
فصل 5

تعمیرکار خودروی دیزل
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1 وظیفه، عملکرد، ساختمان و انواع اجزای سیستم سوخت رسانی مکانیکی )بوش، کامینز، CAV ،GM ... فقط یک 
نمونه ـ متداول ترین نوع( را بیان کند.

2 روش عیب یابی سیستم و اجزای سوخت رسانی مکانیکی دیزل ایستایی و حرکتی )گشتاورسنجی ـ بررسی نشتی ـ 
پاورباالنس ـ فشارسنجی ـ بررسی وضعیت موتور در تغییرات دور و بار ـ بررسی آالینده ها ...( را بیان کند.

3 روش های بررسی، باز کردن و تعمیر و بستن اجزای سیستم سوخت رسانی دیزل )پمپ اصلی ـ رگوالتور ـ دستگاه 
آوانس تزریق ـ پمپ اولیه ـ انژکتور ...(، روش استفاده از دستگاه تنظیم انژکتور، تایم گیری پمپ اصلی با موتور خودرو

4 عیب یابی، باز کردن و تعمیر سیستم و اجزای سوخت رسانی مکانیکی دیزل )پمپ اصلی ـ رگوالتور ـ پمپ اولیه ـ 

انژکتور ...( تایم گیری پمپ اصلی با موتور خودرو

5 بستن، هواگیری و بررسی نهایی سیستم سوخت رسانی مکانیکی را انجام داده و چک لیست اطالعات تعمیر را 
تکمیل کند.

6 وظیفه، عملکرد، ساختمان و انواع اجزای سیستم سوخت رسانی مکاترونیکی )common rail( )واحد کنترل 
الکترونیکی پمپ، یونیت انژکتور، ریل مشترک و...( را شرح دهد.

7 روش های عیب یابی اجزای سیستم سوخت رسانی دیزل ایستایی و حرکتی )گشتاورسنجیـ  بررسی نشتیـ  بررسی 
وضعیت موتور در تغییرات دور و بار ـ بررسی آالینده ها و استفاده از دستگاه عیب یاب...( را بیان کند 

8 روش بازکردن، تعمیر و بستن اجزای سیستم سوخت رسانی دیزل مکاترونیکی را شرح دهد.

9 عیب یابی اجزای سیستم سوخت رسانی دیزل ایستایی و حرکتی )گشتاورسنجی ـ بررسی نشتی ـ بررسی وضعیت 
موتور در تغییرات دور و بار ـ بررسی آالینده ها و استفاده از دستگاه عیب یاب ....( را انجام دهد.

10 باز کردن، تعمیر و بستن اجزای سیستم سوخت رسانی دیزل مکاترونیکی را انجام داده و پس از هواگیری کنترل 

نهایی کند.

11 روش عیب یابی و تعویض تجهیزات جانبی سیستم سوخت رسانی دیزل )توربوشارژر...( را بیان کند

شایستگی تعمیر سیستم سوخت رسانی دیزل
واحد 

یادگیری 5

اهداف توانمند سازی
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تجهیزات آموزشی )کالسی ـ کارگاهی(   

کالس: 
کتاب درسی، تابلوی آموزشی، ویدئو پروژکتور ، فیلم، انیمیشن، نرم افزار و پوستر 

آموزشی،  استاندارد خودرو های دیزل سازمان استاندارد تحقیقات صنعتی ایران

کارگاه: 
عیب یاب،  دستگاه  دیزلی،  خودروی  تعمیرات،  راهنمای  کتاب  درسی،  کتاب 
مولتی متر، دستگاه تست و تنظیم پمپ انژکتور،  دستگاه تست و تنظیم انژکتور ، 

جعبه ابزار مکانیکی

بودجه بندی:  ۱۰۰ ساعت   

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع1

تئوری     :
انواع  ساختمان،  وظیفه،  یادآوری 
سیستم  اصلی  اجزای  عملکرد  و 

سوخت رسانی دیزل

کالس

سخنرانی،
 پرسش و پاسخ،
بحث کالسی با

 استفاده از نمایش فیلم و 
انیمیشن 

پاسخ به سؤاالت طراحی شده

مطالعه کتاب، فیلم های آموزشی و انجام 
تحقیق ارائه شده در کالس عملی :

