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Agregat prądotwórczy WEIMA WM
5500BE, 5.5KW
Cena

2 964,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

WEIMA

Opis produktu
Agregat prądotwórczy firmy WEIMA, model WM5500E charakteryzują użyte wysokiej klasy materiały, długa żywotność, oraz
mocny silnik tego samego producenta, dzięki czemu urządzenie jest równie wysokiej jakości co innych znanych producentów.
Generator prądu WM5500E można traktować jako jednofazową mini stację elektryczną o mocy 5,5 kW, która umożliwia
zasilenie kilku urządzeń elektrycznych o wysokim napięciu rozruchowym. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest podłączenie
urządzeń gospodarstwa domowego, elektronarzędzi, czy zwalczanie problemów związanych z przerwami w dostawie prądu.
Urządzenie zostało wyposażone w duży o pojemności 25 litrów zbiornik paliwa, który zapewni długotrwałą pracę bez
dodatkowego tankowania. Dodatkowo w urządzeniu zostały zamontowane zabezpieczenia przed przeciążeniem, które działają,
gdy maksymalna moc zostanie przekroczona, oraz czujniki oleju zabezpieczające urządzenie przed jego brakiem w celu
zapewnienia dłuższej żywotności całego agregatu.
Dodatkowym atutem jest lekka konstrukcja, lecz trwała konstrukcja, dzięki czemu z łatwością możemy przetransportować
nasz agregat prądotwórczy. Jest to uniwersalny model, który powinien spełniać wymagania każdego użytkownika, oraz nadaje
się do pracy w każdych warunkach.
solidna i ergonomiczna konstrukcja zapewnia wytrzymałość, oraz łatwość w transporcie generatora
dokładnie wykonane elementy w celu zmniejszenia wibracji i hałasu
aby zapewnić komfort wprowadzonych zostało kilka wskaźników: woltomierz, wskaźnik poziomu oleju, oraz paliwa
dzięki wysokiej jakości silnikowi benzynowemu WEIMA otrzymamy wystarczającą ilość mocy potrzebną do zasilania
potrzebnego nam urządzenia
posiada certyfikat CE świadczący o dokładnym wykonaniu przez producenta, oraz dbałości o bezpieczeństwo
użytkownika agregatu prądotwórczego
niska emisja spalin silnika w trosce o nasze środowisko
silnik umieszczony w agregacie został wyposażony w czujnik oleju, dzięki czemu w razie braku oleju zablokuje silnik i
zapobiegnie on zniszczeniu silnika
elektryczny rozrusznik w celu zapewnienia większego komfortu
duży zbiornik paliwa (25 L) przy spalaniu 2,8 l/h zapewni dłuższy czas pracy po jednym zalaniu dzięki czemu
zaoszczędzimy cenny czas

duży otwór szyjki wlewu, aby usprawnić i ułatwić nam zalewanie baku paliwem

Podstawowe informacje:
Producent
Kraj pochodzenia
Rodzaj paliwa
Typ generatora
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WEIMA
Chiny
benzyna
synchroniczny

Liczba faz
Naprężenie
Częstotliwość
Moc znamionowa
Maksymalna moc
Okres gwarancji

1
220 (W)
50 (Hz)
5 (kW)
5,5 (kW)
24 miesiące

Informacje o silniku:
Pojemność silnika
Pojemność zbiornika paliwa
Zużycie paliwa

389,00 (cc)
25,0 (L)
2,8 (l / h)

Wymiary całkowite:
Waga
Wymiary

83,0 (kg)
69,5 x 57,5 x 52,5 cm

Dodatkowe cechy:
Sposób uruchamiania
Poziom hałasu
Klasa ochrony
Silnik

elektryczny rozrusznik
77,0 (dB)
IP23
Pojedynczy cylinder, czterosuwowy benzynowy chłodzony
powietrzem

WEIMA
Sprzęt marki WEIMA zyskał popularność ze względu na jego dostępność i jakość. Producent wykorzystuje w swoim rozwoju
zaawansowane technologie znanych na całym świecie marek. Produkty tej firmy są eksportowane do rynków europejskich
(Wielka Brytania, Francja, Holandia, Niemcy, Włochy) a od niedawna również na rynku Polskim. Niezawodność i trwałość
sprzętu potwierdzają międzynarodowe certyfikaty.
Reprezentując WEIMA jako jednego z oficjalnych dealerów w Polsce, gwarantujemy oryginalną jakość i serwis techniczny. W
ofercie marki Weima znajdą Państwo urządzenia takie jak agregaty prądotwórcze, silniki spalinowe (benzynowe oraz diesel),
motopompy spalinowe, glebogryzarki, ciągniki jednoosiowe, wśród elementów swoich urządzeń marka wykorzystuje takie
marki, jak Honda, Yamaha.

Agregaty prądotwórcze
Agregaty prądotwórcze w wersjach jednofazowych lub trójfazowych o mocy od 2.5KW w SklepAgroray.pl. W ofercie naszego
sklepu znajdziecie Państwo najnowsze wersje agregatów prądotwórczych marki Weima z silnikami spalinowymi od 7KM do
22KM. W naszym sklepie zamówicie Państwo również agregaty prądotwórcze, silniki spalinowe i części do agregatów
prądotwórczych.
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