
Liikkuviin työkoneisiin  26-54 kW / 35-73 hp @ 2200-2600 min⁻¹/rpm  EU Stage V / US EPA Tier 4 

 Uutta suunnittelua edustava 3 / 4 -sylinterinen  

LPG -kaasukäyttömoottori on kipinäsytytteinen ja  

vesijäähdytetty. 

 Vaativiin teollisuuden sovelluksiin tarkoitetun moottorimal-

lisarjan lujatekoinen rakenne perustuu onnistuneeseen 

TCD 2.9 -sarjaan. 

 Paras mahdollinen suorituskyky sekä alhaiset päästöt on 

saavutettu stoikiometrisellä palamisseoksella, täysin elekt-

ronisella LPG -kaasuannostelujärjestelmällä sekä naku-

tusantureilla. 

 Kolmitoimikatalysaattori mahdollistaa moottorin käytettä-

vyyden jopa erittäin matalien kuormitusjaksojen sovelluk-

sissa – ei erillisiä puhdistuskäyttöjaksoja. 

 Laitevalmistajan on nyt entistä helpompaa suunnitella ja 

rakentaa samaa laitetta joko kaasu- tai dieselkäyttöisenä, 

sillä kaasumoottoreiden ulkomitat, varusteet sekä liitettä-

vyys ovat yhtenevät dieselkäyttöisten sisarmallien TCD 

2.2 / 2.9 kanssa. 

 Moottorin huolto- ja käytönaikaisia kustannuksia pienentä-

vät jopa 1000 h öljynvaihtoväli sekä huoltovapaa venttiili-

koneisto. Apulaitekäyttöön on tarjolla pidemmän huoltovä-

lin moniurahihna. 

 Äärimmäisen kompakti moottorin muotoilu sekä asiakkaan 

tarpeisiin sovitettavat lisälaitevalinnat pienentävät asen-

nuskuluja sekä lisäävät moottorin mahdollisia sovelluskoh-

teita. 

 Moottorin voimantuotto voidaan hyödyntää 100 % joko 

vauhtipyörästä tai etupäästä, minkä lisäksi sivuvoi-

manulosotosta voidaan ottaa jopa 120 Nm esimerkiksi 

hydraulipumpulle. 

 Kompakti kolmitoimikatalysaattori. 

Puh: 010 286 8900 

deutz@gronblom.fi 

Mekaanikonkatu 6a 

00880 Helsinki 

Moottorityyppi     G 2.2 L3 G 2.9 L4 

Sylinterilukumäärä     3 4 

Poraus / Isku mm │ in 92 / 110 │ 3,6 / 4,3 92 / 110 │ 3,6 / 4,3 

Iskutilavuus l │ cu in 2,19 │ 133 2,92 │ 177 

Maksimikierrosnopeus min⁻¹ │ rpm 2200-2600 2200-2600 

Teho ISO 14396¹⁾ kW │ hp 42 │ 56 54,4 │ 73 

kierrosnopeudella min⁻¹ │ rpm 2600 2600 

Maksimi vääntö Nm │ lb/ft 163 │ 120 215 │ 159 

kierrosnopeudella min⁻¹ │ rpm 1400-1600 1400-1600 

Minimi tyhjäkäyntinopeus min⁻¹ │ rpm 900 900 

Paino DIN 70020 osa 7A³⁾ kg │ lb 200 │ 441 220 │ 485 

1) Teho ilmoitettu ilman puhaltimen ottotehon vähennystä 

2) Vakiomallisen paketin kuivapaino 



Puh: 010 286 8900 

deutz@gronblom.fi 

Mekaanikonkatu 6a 

00880 Helsinki 

       DVERT® EAT EAT 

Moottorityyppi     A B C  D L  katalysaattori 

G 2.2 * mm │in 617 │ 24,3 480 │ 18,9 711 │ 28  102 │ 4 400 │ 15,7   ■  

G 2.9 * mm │in 719 │ 28,3 480 │ 19,6 719 │ 28,3  130 │ 5,1 400 │ 15,7   ■  

 G 2.2  G 2.9 

■ Vakiona EU Stage V / US EPA Tier 4 

Huomio: Moottorimitat ja painot vaihtelevat toimituskokoonpanon mukaan. Halutessanne yksityiskohtai-
sempia tietoja ottakaa yhteys moottorimyyntiin. 

Tämän lomakkeen tiedot ovat informatiivisia eivätkä siten ole sitovia arvoja. 
Lopulliset tiedot tulevat aina tarjouksen yhteydessä. 