اصلی  اجزای  و  انواع   شناسایی 
سیستم سوخت رسانی دیزلی ـ محل 
نصب و جانمایی اجزا ـ شرح عملکرد 
شکل  و  حقیقی  شکل  ـ  هرقطعه 

شماتیک هرقطعه ـ عیب یابی کلی

کارگاه
توسط  توضیح  و  تشریح 
رؤیت  و  بررسی  و  هنرآموز 

توسط هنرجو
انجام فعالیت کارگاهی

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع2

تئوری :
به کار  اولیه  پمپ  عملکرد  یادآوری 

رفته در خودرو دیزلی و اجزای آن 
کالس

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ،
 بحث کالسی

با استفاده از نمایش 
فیلم و

 انیمیشن

پاسخ به سؤاالت طراحی شده
مطالعه کتاب، مشاهده فیلم های آموزشی 

و انجام تحقیق ارائه شده در کالس

عملی :
بررسی جانمایی اجزای پمپ اولیه و 

باز کردن و عیب یابی اجزای آن
کارگاه

توسط  توضیح  و  تشریح 
رؤیت  و  بررسی  و  هنرآموز 

توسط هنرجو
انجام فعالیت کارگاهی
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کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع3

تئوری : 
انژکتور  پمپ های  عملکرد  تشریح 
خودروی  در  رفته  به کار  ردیفی 

دیزلی ـ اجزا و وظیفه آنها 

کالس

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ،
 بحث کالسی

 با استفاده از نمایش فیلم 
و انیمیشن

پاسخ به سؤاالت طراحی شده

فیلم های  مشاهده  کتاب،  مطالعه 
شده  ارائه  تحقیق  انجام  و  آموزشی 

در کالس
عملی: 

انژکتور  پمپ  اجزا  جانمایی  بررسی 
ـ  الکترونیکی(  و  )مکانیکی  ردیفی 
تست با دستگاه عیب یاب ـ باز کردن 
و عیب یابی اجزا آنـ  تست و تنظیم  با 

کمک دستگاه تنظیم

بررسی کارگاه توضیح  و  تشریح 
انجام فعالیت کارگاهیاجزا و جانمایی اجزای نقشه

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع4

تئوری :
دوار  پمپ های  عملکرد  تشریح   
به کار  توزیع کننده(  )پمپ های 
اجزا  ـ  دیزلی  رفته در خودروی 

و وظیفه آنها  

کالس

سخنرانی،
 پرسش و پاسخ، 

بحث کالسی 
با استفاده از نمایش فیلم 

و انیمیشن

پاسخ به سؤاالت طراحی شده

فیلم های  مشاهده  کتاب،  مطالعه 
شده  ارائه  تحقیق  انجام  و  آموزشی 

در کالس

عملی:
پمپ های  اجزا  جانمایی  بررسی 
ـ  الکترونیکی(  و  )مکانیکی  دوار 
باز  ـ  عیب یاب  دستگاه  با  تست 
ـ  آن  اجزای  عیب یابی  و  کردن 
با کمک دستگاه  تست و تنظیم 

تنظیم

کارگاه
توسط  توضیح  و  تشریح 
توسط  فعالیت  و  هنرآموز 

هنرجو
انجام فعالیت کارگاهی

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع5

تئوری :
تکی  انژکتور  پمپ  عملکرد  تشریح 
در  رفته  کار  به  گسسته(  )سیلندر 

خودروی دیزلی اجزا و وظیفه آنها 

کالس

سخنرانی،
 پرسش و پاسخ، 

بحث کالسی 
با استفاده از نمایش فیلم 

و انیمیشن

پاسخ به سؤاالت طراحی شده

مطالعه کتاب، مشاهده فیلم های آموزشی 
و انجام تحقیق ارائه شده در کالس عملی:

انژکتور  پمپ  اجزا  جانمایی  بررسی 
تکی )مکانیکی و الکترونیکی(ـ  تست 
و  کردن  باز  ـ  عیب یاب  دستگاه  با 
عیب یابی اجزای آن ـ تست و تنظیم 

با کمک دستگاه تنظیم

کارگاه
توسط  توضیح  و  تشریح 
توسط  فعالیت  و  هنرآموز 

هنرجو
انجام فعالیت کارگاهی
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کارمکانموضوع

