия двигател и резервоар
• Преобразуване на дизеловия двигател
• Добавяне на троен катализатор
Добавяне на CNG бутилки на покрива на автобуса
(изискват по-голям обем от Dual Fuel)

Техническият принцип

BIFUEL
е прибавяне на нова горивна система към старата горивна система на автомобила,
като CNG или LPG, горивни системи които могат да работят като алтернативни. Тогава
преминаването от едната към другата горивна система се извършва автоматично, давайки
приоритет на газовата система и преминавайки на старата система при недостиг на газ.
Предимството на този тип преобразуване е че е обратимо и спестява разходи за гориво като
редуцира замърсяването без да има нужда от специална мрежа от газ-станции, тъй като винаги
може да се превключи към оригиналната горивна система. Последващо предимство е
по-голямото разстояние което може да изминете с добавените бутилки с газ.

С bi-fuel технологията не са нужни огромни модификации на двигателя, тъй като запалителната
и впръскващата система вече представляват циклична система и газовата система се счита като
контролирана(master-slave). CNG/ LPG се впръсква в колекторите чрез щуцери на дюзите както
при DDF или MONOfuel. Впръскването и управлението на запалването(само при CNG) се
контролира от вграден ECU (електронно контролно устройство) който също така контролира
захранването с гориво под опеката на оригиналния бензинов ECU във всеки работен режим.
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Техническият принцип
Bi Fuel: Най-гъвкавото в използването и икономично решение за
подобрение на емисиите на бензинови двигатели
Редуциране на вредни частици
Икономия от гориво
Независим от мрежата газстанции
Увеличава експлоатационния живота на старите системи

Dual Fuel Truck/Bus Powertrain
• Преобразуване на бензинов двигател
ECU

GAS
ECU
CNG/ЛПГ
бутилка
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резервоар

CNG
fuel syst.

Отработени
газове

• Модификации :
• Добавяне на CNG система, CNG ECU
• Монтаж на CNG бутилки

Техническият принцип

Хибридната електрическа система позволява трансфера на енергия до ходовата част,
преобразувайки ел. енергия от акумулатора чрез ел.машина. В повечето случай е съставена от:
високоволтова батерия, вл. машина, система за контролиране на електрическата мощност.
При най-разпространените хибридни системи (паралелен хибрид) електрическия дял
(от електрическия мотор) може да бъде добавен към термичния дял (от двигателя с вътр. горене
чрез интелигентна стратегия за контрол, която миксира по оптимизиран начин двата енергийни
ресурса.
При непълния хибрид електрическия дял е ограничен, при пълния хибрид дяла на ел. енергия е
подобен на термичния дял. Такава система има няколко режима на работа:
термичен / хибриден (термичен+електрически) или в някой случаи чисто електрически
(автономията зависи от размера на батерията).
Електрическото добавяне позволява :
подобрена работа при старт
редуциране на разхода на гориво и вредни емисии в градски цикъл
повишаване на работата на двигателя при ниски обороти
презареждане на батерията при намаляване на скоростта чрез генерираща спирачна уредба

поддържаща максималната скорост на двигателя.
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Техническият принцип
Хибрид-преобразуване: най-иновативната и екологична технология
преобразуване на дизелови двигатели
Висококласно решение за преодоляване на градските забрани за центровете на градовете
Емисии отговарящи на най-новите емисионни норми
Икономия на гориво > 60%
Нулево замърсяване в режим EV
Увеличава експлоатационния живот на автомобилите

Хибридно задвижване на автобус
Отработени
газове
EC
U
Hybrid
Supervisor

Модификации:
Генератор

Батерии
Управление
на батериите

•Двойно директно задвижване с/без контрол на предавките
Преобразуване чрез пълна подмяна на двигателя
Новата система ще отговаря на най-новите емисионни норми

Generator/
Motors
Control

• Демонтиране на старото задвижване
Инсталация на хибридно задвижване което включва
•нов генератор
•нов термо-регулатор
•нов хибриден контролер
батерия, сис. за управления на батерията, контрол на мотора
• ел. мотори на колелата
• батерия и електроника по покрива
• добавяне на части
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L.R. Dual-Fuel Проект
Преглед на главните проекти:
Двигатели с механична дизелова помпа:
•
HD Bus Cityclass - 7.6l - 195kw – Euro 2
•
LD Bus Ducato – 2.8l - 90kw – Euro 2
Двигатели с електронен дизелов контрол:
Инжектор-помпа
•
Genset Pramac/Volvo 9.36l - 323 kw@50Hz
•
HD Bisarca Mercurio – 10.3l - 309 kw – Euro III
•
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Директно впръскване (Common Rail)
FPT 1.9 Diesel Engine Common Rail:
o Fiat Bravo
o Fiat Doblo Cargo
© LANDI RENZO SPA CONFIDENTIAL
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Двигатели с механична дизелова помпа:
•

