
 

 قطعات یدکی دیزل ژنراتور

 قطعات دیزل ژنراتور شامل  دو گرو کلی می باشد :

 گروه الف: کلیه قطعات مربوط به  قسمت دیزل

 بلوک سیلندر وسرسیلندر و کارتل-1

 

 میل لنگ . میل بادامک. و چرخ دندهانه ها-2

 های فلزیکلیه واشر ها شامل قسمت باال و پایین . اورینگ ها . کاسه نمدها. پولک -3

 یاتاقان ها ثابت و متحرک بوش  شاتون . بوش میل سوپاپ-4

 کلیه سیستم خنک کاری شامل واتر پمپ . ترموستات . جنت ها. رادیاتور. منبع انبساط . افتر کولر -5

 کلیه سیستم روغنکاری .اویل پمپ  . اویل کولر -6

 ر. پمپچه ها . انژکتور هاکلیه سیستم سوخت رسانی . پمپ سوخت . لوله ارتباطی . سنسو-7

 کلیه تسمه  شامل پروانه . دینام. تسمه سفت کن . پولی ها -8

کلیه فیلتر های مصرفی شامل فیلتر روغن اولیه. فیلتر روغن ثانویه فیلتر گازوئیل. فیلتر جدا کننده آب از  – 9

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

 تورها الستیک اتصال دهنده دیزلشاسی  کامل . دسته مو -11

 

 گروه ب: کلیه قطعات سیستم الکترونیکی

کلیه سنسورهاشامل آب . روغن . سطح آب . فشار روغن. موقعیت میل لنگ. سنسور سطح سوخت . سطح روغن   -1

 سنسور دور

 برد کنترلی دیزل ژنراتور بر اساس نیاز و قابلیت های متفاوت -2

 گاورنر . اکچویتر . سنسور دورشامل سیستم کنترلی دور دیزل ژنراتور  -3

 سیستم اتوماتیک ولتاژ رگالتور  برای تثبیت ولتاژ خروجی ژنراتور -4

 ECUسیستم های کنترلی دیزل .الکترو کنترل یونیت. -5

 باتری شارژ و کلید و فیوزهای قطع ووصل -6

 شیر برقی  و قطع کن ها -7

 سیستم گرمگن آب یا روغن -8

 کانکشهای اکسایتور.پتانسیومتر دیود ها و پل دیود ها. وریستورها و -9



 

 قطعات یدکی دیزل

CUMMIS PARTS 

قطعات یدکی دیزل کامینز : برای سفارش قطعات این کمپانی تیپ و سال ساخ به همراه سلایر  دیزل مورد نیاز می باشد براساس 

قطعه دارای شماره فنی منحصر به خود می باشد  روش خواندن پالک دیزل به صورت زیر می کتاب های و نرم افزار موجود هر 

قطعات ارائه شده دارای بهترین کیفیت و بر اساس شماره سلایر دستگاه های کامینز قابل ارائه می باشد این کمپانی دارای نرم  .باشد

وع دیزل محصوالت را به سه گروه طبقه بندی نموده است که با  افزار  شناسایی دستگاه می باشد که این نرم افزار  براساس ن

 نشان می دهد  CPLشناسایی این گروه تمام شماره فنی قطعات  را بر اساس سال ساخت و 

Quick Start for CEPC Plus 

1-MID RANGE 

2-HEAVY DUTY 

3-HIGH HORSEPOWER 

 

 NTA855موتورهای کامینز 

= N چهار سوپاپسری موتور (( 

= Tدارای توربوشارژ  

=A  855دارای افترکولر= 

 =حجم موتور براساس اینچ مربع855

PERKINS PARTS 

قطعات یدکی دیزل پرکینز:این کمپانی براساس شاخص ها  تیپ های دیزل را نامگذاری نموده است کیفیت قطعات ارائه شده در سطح 

یا همان عمر تعریف شده می باشند  این کمپانی تامین کننده اصلی  CH CVخیلی باالیی می باشد  تمام قطعات  شرکت پرکینر دارای.

دیزل های کوچک شرکت کاترپیالر می باشد اساس کنترل  اکثرا محصوالت  بصورت خیلی ساده طراحی گردیده  در مقایسه با دیگر 

 دیزل به دلیل در دسترس بودن و بحث مشتری مداری در رتبه باالتری قرار دارد سازندها 

 

 1206E-E66TA(G) مثال :

= سری موتور)سری 21

2111) 

دارای سیستم سوخت  = E = مخصوص صادراتE تعداد سیلندر = 10

رسانی برقی در غیر این 

 صورت مکانیکی

= حجم موتور )حجم  66

 سی سی(( 0011موتور)

T دارای توربوشارژ در صورت =

 عدم وجود تنفس طبیعی

A)دارای اینترکولر)هوا به هوا = 

W)دارای اینترکولر)هوا به آب = 

Gمخصوص ژنراتور = 

 



 PJ 12345 U 123456P مثال :

PJ(2210= نوع موتورD-E66TA) 21321 =

 Part list شماره

U( کشور سازنده =UK) 

(A Argentina) (B Brazil) (C Australia) (D 

Germany) (E Spain) (F France) (G Greece) 

(H Group) (HC China) (HM Indonesia) (HK 

Iraq) (HU Uruguay) (J Japan) (K Korea) (L 

Italy) (M Mexico) (MX Mexico) (N USA) (P 

Poland) (R China) (S India) (SA South 

Africa) (T Turkey) (U UK) (V Pakistan) (W 

Iran) (X Peru) (Y Yugoslavia) 

سریال  = 123456

 موتور

P  سال =

 ساخت

A 1974B 1975   C 1976   D 1977   E 1978   F 1979   G 1980   H 1981   J 1982   K 1983   L 

1984   M 1985   N 1986   P 1987   S 1988   T 1989   U 1990   V 1991   W 1992   X 1993   Y 

1994   A 1995   B 1996   C 1997   D 1998   E 1/1/99–31/3/99   F 1/4/99–31/12/99   G 2000   H 

2001   J 2002   K 2003   L 2004   M 2005   N 2006   P 2007   R1/S 2008   T 2009 
     

 

 قطعات دیزل های ولوو

 

 

 

 

 

VOLVO PENTA PARTS 

قطعات ارائه شده دارای بهترین کیفیت و بر اساس شماره سریال دیزل ها ی ولوو قابل ارائه می باشد 

این کمپانی دارای نرم افزار  شناسایی دستگاه می باشد  دیزل های ولوو در ایران از لحاظ فروش در 

 جایگاه خوبی قرار دارد 

Turbocharged-------T 

Air to air intercooled--------A 

Diesel fuel---------D 

Displacement indication (l)--- ---- 7 

 

 



 TAD1642GE مثال :

Tدارای توربوشارژ = A دارای اینترکولر)هوا به =

 هوا(

Dحجم موتور )لیتر(16 = موتور دیزل = 

 =مخصوص ژنراتورG = ورژن2 = نسل 4

Vسیار = 

Eمخصوص صادرات = 

  

 

 TEL:33953461 

FAX: 36614019 

INFO@SHRPISHRO.COM 

 

WWW.SHRPISHRO.COM 
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http://www.dieselgenerator.biz/
https://www.facebook.com/groups/398149823665703/
https://twitter.com/sadeghsh3
https://plus.google.com/u/0/communities/118056459877460292338


  
 

 

https://www.linkedin.com/company/%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1?trk=nav_account_sub_nav_company_admin

