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 نمایندگان محترم

 با سالم

های ادواری، کارشناس فنی نسبت  سرویسهای این شرکت برای سرویس اولیه و احتراماً دستور فرمایید در صورت مراجعه کامیون

 به استفاده صحیح و بجا از کلید سه حالته مصرف سوخت اقدام نماید. کردن مشتری آگاهبه 

  

 کلید سه حالته مصرف سوخت)ورژن قدیمی( کلید سه حالته مصرف سوخت)ورژن جدید(

 

 و مصرف سوخت موتور  توانکلید سه حالته برای تغییر 

 ، در صورت بارگذاری کامل حتماًدنمای برای جابجایی بار با نهایت ظرفیت عمل می حداکثر توان موتور ر کاملبادر وضعیت  بارکامل:

 شود، در غیر این صورت موتور توان الزم برای به حرکت در آمدن را نخواهد داشت. قرار داده سوخت در این وضعیت فکلید مصر

باشد، در این  می ()حدوداً نصف بار ماکزیمماز حداکثر بار مجاز  شود که بارگذاری کمتر از این وضعیت زمانی استفاده می نیمه بار:

 بهتر است از این وضعیت استفاده شود. ،تر هبهین و توان حالت برای مصرف سوخت

است. در صورت عدم استفاده از این کلید  نشده شود که هیچ باری روی کامیون قرار داده از این وضعیت زمانی استفاده میبدون بار: 

 .امیون مصرف بیش از استاندارد خوادداشتدر وضعیت بدون بار مصرف سوخت بهینه نخواهد بود و ک

ه شده که هر سه نشان داد با سه رنگ مجزا (محور افقی )دور موتور بر حسب  (عمودیمحور ) خروجی موتور گشتاوردار نمو زیر در

 .میکند هسحالت را باهم مقای
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 اطالعات تکمیل کننده

 محل قرار گیری رله کلید مصرف سوخت:

3های یورو کامیون -1  

 است.)مطابق شکل( بر روی جعبه فیوز نصب شده  65 01 590 520با شماره فنی  ، رله کلید مصرف سوخت3های یورو در کامیون

 

3رله کلید مصرف سوخت یورو  

4های یورو کامیون -0  

ای که در محل  یوز قرار دارد و رلهدر پشت جعبه ف 65 01 590 520با شماره فنی   رله کلید مصرف سوخت 4های یورو در کامیون

و ارتباطی با رله مصرف  باشد مربوط به گرمکن سیستم ادبلو می ،نصب شده است 3های یورو در کامیون سوخت رله کلید مصرف

 .ندارد سوخت
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است. ، کلید مصرف سوخت نصب نشده4های یورو در برخی تیپ توجه:  

 

4رله کلید مصرف سوخت یورو  

4و یورو 3یورو نقشه رله کلید مصرف سوخت  

 

3نقشه رله و کلید مصرف سوخت یورو  
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 ECUنقشه کلید مصرف سوخت و ارتباط آن با 

 

 

 
 با تشکر

 واحد خدمات پس از فروش

 مسعود بشارت


