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Link do produktu: https://pajm.pl/ec3600-agregat-pradotworczy-honda-z-gx270-230v-3-6-kw-gratis-ec-3600-5-lat-gwarancjip-961.html

EC3600 Agregat
prądotwórczy HONDA z
GX270 230V 3,6 kW
+GRATIS* EC 3600 5 lat
gwarancji
Cena brutto

4 799,00 zł

Cena netto

3 901,63 zł

Cena poprzednia

4 999,00 zł

Dostępność

W naszym magazynie mała ilość

Czas wysyłki

Od 2h roboczych dla produktów z
dostępnością w naszym magazynie,
produkty na zamówienie, termin wysyłki na
zapytanie.

Numer katalogowy

EC3600GV

Kod producenta

EC3600GV

Producent

Honda

Opis produktu
Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda model EC3600 cechują: solidne wykonanie i optymalna moc, umożliwiająca
zasilanie elektronarzędzi spotykanych na placach budowy, używanych przez majsterkowiczów. W agregacie zastosowano
m.in.: v-amortyzatory - chroniące układ silnika i prądnicy przed zerwaniem w czasie transportu, czy użytkowania w trudnych
warunkach.
Komfort i bezpieczeństwo codziennej eksploatacji gwarantują: dodatkowa osłona tłumika, przeciążeniowy wyłącznik termiczny
prądnicy. W opcji* dostępne są: licznik motogodzin oraz zestaw transportowy. Dokładne informacje dotyczące parametrów
technicznych oraz zasady prawidłowej eksploatacji znajdują się w instrukcji obsługi.
Agregaty jednofazowe umożliwiają zasilanie najpopularniejszych odbiorników na napięcie 230 V. Do zasilania odbiorników
czułych na jakość prądu zasilania np. telewizorów LCD, laptopów, wzmacniaczy itp. dedykowane są agregaty wyposażone w
stabilizację napięcia (inwerter, cyklokonwerter lub AVR). Wersje agregatów bez stabilizacji napięcia, zasilają najczęściej
elektronarzędzia oraz odbiorniki nie wymagające wysokiej jakości napięcia zasilania.
Przed podłączeniem odbiornika bezwzględnie sprawdź jego prąd rozruchowy!
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Dane techniczne : Model
Moc max.
Moc nom.
Gniazda AC
Stabilizacja napięcia
Prąd znamionowy [A] 230 / 400V
Gniazda DC
LWA /Stopień ochrony
Rodzaj silnika
Moc max. (norma SAE J1349)
Moc max. (stara norma)
Rozruch-ręczny/elektryczny
Długość (złożone rączki)
Szerokość
Wysokość (z kółkami)
Masa sucha
Zbiornik paliwa
Czas pracy
Wyposażenie standardowe

Dodatkowe opcje
Chcesz wiedzieć jak dobrać agregat zapraszamy do naszego poradnika:
PORADNIK

EC3600 3,6kW 58kg 97dB(A)
3,6 kW
3,4 kW
2 x 230 V 16 A
Kondensator
15,0 / brak
97dB(A) / IP23
GX270
8,0 KM
9,0 KM
ręczny
800 mm
550 mm
540 mm
58 kg
5,3 l
3h
Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i
olejowe silnika. Dodatkowa osłona tłumika, vamortyzatory.
Licznik motogodzin, zestaw transportowy.

W skład dostawy wchodzą:
- Agregat
Ze względu na systematyczne udoskonalanie wyrobów przez koncern HONDA, informujemy że przedstawione w
ofercie zdjęcia, mogą nieznaczenie odbiegać od stanu faktycznego produktu
- Podbita karta gwarancyjna z polskiej dystrybucji
- Instrukcja obsługi po polsku
* GRATIS Olej w ilości koniecznej do zalania suchej komory silnika
Dla instytucji budżetowych;
Prosimy o złożenie zamówienia i/lub dodatkowo przesłanie zamówienia na druku firmowym, lub naszym druku (pobierz
wybrany druk) Druk dla instytucji , lub dla Straży Pożarnych ze stawką VAT 8% Druk dla straży na nasz adres
sklep@pajm.pl, z adresu e-mailowego instytucji budżetowej na którą ma być wystawiona faktura.
Po jego zaakceptowaniu wyślemy zamawiany towar z uzgodnionym odroczonym terminem płatności.
UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz widzieć więcej kliknij w nasze logo:
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GWARANCJA:
Prądnica:
- Zakup konsumencki do 5 lat
- Zakup na firmę do 2 lat

Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)

Silnik:
- Zakup konsumencki do 3 lat
- Zakup na firmę do 3 lat
Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku ( Kliknij w logo 3 year warranty)

UWAŻAJ NA PODRÓBKI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:

NIE RYZYKUJ KUPUJ U NAS, JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM I SERWISEM U NAS MASZ PEWNOŚĆ

KUPUJ OD NAJLEPSZYCH

KUPUJESZ OD AUTORYZOWANEGO DEALERA FIRMY HONDA :

PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji
Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy
do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online
producenta.
03_2019_Warunki_gwarancji_Honda_Aries_Daishin_Matsusaka.pdf
07 01 2019 Cennik odśnieżarek Honda
07 11 2018 Cennik silniki spalinowe Honda
07_12_2018_Cennik kosiarki_Honda
2019_Cennik_Honda_Miimo
2019_Cennik_Agregaty_Honda

wygenerowano ze sklepu internetowego www.pajm.pl

28_01_2019_Cennik_osprzętu_do_ciagnikow_jednoosiowych_Honda
31_10_2018_Cennik_motopompy_Honda_Daishin_Matsusaka
Folder_silniki_spalinowe_Honda.pdf
2016_Katalog_Honda
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