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موتـور های چهـار سیلندر   OM364 EUIII در تیـپ های مختـلف قابلـیت نصـب ب� � وی شاسـی های میـنی بـوس و کامیـونت را دارا بوده و عـالوه بـر 

آن باتغی�راتی جهت کا��ردهای صنعتی، کشـاورزی نیز قابل استفاده می باشد. قطعات و لوازم یدکی این محصـول جزو تولیدات شرکت  می باشد.
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This four cylinder engine in various types can be installed on both minibuses as mini-trucks. 
In addition , it also can be used in agricultural and industrial applications. Spare parts of this engine are part of
company’s production.

OM 364 EUIII

A= 910 mm

B= 700 mm

C= 970 mm

Output power , torque and fuel consumption

Mean effective pressure

Rotation

Technical Specication 

سرعت متوسط پیستون 

فشار متوسط موثر

Cylinders type

Cylinders

Cylinder bore

Stroke

Total piston displacement

Compression ratio

Max. output (Kw)

Max. torque (N-m)

Engine dry weight (kg)

Engine control

Nozzle position

Mean piston speed

Cooling water capacity

نوع  سیلندر

تعداد سیلندر

قطر  سیلندر

کورس پیستون

حجم  موتور (لیتر)

نسبت تراکم

حداکثر قدرت خروجی (کیلووات)

حداکثر گشتاور ( نیوتن / متر )

وزن موتور خشک (کیلوگرم)

کنترل موتور

موقعیت نازل

جهت چرخش (مخالف ساعت)

ظرفیت سیال خنک کننده

حداکثر ظرفیت روغن کارتر

مشخصات فنی موتور

Intake valves

Emission standard

Max. lubrication oil capacity

Min. fuel consumption

Exhaust valves

Engine break system

حداقل مصرف سوخت

تعداد سوپاپ هوا

تعداد سوپاپ دود

استاندارد آالیندگی (گوگرد کمتر از 0.05 درصد)

سیستم ترمز موتور

Inline/Vertical

4

97.5 mm

133 mm

3.972 Lit

18:1

95 Kw @ 2600 rpm

455 N.m @ 1200~1400 rpm

355 Kg

Mechanical

Vertical

11.5 ms @ 2600 rpm

14.39 bar @ 1400 rpm

c.c.w

7 Lit

Euro 3

10.5 Lit

208 gr/kw.h
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