
IOPU-produktsortimentet fra Perkins
Udvidelse af

I år fejrer Perkins sit 90 års jubilæum. Med denne mangeårige ekspertise er Perkins en af verdens førende leverandører 
af diesel- og gasmotorer. Perkins mål er at tilbyde det mest omfattende udvalg af innovative og pålidelige strømløsninger, 
skræddersyet til kundernes præcise krav.

Det er præcis, hvad Perkins gør med den seneste udvidelse af en 2,8- og en 3,6-liters-option til sin Industrial Open Power 
Unit-serie (IOPU). De seneste IOPU’er er en del af den populære Perkins® 904-serie og er designet til at give original-
udstyrsproducenter (OEM’er) i landbrugs-, bygge- og industrisektorerne adgang til plug-and-play-strømløsninger, der 
opfylder EU’s Stage V-emissionsstandarder.

Den turboladede 2,8 liters mulighed leverer op til 55 kW og 300 Nm drejningsmoment ved 1600 o / min, mens den større 
og mere kraftfulde 3,6 liters turboladede efterkølede model har en maksimal effekt på 100 kW og 550 Nm drejnings-
moment ved 1500 o / min.

Fleksibel af natur

Som med alle Perkins IOPU’er er 2,8 og 3,6 liters modellerne meget integrerede og klar til at tilsluttes en række forskellige 
maskiner, hvilket fjerner behovet for omfattende ombygninger eller designændringer. Uanset om kunderne skal udskifte 
et nuværende strømsystem eller drive et nyt produkt, er de nyeste medlemmer af 904-serien præinstalleret med ECM, 
efterbehandling, sensorer og brændstoffilter, der er kompatible med en lang række maskintyper.
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Funktioner og fordele

Originale udstyrsproducenter, der vælger de nye Perkins® 904 Series IOPU’er til at drive deres maskiner, drager fordel af:

 Minimal installationsarbejde – Fuld efterbehandlingsmontering, integreret kølesystem, komplet ledningsnet 
og montering til ECM og brændstoffilter.

 Fleksibelt design – Fås med en række konfigurationer, der passer til forskellige maskintyper fra industri- til 
landbrugsmaskiner.

 Emissioner – Opfylder EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final og Japan 2014 (Tier 4 Final) emissionsstandarder.

 Elektrisk – For at integrere med din maskine kan 3,6 liters IOPU konfigureres med enten 12 eller 24V el.

 Brændstofforbrug – Optimeret til at matche driftscyklusserne for en lang række off-highway-applikationer.

 Nem vedligeholdelse – Hydrauliske ventilløftere, multi-v-remme og 500 timers serviceintervaller muliggør 
lavpris ejerskab og vedligeholdelse.

Har vi vakt din interesse? Du er velkommen til at kontakte os på telefon +45 65 560 560 eller på mail info@bu-power.dk  
– vi ser frem til din henvendelse.
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