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٭ عمود اإلزاحة: التصميم 
الجديد لعمود ناقل الحركة 

يعمل على تقليل طور 
المحرك، ما أدى إلى تقليل 
اهتزاز الماكينة بشكل كبير 

كما يعمل على ضبط مركز ثقل 
المحرك.

٭ تخفيض الجير على 
مرحلتين: يساعد هذا النظام 

على زيادة عزم المحرك 
وزيادة التسارع في السرعات 

العالية.

٭ حرق الوقود القليل: 
هو نظام سوزوكي لضبط 

خليط الوقود في السرعات 
والمسافات الطويلة، ما يؤدي 

إلى استهالك أفضل للوقود 
وتقليل نسبة التلوث الصادرة 

عن االحتراق.

٭ توقيت الصمامات المتغير: 
هو نظام توقيت فتح الصبابات 

المتغير وهو يساعد على اعطاء 
اقصى قوة للمحرك.

٭ مدخل هواء مزدوج مع مرشحات للماء: ويساعد هذا التصميم الجديد على دخول الهواء إلى المحرك مع تقليل رذاذ الماء، ما يؤدي إلى تحسين 
قوة المحرك وعدم حدوث صدأ ألجزاء المحرك من الداخل.

٭ نسبة ضبط المحرك: تم تصميم المحرك ذات نسبة انضغاط عالية لكي تعمل على إخراج طاقة عالية وأداء أفضل 12:1

GEKI مواصفات المحرك
٭ نظام الدفع مزدوج المراوح: 

التصميم الجديد للمروحتين 
أدى إلى سرعة أفضل ودفع 

أقوى وثبات أعلى.

٭ حاقن مزدوج للوقود: 
التصميم الجديد لبخاخات 

المحرك ذات العشر فتحات 
مع وضع بخاخين لكل سلندر 

أدى إلى كفاءة في حرق 
مخلوط الوقود، ما يؤدي إلى 

زيادة قوة المحرك.

٭ نظام سحب الهواء المباشر: 
تم اعتماد تصميم جديد 

لغطاء المحرك لكي يساعد 
على سرعة دخول الهواء 

إلى المحرك مباشرة، وهو 
ما يساعد على تحسين قوة 

المحرك.

٭ مدخل تبريد الماء المزدوج: 
التصميم الجديد لفتحات 

دخول المياه يؤدي إلى تبريد 
أفضل للمحرك وتقليل مقاومة 

انسياب المياه.

حشد كبير من املهتمني باحملركات البحرية

صورة جماعية لفريق عمل »مصطفى كرم« يتوسطهم محمد كرم

مصطفى كرم استعرضت باقة من محركاتها خارج املعرض

مجموعة من محركات سوزوكي مارين

احملرك اجلديدجانب من احلضور خالل متابعة العرض التعريفي                        )متني غوزال(

األكثر تطوراً ضمن عائلة محركات سوزوكي مارين

»مصطفى كرم« تكشف النقاب عن محرك GEKI »عابر البحار« اجلديد
كرم وأوالده شــرحا ســريعا 
سلط من خالله الضوء على 

مزايا احملرك اجلديد.
والذي يعد ثورة في عالم 
احملــركات البحرية اخلارجة 
واالحدث على االطالق، حيث 
 GEKI قــال األحمــد: محــرك
عابــر البحــار يحتــوي على 
العديد من املزايا واملواصفات 
والتــي مت اســتخدامها ألول 
مرة، ويتميــز بالتكنولوجيا 
املتطــورة والدقيقة في عالم 
احملــركات اخلارجية رباعية 
االشواط، وهو احملرك الوحيد 
سداسي االســطوانات بسعة 
4.4 ليترات والقادر على توليد 
قوة 350 حصانـا فعليا بدون 
اي اضافات تقنية النتاج القوة 
الزائدة كالتوربو والســوبر 

تشارجر.
وأضاف األحمد: انها املرة 
األولــى التــي يتم اســتخدام 
املراوح املزدوجة ذات الدوران 
العكسي في صناعة احملركات 
البحريــة اخلارجــة، وهــو 
مــا يتيح للمحــرك االنطالق 
بثبات اكثر وعزم اقوى، هذا 
باالضافة الــى حاقن الوقود 

املزدوج الذي يعمل على رفع 
كفاءة حــرق مخلوط الوقود 
والذي يؤدي بدوره إلى زيادة 
بقوة احملرك وتقليل نســبة 
اما نسبة  الوقود،  اســتهالك 
ضبط احملرك فلقد مت تصميم 
احملرك بنسبة انضغاط عالية 
لكــي تعمل على اخراج طاقة 

عالية وأداء افضل.
وتابــع األحمــد قائال: هذا 
احملــرك ذو احلجــم املدمــج 
والــوزن اخلفيــف يتمتــع 
باستهالك أقل للوقود بفضل 
نظام »Lean Burn«، وبالتالي 
هو أكثر صداقة للبيئة بأقل 

االنبعاثات. 
الشــركة  وتؤكــد  هــذا، 
عزمهــا على املضــي قدما في 
تعزيز األهميــة التي توليها 
شركة مصطفى كرم وأوالده 
علــى صعيد خدمــات ما بعد 
البيــع، والصيانــة التي تتم 
على أيدي طاقــم من الفنيني 
البارعني، وطرحها املســتمر 
ألحدث املعدات والتجهيزات 
التي تعتمد آخر مســتجدات 
التكنولوجيا وتطبيقاتها، ما 
من شأنه ضمان راحة البال. 

GEKI احملرك 
الوحيد سداسي 

األسطوانات بسعة 
4.4 ليترات

والقادر على توليد 
قوة 350 حصانًا 

فعلياً

في أمســية مستوحاة من 
املوروث البحري الذي تتميز 
بــه الكويــت، أقامت شــركة 
مصطفى كرم واوالده وكالء 
محركات ســوزوكي البحرية 
حفال خاصا كشفت فيه النقاب 
عن محرك GEKI »عابر البحار« 
DF350A األكثر تطورا ضمن 
عائلــة محــركات ســوزوكي 
مارين، وذلك بحضور العديد 
مــن وكالء وموزعي القوارب 
واليخــوت احمللية ومرتادي 
البحــر واملهتمــني بالشــأن 
البحــري إلى جانــب ممثلي 

الصحافة احمللية.
ويأتي هذا الطرح في سياق 
حــرص الشــركة على إطالق 
أحــدث احملــركات البحريــة 
وأكثرهــا ابتــكارا وقوة، مما 
يعــزز من ريــادة محــركات 
البحرية ومكانتها  سوزوكي 
املميزة لدى العمالء، ويسهم 
في كســب املزيد مــن ثقتهم 

واحترامهم. 
وخالل املؤمتر الصحافي 
قــدم فهــد األحمــد مســؤول 
مبيعات محركات ســوزوكي 
البحرية لدى شركة مصطفى 

فهد األحمد وم. وجيه عزت خالل املؤمتر الصحفي


