ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ

ﺟﺪﻭﻝ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺍﻱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﺍﻧﺖ ﺑﺎﺭﺩﻭ
ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ
ﺧﻮﺩﺭﻭ

ﻣﻮﺗﻮﺭ

ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ
ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ

ﺩﺭ  ۱۰۰ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
)ﻟﻴﺘﺮ(

ﺗﺮﻣﺰ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭ

ﻭﺍﻧﺖ ﺑﺎﺭﺩﻭ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ

ﻭﺍﻧﺖ ﺑﺎﺭﺩﻭ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ

ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ

۱۵۵۰۳

۱۵۵۰۴

ﻭﺍﻧﺖ ﺑﺎﺭﺩﻭ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ
ﻣﻮﺗﻮﺭ OHV II

۱۵۵۰۵

ﻭﺍﻧﺖ ﺑﺎﺭﺩﻭ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮﺯ

۱۵۶۰۹

ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺗﻮﺭ

OHV

OHV II

ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭ )ﻟﻴﺘﺮ(

۱ /۶

۱ /۷

ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ )ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ(

 ۵۰۰۰) ۸۰ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ(

 ۵۲۵۰) ۸۶ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ(

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ )ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ(

 ۳۰۰۰) ۱۳۵ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ(

 ۳۰۰۰) ۱۴۰ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ(

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻮﭘﺎﭖ
ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ )(km/h

۱۶۰

ﺷﺘﺎﺏ ﺻﻔﺮﺗﺎ۱۰۰ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ )ﺛﺎﻧﻴﻪ(

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺪ ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻲ

OHVG II

۱ /۶

۱ /۷

ﺑﻨﺰﻳﻦ ۵۰۰۰) ۸۰ :ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ(
ﮔﺎﺯ ۶۰۰۰) ۶۸ :ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ(

ﮔﺎﺯ ۶۰۰۰) ۷۶ :ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ(

ﺑﻨﺰﻳﻦ ۳۰۰۰) ۱۳۵ :ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ(

ﺑﻨﺰﻳﻦ ۳۰۰۰) ۱۴۰ :ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ(

ﮔﺎﺯ ۳۰۰۰) ۱۱۵ :ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ (

ﮔﺎﺯ ۳۰۰۰) ۱۲۵ :ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ(
۸

۱۴
۹
ﻳﻮﺭﻭ ۲

ﺑﻨﺰﻳﻦ -۱۶۰ :ﮔﺎﺯ۱۴۰ :

ﺑﻨﺰﻳﻦ -۱۶۰ :ﮔﺎﺯ۱۴۵ :

ﺑﻨﺰﻳﻦ - ۱۴ :ﮔﺎﺯ۱۶ :

ﺑﻨﺰﻳﻦ - ۱۲/۷ :ﮔﺎﺯ۱۴ :

ﺑﻨﺰﻳﻦ - ۹ :ﮔﺎﺯ۳۴/۱ :

ﺑﻨﺰﻳﻦ - ۹ :ﮔﺎﺯ۳۱/۷ :

ﻳﻮﺭﻭ ۴

ﻳﻮﺭﻭ ۲

ﻳﻮﺭﻭ ۲

ﻳﻮﺭﻭ ۲

ﺗﺮﻣﺰ

ﺟﻠﻮ ﺩﻳﺴﻜﻲ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻛﺎﺳﻪﺍﻱ

ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ )(ABS

ﺩﺍﺭﺩ

ﺩﺍﺭﺩ

ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ )ﺍﻳﻤﻮﺑﻴﻼﻳﺰﺭ(
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

ﺳﭙﺮﻫﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪﻩ

ﭼﺮﺍﻍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻱ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ )ﺍﻳﻤﻮﺑﻴﻼﻳﺰﺭ(

ﭼﺮﺍﻍ

-

ﭼﺮﺍﻍ ﻣﻪﺷﻜﻦ ﻭ ﺭﻓﻠﻜﺘﻮﺭ ﻋﻘﺐ

ﺳﭙﺮﻫﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪﻩ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ )ﺍﻳﻤﻮﺑﻴﻼﻳﺰﺭ(

ﭼﺮﺍﻍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﺎﻧﺒﻲ

ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

ﺿﺮﺑﻪﮔﻴﺮ ﺩﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ

ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ

ﻳﻮﺭﻭ ۴

ﺟﻠﻮ ﺩﻳﺴﻜﻲ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻛﺎﺳﻪﺍﻱ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ )ﺍﻳﻤﻮﺑﻴﻼﻳﺰﺭ(

ﺍﻳﻤﻨﻲ

ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭOHVG II

ﺑﻨﺰﻳﻦ ۵۲۵۰) ۸۶ :ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ (

۱۲/۷

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

۱۵۶۱۰

۱۵۶۱۱

ﺳﻮﺯ ﺟﺪﻳﺪ

OHVG

۸

ﻭﺍﻧﺖ ﺑﺎﺭﺩﻭ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ

ﻭﺍﻧﺖ ﺑﺎﺭﺩﻭ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮﺯ

ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻱ
ﺿﺮﺑﻪﮔﻴﺮ ﺩﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ
ﭼﺮﺍﻍ ﻣﻪﺷﻜﻦ ﻭ ﺭﻓﻠﻜﺘﻮﺭ ﻋﻘﺐ

-

ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺳﺘﻲ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺳﺘﻲ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺳﺘﻲ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺳﺘﻲ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ

ﺑﺨﺎﺭﻱ  -ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺳﺘﻲ

ﺑﺨﺎﺭﻱ  -ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺳﺘﻲ

ﺑﺨﺎﺭﻱ  -ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺳﺘﻲ

ﺑﺨﺎﺭﻱ  -ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺳﺘﻲ

ﻧﻮﻉ ﻭ ﺳﺎﻳﺰ ﺭﻳﻨﮓ ﭼﺮﺥ )ﺍﻳﻨﭻ(

ﻓﻮﻻﺩﻱ ﺳﺎﻳﺰ ۱۳

ﻓﻮﻻﺩﻱ ﺳﺎﻳﺰ ۱۳

ﻓﻮﻻﺩﻱ ﺳﺎﻳﺰ ۱۳

ﻓﻮﻻﺩﻱ ﺳﺎﻳﺰ ۱۳

-

ﺩﺳﺘﻪ ﺑﺮﻑ ﭘﺎﻙﻛﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻪﺷﻜﻦ ﻋﻘﺐ

-

ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺩﺳﺘﻪ ﺑﺮﻑ ﭘﺎﻙﻛﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻪﺷﻜﻦ ﻋﻘﺐ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺗﻮﺭ ) ،(EMSﭘﺸﺖ ﺳﺮﻱ ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺳﺘﻲ ﺁﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧﺒﻲ

ﻭﺍﻧﺖ ﺑﺎﺭﺩﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ  ،OHV IIﭘﺮﺗﻮﺍﻥ

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮدرو وﺟﻮد دارد .ﻟﺬا ﺑﻪ

واﻧﺖ ﺑﺎردو ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدروﻫﺎي ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .ﺑﺎردو ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎي واﻧﺖ در اﯾﺮان اﺳﺖ
و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻬﻼك ﭘﺎﺋﯿﻦ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و ارزان ﺑﻪ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮدرو اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺧﻮدرو اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺮﻗﺪرت  1700ﺳﯽ ﺳﯽ،
ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﯾﻮرو ، 4اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ و رﻓﺎه ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ :ﺧﺮﺩﺍﺩ ۱۳۹۳

ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺪرج در ﺑﺎﻻي ﺟﺪول و اﺳﻨﺎد ﺧﻮدرو ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ،دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ  www.ikco.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

