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Svařovací agregáty KAMA CZECH® - nabídka a technická specifikace

Typ KDE6500EW KDE6500TW

Rozměry (mm) 720x480x645 930x515x755

102 180

Pomocný výstup 230V - 50 Hz - 2,8-3 kW 230V - 50 Hz - 2,8-3 kW

2p 2p

ano ano

Regulace napětí AVR AVR

Hlídač oleje ano ano

Podvozek ano ano

Ukazatel paliva ano ano

Obsah palivové nádrže (L) 15 16

Spotřeba (l/hod) 75% 1,2 1,2

Mazání olej

Obsah mazac. oleje (L) 1,65 1,65

Startování el. start el. start

50-180 plynule nastavitelný,

180A při zátěži 35%, 160A při zátěži 40%

50-180 plynule nastavitelný,

180A při zátěži 35%,160A při zátěži 40%

Svařovací napětí (V) -naprázdno/pracovní 55-65 55-65 

Maximální průměr elektrody (mm) 4 4

Hlučnost (dB(A)) 79 70-74

KM186FAG, diesel, přímovstřik, vzduch KM186FAG, diesel, přímovstřik, vzduch

418 418

Výkon max. (HP) 9,1 9,1

Cena (Kč bez DPH, EXW) 45 795,- Kč 57 155,- Kč

Ceny jsou uváděné bez DPH v paritě EXW OTS - Provodov                                                                                                                               Ceny (informativní) od roku 2008

Profesionální zdrojová ústrojí vyráběná pro dlouhou životnost pod certifikací ISO 9001 a ISO 14001 jsou testována v EU (CE) i v ČR. 

Na všechny typy elektrocentrál značky KAMA CZECH
®
 je zajištěn servis včetně dodávek náhradních dílů. Záruka 24 měsíců.

U většiny typů standardně dodávaná velká nádrž ve vybavení agregátů Vám umožní provoz v rozmezí 8-15 hodin bez nutnosti doplňování paliva.

Regulace napětí AVR ochrání Vaše elektronické spotřebiče před poškozením - z elektrocentrály můžete bez rizika napájet přímo jak běžné spotřebiče, tak i citlivé

elektronické spotřebiče, jako je vrtačka s regulací, UPS, domácí spotřebiče....

Pomocný ss výstup můžete použít např. jako nabíječku olověných automobilových akumulátorů.

Hlídač oleje v případě úniku oleje z klikové skříně zastaví motor a tím zabrání jeho zadření.

Alternátor - krytí IP 23

Obsah (ccm)

Svařovací proud (A)

Typ motoru

Nafta

SAE10W40

Celková váha (kg)

Palivo

Jistič

Voltmetr


