
gamy silników w wersji „IOPU“ firmy Perkins
Rozszerzenie 

W tym roku Perkins obchodzi 90. rocznicę istnienia. Dzięki temu wieloletniemu doświadczeniu Perkins jest jednym z 
wiodących światowych dostawców silników wysokoprężnych i gazowych. Celem Perkins jest oferowanie najbardziej 
wszechstronnej gamy innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie mocy silników, dostosowanych do precyzyj-
nych wymagań klientów.

To jest dokładnie to, co Perkins robi z najnowszym rozwiazniem w silnikach 2,8 i 3,6 litra w swojej gamie silników tzw. 
„Industrial Open Power Unit (IOPU)“. Najnowsze silniki Perkins w wersji „IOPU“ są częścią popularnej serii Perkins® 904 i 
zostały zaprojektowane, aby zapewnić producentom oryginalnego sprzętu (OEM) w sektorach rolniczym, budowlanym 
i przemysłowym dostęp do rozwiązań zasilających plug-and-play, które spełniają normy emisji EU Stage V.

Opcja z turbodoładowaniem o pojemności 2,8 litra zapewnia do 55 kW i 300 Nm momentu obrotowego przy 1600 obr. /  
min, podczas gdy większa i mocniejsza oferta z turbodoładowaniem o pojemności 3,6 litra zapewnia maksymalną moc 
100 kW i 550 Nm momentu obrotowego przy 1500 obr. / min.

Elastyczny z natury

Podobnie jak w przypadku wszystkich silników w wersji „IOPU“ firmy Perkins, modele o pojemności 2,8 i 3,6 litra są 
wysoce zintegrowane i gotowe do podłączenia do różnych maszyn, eliminując potrzebę szeroko zakrojonej przebudowy 
lub projektowania. Niezależnie od tego, czy klienci muszą wymienić obecny układ zasilania, czy zasilić nową maszynę, 
najnowsze silniki z serii 904 są fabrycznie wyposażone w moduł ECM, układ oczyszczania spalin, czujniki i filtr paliwa 
kompatybilne z szeroką gamą typów maszyn.
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Cechy i zalety

Producenci oryginalnego sprzętu, którzy wybierają nowe silniki w wersji „ IOPU“ Perkins® 904 do zasilania swoich maszyn, 
korzystają z:

 Minimalne przeprojektowanie – pełny montaż układu oczyszczania spalin, zintegrowany układ chłodzenia, 
pełna wiązka przewodów oraz montaż modułu ECM i filtra paliwa.

 Elastyczna konstrukcja – Dostępne w wielu konfiguracjach, aby dopasować się do różnych typów maszyn, od 
maszyn przemysłowych po maszyny rolnicze.

 Emisje – Spełnia normy emisji EU Stage V, US EPA Tier 4 Final i Japan 2014 (Tier 4 Final).

 Elektryka – Aby zintegrować się z maszyną, wersję silnika „IOPU“ o pojemności 3,6 litra można skonfigurować 
z elektryką 12 lub 24 V.

 Zużycie paliwa – zoptymalizowane pod kątem cykli operacyjnych szerokiej gamy zastosowań poza drogami 
publicznymi.

 Łatwość konserwacji – Hydraulika, paski wielorowkowe i 500-godzinne okresy międzyobsługowe zapewniają 
niski koszt posiadania i konserwacji.

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem + 48 22 577 04 30 lub 
mailowego info@bu-power.pl – czekamy na Twoje zapytanie.
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