DATABLAD

HYUNDAI DHY8600SE- 6300W DIESEL
VARE:

Hyundai DHY8600SE- 6300W Diesel

VARENUMMER:

69103010

PRODUSENT:
6300W dieselaggregat med elektrisk start
PRODUKTBESKRIVELSE: test

Her får du et skikkelig kvalitets dieselaggregat til en meget fornuftig pris.
NB! Dette dieselaggregatet kan mot et pristillegg også utstyres med autonom
start, GSM styring og fjernkontroll. Det betyr at aggregatet kan starte
automatisk dersom batterispenningen faller mot null. GSM funksjonen gjør
gjør det mulig å fjernstyre aggregatet fra mobiltelefonen - eller du kan sette det
opp som et nødstrøm-aggregat. Ønsker du å koble aggregatet til en ekstern
dieseltank er dette også mulig for denne modellen. Kontakt Hyttetorget for mer
informasjon om ekstrautstyr.
SPESIFIKASJONER:

I forhold til bensin-aggregater så er et dieselaggregat billigere i drift og har lengre levetid
forutsatt at man opprettholder servicer som kreves.

Energikilde

Diesel

Bredde

52 cm

Diesel er mye mindre brannfarlig en bensin, og man har lov å lagre mye mer diesel på
egen tomt slik at man kan supplere med ekstern tank dersom man ønsker enda lengre
driftstid på aggregatet. Dieselaggregatene fra Hyundai har automatisk spenningsregulering
(AVR). De har også LED5 display som gir informasjon om spenning, frekvens, timeteller og
forbruk. Dieselaggregatet er utstyrt med oljevakt.

Normal
effekt

6000
watt

Maks
effekt

6300
watt

Dybde

92 cm

Høyde

76 cm

Vekt

152
kg

Produktinformasjon:
Frekvens: 50Hz
Kontinuerlig effekt: 6000W 230V
Maks effekt: 6300W 230V
Spenning: 230V
Strøm: 28A 230V
Utganger: 1x32A 230V / 1x16A 230V
Dieseltank: 12ltr
Driftstid v/50% belastning: ca 10 timer
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DATABLAD
Støynivå @7m : 72 dBa
Batterilader: 12V 8.3A
Elektrisk start
Startbatteri: 36AH
Vekt: 152kg
Dimensjoner: DxBxH 920x520x760mm
Motortype: Hyundai D500E (diesel)
Motoreffekt: 12HK / 498cc
Oljemengde: 1,65l
Les mer om produktet på våre nettsider:
https://www.hyttetorget.no/product?number=69103010
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