
sortimentu IOPU od společnosti Perkins
Rozšíření

Společnost Perkins letos slaví 90. výročí svého založení. Díky dlouholetým zkušenostem je společnost Perkins jedním z 
předních světových dodavatelů vznětových a plynových motorů. Cílem společnosti Perkins je nabízet nejkomplexnější 
řadu inovativních a spolehlivých energetických řešení, která jsou přesně přizpůsobena požadavkům zákazníků.

Přesně to společnost Perkins dělá rozšířením řady industrial open power unit (IOPU) o variantách 2,8 a 3,6 litru. Nejnovější  
produkty IOPU jsou součástí oblíbené řady Perkins® 904 a byly navrženy tak, aby výrobcům originálních strojů (OEM) 
v zemědělství, stavebnictví a průmyslu poskytly přístup k produktům s napájením typu plug-and-play, která splňují emisní 
normy EU Stage V.

Přeplňovaná varianta o objemu 2,8 litru poskytuje výkon až 55 kW a točivý moment 300 Nm při 1600 ot / min, zatímco  
větší a výkonnější nabídka o objemu 3,6 litru s přeplňováním a dochlazováním má maximální výkon 100 kW a točivý 
moment 550 Nm při 1500 ot / min.

Přirozeně flexibilní

Stejně jako všechny jednotky Perkins IOPU jsou i modely 2,8 a 3,6 litru vysoce integrované a připravené k zapojení do  
různých strojů, čímž odpadá nutnost rozsáhlých úprav nebo konstrukce. Ať už zákazníci potřebují nahradit stávající po- 
honný systém nebo pohánět nový výrobek, nejnovější produkty řady 904 jsou předinstalováni s ECM, následnou úpravou, 
snímači a palivovým filtrem kompatibilním s širokou škálou typů strojů.
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Vlastnosti a výhody

Výrobci originálních strojů, kteří si pro pohon svých strojů zvolí nové jednotky Perkins® řady 904 IOPU, mohou těžit z 
následujících výhod:

 Minimální potřeba úprav – kompletní aftertreatment montáž, integrovaný chladicí systém, kompletní kabelový 
svazek a montáž ECM a palivového filtru.

 Flexibilní konstrukce – k dispozici je řada konfigurací, které vyhovují různým typům strojů od průmyslových 
až po zemědělské.

 Emise – splňuje emisní normy EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final a Japonsko 2014 (Tier 4 Final).

 Elektrifikace – pro integraci s vaším strojem lze 3,6litrový IOPU nakonfigurovat s 12 nebo 24V elektrickým 
napájením.

 Spotřeba paliva – optimalizováno tak, aby odpovídalo provozním cyklům široké škály aplikací mimo silniční 
provoz.

 Snadná údržba – hydraulické kohouty, vícelamelové řemeny a 500hodinové servisní intervaly umožňují nízké 
náklady na vlastnictví a údržbu.

Vzbudili jsme váš zájem? Neváhejte nás kontaktovat telefonicky na čísle +420 274 776 702 nebo e-mailem na adrese 
info@bu-power.cz. Těšíme se na vaši poptávku.
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