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Lūdzu, neizmetiet mani. Nododiet mani tālāk draugam vai parūpējieties par otrreizēju pārstrādi. Šī papīra ražošanā izmantotā koksne 
ir iegūta pareizi apsaimniekotā mežā saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības standartiem. Brošūras izgatavošanā izmantotais papīrs ir ražots 
no hloru nesaturošas koksnes.

Honda Power Equipment pilnvarotie dīleri: 

SIA H 33 
Dārzciema ielā 121, Rīgā, tālr. + 371 6711 4191 

SIA NIPPON AUTO 
Krasta ielā 42, Rīgā, tālr. + 371 6743 9541 

www.honda.lv 

Šīs specifikācijas neattiecas uz kādu konkrētu tirdzniecībā pieejamu produktu. Ražotājs patur tiesības ar vai bez 
iepriekšēja brīdinājuma mainīt specifikācijas, tostarp izstrādājuma krāsu, ražotājam piemērotā laikā un veidā. 
Specifikācijās var tikt veiktas gan lielākas, gan mazākas izmaiņas. Īpaša uzmanība ir pievērsta tam, lai nodrošinātu 
brošūrā minētās informācijas precizitāti. Sīkākai informācijai par attiecīgo izstrādājumu, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju. 
Šī publikācija nekādos apstākļos nav uzskatāma par uzņēmuma piedāvājumu kādai konkrētai personai. Ar tirdzniecību 
saistītās darbības veic izplatītājs vai tirgotājs, ievērojot standarta tirdzniecības noteikumus un izsniedzot garantijas. 



uzticešanas
Kad runa ir par darbarīkiem, vai ir kāds vēl spēcīgāks vārds? Tas 
mums sniedz pārliecību, ka mērķi tiks sasniegti, smagais darbs 
atmaksāsies, bet problēmas – atrisināsies. Tieši tāpēc kvalitatīvu, 
uzticamu un efektīvu rezultātu sasniegšanai cilvēki no atpūtas 
nometnēm līdz būvlaukumiem, no dārza ballītēm līdz mūzikas 
festivāliem paļaujas uz Honda rūpnieciskajiem produktiem.
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ILGIZTURĪBA UN 3-FĀZES MANEVRĒJAMĪBA UN AUGSTĀS TEHNOLOĢIJAS ILGIZTURĪBA UN LIELJAUDA ILGIZTURĪBA UN AUGSTĀS TEHNOLOĢIJAS

KONDENSATORS/ 
INDUKCIJA AVR INVERTORS D-AVR

CIKLOPĀRVEI-
DOTĀJS  i-AVR

3600/6500 3600/6500 3600/6500 2800 5500 3200 4000 5000 2600 4000 5000

97 97 97 91 91 96 97 97 96 96 96

ILGIZTURĪBA UN 3-FĀZES
3-fāžu ģeneratori ir uzticams 
elektromotoru iedarbināšanas 
laikā nepieciešamā maksimā-
lās strāvas avots.

*Darbinot vairākas ierīces, pārliecinieties, vai to darbināšanai kopējā nepieciešamā jauda nepārsniedz ģeneratora nominālo jaudu (lūdzu, ņemiet vērā gan darbināšanas, gan ieslēgšanas slodzes). **Parasti zemākā nepieciešamā jauda, tomēr daudziem lietojumiem ir nepieciešams vairāk jaudas. Lai pārliecinātos par ģeneratora saderību, lūdzu, skatiet attiecīgās elektroierīces tehniskos datus.

PORTATIVITĀTE ILGIZTURĪBA

INVERTORS KONDENSATORS/
INDUKCIJA

Pastāvīgā jauda (W) 900 1600 2600 3400 4500

Garantētais trokšņu līmenis dB(A) 87 89 92 97 97

Standarta lietojums*

Lietojuma
pastāvīgā
jauda
(W)**

Indikatīvā
ieslēgša-
nas
slodze
(W)**

AT
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Pārnēsājams televizors 250 -

Pārnēsājams ledusskapis 110+ 300+

Tējkanna 650+ -

Fēns 1000+ -

Pārnēsājama mikroviļņu krāsns 600+ 1600+

Pārnēsājams ventilators 40+ 100+

Klēpjdators/dators 20+ 100+

Pārnēsājams sildītājs 1500+ -

Gaisa kondicionētājs 2600+ -

Akumulatora uzlāde 100+ -

DĀ
RZ

A 
DA

RB
I

Pļaujmašīna 1100+ 2.500+

Trimeris 350+ 1000+

Dzīvžogu šķēres 500+ 1200+

Irdināšanas ecēšas 2000+ 2600+

Dārza putekļsūcējs/pūtējs 2000+ 2600+

Ķēdes zāģis 1800+ 2600+

Augstspiediena mazgātājs 2100+ 3000+

M
ĀJ

AS
/B

IR
OJ

A 
ĢE

NE
RA

TO
RS Ledusskapis/saldētava 500+ 1.500+

Centrālās apkures sūknis 300+ 500+

Plazmas televizors 300+ 900+

Galda dators 320+ 700+

Printeris 150+ -

Kopētājs 1600+ 1800+

Pārnēsājams gaisa kondicionētājs 3000+ 5000+
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M