انجام کار محول شدهکارگاهارزشیابی پایانی

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع6

تئوری : 
تزریق  سیستم های  عملکرد  تشریح 
ریل مشترک به کار رفته در خودروی 

دیزلی ـ اجزای و وظیفه آنها 

کالس

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ،
 بحث کالسی

با استفاده از نمایش فیلم 
و انیمیشن

پاسخ به سؤاالت طراحی شده

فیلم های  مشاهده  کتاب،  مطالعه 
شده  ارائه  تحقیق  انجام  و  آموزشی 

در کالس
عملی: 

بررسی جانمایی اجزای سیستم های 
و  )مکانیکی  مشترک  ریل  تزریق 
دستگاه  با  تست  ـ  الکترونیکی( 
عیب یابی  و  کردن  باز  ـ  عیب یاب 

اجزای آن 

کارگاه
توسط  توضیح  و  تشریح 
توسط  فعالیت  و  هنرآموز 

هنرجو
انجام فعالیت کارگاهی

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع7

تئوری :
سوخت  انژکتور  عملکرد  تشریح 
)سوخت پاش( به کار رفته در خودرو 

دیزلی ـ اجزا و وظیفه آنها 

کالس

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ،
 بحث کالسی

 با استفاده از نمایش فیلم 
و انیمیشن

پاسخ به سؤاالت طراحی شده

فیلم های  مشاهده  کتاب،  مطالعه 
شده  ارائه  تحقیق  انجام  و  آموزشی 

در کالس
عملی : 

انژکتور  اجزای  جانمایی  بررسی 
ـ  الکترونیکی(  و  )مکانیکی  سوخت 
تست با دستگاه عیب یاب ـ باز کردن 
و  تست  ـ  آن  اجزای  عیب یابی  و 

تنظیم با کمک دستگاه تنظیم

کارگاه
توسط  توضیح  و  تشریح 
توسط  فعالیت  و  هنرآموز 

هنرجو
انجام فعالیت کارگاهی

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع8

تئوری :
یاد آوری عملکرد تجهیزات جانبی 
سیستم سوخت رسانی دیزل به کار 
و  اجزا  ـ  دیزلی  خودرو  در  رفته 

وظیفه آنها

کالس

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ،
 بحث کالسی

با استفاده از نمایش فیلم 
و انیمیشن

پاسخ به سؤاالت طراحی شده

فیلم های  مشاهده  کتاب،  مطالعه 
شده  ارائه  تحقیق  انجام  و  آموزشی 

در کالس عملی : 
بررسی جانمایی اجزای تجهیزات 
سوخت رسانی  سیستم  جانبی 
دیزل ـ روش عیب یابی و تعویض 

تجهیزات جانبی

کارگاه
توسط  توضیح  و  تشریح 
رؤیت  و  بررسی  و  هنرآموز 

توسط هنرجو
انجام فعالیت کارگاهی
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نکات مهم و اثرگذار در آموزش )علمی ـ  عملی( پیشنهاد به هنرآموز 
در روش تدریس   

در امر آموزش های فنی برای افزایش دانش فنی و یادگیری ماندگار، ایجاد انگیزه 
فرصت های  الزم  مهارت های  کسب  با  تا  است  الزم  هنرجویان  در  عالقه مندی  و 
امکانات  تمام  از  استفاده  این منظور  برای  باشند.  آینده داشته  بهتری در  اشتغال 
و  مجرب  تعمیرکاران  و  تعمیرگاه ها  مانند  پیرامونی  محیط  و  کارگاه  در  موجود 

تجارب فردی نقش مؤثری می توانند داشته باشند.
عالوه بر این باید امانتداری و مسئولیت پذیری و اخالق حرفه ای که موجب کسب 
روزی حالل می شود را هم زمان با آموزش مطالب فنی در هنرجویان تقویت نمود 
تا در آینده، افراد وظیفه شناس و جامعه ای قابل اعتمادتر داشته باشیم. یعنی افراد 
و  کار  انجام  در  و  دارند  را  آن  انجام درست  توان  بپذیرند که  را  می بایست کاری 

دریافت دستمزد نیز نهایت صداقت و امانت داری را به کار گیرند.

