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Przenośny inwertorowy
generator prądu, agregat
prądotwórczy z AVR i z
Ecotronic FIRMAN
SPG2000i moc: 2,0 / 1,6
kW, wyciszony (59dB!)
Cena brutto

3 899,00 zł

Cena netto

3 169,92 zł

Dostępność

PRODUKT NIEDOSTĘPNY - jest zamiennik na
sklepie MARAX.PL

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

SPG2000i

Kod producenta

SPG2000i

Kod EAN

5905669797740

Producent

Firman

Opis produktu
Przenośny inwerterowy generator prądu, agregat prądotwórczy z AVR i z Ecotronic FIRMAN SPG2000i
moc: 2,0 / 1,6 kW, wyciszony (59dB!)

OPIS I CHARAKTERYSTYKA PRZENOŚNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO FIRMAN
SPG2000i o mocy 2,0 / 1,6 kW z AVR i z Ecotronic
Przenośny inwerterowy agregat prądotwórczy, generator prądu FIRMAN SPG2000i o mocy 2,0 / 1,6 kW charakteryzuje się:
- kompaktową obudową z poręcznym uchwytem transportowym,
- bardzo dobrej jakości i niezawodności prądnicą,
- bardzo dobrą i skuteczną stabilizacją napięcia AVR
(AVR - Automatic Voltage Regulation czyli automatyczna stabilizacja napięcia wyjściowego zapobiegająca uszkodzeniom
odbiorników z zaawansowaną elektroniką),
- świetnym i wydajnym silnikiem spalinowym,
- cichą pracą w zakresie do 59 dB uzyskaną dzięki mocnemu wytłumieniu obudowy,
- ekonomika pracy - generator prądu Firman SPG 2000i posiada funkcję ECOTRONIC tzn. że agregat w każdej chwili
produkuje tylko tyle prądu ile potrzebuje podpięty odbiornik,
- waga 27,6 kg pozwala na transport agregatu przez jedną osobę.
Generator prądu FIRMAN SPG2000i jest doskonały do wyjazdów za miasto, w domu czy w biurze - w awaryjnych sytuacjach,

wygenerowano w programie shopGold

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

w ogrodzie, w restauracji, w magazynie, jako bardzo wytrzymały UPS do pracy zestawów komputerowych w razie awarii
zasilania sklepu czy firmy .
Cicha praca agregatu (zaledwie 59 dB - czyli porównywalnie do natężenia dźwięku odkurzacza) nie zakłóci Twojej pracy, czy
czasu wolnego i jednocześnie możesz cieszyć się dostępem do prądu. Urządzenie jest wyposażone w elektroniczny AVR
(regulator napięcia) oraz w funkcję ECOTRONIC co oznacza że agregat automatycznie reguluje obroty w zależności od
obciążenia - pozwala to zaoszczędzić paliwo.

CZY WIESZ, ŻE?:
Przenośny inwerterowy agregat prądotwórczy z AVR marki FIRMAN SPG2000i o mocy 2,0 / 1,6 kW to bardzo cichy (tylko
59dB - porównywalnie do dźwięku odkurzacza domowego), ekonomiczny bo posiadający system ECOTRONIC, oraz
kompaktowy, agregat prądotwórczy, który jest idealny w domu, w firmie, w ogrodzie, na pikniku i we wszelkich sytuacjach
awaryjnych?

WYPOSAŻENIE PRZENOŚNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO FIRMAN SPG2000i o mocy
2,0 / 1,6 kW z AVR i z Ecotronic
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Funkcja ładowania akumulatora
System sterowania mocą
Elektroniczny AVR - regulator napięcia
Ecotronic - automatyczna regulacja obrotów w zależności od obciążenia.

Agregat posiada zbiornik o pojemności 3,4 litra co daje około 5 godzin pracy przy obciążeniu 50%.

ZASTOSOWANIE PRZENOŚNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO FIRMAN SPG2000i o mocy
2,0 / 1,6 kW z AVR i z Ecotronic
Domy i mieszkania,
Firmy (sklepy, biura, magazyny, budowy)
Restauracje
Plenery (np.piknik)
Samochody i przyczepy gastronomiczne
Sytuacje awaryjne
W połączeniu z nagrzewnicą olejową czy gazową tworzą autonomiczny system grzewczy,
W połączeniu z klimatyzatorem tworzą autonomiczny system chłodniczy,

DANE TECHNICZNE PRZENOŚNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO FIRMAN SPG2000i o
mocy 2,0 / 1,6 kW z AVR i z Ecotronic

Generator FIRMAN SPG1000L

Generator FIRMAN SPG2000L

Moc (kW)

1,0 / 0,9

2,0 / 1,6

Moc (obr/min)

5000 obr.

4500 obr.

Zasilanie (V/Hz)

230/50

230/50

Paliwo (olej)

benzyna bezołowiowa

benzyna bezołowiowa

Pojemność zbiornika

2,8 L

3,4 L

Natężenie dźwięku

59 dB

59 dB

Wymiary

520x350x450 mm

550x380x460 mm

Waga (netto)

17,5 kg

27,6 kg
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GWARANCJA
Przenośne agregaty prądotwórcze FIRMAN seria SPG są objęte rocznym lub dwuletnim okresem gwarancyjnym:
- 1 rok od daty zakupu bez żadnych warunków dla firm i konsumentów;
- 2 lata od daty zakupu dla firm
MARAX Import-Export to wyłączny importer i dystrybutor przenośnych agregatów prądotwórczych marki FIRMAN w Polsce.
Posiadamy wszystkie części zamienne oraz pełny serwis agregatów Więcej o naszych produktach na stronie: www.xaram.pl.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? - ZADZWOŃ: 533336136
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