S

Zāģis 400+ 1100+

Kompresors 2000+ 6000+

Metinātājs 3500+ 5500+

Cementa maisītājs 850+ 2975+

Iegremdējams sūknis 500+ -

Triecienurbjmašīna 800+ -

Galda zāģis 1500+ 3000+

Leņķa slīpmašīna 900+ -

Rūpnieciskais ventilators/pūtējs 2000+ -

Betona lauznis 850+ 2500+

Ripzāģis 1500+ -

AP
GA
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M

OJ
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Baltkvēles spuldzes 25+ -

Mājsaimniecības halogēna prožektori 75+ -

Fluorescējošas gaismas spuldzes 8-100 -

Energotaupīgās spuldzes 12-33 -

Profesionālas kvēlspuldzes 100+ -

Halogēna prožektori 150-500 -

KA IZVĒLĒTIES ĢENERATORU
Lai noteiktu, kurš Honda ģenerators ir vislabāk piemērots jūsu vajadzībām, skatiet attiecīgās ierīces tehnisko datu plāksnīti, kur ir norādīta 
precīza informācija par ierīces jaudu. Vispārīgai informācijai par konkrētajam lietojumam nepieciešamo jaudu skatiet turpmāk redzamo tabulu 
vai sazinieties ar vietējo izplatītāju, kurš ar prieku palīdzēs.

ĢENERATORI AR ELEKTRISKO STARTERI
Mājas/biroja rezerves elektroenerģijas avota ierīkošanā ir jāņem vērā īpaši nosacījumi. 
Ģeneratori ar elektrisko starteri un automātisko droseli ir radīti pilnībā automātiskai 
darbībai elektrotīkla traucējumu gadījumā. Citus ģeneratorus operatoram ir 
nepieciešams ieslēgt vai izslēgt. Abu veidu ģeneratoru uzstādīšanai, lūdzu, izmanto-
jiet tikai kvalifi cētu elektriķu pakalpojumus.

TROKŠŅU LĪMENIS
Honda ģeneratori ir vieni no klusākajiem portatīvajiem elektroenerģijas avotiem.
Tālāk dotajā tabulā ir salīdzināts Honda ģeneratoru trokšņu līmenis ar dažādiem
citiem ikdienas trokšņiem.

Normāla runa
Putekļsūcējs
Automobiļa salonā pie 80 km/h

Fēns
Pilsētas satiksme
Ķēdes zāģis

60
70
80

90
100
110
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Pareizā jauda nepieciešamajam darbam
Lai arī kāda jauda jums būtu nepieciešama, augstas kvalitātes elektroenerģijas izstrāde uzlabo jūsu ierīces kalpošanas laiku. Reaktīvās slodzes ierīcēm 
optimālai darbībai ir nepieciešama ļoti augstas kvalitātes elektroenerģija. Turklāt daudzas elektroniskās slodzes ierīces var pat pārtraukt darboties, ja 
elektroenerģijas kvalitāte nav pietiekami augsta. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes elektroenerģijas izstrādi, ir nepieciešams precīzs sprieguma un jaudas 
regulējums. Ģeneratoram spriegumu un jaudu var regulēt ar dažādām metodēm, un katrai no tām ir savas priekšrocības:

Galvenās ģeneratoru īpašības
Mēs esam radījuši ikonu sēriju, lai parādītu mūsu inovācijas, 
īpašības un tehnoloģijas. Tās varēs apskatīt visā brošūrā, ļaujot 
Jums vieglāk salīdzināt ģeneratoru modeļus, un izvēlēties pareizo.

Ciparu avr
Ģeneratoriem ar ciparu automātisko sprieguma 
regulatoru (D-AVR) ir būtiskas tehnoloģijās 
priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajiem 
AVR ģeneratoriem, un tie nodrošina vēl 
vienmērīgāku un efektīvāku elektroenerģijas 
izstrādi. Šai jaunajai izstrādes tehnoloģijai ir 
vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar AVR tipa 
ģeneratoriem, piemēram, retāka apgaismes ierīču 
mirgoņa.

