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Link do produktu: https://pajm.pl/kde16ea3-agregat-pradotworczy-trojfazowy-diesel-135kva15kva-2050-km-z-km376ag-kiporkde-16e-a3-p-9848.html

KDE16EA3 Agregat
prądotwórczy trójfazowy
DIESEL 13.5.kVA/15kVA
20.50 km ( z KM376AG)
KIPOR KDE 16E A3
Cena brutto

19 162,00 zł

Cena netto

15 578,86 zł

Dostępność

Na zamówienie, objaśnienie w zakładce
dostępność i czas wysyłki

Czas wysyłki

Od 2h roboczych dla produktów z
dostępnością w naszym magazynie, dla
produktów na zamówienie na zapytanie

Numer katalogowy

KDE16EA3

Kod producenta

KDE16EA3

Producent

Kipor

Opis produktu
PRZEDMIOTEM OFERTY JEST AGREGAT W TYTULE OFERTY
KTÓREGO PRODUCENTEM JEST FIRMA:

Dane techniczne:
PARAMETRY AGREGATU
Częstotliwość 50Hz
Moc nominalna 3~ 13.5.kVA/10.8kW
Moc maksymalna 3~ 15kVA/12kW
Moc nominalna 1~ 4.5kVA/3.6kW
Moc maksymalna 1~ 5kVA/4kW
Napięcie 230V/400V
Prąd nominalny 19.5A
Obroty 3000rpm
Wyjście DC Licznik motogodzin Tak
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Bezpiecznik na panelu sterowania PARAMETRY PRĄDNICY
Model prądnicy KPANF3-15
Typ prądnicy Synchroniczna
Ilość pól prądnicy 2
Ilość faz Trójfazowy
System kontroli Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR)
Współczynnik mocy 0.8cosΦ
Klasa izolacji F
PARAMETRY SILNIKA
Model silnika KM376AG
Typ silnika Trzycylindrowy, 4-suwowy, rzędowy, z komorą wirową
Średnica x skok cylindra 76x77mm
Pojemność silnika 1048cm3
Kompresja 21.5:1
Moc nominalna silnika 15.3kW
UKŁAD CHŁODZENIA
Rodzaj chłodzenia Ciecz
Pojemność układu 7L
OLEJ
Smarowanie Ciśnieniowe
Rodzaj oleju SAE10W-30, SAE15W-40
Pojemność zbiornika oleju 4.8L
Czujnik oleju Tak
Zużycie oleju 0.03L/h
SYSTEM ZAPŁONU
Rozruch Elektryczny
Moc rozrusznika 12V, 1.4kW
Maksymalny prąd ładowania akumulatora 12V, 25A
Pojemność akumulatora 12V, 65Ah
PALIWO
Rodzaj paliwa ON-Diesel
Maksymalne zużycie paliwa ≤4.2L/h
Pojemność zbiornika paliwa 38L
Czas pracy na pełnym zbiorniku 9h
PARAMETRY TECHNICZNE
Struktura Niezabudowany
Wymiary 1200x660x770mm
Waga ≤300kg
Gwarancja:
Zakup konsumencki - 2 lata
Zakup komercyjny - 1 lata
Na podstawie wystawionego dokumentu sprzedaży
( Informujemy, że ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów przez producentów, przedstawione w ofercie zdjęcia mogą
się nieznacznie różnić od dostarczonego produktu )
Szukasz części lub akcesoriów do tego produktu?, sprawdź zakładkę Linki na karcie produktu, umieściliśmy w
niej link do schematu serwisowego. Jeśli nie ma tej zakładki, lub nie ma tej części lub akcesoriów na naszej
stronie patrz poniżej.

Jeśli szukasz akcesoriów lub części do Twojego produktu, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam
zapytanie na sklep@pajm.pl podając nam numer katalogowy artykułu którego poszukujesz, jeśli nie znasz
numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego przedmiotu chcesz to
zastosować.
W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu
nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z
nami.
Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.
Kupuj więcej płać mniej !!!
Szanowny Kliencie oferujemy Ci tego produktu z dodatkowym rabatem w zależności od ilości zakupionych produktów.
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Jeśli chcesz sprawdzić jaki rabat uzyskasz w zależności od ilości zakupionych produktów sprawdź na karcie produktu.
Pod przyciskiem dodaj do koszyka, jest przycisk zobacz szczegóły kliknij w niego zobaczysz wielkości rabatu zależne od
ilości zakupionego produktu.
Możesz również sprawdzić to w Twoim koszyku zakupów, po zwiększaniu ilości będzie zwiększał się Twój rabat.
Oferta Kupuj więcej płać mniej, nie dotyczy klientów hurtowych, rabaty za zwiększenie ilości nie będą dla Was uwzględnianie.
PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia
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