
 CNGسوز دو گانه   پرايذموتور و گیربکس  بستر تست

 مشخصات دستگاه:
 عزح هؾتزک ثب عیغتن گبس Continentalهجوَعِ دارای عیغتن هذیزیت عَخت سیوٌظ ًَع  

ٍ هجوَعِ اًضکتَرّبی  Lovatoدارای عیغتن گبس عَس 

ثزقی ٍ ّوچٌیي دارای ًوبیؾگز گزافیکی هقذار گبس هَجَد 

 در هخشى  در پؾت آهپز

 ICU  ٍECUدارای عیغتن ایوَثالیشر ثب اجشا: تزًغپًَذر،

دارای هذارات کبّؼ آالیٌذگی اسجولِ ثبک 

 اصلی،کٌیغتز ، ؽیز ثزقی کٌیغتز ٍ حجبة گیز ثٌشیي

 بتزی اتوی دارای هذار ؽبرص ٍث       

کتَر عیت یبثی جْت تغت هذار ایوَ            دارای کبً       

 عولگزّب عیغتن گبس ٍتغت عٌغَرّب ٍ ثالیشر،

 
 

 عنوان خذمت:
  ت جْت ارئِ صحت تست دٍام ٍعور ركليِ سٌسَرّا ، عولگرّا ٍلطعات يدكي هَلد لداًجام تست

 هفيد 

  اهكاى اًجام پرٍشّاي كارشٌاسي ٍدكتري بر رٍي سيستن خٌك كاري، احتراق ٍ.... بِ كوك ًاًَسيال

 ...هبدل ّاي كاتاليستي ، پري هيكس ًٍٍاًَ ذرات ٍ

  ُدر پرٍشُ  گاز ايتاليايي هَجَد در كارگاُ 5آًاليس گاز اهكاى آًاليس هحصَالت احتراق بِ كوك دستگا

 ّ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

 ز جولِ ي خَدرٍيي اكترًٍيكي از جولِ هيكرٍ كٌترل ّااهكاى تست لطعات الECU  ،ACU  كٌترل

 غيرُ در ايي بستر تست ٍجَد داردًسل چْار ٍ رساًياجسائ سيستن گازٍ ABSيًَيت 

 

 ، چنین دستگاهايي جهت آموزش دانشجويان  فروش و   ساخت  ،طراحي

 .در واحذ مشهذ ارائه مي گردد پژوهشي   و پروژهاي تحقیقاتي



 گي هاي دستگاه: ويژ
 ECU سیوٌظ دٍ گبًِ عَس  ثبیفیَلbosch 

 حجبثگیز ثٌشیي ، کٌیغتز ٍ.... دارای هذار کبّؼ آالیٌذگی 

  عبیپبعیغتن گبس رعبًی اس ًَع ثَػ تَلیذی ؽزکت 

  4931ٍعزاحی عبلعبخت 

 محذوديت هاي دستگاه :
 صزفبً اًجبم کبر ٍپزٍصُ ّب ثب دعتگبُ تَعظ کبرؽٌبط کبرگبُ اًجبم هی گیزد.

 :شرايط ارائه خذمت
 کلیِ اهَر هزثَط ثِ آسهَى ّز ًوًَِ قغعِ صٌعتی تَعظ کبرؽٌبط دعتگبُ صَرت هی پذیزد.

 فهرست ونرخ ارائه خذمت:

بٍت ثَدُ ٍثِ صَرت تَافقی ثب ٍاحذ پضٍّؾی داًؾگبُ  ت ًزخ ّب هتفبثغتِ ثِ ًَع خذه

 هی ثبؽذ.

 محل، نحوه وامکانات خذمات:

 هجوَعِ کبرگبّْبی گزٍُ  – اعالهی داًؾگبُ آساد داًؾکذُ هٌْذعی -هؾْذ هقذط

 هٌْذعی خَدرٍ

  :ُگزٍُ 05136628455     ّوزاُ  09155577565 آقبی هٌْذط آقبییهغئَل دعتگب        

 ٌایؾبى اًجبم هی گزدد ٍ اس ذُ اًجبم آسهبیؾبت  هغتقیوبً تَعظ هغئَل دعتگبُ یب ًوبی

 اری دعتگبُ ثِ هتقبضی هعذٍرین.ٍاگذ

 ٍ گزٍُ هٌْذعی خَدرٍ ٍاحذ هؾْذ اًجبم هی تبئیذ علوی ًتبیج تَعظ اعضبء هجَسّب

 گزدد.

 


