یک گام به جلو در کسب و کار
آشنایی با موتورهای مورد استفاده در محصوالت ایران خودرو به همراه مشخصات فنی آنها

موتور :پیکان 1600i-HC
تعداد ٍ آرایش ظیلٌدرّا

 4ظیلٌدر خطی

قطر ٍ کَرض پیعتَى

 ...3 × 43.74هیلیهتر

حجن هَتَر

 8954ظیظی

ًعبت تراکن

 4.9بِ 8

تعداد ظَپاپ

 4عدد

حداکثر تَاى

 95کیلٍَات در ظرعت  4955دٍر در دقیقِ

حداکثر گشتاٍر

ً 825یَتيهتر در ظرعت  7955دٍر در دقیقِ

ظیعتن ظَخت رظاًی

اًصکتَری

ًَع پاشش ظَخت

پاشش چٌد ًقطِای MPFI

ظیعتن جرقِ

ظیعتن کٌترل الکترًٍیکی جرقِ دٍبل

ًَع ظَخت هصرفی

بٌسیي با اکتاى 43

اظتاًدارد آالیٌدگی

یَرٍ 8

جٌط بلَک ظیلٌدر

چدى

جٌط ظرظیلٌدر

چدى

هَرد اظتفادُ در خَدرٍّای

آردی

موتور :پیکان 1600i-LC

تعداد ٍ آرایش ظیلٌدرّا

 4ظیلٌدر خطی

قطر ٍ کَرض پیعتَى

 ...3 × 43.74هیلیهتر

حجن هَتَر

 8954ظیظی

ًعبت تراکن

 3.4بِ 8

تعداد ظَپاپ

 4عدد

حداکثر تَاى

 45کیلٍَات در ظرعت  4955دٍر در دقیقِ

حداکثر گشتاٍر

ً 887یَتيهتر در ظرعت  7955دٍر در دقیقِ

ظیعتن ظَخت رظاًی

اًصکتَری

ًَع پاشش ظَخت

پاشش چٌد ًقطِای MPFI

ظیعتن جرقِ

ظیعتن کٌترل الکترًٍیکی جرقِ دٍبل

ًَع ظَخت هصرفی

بٌسیي با اکتاى 43

اظتاًدارد آالیٌدگی

یَرٍ 8

جٌط بلَک ظیلٌدر

چدى

جٌط ظرظیلٌدر

چدى

هَرد اظتفادُ در خَدرٍّای

پیکاى ٍاًت

یک گام به جلو در کسب و کار

موتور :پیکان 1600i-OHV
تعداد ٍ آرایش ظیلٌدرّا

 4ظیلٌدر خطی

قطر ٍ کَرض پیعتَى

 ...3 × 43.74هیلیهتر

حجن هَتَر

 8954ظیظی

ًعبت تراکن

 5.9بِ 8

تعداد ظَپاپ

 4عدد

حداکثر تَاى

 .5کیلٍَات در ظرعت  9555دٍر در دقیقِ

حداکثر گشتاٍر

ً 879یَتيهتر در ظرعت  7555دٍر در دقیقِ

ظیعتن ظَخت رظاًی

اًصکتَری

ًَع پاشش ظَخت

پاشش چٌد ًقطِای MPFI

ظیعتن جرقِ

ظیعتن کٌترل الکترًٍیکی جرقِ دٍبل

ًَع ظَخت هصرفی

بٌسیي با اکتاى 43-59

اظتاًدارد آالیٌدگی

یَرٍ 2

جٌط بلَک ظیلٌدر

چدى

جٌط ظرظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

هَرد اظتفادُ در خَدرٍّای

ٍاًت بار دٍ  -رٍآ

تعداد ٍ آرایش ظیلٌدرّا

 4ظیلٌدر خطی

قطر ٍ کَرض پیعتَى

 35.4 × 43.74هیلیهتر

حجن هَتَر

 8.5.ظیظی

ًعبت تراکن

 85.4بِ 8

تعداد ظَپاپ

 4عدد

موتور :پیکان 1600i-OHVG

حداکثر تَاى
حداکثر گشتاٍر

 .4کیلٍَات در ظرعت  9555دٍر در دقیقِ (بٌسیٌی)
 94کیلٍَات در ظرعت  9555دٍر در دقیقِ (گازظَز)
ً 845یَتيهتر در ظرعت  7555دٍر در دقیقِ (بٌسیٌی)
ً 875یَتيهتر در ظرعت  7555دٍر در دقیقِ (گازظَز)