ایمنی، بهداشت و مسائل زیست محیطی     

جهت جلوگیری از حوادث ناگوار و جبران ناپذیر انسانی استفاده از تجهیزات ایمنی 
و بهداشتی مانند دست کش، لباس کار، کفش ایمنی، عینک و سایر وسایل ایمنی 
متناسب با هر کاری الزم و ضروری بوده و باید پیوسته به هنرجویان گوشزد کرد. 
همچنین با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست محیطی، باید تا جای ممکن از 
آلوده کردن محیط با مواد زاید حاصل از کار جلوگیری نمود. جمع آوری زباله های 
ناشی از کار و مایعات و روغن های مورد استفاده در خودرو و جلوگیری از انتشار آنها 

در محیط و پیروی از اصولی مانند 5s در این زمینه بسیار کارساز است.

اجزای بسته یادگیری  

فیلم، انیمیشن، نرم افزار، تصویر و پوستر آموزشی و راهنمای تعمیرات خودرو

منابع برای آموزش  

راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه و بازار، فیلم های آموزشی متناسب 
با موضوع و سایت های اینترنتی مرتبط
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دانش افزایی  

  پمپ انژکتور ردیفی:
نمایش کلی پمپ انژکتور ردیفی

پژوهش کنید در مورد عملکرد گاورنر )رگوالتور( وزنه ای پمپ انژکتور ردیفی پژوهش کنید 
و جدول زیر را کامل کنید؟

دور باالدور آراممراحل کاری

عملکرد

هم  به  وزنه ها  فنر  نیروی  اثر  در 
را  لغزنده  بوش  و  شده  نزدیک 
با  و  شده  کشیده  چپ  سمت  به 
به  را  اهرم بندی االکلنگی، شانه گاز 

سمت راست )افزایش دور( می برد

وزنه ها  مرکز  از  گریز  نیروی  اثر  در 
را  لغزنده  بوش  و  شده  دور  هم  از 
با  و  شده  کشیده  راست  سمت  به 
به  را  اهرم بندی االکلنگی، شانه گاز 

سمت چپ )کاهش دور( می برد
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  پمپ انژکتور دوار با پیستون محوری:
: CAV نمایش کلی پمپ انژکتور دوار با پیستون شعایی

در خصوص انتقال نیرو موتور به پمپ )کوپلینگ( و آدوانسر پژوهش کنید و پژوهش کنید
جدول زیر را کامل کنید؟

آوانس در در موقعیت اولیهمراحل کاری
سرعت های پایین

آوانس
 سرعت متوسط

حداکثر
 آوانس درسرعت باال
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:VE نمایش کلی پمپ انژکتور دوار با پیستون محوری
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در خصوص عملکرد آوانسر پمپ انژکتور دوار پژوهش کنید و در شکل 16 
بنویسید؟

شکلعملکرد

و  شده  پمپ  وارد  کم  فشار  با  سوخت 
از  قبل  و  شده  متراکم  تیغه ها  توسط 
اهرم کنترل به آوانسر می رسد. در آوانسر 
رینگ  سوخت،  فشار  میزان  به  توجه  با 
بادامک را در جهت آوانس تزریق با اهرم 
افزایش  با  می چرخاند.  درجه  چند  خود 
دور و فشار، میزان آوانس بیشتر می شود.

پژوهش کنید

در خصوص نحوه عملکرد گاورنرهای خألیی در شرایط مختلف کاری موتور 
پژوهش کنید.

کوتاهی  لوله  آن  داخل  در  که  دارد  وجود  ونتوری  هوا،  مانیفولد  قسمت  در 
به صورت سه راهی نصب شده است، هوای تنفس موتور می تواند از داخل این 
به قسمت خألیی  انعطافی  قابل  لوله های  با  کوتاه  لوله  این  نماید.  عبور  لوله 
رگوالتور بسته می شود. در قسمت خألیی رگوالتور، یک دیافراگم چرمی، فنر، 
اهرم کنترل دور آرام، پیچ تنظیم دور آرام، اهرم خاموش و فنر تعادل قرار دارد. 

فنر در حالت عادی تمایل دارد شانه گاز را در حالت تمام گاز قرار می دهد.
روشن کردن موتور: 

راننده پدال گاز را تا انتها فشار داده، بنابراین مقدار خألیی در قسمت خألیی 
رگوالتور اندک می شود، در نتیجه فنر شانه گاز را در حالت فرستادن حداکثر 

سوخت هدایت می کند.