Heavy Duty Bus Cityclass - 7.6l - 195kw – Euro 2
• Eu2 хомологация (13 режим) извършена
• Driveability calibration: frozen
• Надеждност на автопарка (n.20 Bus in Italy - n.2 Karaci – n.1 Novisat)

Ползи:
• Икономия на дизел: >50%
• Редуциране на работния шум: 4 dB
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Двигатели с механична дизелова помпа:
•

Light Duty Bus Ducato – 2.8l - 90kw – Euro 2
• Driveability calibration: frozen
• Активност на тестовото оценяване: c.w. 39

Ползи:
• Икономия на дизел forecast: >50%
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Двигатели с електронен дизелов контролl:
•

Genset Pramac/Volvo 9.36l - 323 kw@50Hz
Ползи:
• Икономия на дизел
• Редуциране на работния шум
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Двигатели с електронен дизелов контролl:
•

Heavy Duty Bisarca Mercurio – 10.3l - 309 kw – Euro III
• Landi Renzo прототип: готов
• Demo система за Eu3 ниво
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Двигатели с електронен дизелов контролl:
•

FPT 1.9 Diesel Engine Common Rail
• Eu4 хомологация: извършена
• Driveability calibration: frozen
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Двигатели с електронен дизелов контролl:
•

FPT 1.9 Diesel Engine Common Rail
• Eu4 хомологация: извършена
• Driveability calibration: frozen
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Цялостна експертиза
Стойността за крайния клиент:
възможност за рециклиране и икономично решение
Старо возило
- Силно замърсяващо
-

-Неикономични,
без възможност за рециклиране

Управление на автопарка
-Позициониране
-Разход на гориво
-Eмисии
-Близост

Екологично подобрение
- Слабо замърсяващо
-

!

Публична
Икономично
комуникация&
Дистанционен контрол
осъзнаваяне на
Възможност за рециклиране на стари части
предимствата
Икономично решение (2-3 годишна възвръщаемост)
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Контрол на резултатите

Контрол на резултатите
Работейки с цел да понижи нивото на вредните емисии,главна задача на ЛР е да създаде
технология за осведомяване на хората с публични комуникации. Това е разработено,
произвеждайки вградени газови системи и наблюдение на автомобила в следните категории:

 Емисии
 Разход и икономия на гориво
 Функции за упр. на автопарка
Технологията може да изпраща данни централизирано (публичен или контролен орган) като
редуциране на вредни емисии, икономия на гориво и т.н.
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Дистанционен контрол – управление на автопарка и емисии

Вграден
ЕМИСИОНЕН КОНТРОЛ

 Уеб базирано проследяване
 Позициониране на картата в реално време
MedSky MS10 CAN
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Информация от сензора на автомобила
Управление на автопарка
Маршрути по сат. карта
Доклади
Не се изисква софтуеър
Местонахождение в реално време
Информация за автомобила (скорост,изминат
път,сензори) Емисионен контрол

Цялостна комуникация
LEAF METER

Il Leaf Meter беше избран от
Collezione Farnesina Design
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November 2009
Farnesina Design Collection
Ministero degli affari esteri
Roma

Цялостна комуникация
COLLEZIONE FARNESINA DESIGN IN TOUR
Febbraio 2010

Giugno–Luglio 2010

Vancouver

Pretoria

Olimpiadi invernali
Casa Italia

Mondiali di Calcio
Casa Azzurri

Ottobre 2010

Febbraio 2011

Istanbul

Capitale Europea
della Cultura

Tel Aviv

Museo del Design
di Holon

Leaf Meter is also in Rome:
1 aprile – 3 luglio | Valle Giulia, L.go Bolivar
9-12 maggio | Forum PA
19 maggio – 3 luglio | Ara Pacis
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20 maggio | Eurosolar, premiazione
22 maggio | Report, Rai Tre
22 giugno | Luiss, presentazione del libro Animal Spirits in Vallesina.
Enrico Loccioni e “l’impresa come gioco” di Mario Bartocci

Следващи стъпки …

Очертания:
Landi Renzo & Клиента
• Идентификация на
нуждите на клиента
• Характеризиране
на автопарка на клиента
(вид автомобили,
модел двигатели,
разход на гориво,
годишен пробег,
достъп до горива)
• Политика по отн. на
ок. среда
• Други..

Информационен
анализ
Landi Renzo

Изготвяне на
проекта
•Задвижване
•Инсталиране и
обучение
•Следпродажбено
обслужване
•Дистанционен
контрол
•Бензиностанции
•Финансово
обслужване

Експериментален
проект

Landi Renzo &
клиента

Стартиране на
целия проект
Landi Renzo &
клиента

Благодаря!

46