ظیعتن ظَخت رظاًی

اًصکتَری

ًَع پاشش ظَخت

پاشش چٌد ًقطِای MPFI

ظیعتن جرقِ

ظیعتن کٌترل الکترًٍیکی جرقِ دٍبل

ًَع ظَخت هصرفی

بٌسیي با اکتاى  43-59در هَتَرّای بٌسیٌی
گاز طبیعی هتراکن در هَتَرّای گازظَز

اظتاًدارد آالیٌدگی

یَرٍ 2

جٌط بلَک ظیلٌدر

چدى

جٌط ظرظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

هَرد اظتفادُ در خَدرٍّای

ٍاًت بار دٍ  -رٍآ

یک گام به جلو در کسب و کار

موتورXU7-JPL3 :
تعداد ٍ آرایش ظیلٌدرّا

 4ظیلٌدر خطی

قطر ٍ کَرض پیعتَى

 48.4 × 47هیلیهتر

حجن هَتَر

 83.8ظیظی

ًعبت تراکن

 5.7بِ 8

تعداد ظَپاپ

 4عدد

حداکثر تَاى

 34کیلٍَات در ظرعت  .555دٍر در دقیقِ

حداکثر گشتاٍر

ً 897یَتيهتر در ظرعت  7555دٍر در دقیقِ

ظیعتن ظَخت رظاًی

اًصکتَری

ًَع پاشش ظَخت

پاشش چٌد ًقطِای MPFI

ظیعتن جرقِ

ظیعتن کٌترل الکترًٍیکی جرقِ دٍبل

ًَع ظَخت هصرفی

بٌسیي با اکتاى 59

اظتاًدارد آالیٌدگی

یَرٍ 2

جٌط بلَک ظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

جٌط ظرظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

هَرد اظتفادُ در خَدرٍّای

ظوٌد -پصٍ  -459پصٍ پارض

تعداد ٍ آرایش ظیلٌدرّا

 4ظیلٌدر خطی

قطر ٍ کَرض پیعتَى

 48.4 × 47هیلیهتر

حجن هَتَر

 83.8ظیظی

ًعبت تراکن

 85.4بِ 8

تعداد ظَپاپ

 4عدد

حداکثر تَاى

 48کیلٍَات در ظرعت  9955دٍر در دقیقِ

حداکثر گشتاٍر

ً 899یَتيهتر در ظرعت  4295دٍر در دقیقِ

ظیعتن ظَخت رظاًی

اًصکتَری

ًَع پاشش ظَخت

پاشش چٌد ًقطِای MPFI

ظیعتن جرقِ

ظیعتن کٌترل الکترًٍیکی جرقِ دٍبل

ًَع ظَخت هصرفی

بٌسیي با اکتاى 59

اظتاًدارد آالیٌدگی

یَرٍ 7

جٌط بلَک ظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

جٌط ظرظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

هَرد اظتفادُ در خَدرٍّای

ظوٌد ظریر -پصٍ پارض ELX

موتورXU7-JPL4 :

