
ponudbe izdelkov IOPU iz Perkinsa
Razširitev

Letos Perkins praznuje 90. obletnico. S tem dolgoletnim strokovnim znanjem je Perkins eden vodilnih svetovnih doba-
viteljev dizelskih in plinskih motorjev. Cilj Perkinsa je ponuditi najobsežnejši nabor inovativnih in zanesljivih energetskih 
rešitev, prilagojenih natančnim zahtevam svojih strank.

Točno to počne Perkins z najnovejšo razširitvijo 2,8 in 3,6-litrske možnosti na svojo ponudbo industrijskih odprtih na-
pajalnih enot (IOPU). Najnovejši IOPU so del priljubljene serije Perkins® 904 in so bili zasnovani tako, da proizvajalcem 
originalne opreme (OEM) v kmetijskem, gradbenem in industrijskem sektorju zagotovijo dostop do napajalnih rešitev 
plug-and-play, ki ustrezajo emisijskim standardom EU Stage V.

2,8-litrska možnost s turbopolnilnikom zagotavlja do 55 kW in 300 Nm navora pri 1600 vrt / min, večja in močnejša po 
nudba s 3,6-litrskim turbopolnilnikom s naknadnim hlajenjem pa ima največjo moč 100 kW in 550 Nm navora pri 1500 vrt / 
min.

Po naravi prilagodljiv

Kot pri vseh Perkins IOPU-jih sta tudi 2,8- in 3,6-litrska modela zelo integrirana in pripravljena za priključitev na različne 
stroje, kar odpravlja potrebo po obsežnem preoblikovanju ali oblikovanju. Ne glede na to, ali morajo stranke zamenjati 
trenutni sistem napajanja ali napajati nov izdelek, so najnovejši člani serije 904 vnaprej nameščeni z ECM, naknadno 
obdelavo, senzorji in filtrom za gorivo, ki so združljivi s široko paleto tipov strojev.
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Lastnosti in prednosti

Proizvajalci originalne opreme, ki izberejo nove IOPU serije Perkins® 904 za napajanje svojih strojev, imajo koristi od:

 Minimalno preoblikovanje – popolna namestitev za naknadno obdelavo, integriran hladilni sistem, celoten 
kabelski snop in pritrditev za ECM in filter za gorivo.

 Prilagodljiva zasnova – na voljo s številnimi konfiguracijami, ki ustrezajo različnim tipom strojev, od industrij-
skih do kmetijskih strojev.

 Emisije – ustreza emisijskim standardom EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final in Japonske 2014 (Tier 4 Final).

 Elektrika – Za integracijo z vašo napravo lahko 3,6-litrski IOPU konfigurirate z 12 ali 24 V elektriko.

 Poraba goriva – Optimizirano, da se ujema z delovnimi cikli širokega spektra uporabe zunaj cest.

 Enostavnost vzdrževanja – Hidravlični nastavki, večkraki jermeni in 500-urni servisni intervali omogočajo 
nizkocenovno lastništvo in vzdrževanje.

Smo vzbudili vaše zanimanje? Prosimo, da nas kontaktirate po telefonu na 0590 76 50 0 ali po pošti info@bu-power.si  
– veselimo se vašega povpraševanja.
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