بستز تست مًتًر ي گیزبکس سمىذ

دي گاوٍ با مًتًر ملي CNG ( EF7کارخاوٍ)

مشخصات دستگاٌ:
هجوَعِ دارای سیستن هذیزیت سَخت ECUثَش
ًَع  .Bosch 7.4.9عزح هطتزک ثب سیستن گبسدارای
سیستن گبس سَس ثبیفیَل ٍ هجوَعِ اًضکتَرّبی ثزقی ٍ
ّوچٌیي دارای ًوبیطگز گزافیکی هقذار گبس هَجَد در
هخشى در آهپز ،دارای سیستن ایوَثالیشر ثب اجشا:
تزًسپًَذر ٍ ICU ،تزاضِ سَئیچ دارای هذارات
کبّص آالیٌذگی اسجولِ ثبک اصلی ،کٌیستز ،ضیز
ثزقی کٌیستز ٍ حجبة گیز ثٌشیي دارای هذار  -دارای
کبًکتَر عیت یبثی جْت تست هذار ایوَ ثالیشر،
سیستن گبس ٍتست سٌسَرّب ٍعولگزّب

عىًان خذمت:

طزاحي ،ساخت ي فزيش چىیه دستگاَايي جُت آمًسش داوشجًيان ،
پزيژَاي تحقیقاتي ي پژيَشي در ياحذ مشُذ ارائٍ مي گزدد.

 اًجام تست كليِ سٌسَرّا  ،عولگرّا ٍلطعات يدكي هَلد لدرت جْت ارئِ صحت تست دٍام ٍعور
هفيد

 اهكاى اًجام پرٍشّاي كارشٌاسي ارشد ٍدكتري بر رٍي سيستن خٌك كاري ،احتراق ٍ ....بِ كوك
ًاًَسيال ًٍاًَ ذرات ٍ...
 اهكاى آًاليس هحصَالت احتراق بِ كوك دستگاُ آًاليس گاز  5گاز ايتاليايي هَجَد در كارگاُ در پرٍشُ
ّاي آزهايشگاّي

 در صَرتي كِ پرٍشُ ّا ًياز بِ عرضِ بِ صَرت صٌعتي باشد اهكاى تست لدرت هَتَر تغييرات



گشتاٍر تَليدي از طريك ديٌاهَهتر ًيس ٍجَد دارد.
اهكاى تست لطعات الكترًٍيكي از جولِ هيكرٍ كٌترل ّا ي خَدرٍيي از جولِ ACU ،ECUكٌترل

يًَيت ...ٍABSدر ايي بستر تست ٍجَد دارد.

ييژگي َاي دستگاٌ:
 ECU ثَش ًَع  Bosch 7.4.9ثبیفیَل
 دریچِ گبس ثزقی ٍپذال الکتزًٍیکی

 سیستن گبس رسبًی اس ًَع ثَش تَلیذی ضزکت ایزاى خَدرٍ
 دارای سیستن  ٍ CVVTIسبیکلَى رٍغي ٍ غیزُ
 سبخت ٍعزاحی هذل سبل4931

محذيديت َاي دستگاٌ :
صزفبً اًجبم کبر ٍپزٍصُ ّب ثب دستگبُ تَسظ کبرضٌبط کبرگبُ اًجبم هی گیزد.

شزايط ارائٍ خذمت:
کلیِ اهَر هزثَط ثِ آسهَى ّز ًوًَِ قغعِ صٌعتی تَسظ کبرضٌبط دستگبُ صَرت هی پذیزد.

فُزست يوزخ ارائٍ خذمت:

ثستِ ثِ ًَع خذهت ًزخ ّب هتفبٍت ثَدُ ٍثِ صَرت تَافقی ثب ٍاحذ پضٍّطی داًطگبُ
هی ثبضذ.
محل ،وحًٌ يامکاوات خذمات:

 هطْذ هقذط -داًطکذُ هٌْذسی داًطگبُ آساد اسالهی هطْذ – هجوَعِ کبرگبّْبی
گزٍُ هٌْذسی خَدرٍ
 هسئَل دستگبُ :آقبی هٌْذط آقبیی ّ 09155577565وزاُ  05136628455گزٍُ

 اًجبم آسهبیطبت هستقیوبً تَسظ هسئَل دستگبُ یب ًوبیٌذُ ایطبى اًجبم هی گزدد ٍ اس
ٍاگذاری دستگبُ ثِ هتقبضی هعذٍرین.
 هجَسّب ٍ تبئیذ علوی ًتبیج تَسظ اعضبءگزٍُ هٌْذسی خَدرٍ ٍاحذ هطْذ اًجبم هی
گزدد.
مشابٍ مجمًعٍ مذکًر شامل  :مًتًر پژي /504پژي  602مذل TU5ديگاوٍ سًس با گیزبکس
/AL4مًتًر ساوتیا/مًتًر پژي  L90 /504جُت فزيش قابل عزضٍ مي باشذ.