یک گام به جلو در کسب و کار

موتورXU7-IP16/P1 :
تعداد ٍ آرایش ظیلٌدرّا

 4ظیلٌدر خطی

قطر ٍ کَرض پیعتَى

 37.4 × 47هیلیهتر

حجن هَتَر

 8953ظیظی

ًعبت تراکن

 5.3بِ 8

تعداد ظَپاپ

 4عدد

حداکثر تَاى

 .9کیلٍَات در ظرعت  .555دٍر در دقیقِ

حداکثر گشتاٍر

ً 873یَتيهتر در ظرعت  7555دٍر در دقیقِ

ظیعتن ظَخت رظاًی

اًصکتَری

ًَع پاشش ظَخت

پاشش چٌد ًقطِای MPFI

ظیعتن جرقِ

ظیعتن کٌترل الکترًٍیکی جرقِ دٍبل

ًَع ظَخت هصرفی

بٌسیي با اکتاى 59

اظتاًدارد آالیٌدگی

یَرٍ 2

جٌط بلَک ظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

جٌط ظرظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

هَرد اظتفادُ در خَدرٍّای

ظوٌد صادراتی -پصٍ  459صادراتی

موتورXUG-JPBF/L3 :
تعداد ٍ آرایش ظیلٌدرّا

 4ظیلٌدر خطی

قطر ٍ کَرض پیعتَى

 48.4 × 47هیلیهتر

حجن هَتَر

 83.8ظیظی

ًعبت تراکن

 5.7بِ 8

تعداد ظَپاپ

 4عدد

حداکثر تَاى

 34کیلٍَات در ظرعت  .555دٍر در دقیقِ

حداکثر گشتاٍر

ً 897یَتيهتر در ظرعت  7555دٍر در دقیقِ

ظیعتن ظَخت رظاًی

اًصکتَری

ًَع پاشش ظَخت

پاشش چٌد ًقطِای MPFI

ظیعتن جرقِ

ظیعتن کٌترل الکترًٍیکی جرقِ دٍبل

ًَع ظَخت هصرفی

بٌسیي با اکتاى  43-59در هَتَرّای بٌسیٌی
گاز طبیعی هتراکن در هَتَرّای گازظَز

اظتاًدارد آالیٌدگی

یَرٍ 2

جٌط بلَک ظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

جٌط ظرظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

هَرد اظتفادُ در خَدرٍّای

ظوٌد -پصٍ  -459پصٍ پارض

یک گام به جلو در کسب و کار

موتورTU3- JPK :
تعداد ٍ آرایش ظیلٌدرّا

 4ظیلٌدر خطی

قطر ٍ کَرض پیعتَى

 39 × 33هیلیهتر

حجن هَتَر

 87.5ظیظی

ًعبت تراکن

 85.9بِ 8

تعداد ظَپاپ

 4عدد

حداکثر تَاى

 99کیلٍَات در ظرعت  9955دٍر در دقیقِ

حداکثر گشتاٍر

ً 825یَتيهتر در ظرعت  7455دٍر در دقیقِ

ظیعتن ظَخت رظاًی

اًصکتَری

ًَع پاشش ظَخت

پاشش چٌد ًقطِای MPFI

ظیعتن جرقِ

ظیعتن کٌترل الکترًٍیکی جرقِ دٍبل

ًَع ظَخت هصرفی

بٌسیي با اکتاى 59

اظتاًدارد آالیٌدگی

یَرٍ 7

جٌط بلَک ظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

جٌط ظرظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

هَرد اظتفادُ در خَدرٍّای

تی( 88تیپ )7 ٍ 8،2

تعداد ٍ آرایش ظیلٌدرّا

 4ظیلٌدر خطی

قطر ٍ کَرض پیعتَى

 39 × 33هیلیهتر

حجن هَتَر

 87.5ظیظی

ًعبت تراکن

 5..بِ 8

تعداد ظَپاپ

 4عدد

حداکثر تَاى

 97کیلٍَات در ظرعت  9755دٍر در دقیقِ

حداکثر گشتاٍر

ً 884یَتيهتر در ظرعت  7455دٍر در دقیقِ

ظیعتن ظَخت رظاًی

اًصکتَری

ًَع پاشش ظَخت

پاشش چٌد ًقطِای MPFI

ظیعتن جرقِ

ظیعتن کٌترل الکترًٍیکی جرقِ دٍبل

ًَع ظَخت هصرفی

بٌسیي با اکتاى 59

اظتاًدارد آالیٌدگی

یَرٍ 7

جٌط بلَک ظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

جٌط ظرظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

هَرد اظتفادُ در خَدرٍّای

تی( 88تیپ  – )7 ٍ 2تی( 87تیپ ٍی)25

موتورTU3A :

