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НОВИНКА!
Dimax Int. GmbH (Німеччина) представляє
нові моделі газобензинових інверторних
генераторів від ТМ “Könner & Söhnen”
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МОЖЛИВІСТЬ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ
 - 

*При роботі на газі потужність генератора зменшується на 10%

ПРАВИЛЬНА СИНУСОЇДА

LPA (7м) = 62 - 66 дБ

ТИП ПАЛИВА - ГАЗ/БЕНЗИН

Нові моделі інверторних генераторів у шумозахисному корпусі з мінімальним рівнем шуму 
LpA(7м) = 62 - 66 дБ мають можливість працювати як на бензині, так і на газі (пропан-бутані), а також 
оснащені функцією паралельного підключення. Інверторні генератори німецької ТМ «Könner & Söhnen» - 
це надійна робота чутливої електроніки завдяки вбудованому електронному блоку з 
мікропроцесорним управлінням, що забезпечує частоту 50Гц та напругу 230В. Економічний режим 
дозволяє знизити витрату палива до 50% при малих навантаженнях завдяки зниженню обертів двигуна.

• Потужність макс./ном. - 2.0/1.8* кВт
• Частота/Напруга - 50 Гц/230 В
• Тип палива - газ/бензин
• Тип запуска - ручний
• Розетки - 1x16A
• Рівень шуму LpA(7м)/LwA - 62/87 дБ
• Можливість паралельного
   підключення генераторів
• Вага нетто - 18 кг

Потужність макс./ном. - 4.0/3.5* кВт •
Частота/Напруга - 50 Гц/230 В •

Тип палива - газ/бензин •
Тип запуска - ручний/електро •

Розетки - 2x16A •
Рівень шуму LpA(7м)/LwA - 66/91 дБ •

Можливість паралельного •
підключення генераторів

Вага нетто - 40 кг •
ГАЗ / БЕНЗИН - двопаливні моделі 
працюють як на бензині, так і на зрідженому 
газі (пропан-бутан).

КОМПЛЕКТАЦІЯ - все необхідне для роботи 
на газі йде в комплекті:  редуктор та шланг для 
підключення газового балону. Потрібно лише 
під’єднати генератор до балону та запустити 
двигун.

ШУМОЗАХИСНИЙ КОЖУХ - шумозахисний 
корпус з мінімальним рівнем шуму LpA (7м) = 62 - 
66 дБ забезпечує комфортне використання та 
зручне транспортування.

для отримання подвійної потужності. За допомо-
гою пристрою для паралельного підключення, 
що під’єднується до спеціальних виходів на 
генераторі, ви можете з’єднати генератори та 
підключити пристрої більшої потужності.


