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کد 96/001 موتور دیزل

1

لیست موتورهاي دیزلی

ژنراتور گاز سوز کامینز از توان ١۴٫۵ تا ١٧۵٠ 

کیلووات یا از ١٨ تا ٢١٨٧ کاوا با فرکانس ۵٠ هرتز

ISO, CE مطابق با استاندارد

موتور دیزل یا گازوییلی پرکینز در ۶ توان و قدرت 

متفاوت و با کاربری های متنوع

موتور ۴ سلیندر خطی ‐دارای سیکل چهار زمانه 

توربو شارژردار و اینترکولر جهت سیستم ورودی هوا

نسبت تراکم: ١٧٫۵:١ ‐جهت چرخش: در جهت 

چرخش عقربه های ساعت ، دید از جلوی موتور 

ترتیب احتراق: ٢ و ۴ و ٣ و ١ ‐ظرفیت حجمی: ٣٫٩٩ 

لیتر ‐قطر سیلندر: ١٠٠ میلیمتر ‐کورس پیستون: 

١٢٧ میلیمتر ‐سیستم روغن کاری: با ظرفیت ٨ لیتر 

سیستم خنک کاری: ظرفیت ٢٢ لیتر با رادیاتور

وزن موتور: ۶۵٠ کیلوگرم در حالت خشک

وزن موتور همراه با مایعات: ۶٧٩ کیلوگرم

Perkins

کد 96/002 دیزل ژنراتور 

تک بلبرینگ و جفت بلبرینگ

kVA ۶ژنراتور تک بلبرینگ: از ١۶ تا ٠٠

kVA ١٧۵ ژنراتور سه بلبرینگ: از ٨٫١ تا

ISO 9001:2000    مطابق با استاندارد

دیزل ژنراتور کامینز از توان ٨٫٨ تا ٢۶۶٠ کیلووات یا 

از ١١ تا ٣٣٢۵ کاوا با فرکانس ۵٠ هرتز،

دردو مدل:دیزل ژنراتور کامینز بدون کانوپی و 

دیزل ژنراتور کامینز کانوپی دار

Step  طراحی شده  بر اساس ویژگی های استاندارد

 2006اروپا ‐ سطح کیفتی باال‐  انعطاف پذیری در 

مصرف و دسترسی 

Cummins

کد 96/005 Cumminsژنراتور گازي

کد 96/003 موتور دیزل

موتور دیزل لومباردینی، موتور گازوییلی 

لومباردینی، موتور ٢ سیلندر، موتور ٣ سیلندر، 

موتور ۴ سیلندر

در ١٣ مدل با کارکرد متنوع

رنج توانی: ٢۶ کیلو وات، ٣۴٫٨ اسب بخار‐دور 

موتور: ٣۶٠٠ دور در دقیقه‐موتور ۴ سیلندر‐نوع 

کوپلینگ: صفحه ای‐وزن: ٩٨ کیلوگرم

Lombardini

از ١۶٫٧ تا ١٩٨٠ کیلووات

از ٢١ تا ٢۴٧۵ کاوا

ISO 9001:2008    مطابق با استاندارد

کد 96/007 Leroy Somerژنراتور تک

کد 96/006 Stamfordژنراتور تک

در توان های مختلف از ٧٫٢ تا ۵۵٠ کیلووات

ISO, CE   مطابق با استاندارد

کد 96/008 Perkinsدیزل ژنراتور

کد 96/004 Caterpillarژنراتور گازي
کد 96/009 Cumminsموتور دیزل
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لیست موتورهاي دیزلی

ژنراتور تک مکالته از ١٠ تا kVA  ۶٢٠ساخت کشور 

ایتالیا

CE, CSA, RINA    مطابق با استاندارد

مطابق با استانداردهای

ISO9001, ISO14001, GBT28001, CE, 
GOST, SONCAP

دیزل ژنراتور  Aksaدر انواع زیر ارائه می گردد:

دیزل ژنراتور ۵٠ هرتز آکسا(سه فاز/تک فاز)

‐EPA آکسا(سه فازEPA  دیزل ژنراتور ۶٠ هرتز

(EPA تک فاز

کد 96/015 Meccalteژنراتور تک 

Gf3 وGF2، GF1  در سه سری

از ١٠ کاوا تا ۵/۶٢

از ٨ تا ۵٠ کیلو وات

 موتور لوول، موتور دیزل  Lovolدر ١٠ مدل مختلف 

با  توان ها و قدرت های متنوع، ٣ سیلندر، ۴ 

سیلندر، ۶ سیلندر

توان دائم: ١٣٠ کیلو وات، ١۵٠ کاوا‐توان اضطراری: 

١۴٣ کیلو وات، ١٧٠ کاوا‐دور موتور: ١۵٠٠‐موتور ۶ 

سیلندر‐سایز فالیویل: SAE 3‐وزن موتور: ٧٨٠ 

کیلو گرم

کد 96/016 Streamدیزل ژنراتور  

kW ١۵از ۶٫۵ تا ٠

SONCAP, ISO 9001 مطابق با استانداردهای

 در ١۴ مدل مختلف با  توان ها و قدرت های متنوع

توان دائم: ٢۵٢ کیلو وات، ٣١۵ کاوا

١۵٠٠ دور بر دقیقه‐توان اضطراری: ٢٧٧ کیلو وات، 

٣۴۶ کاوا‐١۵٠٠ دور بر دقیقه‐وزن موتور:

وزن موتور (تنها): ١٣٢۵ کیلوگرم

وزن موتور (با پک کامل): ١٧٩٠ کیلوگرم‐سایز 

SAE 1 :فالیویل

کد 96/017 Linz ژنراتور تک  

کد 96/018 Kiporدیزل ژنراتور

کد 96/013 FG Wilsonدیزل ژنراتور

کد 96/012 Volvoموتور دیزل

کد 96/014 Streamژنراتور تک 

کد 96/011 Lovolموتور دیزل

کد 96/010 Aksaدیزل ژنراتور
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