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کد 93/001 موتور برق گازي

طراحی موتور بر پایه گاز سوز‐میکسر گاز (گاز 

شهری و گاز مایع)‐استارت الکتریکی (برای روشن 

کردن سریع و آسان)‐رگوالتور ولتاژ الکتریکی 

DC  (کاهش نوسانات الکتریکی)‐خروجی ١٢ ولت

(شارژ باطری)‐نمایش ساعت کارکرد جهت بازدید 

دوره ای و تعمیرات و نگهداری‐لرزه گیر (کاهش 

ارتعاشات دستگاه)‐سیستم محافظ روغن 

(جلوگیری از استارت دستگاه هنگاه کمبود روغن)

کد 93/006 موتور برق بنزینی

ویژگی های موتور برق بنزینی کیپور از ١ تا ۶ کاوا:

موتور بنزینی، چهار زمانه، تک سیلندر، خنک شونده 

با هوا‐سیستم استارت برگشتی و یا الکتریکی‐

فرکانس ۵٠ هرتز‐٢٣٠  ولت (تک فاز)‐مصرف 

سوخت پایین‐سیستم اخطار کمبود روغن و حفاظت 

از موتور ‐خود محرک، ولتاژ ثابت (AVR)‐نشانگر 

EC/37/98 بار اضافی‐منطبق با استاندارد

صفحه کنترل‐جریان برق یکنواخت  Inverterبرای 

دستگاه های حساس‐کم صدا‐ حمل و نقل و راه 

اندازی آسان‐سرویس و نگهداری آسان 

1

لیست موتورهاي برق 

Kipor Green Power

کد 93/002 موتور برق بنزینی

A٢۵موتور برق بنزینی النسین مدل  ٠٠

Aموتور برق بنزینی النسین مدل  ٣٠٠٠

A٣۵موتور برق بنزینی النسین مدل  ٠٠

A۵موتور برق بنزینی النسین مدل ٠٠٠

A۶۵موتور برق بنزینی النسین مدل  ٠٠

موتور برق بنزینی النسین مدل ٨٠٠٠

ویژگی های موتور برق دیزلی کیپور از ٣ تا ٨ کاوا:

موتور دیزل، چهار زمانه، تک سیلندر، خنک شونده 

با هوا، تزریق مستقیم سوخت‐سیستم استارت 

برگشتی و یا الکتریکی‐فرکانس ۵٠ هرتز‐ ٢٣٠ 

ولت (سه فاز ۴٠٠ ولت)‐مصرف سوخت پایین

سیستم اخطار کمبود روغن و حفاظت از موتور 

خود محرک، ولتاژ ثابت (AVR) ‐کم صدا‐ حمل و 

نقل و راه اندازی آسان‐سرویس و نگهداری آسان

Loncin

Gr3500 موتور برق بنزینی گرین پاوری سری

GR6500-E2 موتور برق بنزینی گرین پاوری سری

٨٠٠٠
این موتور برق ها در بازار بیشتر با نام موتور برق 

هوندا المکس شناخته می شود چون دارای موتور 

هوندا می باشند. این محصوالت در دو سری  SHو  

EX موجود م یباشند. 

در دو نوع تک فاز و سه فاز

این موتور برق ها آب خنک هستند و معموال با 

ژنراتور  Meccalteو  Leroy Somerکوپل می 

شوند.

Y  موتور برق بنزینی استریم که به نام سری

شناخته شده است.  

w ۶توان دائم   از  ٨۵٠ تا ٠٠٠

w توان اضطراری از ١٠٠٠ تا ٧٠٠٠

کد 93/004 Kubotaموتور برق دیزل

کد 93/003 Greenموتور برق بنزینی

کد 93/008 Elemaxموتور برق بنزینی 

کد 93/007 Kiporموتور برق دیزل

کد 93/009 Streamموتور برق بنزینی 

موتور برق بنزینی آکسا از پرمصرف ترین موتور برق های حال حاضر صنعت ایران می باشد و با توجه به کیفیت باالی محصوالت، از جایگاه ویژه ای در صنعت 

برخوردار می باشد.