یک گام به جلو در کسب و کار

موتورTU5JP4- ME7.4.4 :
تعداد ٍ آرایش ظیلٌدرّا

 4ظیلٌدر خطی

قطر ٍ کَرض پیعتَى

 34.9 × 42هیلیهتر

حجن هَتَر

 8943ظیظی

ًعبت تراکن

 85.9بِ 8

تعداد ظَپاپ

 8.عدد

حداکثر تَاى

 34کیلٍَات در ظرعت  9395دٍر در دقیقِ

حداکثر گشتاٍر

ً 842یَتيهتر در ظرعت  4555دٍر در دقیقِ

ظیعتن ظَخت رظاًی

اًصکتَری

ًَع پاشش ظَخت

پاشش چٌد ًقطِای MPFI

ظیعتن جرقِ

ظیعتن کٌترل الکترًٍیکی جرقِ دٍبل

ًَع ظَخت هصرفی

بٌسیي با اکتاى 59

اظتاًدارد آالیٌدگی

یَرٍ 7

جٌط بلَک ظیلٌدر

چدى

جٌط ظرظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

هَرد اظتفادُ در خَدرٍّای

تی( 88تیپ  – ). ٍ 9تی( 87تیپ ٍیٍ ،8یٍ ،4ی)5
ظوٌد -پصٍ  -459پصٍ پارض

موتورTU5JP4- ME7.4.5 :
تعداد ٍ آرایش ظیلٌدرّا

 4ظیلٌدر خطی

قطر ٍ کَرض پیعتَى

 34.9 × 42هیلیهتر

حجن هَتَر

 8943ظیظی

ًعبت تراکن

 88بِ 8

تعداد ظَپاپ

 8.عدد

حداکثر تَاى

 48کیلٍَات در ظرعت  9395دٍر در دقیقِ

حداکثر گشتاٍر

ً 843یَتيهتر در ظرعت  4555دٍر در دقیقِ

ظیعتن ظَخت رظاًی

اًصکتَری

ًَع پاشش ظَخت

پاشش چٌد ًقطِای MPFI

ظیعتن جرقِ

ظیعتن کٌترل الکترًٍیکی جرقِ دٍبل

ًَع ظَخت هصرفی

بٌسیي با اکتاى 59

اظتاًدارد آالیٌدگی

یَرٍ 4

جٌط بلَک ظیلٌدر

چدى

جٌط ظرظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

هَرد اظتفادُ در خَدرٍّای

تی( 88تیپ  – ). ٍ 9تی( 87تیپ ٍیٍ ،8یٍ ،4ی)5
ظوٌد -پصٍ  -459پصٍ پارض

یک گام به جلو در کسب و کار
موتورTU5JP4 - GNV- ME7.4.5 :
تعداد ٍ آرایش ظیلٌدرّا

 4ظیلٌدر خطی

قطر ٍ کَرض پیعتَى

 34.9 × 42هیلیهتر

حجن هَتَر

 8943ظیظی

ًعبت تراکن

 88بِ 8

تعداد ظَپاپ

 8.عدد

حداکثر تَاى
حداکثر گشتاٍر

 48کیلٍَات در ظرعت  9455دٍر در دقیقِ (بٌسیٌی)
 .5کیلٍَات در ظرعت  9455دٍر در دقیقِ (گازظَز)
ً 843یَتيهتر در ظرعت  4555دٍر در دقیقِ (بٌسیٌی)
ً 824یَتيهتر در ظرعت  4555دٍر در دقیقِ (گازظَز)

