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MOTOR
* Azomcnlı, su soğutmqlı direkt enieksiyonlu yokıt sistemi
* Mekcnik - elektronik governör kontrol sistemi
- Değişebiİir sulu tip silİndir gömlekleri
- 'l2-Vol1 (35:70 ı.vru 2aiolı (l 'l0-l Z5 kVA) storter ve şori olternotörü
* Değişebilir kuru tip hovo filtresİ

] Ir.pjkol 1p 1oJyoç' l ı

i çr.,"İ i:ıit,hortumlorı ve yog boşo]tmo Yonosı
* End.üstriyel koposite. susturuiu
* Az:bokıml, stortJr oküsü
ic"ı.itsuyuısıtıcrsı{otomotik,nod"ll"'J"}
* Kullonmo ve bqkım el kitobı, elektrik şernolorı

KAL|TE STANDARDı

Jenerotörlerimiz VDE 0530, BSE 4999 BS5000, ıEC 34, TS ıso 8528'5,TS EN 12601
stondoı:flonno Uygun olqrok üretilmektedir. lso 900l:2008, ıSo l400l ve TS IB00l
sertifikosyonumuz AQA ve MEYER' den okride edilmiştir. Ayrıco GOST-R, sertifikomız
bulunmoktodır.
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EKSTRA DONANIMLAR

*Morşonqhtor, 
:* Pono tipi yokıt seviye göstergesi

*Şori ompermetresi
* Terryik monyefik şoİter (otomotik modellerde}
* Hoslqne tipi susfurucu
*Mobil -Römork
t2-I6[enerotöriçinsenkronizosyonponosU

-*AkutuplugÜçtronsferponosu.
*LCD"i,oni,otornotikkontrolÜnitesi
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* otornotikkontrol ünitesi l* 
Çolışmo sooti

* Acil'stop butonu

- Akü şori cihozı
* Geiekli'ekipmonlor '' '',' ' ,.' 
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*Yı;ksek**;*ii,enıı6;" '-''''_' 'i' 
, ,,,- Düşük yoğ bosıncı

* Aşırı u" d"tışı.ık dizel motor devri
- Düşük rodyotor su seviyesi
* Aşırı ve düşük ienerotör voltoiı ve frekoni'
* Aşırı okım
* Stort cırızosl
- Y;k;J u_""jıırıık okü volto jı

şASE
- 

Çelik molzemeden üretilmiş cıvoto ve koynoklı birleştirmeli şose
* 

Şoseden oyrılobilir günltık yokıt tonkı (endüstriyel tqsorım tescilli}

ALTERNATöR
* Fırçosız, tek yotokİı, 4 kutuplu, H sınıfı izolosyonlu, lP 21-23 korumo sınıflı,

kendisinden ikozlı, otomotik voltoi regülotoı'ü

ı(ABIı,|
- Modüle r dizoy,nedilmiş, Ioop/14/Aİ direkrifıne Uygun ses izolosyon kobini
* Koynoksız oİorgk cıvotg Ve somun ile gerçekleştirilmiş kobin montoiı
*Epoksi,polyesterdışortomtozboyosıileboyonmışkobinporçolor'
-KobindışyÜzeyindeçıkıntısızözel/uvos;ndoocilsfopbutonu.
*Ayrıbırbolme/emontoilısusturucusu l :

* Koloy toşımo için komple]|enerotorü toşıyoCok kopasitede kqbin üzerinde
koldırmokoncosıyerleri


