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تصویر قطعات سیستم انژکتوری جنکو
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)TMAP( حسگر دوگانه دما و فشار هوا



نیامتیاز سیستم انژکتوری جنکو نسبت به سیستم شرکت های رقیب چی

 های بزرگ نظیر بوش یا دلفی نرم افزار شرکت یو و عدم کپی کاری ای سی طراحی و توسعه

 قطعه ساخت شرکت های ایرانی است12قطعه اصلی 16از مجموع

تطابق سیستم با انجین اصطالحا کاربراتوری

قیمت ارزانتر

کالیبراسیون دقیق ای سی یو و آلودگی کمتر

 پس از فروش بهترخدمات



(ددقابلیت بازسازی ناوگان در حال تر)تطابق با انجین اصطالحا کاربراتوری 



سابقه عقد قرارداد فروش و ارائه محصول به بازار

طرح سی جیشرکت نیرو موتور شیراز.  3شرکت کنترل کیفیت هوای تهران   . 2شرکت پگاه موتور بینالود    . 1
سی سی240الی 125

طرح ویو
سی سی125

طرح وسپا
سی سی150

شرکت متین خودرو زنجان

شرکت کبیر موتور کازرون



نمونه سیستم تطبیق داده شده با موتورسیکلت وسپای کاربراتوری



کونمونه نتایج آزمون های آلودگی و مصرف سوخت محصول تولیدی مجهز به سیستم جن

COTHCNoxمصرف سوخت

gr/kmgr/kmgr/kmlit/100km

-1.140.380.07سقف استاندارد یورو 4

0.3210.040.0531.76مقدار اندازه گیری شده

COTHCNoxمصرف سوخت

gr/kmgr/kmgr/kmlit/100km

-1.140.380.07سقف استاندارد یورو 4

0.6090.040.0561.89مقدار اندازه گیری شده

موتورسیکلت ویو شرکت متین خودرو زنجان

موتورسیکلت سی جی 125 شرکت نیرو موتور شیراز

نتایج آزمون های آلودگی و مصرف سوخت در آزمایشگاه شرکت توان سازان



یمقایسه نتایج آلودگی و مصرف سوخت موتورسیکلت ها در طرح تبدیل کاربراتوری به انژکتور

تاثیر سیستم انژکتوری شرکت جنکو بر میزان انتشار آلودگی و مصرف سوخت موتورسیکلت

نوع آلودگی یا 
مصرف

موتورسیکلت کاربراتوریواحد
تم موتور سیکلت مجهز به سیس

انژکتوری جنکو
درصد کاهش

میزان کاهش در دوره 
10فرض)پیمایش یکساله 

(هزار کیلومتر

میزان کاهش یکساله یک
هزار بیست ناوگان 

دستگاهی

CO
گرم بر 
کیلومتر

تن2820کیلوگرم150/994%141

THC + Nox
گرم بر 
کیلومتر

تن76کیلوگرم0/50/1276%3/8

100لیتر بر مصرف سوخت
کیلومتر

هزار لیتر800لیتر2/62/215%40

سیستم طراحی شده جنکو  بر روی موتورسیکلت کاربراتوری بدون نیاز به اعمال هر گونه تغییری در درون انجین قابل نصب است: توضیح مهم



با تشکر


