
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 SHX2000موتور برق بنزینی

––

–









موتور برق کوچک هندا اصل ژاپن  موتور برق کیفی هوندا المکس ژاپن  ژنراتور بنزینی کوچک (توان خروجی ۲ کاوا – 

۱.۷ کیلوات تکفاز  معادل ۱۷۱۱ وات یا روشن کردن ۱۷ عدد المپ ۱۱۱ واتی رشته اي)
مجهز به پنل اي وي آر AVR پنل و سیستم تولید برق اینورتر (بدون نوسان) جهت جلوگیري از نوسانات برقی مناسب 

جهت استفاده در خانه ها، ادارات، مسافرت و کمپ ها، سیستم هاي شبکه و مخابرات 

 (Recoil) داراي سیستم روشن کننده دستی هندل

قابیلت تنظیم اتوماتیک دور موتور مناسب با توان خروجی دستگاه 
 ولت ۲۲۱/۲۴۱دارای خروجی تک فاز
دارای سیم پیچ مس 
 دسی بل در مدل های ۸۵مقدار صدای تولیدی Open 
 لیتر در ساعت )متناسب با مدل و توان خروجی( ۱سیستم اتوماتیک کنترل مصرف سوخت متناسب با میزان خروجی از
 سبک و حمل قابل –کیلوگرم  ۲۱دارای وزن 
 ۶-۸لیتر می باشد. که با یک باک پر این موتور برق در حالت خروجی نرمال  ۷.۷ظرفیت باک این موتور برق کیفی 

 ساعت کار می کند.
دارای سیستم نمایش تعویض روغن خودکار Oil Alert System 
 واردات موتور برق کیفی هوندا در این مدل بیشتر به رنگ سبز رنگG .انجام می گیرد
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 SHX2000 مدل

 R G S L  تیپ

 ژنراتور

Frequency (Hz) ۸۱ ۶۱ 

Engine Speed (rpm) ۴۸۱۱ 

Waveform Square-Wave 

AC Output 

Maximum Power (W) ۱۰۱۱ ۱۷۱۱ ۱۰۱۱ 

Rated Power (W) ۱۸۱۱ 

Rated Voltage (V) ۲۲۱ ۲۳۱ ۲۲۱ ۱۲۱ 

DC Output 

Only for Charging 12V 

Automotive Batteries. 

Maximum charging output = 8.3A 

Insulation Class B 

 موتور

Maker HONDA 

Model GX100 

Type Air Cooled OHC 4-stroke Gasoline 

Displacement (CC) ۰۵/۸  

 مشخصات

L x W x H (mm) ۸۶۱ x 340 x 415 

Dry Weight (kg) ۲۱/۱  ۲۲/۱  ۲۱/۱  ۲۱/۱  

Fuel Tank Capacity (liters) ۷/۷  

Sound Level 
[dB(A)/7m] ۶۳ ( ۱/۲  load) 

(dB Lwa ) ۰۳ ( ۳/۴  load) 

Pilot Lamp LED 

Power Indicator LED 

Oil Alert System YES 

Engine Stop Rocker Switch 

AC 
Output Plug Socket x 2 

Protective Device Control Circuit 

DC 
Output Terminal 

Protective Device Thermal Type Circuit Breaker 
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