پژوهش کنید    1  
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دور آرام موتور:
 راننده پدال را رها می کند، دریچه گاز بسته شده، خأل آن افزایش می یابد، 
متراکم  رگوالتور  فنر  کرده،  تأثیر  دیافراگم  دیگر  طرف  به  جو  هوای  فشار 

می شود و شانه گاز را در حالت حداقل فرستادن سوخت هدایت می کند.
تمام بار موتور:

 در این حالت چون دور موتور زیاد نیست، خأل مؤثر در قسمت دیافراگم نیز 
را در حالت فرستادن حداکثر  نتیجه فنر شانه گاز  باال نمی رود و در  خیلی 

سوخت هدایت می کند.
کنترل دور: 

و سرعت عبور هوای مکیده شده  است  زیاد  موتور  این حالت چون دور  در 
به وسیله پیستون ها زیاد شده، افزایش خأل در رگوالتور تأثیر می نماید و شانه 

گاز را آن قدر عقب می کشد تا دور در حد الزم تنظیم گردد.

خودرو ها،  در  دوار  انژکتور  پمپ  سوخت رسانی  سیستم  کاربرد  خصوص  در 
پژوهش و جدول زیر را تکمیل نمایید.

شرکت سازنده پمپ انژکتور شرکت سازنده خودرونام خودروشماره
توزیع کننده

1Patrol ZD30NissanZexel

2RangerFordsiemens

3Terracan )NEW(HyundaiDelphi

4Landcruiser 100ToyotaBosch

پژوهش کنید 2
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 پمپ انژکتور تکی:
نمایش کلی پمپ انژکتور تکی
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با جست وجو در منابع کتابخانه  ای و اینترنت، در مورد انژکتور واحد )پمپ ـ 
انژکتور( با دو عملگر سلونوئیدی، پژوهش کنید؟

آمریکای شمالی معرفی  موتورهای دوگانه در سال 2007 در  اروپا  اتحادیه 
شدند. دو سلونوئید و دو دریچه کنترل دارند. دریچه تخلیه الکتریکی کنترل 
انژکتور محرک تک عمل می کند. شیر کنترل سوزن،  به همان شیوه  شده 
فشار  که  می دهد  اجازه  و  می شود  کنترل  دوم  الکتریکی  کویل  یک  توسط 
تزریق بسیار باالتر رفته، که سایز قطرات کوچک سوخت را کاهش می دهد 
این  ECM کنترل می شوند.  توسط  بهتر(. هر دو شیر  )اتمی سازی سوخت 
طول  در  تزریق(  )چند  چندگانه  تزریق  رویدادهای  برای  می تواند  سیستم 

رویداد تزریق استفاده شود.

پژوهش کنید    

 مراحل کاری یک نوع پمپ انژکتور:
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  سیستم ریل مشترک:
نمایش کلی سیستم ریل مشترک
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  حسگر مقدار فشار سوخت در تزریق ریل مشترک

 ،ECU با توجه به شکل نحوه عملکرد و ارتباط حسگر مقدار فشار سوخت با
را پژوهش کنید.

برگشتی  از سیگنال  استفاده  با   ECU پیزو می باشد که  نوع  از  این سنسور 
از این سنسور فشار داخل ریل را محاسبه می کند. مدار این سنسور دارای 
 ECU سه سیم است که شامل تغذیه 5 ولت، منفی و سیگنال برگشتی به
می باشد. به طور مثال در یک نوع سیستم بوش زمان موتور خاموش سیگنال 
برگشتی سنسور حدود 0/5V در زمان دور آرام حدود 1/3V و در زمان دور 

باال حدود 3/8V می باشد.

پژوهش  کنید
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 انژکتور
 پیزو الکتریک

 JAsQUEs و برادرش RIERRE CURIE پیزو چیست؟ در سال 1880 میالدی
پدیده پیزو   الکتریک را کشف کردند. آنها دریافتند که بعضی از کریستال ها مانند 
با  وجهی  شش  کریستال  با  اجسامی  هستند.  پیزو   الکتریک  تورمالین  و  کوارتز 

پایداری بسیار زیاد دارای خواص فیزیکی مخصوصی را پیزو الکتریک می نامند.

