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Elektrocentrála so zváračkou DC 300 HL REG
Na nami predané elektrocentrály so zváračkou značky MEDVED vykonávame autorizovaný servis s dodávkou
náhradných dielov. Na nami predané elektrocentrály ponúkame zľavu 15% na pozáručné servisné práce.
Profesionálna elektrocentrála MEDVED Weldved DC 300 HL-REG s integrovaným zváracím invertorom je
určená pre aplikácie, kde je nutné prevádzkovať zváracie práce bez dostupnosti elektrickej energie a rozvodné siete.
Elektrocentrála so zváračkou v sebe spája výhodu oboch. Zváranie týmto zariadením má lepšie vlastnosti oproti využitie
samostatné elektrocentrály a invertora. Má väčší výkon, lepšie vlastnosti, zaberá menej priestoru a znižuje náklady na
údržbu a dlhodobú prevádzku. Pre zváranie s touto elektrocentrálou možno použiť všetky typy elektród.
BONUS - k elektrocentrále je dodávaný transportný podvozok ZADARMO

Technické parametry
výkon alternátora (400V /
230V)
celkový prúd (400V / 230V)
napätie / kmitočet
účinník (400V / 230V)
regulácia napätia
zaťažovateľ
zvárací prúd
zváracie napätie
napätie naprázdno
elektródy
ochrana proti preťaženiu
motor Vanguard V-Twin
objem palivovej nádrže
spotreba paliva
štartovanie
elektrické krytie
prúdová ochrana
olejový sledovač
hlučnosť (A)
zásuvky 230V
zásuvky 400V
rozmery DxŠxV
hmotnosť

8,5 / 4,0 kVA
14,5 / 18,5
400 / 230 / 50
0,8 / 0,9
REG
300 A* 35 % / 240
A* 60 %
35-300
DC 21,0 – 32
75
všetky
áno
20 / 27
34
5,4
ručné
IP 23
áno
áno
97
1x16
1x16
900x730x650
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A
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A
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typy
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Charakteristika a přednosti
• kompaktný elektrocentrála s integrovaným zváracím
invertorom
• spoľahlivý motor Vanguard
• odolný alternátor proti preťaženiu
• s elektronickou regulaci napětí REG (AVR) pro napájení
jemné elektroniky a bez obmedzenia výkonu
• robustný oceľový rám chráni generátor proti poškodeniu
• ľahká manipulácia
• jednoduchá údržba

Elektrocentrály MEDVED sú vyrábané v Českej republike ako vysoko kvalitné zdroje elektrickej energie pre profesionálne
použitie. Produktová línia obsahuje celú typovú a výkonovú škálu, ktorá spĺňa väčšinu požiadaviek zákazníkov.
Elektrocentrály sú zostavované z veľmi kvalitných súčasťou od preverených dodávateľov. Sú používané špičkové motory
HONDA, Briggs&Stratton, Vanguard a alternátory LINZ.
V uvedených cenách je zahrnutá doprava a predpredajné servis.

Na elektrocentrály MEDVED je poskytovaná záruka 24 mesiacov.
Na nami predané elektrocentrály vykonávame autorizovaný záručný a pozáručný servis a dodávame
náhradné diely a príslušenstvo. Sme autorizovaným servisom strojov a motorov Briggs & Stratton / Vanguard.
Na nami predané generátory poskytujeme zľavu na pozáručné servisné práce 15%.

