
 قطعات دیزل ژنراتور

 : شامل سه گرو کلی می باشد

 : کلیه قطعات مربوط به قسمت دیزلگروه الف

 : قطعات مربوط به ژنراتورب گروه

 : کلیه قطعات سیستم الکترونیکیگروه د

........................................................ 

 : کلیه قطعات مربوط به قسمت دیزلگروه الف

 

 بلوک سیلندر وسرسیلندر و کارتل 

 میل لنگ . میل بادامک. و چرخ دندهانه ها 

 کلیه واشر ها شامل قسمت باال و پایین . اورینگ ها . کاسه نمدها. پولک های فلزی 

  میل سوپاپیاتاقان ها ثابت و متحرک بوش شاتون . بوش 



 کلیه سیستم خنک کاری شامل واتر پمپ . ترموستات . جنت ها. رادیاتور. منبع انبساط . افتر کولر 

 کلیه سیستم روغنکاری .اویل پمپ . اویل کولر 

 کلیه سیستم سوخت رسانی . پمپ سوخت . لوله ارتباطی . سنسور. پمپچه ها . انژکتور ها 

 ینام. تسمه سفت کن . پولی هاکلیه تسمه شامل پروانه . د 

  کلیه فیلتر های مصرفی شامل فیلتر روغن اولیه. فیلتر روغن ثانویه فیلتر گازوئیل. فیلتر جدا کننده آب

 .از سوخت. فیلتر آب. فیلتر هوا. فیلتر قالپاق سوپاپ

 شاسی کامل . دسته موتورها الستیک اتصال دهنده دیزل 

 کلیه قطعات مربوط ژنراتورگروه ب : 

 

 سیستم اتوماتیک ولتاژ رگالتور برای تثبیت ولتاژ خروجی ژنراتور 

 

 دیود ها و پل دیود ها. وریستورها و کانکشهای اکسایتور.پتانسیومتر 

 

 فن های و پروانه ژنراتور . بلبرینگ ها .الستیک کوپلینگ 

 

 



 

 

……………………………………………………………. 

 ات سیستم الکترونیکی: کلیه قطعگروه د

 

 کلیه سنسورهاشامل آب . روغن . سطح آب . فشار روغن. موقعیت میل لنگ. سنسور سطح سوخت . سطح روغن سنسور دور 

 برد کنترلی دیزل ژنراتور بر اساس نیاز و قابلیت های متفاوت 

 سیستم کنترلی دور دیزل ژنراتور شامل گاورنر . اکچویتر . سنسور دور 

  های کنترلی دیزل .الکترو کنترل یونیتسیستم.ECU 

 باتری شارژ و کلید و فیوزهای قطع ووصل 

 شیر برقی و قطع کن ها 

 سیستم گرمگن آب یا روغن 

 موتور کامینز

 لوازم یدکی موتور کامینز

کمپانی کامینز یک شرکت آمریکایی  می باشد موضوع فعالیت شرکت طراحی .ساخت  موتور دیزل دز رنج های مختلفی می باشد 

مپ پ ه فعالیت دارند این شرکت در زمینه  سیستم سوخت رسانیپلشرکت های زیر مجموعه این شرکت بزرگ در زمینه قطعات و کو

ز این صنعت در جهان بوده است  سیستم دارای دانش و طراحی انحصاری می باشد و همیشه پیشتاوی و ردیفی های سوخت فشار ق

 مرکزی و اصلی شرکت کامینز در  کلمبوس ایندیانای می باشد کنترلی شرکت کامینز نیز دارای ویژگی های خاصی می باشد . شعبه

CUMMINS X1.3 

CUMMINS X2.5 

CUMMINS X3.3 

CUMMINS S3.8 

CUMMINS S3.8 

CUMMINS S3.8 

CUMMINS 4BT3.3 

CUMMINS QSB5 

CUMMINS QSB5 

CUMMINS QSB5 



CUMMINS 6BT5.9 

CUMMINS 6BTA5.9 

CUMMINS 6BTAA5.9 

CUMMINS QSB7 

CUMMINS QSB7 

CUMMINS QSB7 

CUMMINS 6CTA8.3 

CUMMINS 6CTAA8.3 

CUMMINS QSL9 

CUMMINS QSL9 

CUMMINS QSL9 

CUMMINS QSL9 

CUMMINS NT855 

CUMMINS NTA855 

CUMMINS QSX15 

CUMMINS QSX15 

CUMMINS KTA19 

CUMMINS QSK19 

CUMMINS QSK19 

CUMMINS VTA28 

CUMMINS QSK23 

CUMMINS QSK23 

CUMMINS QST30 

CUMMINS QST30 

CUMMINS KTA38 

CUMMINS KTA38 

CUMMINS QSK38 

CUMMINS QSK38 

CUMMINS QSK50 

CUMMINS QSK50 

CUMMINS QSK50 

CUMMINS QSK60 

  

 اطالعات تماس
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 info@shrpishro.com 

  ۹۳۳تهران سعدی جنوبی کوچه ترابی گودرزی پاساژ عزیزی پالک 

 Instagram 

 WhatsApp 

 Facebook 

https://www.instagram.com/dieselgenerator.parts/
https://api.whatsapp.com/send?phone=09123689742
https://www.facebook.com/groups/398149823665703