AA8000E موتور برق بنزینی آکسا سری   ‐Aa5500 موتور برق بنزینی آکسا سری‐Aa3500 ارائه در مد لهای:موتور برق بنزینی آکسا سری

کد 93/005 Aksaموتور برق بنزینی
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کد 93/010 موتور برق بنزینی 

قدرت کاربردی: ٢٠٠٠ وات، حداکثر قدرت ٢۶٠٠ 

وات‐استارت دستی‐١٣  ساعت کارکرد مداوم (با 

قدرت خروجی معین)‐موتور ۴ زمانه با سوپاپ باال 

به قدرت ۶٫۵ اسب بخار‐باک بزرگ ١۵ لیتری

پریزهای استاندارد اروپایی‐قطع اتوماتیک با 

کاهش سطح روغن‐شاسی باتری تعبیه شده روی 

بدنه‐پوسته سیلندر چدنی و بسیار مقاوم‐کلید 

قطع اتوماتیک‐فیلتر هوای دو جداره‐محصور با 

حفاظ ایمنی

کد 93/014 موتور برق دیزل

موتور ژنراتور های دیزلی پیشرفته و جدید

راه اندازی آسان‐طناب دستی نرم و روان به همراه 

سیستم اتوماتیک کاهش فشار سبب راه اندازی 

آسان می گردد.‐دینام های بدون ذعال نوع جدید 

هزینه های متناوب نگهداری دینام های ذغالی را 

ندارند.‐تنظیم ولتاژ خروجی بوسیله خازن: این 

سیستم ولتاژ خروجی ثابتی را تحت هر شرایط کاری 

تضمین می کند.‐ابعاد کوچک و وزن مناسب: 

ترکیب دینام های بدون ذغال جدید و موتور های 

دیزلی هوا خنک روبین با نوآوری های جدید سبب 

کاهش ابعاد و وزن ژنراتور شده و راحتی حمل و نقل 

در پی دارد.‐عملکرد فوق العاده بی صدا: هماهنگی 

دقیق بین سیستم تزریق سوخت و سیستم تصفیه 

هوا در محفظه احتراق سبب کاهش فشار احتراق 

شده که این امر باعث می شود عمل احتراق با 

صدای کمتری صورت گیرد.‐پوشش هوا خنک که از 

جنس مخصوص در الیه های مختلف ساخته شده که 

کاهش صدا و لرزش را در پی دارد.‐اگزوز بزرگ و 

کم صدا و فیلترهای دوبله سبب کاهش صدای 

خروجی اگزوز و ورودی هوا می شود.

در سر یهای:

RGD2510 موتور برق دیزل روبین سری

RGD3310 موتور برق دیزل روبین سری

RGD5000 موتور برق دیزل روبین سری

لوازم جانبی

دو یا چهار چرخ جهت جابجایی آسان

دستگیره مقاوم جهت تسهیل در امر جابجایی و انبار 

کردن

اگزوز جرقه گیر بزرگ برای تمام مدل ها

2

لیست موتورهاي برق 

Robin CumminsمدلP2200

کد 93/011 موتور برق بنزینی 

قدرت کاربردی: ٢۵٠٠ وات، حداکثر قدرت ٢۶٠٠ 

وات‐استارت دستی‐ ٨  ساعت کارکرد مداوم (با 

قدرت خروجی معین)‐موتور ۴ زمانه با سوپاپ باال 

به قدرت ۶٫۵ اسب بخار‐باک بزرگ ١۵ لیتری

پریزهای استاندارد اروپایی‐قطع اتوماتیک با 

کاهش سطح روغن‐شاسی باتری تعبیه شده روی 

بدنه‐پوسته سیلندر چدنی و بسیار مقاوم‐کلید 

قطع اتوماتیک‐فیلتر هوای دو جداره‐محصور با 

حفاظ ایمنی

CumminsمدلP2600

کد 93/012 موتور برق بنزینی 

قدرت کاربردی: ۴٠٠٠ وات، حداکثر قدرت ۴۵٠٠ 

وات‐استارت دستی‐١٠ ساعت کارکرد مداوم (با 

قدرت خروجی معین)‐موتور ۴ زمانه با سوپاپ باال 

به قدرت ١١ اسب بخار‐باک بزرگ ٢۴٫۶ لیتری‐

پریزهای استاندارد اروپایی‐قطع اتوماتیک با 

کاهش سطح روغن‐شاسی باتری تعبیه شده روی 

بدنه‐پوسته سیلندر چدنی و بسیار مقاوم‐کلید 

قطع اتوماتیک‐فیلتر هوای دو جداره‐محصور با 

حفاظ ایمنی

CumminsمدلP4500

کد 93/013 موتور برق بنزینی 

قدرت کاربردی: ۵٠٠٠ وات، حداکثر قدرت ۵۵٠٠ 

وات‐استارت دستی و برقی‐٩  ساعت کارکرد 

مداوم (با قدرت خروجی معین)‐موتور ۴ زمانه با 

سوپاپ باال به قدرت ١٣ اسب بخار‐باک بزرگ ٢۴٫۶ 

لیتری‐پریزهای استاندارد اروپایی‐قطع اتوماتیک 

با کاهش سطح روغن‐شاسی باتری تعبیه شده روی 

بدنه‐پوسته سیلندر چدنی و بسیار مقاوم

کلید قطع اتوماتیک‐فیلتر هوای دو جداره‐محصور 

با حفاظ ایمنی

CumminsمدلP5000e
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