
 

 MN 44.24 مدلمشخصات فنی دیزل ژنراتور پرکینز موتور سازان تبریز 

  4.244MN مدل موتور

 SLG 224D مدل ژنراتور

 کاوا 50 سایز ژنراتور

 کاوا 50 یتوان اضطرار

 کاوا 45 توان دائم

 4 ها لندریتعداد س

 خطی ها لندریس شیآرا

 با آب یسرد ساز خنک کننده ستمیس

 یعیتنفس طب تنفس ستمیس

 تریل 6.1 درصد 50سوخت مصرف 

 تریل 16 هخنک کنند ظرفیت مخزن

 تریل 12 روغن ظرفیت مخزن

 تریل 210 مخزن سوخت تیظرف

 تریل 3.861 حجم موتور

 هرتز 50 فرکانس

 ولت 400/  230 ولتاژ

 قهیدور در دق 2250 حداکثر تعداد دور

 0.8 قدرت بیضر

 ساعت 8 ساعت کار استاندارد

 دو سر بلبرینگ صفحه ای نگیتعداد بلبر

 متر یسانت 160*100*230 )طول*عرض*ارتفاع( یابعاد با کانوپ

 متر یسانت 140*75*180 )طول*عرض*ارتفاع( یابعاد بدون کانوپ

 لوگرمیک 900 یوزن بدون کانوپ

 لوگرمیک 1000 یوزن با کانوپ
 



 ویژگی ها :

  کیلووات 36دارای توان نامی 

  کیلووات 40دارای حداکثر توان 

 گاورنر مکانیکی 

  سیلندر  4دارای موتور 

  مکیلوگر 430وزن خشک موتور 

 دارای سیستم خنک کنندگی با آب 

 ژنراتور استمفورد پاور 

 4 پل دارای عایق H 

لیتر میباشد، و برای مشتریانی که این دیزل ژنراتور را  7/5کاوا ایران  50ظرفیت کل سیستم روغن کاری دیزل ژنراتور 

 .برای تعبیه در فضای پشت بوم در نظر گرفته اند حائز اهمیت است

 4.244MNمدل ژنراتور دیزلی موتورسازان تبریز 

می باشد از  کاوا 50که دارای توان  4.244MN در میان مدل های مختلف دیزل ژنراتور پرکینز ایرانی دیزل ژنراتور مدل

پرفروشترین موتور ژنراتور ها در بین دیگر دیزل ژنراتور های پرکینزتبریزی می باشد که اکثر شرکت ها و موسسات از 

استفاده کرده اند همانطور که مطرح شد این دیزل ژنراتورایرانی را میتوان با انواع ژنراتور ها مطابق ها  دیزل ژنراتور این

درخواست مشتری برروی شاسی کوپله و با سایر متعلقات آن به همراه تابلو دستی یا اوتوماتیک بنابه درخواست مشتری 

کوپله شده با  4.244MNینز )موتور سازان تبریز( مدل این دیزل ژنراتور تشکیل شده از موتور دیزل پرک.مونتاژ کرد

 .نیز می باشد SLG224D ژنراتور استمفورد پاور مدل

 


