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Опис продукту

Генератор KD169 9kW / 230V
Функція змінної швидкості, що використовується на генераторі, забезпечує ряд переваг:
- збільшує ресурс агрегату за рахунок зменшення зносу двигуна,
- ефективно розпоряджається паливом та економічний в експлуатації,
- екологічно чистий

Технологія Smart Throttle (управління зміною швидкості).
На відміну від звичайних генераторів, які працюють з постійною швидкістю/об/хв, генератор KRAFT&DELE
оснащений мікропроцесором, керованим технологією Smart Throttle, яка регулює частоту обертання
двигуна, щоб точно відповідати навантаженню. Якщо генератор не живить кілька приладів, він працює на
меншій швидкості. Таким чином, генератор знижує витрату палива, продовжуючи термін служби двигуна і
збільшуючи інтервали між заправками паливного бака. При збільшенні навантаження генератор
автоматично збільшує швидкість і частоту обертання, адаптуючись до потреби в енергії.

Генератор KD169 Kraft&Dele має мідний статор!
Мідна обмотка не потребує додаткового захисту, так як ризик виходу з ладу через використання неякісних
конструкційних матеріалів низький. Він дуже добре проводить струм і тепло, тому його часто
використовують в електротехніці. Не окислюється і витримує екстремальні погодні умови.
Міцно сконструйована обмотка з хорошого матеріалу - гарантія безвідмовної роботи!
Високоякісні генератори KRAFT&DELE ідеально підходять для аварійного електропостачання:
- будинок, офіс, транспортний засіб,
- в будинках на колесах, вантажних автомобілях, тракторах, легкових автомобілях,



- кемпінги
- катери, яхти,
- промислове оснащення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

● Напруга: 220В/50Гц
● Двигун: 4-тактний з повітряним охолодженням
● Стабілізатор напруги: Автоматичний стабілізатор напруги AVR
● Кількість розеток: 220В
● Потужність двигуна: 9,0 кВт / 9000 Вт
● Ємність: 668 куб.см
● Мідний генератор: так
● Система запалювання: безпосереднє впорскування
● Безперервна потужність генератора: 9000 Вт
● Номінальний змінний струм: 8,5 кВт
● Живлення: дизельне
● Стабілізатор напруги: Так
● Запуск: ручний + електричний
● Безперервна робота макс: 5 год
● Вольтметр: так
● Індикатор рівня палива: так
● Стабілізатор напруги: Так
● Амортизатор встановлений: так
● Ємність для нафти: 2,1л
● Ємність бака: 13,5л
● Рівень експлуатаційного шуму: 90 дБ
● Вага: 135 кг
● Вага в упаковці: 145 кг
● Розмір: 75 х 53 х 72 см