خاصیت تولید شارژ الکتریکی
اگر پیزو الکتریک در معرض نیروی مکانیکی واقع شود، یون های منفی و مثبت 
کریستال به طرف سطوح بیرونی کریستال حرکت کرده و اختالف پتانسیل بین دو 

سطح آن ایجاد شده و شارژ الکتریکی پدیدار می گردد.

تغییر شکل در پیزو الکتریک
 اگر ولتاژ الکتریکی به دو انتهای کریستال پیزو الکتریک وارد شود، یون های مثبت 
به طرف یون های منفی و یون های منفی به طرف یون های مثبت حرکت می کنند. 
ولتاژ در جهت مخالف  اعمال  اگر  است.  در کریستال  انقباض  این حرکت  نتیجه 

باشد، کریستال انبساط پیدا می کند.

کاربرد های دیگر سیستم های تزریق ریل مشترک برای موتور دیزل دوگانه سوز 
را پژوهش کنید.

با استفاده از سیستم کنترل الکترونیکی این امکان به وجود آمده که می توان 
هم زمان با هوای ورودی به سیلندر، گاز CNG را به اندازه و زمان مشخص 
در هوای ورودی تزریق نمود و بعد از تراکم و پاشش سوخت توسط انژکتور 

احتراق را به وجود آورد.

پژوهش کنید
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 طرز کار انژکتور پیزو الکتریک:

طرز کار انژکتور پیزو الکتریک

با جست وجو در منابع کتابخانه  ای و اینترنت، پژوهش کنید که چکه کردن 
سوخت پاش چه تأثیری بر عملکرد موتور دارد؟
1  احتراق نامناسب به علت پودر نشدن کامل
2  دود کردن خودرو به علت اختالط نامناسب

3  افت توان موتور

پژوهش کنید

در خصوص انواع نازل و انواع زاویه پاشش انژکتور ها پژوهش کنید.
انواع نازل:
1  زبانه دار

2  سوراخ دار
در مورد زاویه پاشش فرم قرارگیری انژکتور در محفظه احتراق، زاویه سوراخ ها، 
شکل پیستون، نوع محفظه احتراق )مستقیم و تقسیم شده( می تواند تأثیرگذار 

باشد.

پژوهش کنید
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 روش های عیب یابی سیستم و اجزای سوخت رسانی دیزل:

با جست وجو در منابع کتابخانه  ای و اینترنت، در خصوص سیستم سوخت رسانی 
و  پژوهش  می باشند،  انژکتور  انواع  از  کدام  هر  دارای  که  دیزل  خودروهای 

جدول زیر را تکمیل نمایید.

شرکت سازنده نام خودروشماره
خودرو

نوع سیستم
نوع انژکتور استفاده شده سوخت رسانی

پیزو الکتریکریل مشترکهیوندایسانتافه1

مکانیکیپمپ ردیفیایسوزوایسوزو2

3Actrosمکانیکیپمپ واحدبنز

4FH12الکترو مگنتیکانژکتور واحدولوو

پژوهش کنید2

با مراجعه به تعمیرکاران مجرب خودروی دیزل، نحوۀ تشخیص عیوب سیستم 
سوخت رسانی دیزل را از طریق صدا پژوهش کنید.

با مراجعه به تعمیرکاران مجرب خودروی دیزل، نحوۀ تشخیص عیوب سیستم 
سوخت رسانی دیزل را از طریق رنگ دودهای خروجی پژوهش کنید.

پژوهش کنید

پژوهش کنید

در مورد تمامی مقادیر مجاز استانداردهای آالیندگی خودروهای سواری دیزلی 
پژوهش کنید؟

COTHCNMHCNOxHC+NOxPMردیف

Euro 12/72 )3/16(0/97ـــ )0/18( 0/14)1/13(

Euro 21/00/70/08ـــ

Euro 30/640/500/560/05ــ

Euro 40/500/250/300/025ــ

Euro 50/5000/1800/2300/005ــ

Euro 6 )future(0/5000/0800/1700/005ــ

پژوهش کنید

g/km جدول استاندارد آالیندگی خودروهای سواری دیزلی برحسب