ظیعتن ظَخت رظاًی

اًصکتَری

ًَع پاشش ظَخت

پاشش چٌد ًقطِای MPFI

ظیعتن جرقِ

ظیعتن کٌترل الکترًٍیکی جرقِ دٍبل

ًَع ظَخت هصرفی

بٌسیي با اکتاى  59در هَتَرّای بٌسیٌی
گاز طبیعی هتراکن در هَتَرّای گازظَز

اظتاًدارد آالیٌدگی

یَرٍ 4

جٌط بلَک ظیلٌدر

چدى

جٌط ظرظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

هَرد اظتفادُ در خَدرٍّای

تی( 87تیپ ٍیٍ ،2ی -)85ظوٌد

موتورEF7 (NA) :
تعداد ٍ آرایش ظیلٌدرّا

 4ظیلٌدر خطی

قطر ٍ کَرض پیعتَى

 34.. × 49هیلیهتر

حجن هَتَر

 8.4.ظیظی

ًعبت تراکن

 88بِ 8

تعداد ظَپاپ

 8.عدد

حداکثر تَاى
حداکثر گشتاٍر

 47کیلٍَات در ظرعت  .555دٍر در دقیقِ (بٌسیٌی)
 34کیلٍَات در ظرعت  .555دٍر در دقیقِ (گازظَز)
ً 842یَتيهتر در ظرعت  4955دٍر در دقیقِ (بٌسیٌی)
ً 87.یَتيهتر در ظرعت  4955دٍر در دقیقِ (گازظَز)

ظیعتن ظَخت رظاًی

اًصکتَری

ًَع پاشش ظَخت

پاشش چٌد ًقطِای MPFI

ظیعتن جرقِ

ظیعتن کٌترل الکترًٍیکی جرقِ دٍبل

ًَع ظَخت هصرفی

بٌسیي با اکتاى  59در هَتَرّای بٌسیٌی
گاز طبیعی هتراکن در هَتَرّای گازظَز

اظتاًدارد آالیٌدگی

یَرٍ 4

جٌط بلَک ظیلٌدر

چدى

جٌط ظرظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

هَرد اظتفادُ در خَدرٍّای

ظوٌدP2 -

یک گام به جلو در کسب و کار

نوع موتورEF7(TC) :
تعداد ٍ آرایش ظیلٌدرّا

 4ظیلٌدر خطی

قطر ٍ کَرض پیعتَى

 34.. × 49هیلیهتر

حجن هَتَر

 8.4.ظیظی

ًعبت تراکن

 88بِ 8

تعداد ظَپاپ

 8.عدد

حداکثر تَاى
حداکثر گشتاٍر

 885کیلٍَات در ظرعت  9955دٍر در دقیقِ (بٌسیٌی)
 885کیلٍَات در ظرعت  .555دٍر در دقیقِ (گازظَز)
ً 289یَتيهتر در ظرعت  4455-2255دٍر در دقیقِ (بٌسیٌی)
ً 289یَتيهتر در ظرعت  4455-2255دٍر در دقیقِ (گازظَز)

ظیعتن ظَخت رظاًی

اًصکتَری

ًَع پاشش ظَخت

پاشش چٌد ًقطِای MPFI

ظیعتن جرقِ

ظیعتن کٌترل الکترًٍیکی جرقِ دٍبل

ًَع ظَخت هصرفی

بٌسیي با اکتاى  59در هَتَرّای بٌسیٌی
گاز طبیعی هتراکن در هَتَرّای گازظَز

اظتاًدارد آالیٌدگی

یَرٍ 4

جٌط بلَک ظیلٌدر

چدى

جٌط ظرظیلٌدر

آلیاش آلَهیٌیَم

هَرد اظتفادُ در خَدرٍّای

ظوٌدP2 -

