
ІНВЕРТОРНІ 
ГЕНЕРАТОРИ



Інверторні генератори

Компактний розмір та невелика вага інверторних 
генераторів K&S Basic TM робить їх дуже зручним у 
використанні. Їх можна легко перемістити з місця на 
місце, що істотно розширює поле застосування та-
ких пристроїв. Це прості у користуванні генератори 
і незамінні помічники у походах та на пікніках.

КОМПАКТНІ РОЗМІРИ
Зручна ергономічна панель дозволяє з легкістю ке-
рувати всім агрегатом і не потребує додаткових на-
вичок. Панель оснащена індикаторами контролю 
рівня оливи та перенавантаження, а також переми-
качем режиму економії палива ECONOMY MODE, що 
зменшує витрати палива до 50% при малих наван-
таженнях завдяки зниженню обертів двигуна.

ЕРГОНОМІЧНА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Вбудований електронний блок з мікропроцесор-
ним управлінням контролює роботу генератора, 
забезпечує частоту 50 Гц і напругу 230В для надій-
ної роботи чутливої і високоточної електроніки, 
комп’ютерів, електронних вимірювальних прила-
дів, медичного обладнання, опалювальних котлів, 
електроінструментів тощо.

Фірмовий надійний двигун K&S відрізняється під-
вищеною зносостійкістю, тривалою і стабільною 
роботою, та відповідає всім європейським стандар-
там якості, в тому числі EURO V. Кожний двигун та 
кожний генератор мають свої індивідуальні серійні 
номери, що дозволяє нам контролювати якість ви-
робництва та сервісного обслуговування.

НАДІЙНИЙ ДВИГУНПРАВИЛЬНА СИНУСОЇДА
5EURO

Група компаній DIMAX презентує нову лінійку бензинових генераторів інверторного типу 
TM «K&S BASIC». Ключова особливість даних моделей в тому, що вони виробляють електрич-
ний струм з чистою синусоїдою. Вбудований електронний блок з мікропроцесорним управлінням 
контролює роботу генератора, забезпечує максимально стабільну частоту 50 Гц і підтримує 230В, 
що найкраще підходить для чутливої і високоточної електроніки, електронних вимірювальних 
приладів, медичного і аудіо обладнання, опалювальних котлів і т.д.

Побутові генератори від TM «K&S BASIC» забезпечені міжнародною гарантією та відповідають 
европейським стандартам якості, що підтверджено сертифікатами, саме тому ця техніка користу-
ється значним попитом більш ніж в 15 країнах світу.



KSB 21i
Інверторні генератори

Потужність генератора 1.8/2.0 кВт

Правильна синусоїда

Двигун EURO V

Напруга 230 В

НОВИНКА

Модель KSB 21i
230V | 50Hz

Потужність максимальна, кВт 2.0
Потужність номінальна, кВт 1.8
Сила струму макс., А 8.7
Розетки 2*16А
Ємність паливного баку, л 10
Рівень шуму, Lpa (7m)/Lwa, dB 70/95
Вихід 12В, A -
Модель двигуна KSB 130i
Тип двигуна бензиновий, 4-тактний
Потужність двигуна, к.с. 3.2
Об’єм масляного картера, л 0.4
Об’єм двигуна, см3 119
Тип запуску ручний
Клас захисту IP23M
Габарити (ДхШхВ), мм 455*385*435
Вага, кг 21

Інверторний генератор KSB 21i від торгової марки «K&S Basic» — це зручне портативне дже-
рело електроенергії. Подвійне перетворення електроенергії забезпечує максимальну стабільну 
частоту 50 Гц та напругу 230 В, що ідеально підходить для надійної роботи чутливої   та точної 
електроніки, комп’ютерів, електронних вимірювальних приладів, медичного обладнання, котлів, 
електроінструментів тощо. 

Мала вага та компактний розмір роблять цю модель зручною для використання під час відпо-
чинку на природі, кемпінгу, на рибалці та в поході.

5EURO



KSB 35i
Інверторні генератори

Потужність генератора 3.2/3.5 кВт

Правильна синусоїда

Двигун EURO V

Напруга 230 В

НОВИНКА

Модель KSB 35i
230V | 50Hz

Потужність максимальна, кВт 3.5
Потужність номінальна, кВт 3.2
Сила струму макс., А 15.22
Розетки 2*16А
Ємність паливного баку, л 13
Рівень шуму, Lpa (7m)/Lwa, dB 71/96
Вихід 12В, A 12В/8,3
Модель двигуна KSB 240i
Тип двигуна бензиновий, 4-тактний
Потужність двигуна, к.с. 7.0
Об’єм масляного картера, л 0.6
Об’єм двигуна, см3 212
Тип запуску ручний
Клас захисту IP23M
Габарити (ДхШхВ), мм 520*440*470
Вага, кг 34

Інверторний генератор KSB 35i від торгової марки «K&S Basic» — це зручне портативне джерело 
електроенергії. Подвійне перетворення електроенергії забезпечує максимальну стабільну частоту 
50 Гц та напругу 230 В, що ідеально підходить для надійної роботи чутливої   та точної електроніки, 
комп’ютерів, електронних вимірювальних приладів, медичного обладнання, котлів, електроінстру-
ментів тощо.

Компактність та невелика вага роблять його зручним у використанні та зберіганні. Генератор 
KSB 35i легко можна перемещати, завдяки чому поле використання значно розширюється. Ви змо-
жете використовувати чутливі електроприлади в місцях, де немає центрального електропостачання.

5EURO



KSB 31iE S
Інверторні генератори

Потужність генератора 3.0/3.1 кВт

Правильна синусоїда

Двигун EURO V

Низький рівень шуму

Напруга 230 В

НОВИНКА

Модель KSB 31iE S
230V | 50Hz

Потужність максимальна, кВт 3.1
Потужність номінальна, кВт 3
Сила струму макс., А 13.4
Розетки 2*16А
Ємність паливного баку, л 6
Рівень шуму, Lpa (7m)/Lwa, dB 69/96
Вихід 12В, A 12В/8,3A
Модель двигуна KSB 170i
Тип двигуна бензиновий, 4-тактний
Потужність двигуна, к.с. 4.8
Об’єм масляного картера, л 0.6
Об’єм двигуна, см3 149,8
Тип запуску ручний / електро
Клас захисту IP23M
Габарити (ДхШхВ), мм 585*350*490
Вага, кг 30

Інверторний генератор KSB 31iE S від торгової марки «K&S Basic» у шумозахисному корпусі за-
безпечує мінімальний рівень шуму, комфортне використання і зручне транспортування. Оснаще-
ний транспортувальним візком для легкого переміщення та опорними ніжками.

Завдяки спеціальному шумопоглинаючому кожуху, що забезпечує мінімальний рівень шуму 
69 дБ, робота пристрою буде максимально комфортною та не доставить незручностей користувачам.

5EURO


