
GENERATORY INWERTOROWE OD
 TM KÖNNER & SÖHNEN

TRADYCYJNA NIEMIECKA JAKOŚĆ JEST DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH!

www.ks-power.pl

KS 8100iE ATSR
Moc maks. / znamionowa – 8,0 / 7,2 kW
Częstotliwość / Napięcie – 50 Hz / 230 V

Rodzaj paliwa – benzyna
Uruchomienie - elektryczne

Gniazda - 1x16A, 1x32A
Podłączenie ATS

Waga netto – 68 kg

KS 4100iEG
Moc maksymalna / nominalna – 4,0/3,6* kW
Częstotliwość / Napięcie – 50 Hz / 230 V
Rodzaj paliwa – gaz / benzyna
Uruchomienie - Ręczne/elektryczne 
Gniazda – 2x16A
Możliwość równoległego 
podłączenia generatorów
Waga netto – 38 kg

Nowe modele generatorów inwerterowych posiadają unikalną funkcjonalność: możliwość pracy zarówno na 
benzynie jak i na gazie LPG oraz możliwość podłączenia zewnętrznej jednostki automatycznego załączania rezer-
wy (ATS). Generatory inwerterowe niemieckiej marki „Könner &Söhnen” to niezawodna praca wrażliwej elektron-
iki dzięki wbudowanemu blokowi elektronicznemu ze sterowaniem mikroprocesorowym zapewniającym często-
tliwość 50 Hz i napięcie 230 V. Tryb ekonomiczny pozwala zmniejszyć zużycie paliwa nawet do 50% przy niskich 
obciążeniach dzięki zmniejszeniu prędkości obrotowej silnika.

NOWOŚĆ!
Dimax Int. GmbH (Niemcy) przedstawia nowe 
modele generatorów inwerterowych  
“Könner & Söhnen”

PRAWIDŁOWA
SINUSOIDA

* Podczas pracy na gazie moc generatora zmniejsza się o 10%

GAZ / BENZYNA - model dwupaliwowy 
działa zarówno na benzynie, jak i LPG 
(propan-butan).

WYPOSAŻENIE - w zestawie wszystko 
co potrzebne do pracy na gazie: 
reduktor oraz wąż do podłączenia butli 
gazowej. Wystarczy podłączyć 
generator do butli i uruchomić silnik.

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ATS - jednostki 
automatycznego załączania rezerwy), która 
automatycznie uruchamia i zatrzymuje generator 
w przypadku odłączenia głównego źródła zasilania.

LEKKI UKŁAD ROZRUCHOWY SILNIKA 3 w 1 -  
wyposażone w uniwersalny włącznik silnika 3 w 1 
dla łatwiejszego i wygodniejszego uruchomienia 
generatora, łączący w sobie funkcje zaworu 
paliwowego, przepustnicy powietrza i elektryczne-

go rozruchu silnika.

KS 4/25 GasolineCena katalogova
(brutto)   4 449.00zł

Cena katalogova
(brutto)   6 299.00zł

Cena katalogova
(brutto)   899.00 zł


