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Kufříková invertorová elektrocentrála EU 10i +
USB 64GB
Na námi prodávané typy strojů značky HONDA provádíme autorizovaný servis s dodávkou náhradních dílů.
Na námi prodané stroje nabízíme slevu 10% na pozáruční servisní práce.
Elektrocentrály HONDA patří k celosvětově vyhledávaným strojům pro zajištění dodávky elektrické energie. Centrála
HONDA vás překvapí svým výkonem, jednoduchým a spolehlivým startováním v jakýchkoli podmínkách, snadnou údržbou
a především dlouhou provozuschopností. Jednoduše vás přesvědčí o vaší správné volbě.rávné volbě.
Lehká jednofázová elektrocentrála HONDA EU 10i řady GENE 21 s nízkou hladinou hluku a emisí.
Elektrocentrála s možností vzájemného sfázování 2 strojů.

Technické parametry
výkon maximální / provozní
napětí / frekvence
účiník
jmenovitý proud
regulace napětí
motor HONDA
startování
objem palivové nádrže
max. spotřeba paliva
elektrické krytí
tepelný jistič AC/DC
pojistka DC
olejový hlídač
garantovaná hlučnost (A)
rozměry DxŠxV
hmotnost

1,0 / 0,9
12 / 230 / 50
1
3,9
invertor
GXH 50
ruční
2,3
0,6
IP23
ano / ano
ano
ano
87
450x240x380
13

Charakteristika a přednosti
•
•
•
•
•
•
•
•

špičková kvalita el. proudu
lehká a kompaktní konstrukce
dobíjení akumulátorů
minimální provozní náklady
široká škála použití
nízká hlučnost a emise
možnost sfázování 2 strojů
výkonný a spolehlivý motor HONDA

kVA
V / Hz
A
l
l/hod.

dB (A)
mm
kg

Ceníková cena:
Akční cena:

28.091,- Kč
(33.990,- s DPH)

24.785,- Kč
(29.990,- s DPH)

Dostupnost:

na vyžádání
DOPRAVA ZDARMA

Mini - elektrocentrály HONDA GENE 21 jsou nejlehčími zdroji elektrické energie na světě. Díky své kompaktní
konstrukci a originálnímu technickému řešení je dosaženo nejenom menších rozměrů o 50%, ale i snížení hmotnosti o 50%
oproti konvenčním elektrocentrálám.
V uvedených cenách je zahrnuta doprava a zaškolení obsluhy.
Na elektrocentrály HONDA je poskytována záruka 24 měsíců.
Prodloužená záruka 5 let při pravidelné roční prohlídce.
Jsme autorizovaným servisem strojů a motorů HONDA.
Na námi dodaný stroj provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních dílů.
Na námi prodané stroje poskytujeme slevu na pozáruční servis 10%.

