Dane aktualne na dzień: 28-06-2022 01:18

Link do produktu: https://www.sprawdzonenarzedzia.pl/ks-agregat-pradotworczy-ks-3000e-3kw-7km-p-73.html

K&S Agregat prądotwórczy KS 3000E
3kW 7KM
Cena brutto

2 415,00 zł

Cena netto

1 963,41 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

KS 3000E

Kod EAN

4260405361090

Opis produktu
Agregat prądotwórczy Könner&Söhnen KS 3000E 3kW, 7KM
Charakterystyka produktu:
Wygodny, ergonomiczny panel sterowania z elektrostarterem który łatwo uruchamia generator, pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie
wymaga dodatkowych umiejętności.
Nowoczesny, inteligentny LCD monitor zawsze podpowie ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i wydawane napięcie. Informacja na wyświetlaczu
pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego
eksploatacji.
Agregat prądotwórczy niemieckiej marki Konner & Sohnen ze wzmocnioną ramą ze stali 28 mm.
Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem.
System profilaktyki przeciwdziałającej niskiemu poziomu oleju.
System antywibracyjny, niski poziom hałasu oraz łatwość w uruchamianiu to główne zalety silników Konner & Sohnen.
alternator z szczotkami węglowymi i 100% uzwojenia miedziane. Tylko miedziane uzwojenie wytrzymuje maksymalne obciążenie bez żadnych uszkodzeń, co
gwarantuje długoterminową niezawodną pracę agregatu prądotwórczego.
Automatyczny regulator napięcia (AVR)
Silnik benzynowy górnozaworowy OHV odporny na zużycie i oszczędny.
Duża pojemność zbiornika z wbudowanym wskaźnikiem poziomu.
Zbiornik paliwa ze stali szlachetnej gwarantują dłuzszą żywotność urządzenia.
Wskaźnik poziomu paliwa na zbiorniku zapewnia wygodę w obsłudze.
Agregat idealnie sprawdza się na działkach, podczas budowy, remontu remontu, a także podczas awarii sieci elektrycznej.

Dane techniczne:
Moc maksymalna: 3 kW
Moc nominalna: 2,6 kW
Prąd znamionowy: 10,8 A
Napięcie: 230V / 12V 1-fazowy
Częstotliwość: 50 Hz
Stabilizacja napięcia (AVR): TAK
Rodzaj uzwojenia: miedziany
Uruchomienie: ręczne/elektro
Wyłącznik termiczny: TAK
Wyłącznik przy braku oleju: TAK
Bezpiecznik na panelu sterowania: TAK
Wyposażenie: 2 x gniazda 230v/16A;1 x 12V DC
Wskaźnik poziomu paliwa: TAK
Silnik: benzynowy 4-suwowy OHV
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Moc silnika: 7 KM
Pojemność silnika: 208 cm³
Olej silnikowy: SAE 10W-30
Pojemność miski oleju: 0,6 l
Chłodzenie: powietrze
Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
Model silnika: KS 210
Pojemność zbiornika paliwa: 15 l
Zużycie paliwa przy 50%: 1,0 l/h
Czas pracy bez tankowania przy 50%: 15 godzin
Poziom hałasu (przy 7 m): 69 db
Wymiary dł. x szer. x wys.: 580x430x440 mm
Waga: 46,1 kg

Gwarancja
Produkty marki K&S są objęte gwarancją na okres :

12 miesięcy, w przypadku zastosowania zawodowego (Faktura VAT)
24 miesiące, w przypadku zastosowania konsumenckiego (paragon)

Gwarancja na skutek zaistnienia ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania
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