
موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران

این مؤسسه با بیش از پنجاه سال سابقه فعالیت، یکی از عمده ترین تأمین  موسسه صنعتی کشاورزی آبیاران پویان آذر

 ، انواعدیزل ژنراتور، پمپ الکترو، الکترو موتورکنندگان انواع محصوالت صنعتی، کشاورزی، راه سازی، خانگی، اعم از 

ماشین آالت سنگین راه سازی و و  بیل مکانیکی، بیل بکهو، تراکتور، لیفتراک، صنعتیو  معدنی، کمپرسورهای دیزلی

.می باشد ساختمانی

و غیره را در اختیار  پمپ ایران، جمکو، الکتروژن، موتوژناین شرکت نمایندگی معتبرترین شرکت های داخلی اعم از 

.دارد

ندسی در کلیه مؤسسه ی آبیاران با بهره گیری از تخصص بیش از صد نفر از کارشناسان خود آمادگی ارائه مشاوره مه

زمینه های یاد شده به عموم مشتریان محترم را دارد. یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت این شرکت ارائه خدمات پس 

از فروش در نقاط مختلف کشور می باشد. کارشناسان و متخصصین این شرکت آمادگی دارند در اسرع وقت نیازهای فنی 

.و تخصصی مشتریان خود را بر آورده سازند

همچنین این شرکت مفتخر است با بهره گیری از نیروی متخصص و توان فنی قوی ، تعدادی از ماشین آالت مورد نیاز 

.آنها منظور نماید (vendor list)صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را تأمین و خود را در وندور لیست
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 Elemax SH5300EX - SH6500EX - SH7600EXموتور برق بنزینی









موتور برق هندا اصل ژاپن

پنل جهت جلوگیري از نوسانات برقی   AVR مجهز به پنل اي وي آر

مناسب جهت استفاده در خانه ها، ادارات، کارگاه هاي کوچک، سیستم هاي شبکه و مخابرات 

 (Recoil)داراي سیستم روشن کننده دستی هندل
( وسوئیچدارای سیستم روشن کننده استاراتی ) هندل دستی در مواقع اضطراری(Recoil, Electronic)
قابیلت تنظیم اتوماتیک دور موتور مناسب با توان خروجی دستگاه
 ولت ۲۲۲/۲۴۲دارای خروجی تک فاز
دارای سیم پیچ مس 
 دسی بل در مدل های ۵۷مقدار صدای تولیدی Open 
 لیتر در ساعت )متناسب با مدل و توان  ۳تا  ۱سیستم اتوماتیک کنترل مصرف سوخت متناسب با میزان خروجی از

 خروجی(
کاوا 1/3دارای خروجی دائم و حداکثر خروجی های متفاوت از  موتورهای هندا KVA کاوا 13/5تاKVA 
یاز شماخرید و فروش موتورهای هندا در ابعاد و توان های مختلف متناسب با ن
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 SH5300EX SH6500EX SH7600EX مدل

  تیپ
R-type; 220V(50Hz), S-type; 220V(60Hz), D-type; 

110/220V(60Hz), LD-type; 120/240V(60Hz) 

 ژنراتور

Frequency (Hz) ۷۲, ۰۲ 

Type Self-Exciting, 2-pole, Field Rotating Type 

Voltage Regulation System AVR 

Phase Single 

AC 

Output 

Rated Power 

(KVA) 

۷۲Hz ۳/۸  ۷/۲  ۷/۰  

۰۲Hz ۴/۴  ۷/۰  ۰/۷  

Maximum 

Power (KVA) 

۷۲Hz ۴/۵  ۷/۸  ۰/۷  

۰۲Hz ۷/۳  ۰/۷  ۵/۰  

Rated Voltage (V) ۲۲۲(R,S-type),110/220(D-type),120/240(LD-type) 

DC Output (V-A) ۱۲V-8.3A 

Rated Power Factor (cosφ) ۱/۲  

 موتور

Maker HONDA 

Models GX270 GX340 GX390 

Displacement (CC) ۲۵۲ ۳۳۵ ۳۸۳ 

Maximum Output (PS) 
۳،۰۲۲rp

m 
۳ ۱۱ ۱۳ 

Ignition System Transistor 

Oil Alert System YES 

Starting System Recoil Recoil(OP;Electric) 

 مشخصات

L X W X H (mm) ۵۲۸ X 548 X 493 

Dry Weight (kg) ۰۸ ۵۷ ۵۸ 

Fuel Tank Capacity(liters) ۲۸ 

Sound Level[dB(A)/7m] 
۷۲Hz ۵۲ ۵۱ ۵۳ 

۰۲Hz ۵۲ ۵۷ ۵۰ 

Continuous Operating 

Hours (hr) 

۷۲Hz ۱۲ ۱۲ ۸/۷  

۰۲Hz ۱۲ ۵/۳  ۵/۲  
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