Generator portabil de sudurã
ENERGY200 WM

Pentru mai multe detalii, vizitati website-ul nostru: www.sdg-shop.com
Prezentare:
Este dotat cu motor pe benzinã Subaru, cu un consum scãzut
de combustibil, nivel redus de zgomot si vibratii, emisii de noxe
reduse (conform cu normele EPA faza a II-a si CARB 3).

Avantaje:
Pot fi alimentate si echipamente electronice si electrocasnice.
Rezistenþã la suprasarcinã: alternatorul poate sã facã ffata si
la supracurenþi pe o singurã fazã.
Protecþie totalã împotriva scurtcircuitelor prin sigurante automate. Cadru
metalic de protecþie foarte rezistent, vopsit în câmp electrostatic.

Aplicatii:
Produce curent electric monofazat necesar în construcþii,
industrie, comerþ, agriculturã.
Îndeplineste funcþiile unui aparat de sudurã în C.A.
Reprezintã alternativa optimã în lipsa conectãrii la o reþea
de electrificare sau în lipsa unui aparat de sudurã cu electrod.
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Caracteristici:
COD
Putere generator
Curent alternator 230V
Factor putere cos 
Acuratete voltaj
Motor Subaru
Putere motor
Combustibil
Caracteristici motor
Tip ulei
Tip bujie
Capacitate cilindricã
Capacitate rezervor
Autonomie de funcþionare
Nivel zgomot
Consum la 75%
Curent sudurã
Curent de sudurã la 35%
Curent de sudurã la 60%
Tip electrod
Dimensiuni Lxlxh
Greutate
Protecþie

kVA
A

CP

cm³
l
h
dB
l/h
A
A
A
mm
mm
kg

231300200
7
28
0,8
±6%
EX 40
14
benzinã - 4 timpi
3.000 rot/min., rãcit cu aer
SAE 10W - 30, 20W, 30W
NGK BR6HS
404
7
3
80
2,2
60 - 200 (AC)
200
180
supertit Ø 5 mm
840 x 550 x 530
87
IP21

840 mm

550 mm
lucrez la ea

530 mm

530 mm

Legendã: W - generator de sudurã; M - monofazat.

Dotãri standard:
Prizã 230 V

Senzor
lipsã ulei

Starter
manual

Filtru
combustibil

Selector
curent sudare

Protecþie
termicã

Ne rezervãm dreptul modificãrii datelor tehnice fãrã a anunþa în prealabil. Ilustraþiile au caracter informativ. Rãspunderea materialã pentru greselile
de tipar este exclusã. Cititi toate instructiunile din Manualul de utilizare. Pentru detalii vã rugãm sã contactaþi reprezentantul de vânzãri.

