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  ایران خودرو ز شرکتمجا محترم نمایندگی هاي :به             

  (پالس)  TU5Pمعرفی موتورجدید :  موضوع            

 با سالم و احترام
 

، TU5Pنمایندگان محترم می رساند باعنایت به تجهیز برخی از خودروها به موتور کلیه  به اطالع  

  اطالعات ذیل ارائه  می گردد.موتور جدید  آگاهی مشتریان و نمایندگی هاي مجاز ازجهت 

و ارتقا یافته از نظر قدرتی همراه با کاهش مصرف سوخت می  TU5نسل جدید موتور  TU5Pموتور

از بهبود  TU5نسبت به موتور این موتور . استاستانداردهاي زیست محیطی  آخرینباشد و منطبق بر

  در توان و گشتاور برخوردار می باشد. بیشتر  درصد 7تا  5عملکرد 

سرعته و رانا پالس سقف شیشه اي  6در حال حاضر محصوالت تارا با گیربکس دستی، تارا اتوماتیک  

اتوماتیک  207محصوالت پژو  بزوديمی باشند و  TU5Pسرعته دستی مجهز به موتور  6با گیربکس 

  گردند.می به این موتور مجهز  نیزسرعته  6دستی  207سرعته و پژو  6
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  CVVTتکنولوژي 

می   CVVTمتغیر سوپاپ یا  مداوم بندي زمان TU5P موتورکی از تکنولوژي هاي بکار رفته در ی

  مورد استفاده قرار گرفته است.  موتورهاي مجهز به این باشد که در خودرو 

CVVT   مخفف Constantly Variable Valve Timing بندي مداوم متغیر  به معنی زمان

ها را بدون توجه به بندي سوپاپتواند در تمام دورهاي موتور زمانسوپاپ ها است. این سیستم می

صورت مستقل باز و بسته  توانند بهها میموقعیت پیستون در اختیار بگیرد و به این ترتیب سوپاپ

ها و بیشتر براي بهتر شدن اي از تغییر زمان رفت و آمد سوپاپپروسه ،بندي متغیر سیستم زمان. شوند

  .استراندمان و کارایی، صرفه جویی در سوخت و خروج بهینه دود طراحی شده
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   TU5Pمزایاي موتور  

 متغیر سوپاپ ها )مداوم بندي یا زمان CVVTاضافه شدن  ( موتورارتقاء تکنولوژي  ·

  کاهش مصرف سوخت  ·

  ) پیستون هاي ضد سایش ( کاهش اصطکاك هاي داخل موتور ·

  5آالیندگی به یورواستانداردارتقاء  ·

 ) بهبود شتابگیري خودرو ( ارتقاء عملکردي موتور به لحاظ توان و گشتاور ·
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 TU5P جدول مشخصات موتور

 TU5P نوع موتور

(سی سی) حجم موتور  1587 

 چهار سیلندر خطی تعداد سیلندر

دور در دقیقھ ٥٨٠٠اسب بخار در  ١١٣ حداکثر قدرت موتور  

دور در دقیقھ ٤٠٠٠نیوتن متر در  ١٤٤ حداکثر گشتاور  

 بنزین نوع سوخت

 ١٦ تعداد سوپاپ

5یورو  استاندارد حد آالیندگى  

  
 

  