Invertors
Invertora ģeneratori, kurus Honda uzņēmums 
izstrādāja jau 1987. gadā, nodrošina augstas 
kvalitātes, videi draudzīgu elektroenerģiju, kas 
nav atkarīga no motora apgriezieniem. Moderno 
tehnoloģiju dēļ šie ģeneratori ir īpaši kompakti 
un aprīkoti ar alternatoru, kas ir gandrīz divreiz 
mazāks nekā standarta ģeneratoros. Invertora 
ģeneratori ir teicami piemēroti īpaši jutīga 
elektroniskā aprīkojuma, piemēram, datoru 
darbināšanai. Šie ģeneratori ir piemēroti reaktīvo 
un elektronisko slodžu ierīcēm, nodrošinot to 
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas 
laiku. Invertora ģeneratoriem salīdzinājumā 
ar tradicionālajiem ģeneratoriem ir arī citas 
priekšrocības, tostarp zemāks trokšņu līmenis, 
mazāks svars un zemāks degvielas patēriņš.

INVERTORS

Inteliģents automātiskais 
sprieguma regulētājs (i-avr)
Apvienojot Honda D-AVR ierīces un motorus ar 
i-Governor elektroniskā regulatora tehnoloģiju, 
Honda uzņēmums ir izstrādājis ģeneratorus, 
kas nodrošina savā klasē lielāko jaudu, kā 
arī īpaši stabilu spriegumu un frekvenci. Šie 
ģeneratori ir teicami piemēroti celtniecības 
darbiem, viesu namiem, glābšanas dienestiem, 
mājas rezerves elektroenerģijas risinājumiem, 
kā arī jutīgām elektroierīcēm.

i-AVR

AVR
Daudzi Honda ģeneratori ir aprīkoti ar 
automātisko sprieguma regulatoru (AVR), kas 
pastāvīgi regulē spriegumu. Jauda tiek regulēta 
elektroniski, un tas nodrošina īpaši stabilu 
spriegumu un frekvenci. AVR ģeneratori uztur 
izejas sprieguma nemainīgāku un mazāk atkarīgu 
no slodzes. Tas savukārt samazina pēkšņus 
elektriskās jaudas kritumus vai kāpumus. AVR 
tehnoloģija ievērojami uzlabo reaktīvās slodzes 
ierīču darbību un kalpošanas laiku.

AVR

Kondensators/indukcija
Kondensatora vai indukcijas ģeneratori ir 
vispopulārākie. Vienkāršo tehnoloģiju dēļ tie ir 
rentabli un uzticami. Šie ģeneratori ir teicami 
piemēroti rezistīvās slodzes ierīču darbināšanai 
nepieciešamās elektroenerģijas ģenerēšanai.

KONDENSATORS

INDUKCIJA

Ciklo-pārveidotājs
Honda patentētā ciklo-pārveidotāja tehnoloģija 
ir izstrādāta uz invertora tehnoloģijas bāzes, 
bet tajā ir izmantota vienkāršota elektroniskā 
sprieguma vadības sistēma. Ciklo-pārveidotāja 
ģeneratori ir kompakti un viegli. Turklāt šie 
ģeneratori salīdzinājumā ar AVR ģeneratoriem 
nodrošina augstākas kvalitātes elektroenerģiju, 
jo elektroenerģijas izstrāde nav tieši saistīta ar 
motora apgriezieniem. Šie ģeneratori ir teicami 
piemēroti gan rūpnieciskām, gan atpūtas 
vajadzībām.

CIKLO-PĀR-
VEIDOTĀJS 
tehnoloģija
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Oil Alert™ sistēma Ilga darbība
Lai novērstu motora bojājumus, automātiski izslēdz 
ģeneratoru, ja eļļas līmenis nokrītas zem drošas 
ekspluatācijas līmeņa.

Lielāka tilpuma degvielas tvertne nodrošina ilgu darbību.

Līdzstrāvas izvade Ritentiņi
Nodrošina līdz pat 12 A līdzstrāvu, piemēram, 
akumulatoru uzlādēšanai (nepieciešams izvēles kabelis).

Labi ripojoši un stabili noņemamie ritentiņi ērtai 
ģeneratora pārvietošanai.

Neliels svars Zems trokšņu līmenis
Ērtai pārvietošanai jebkurā situācijā, vienkāršai 
transportēšanai un glabāšanai.

Ģenerators ir aprīkots ar trokšņu slāpētāju, kas samazina 
ekspluatācijas trokšņus.

Īpaši klusa darbība Elektriskais starteris
Trokšņus slāpējošs korpuss un akustiskais panelējums 
ievērojami samazina ekspluatācijas trokšņus.

Ar atslēgu darbināms elektriskais starteris ērtai 
ekspluatācijai.

i-Monitors Eco-Throttle™

Monitorā ir redzama informācija par ģeneratora jaudu, 
kā arī ģeneratora pašdiagnostikas un tehniskās apkopes 
informācija.

Automātiski pieskaņo motora apgriezienus 
nepieciešamajai elektroenerģijas izstrādei, ietaupot 
degvielu, pagarinot motora kalpošanas laiku un 
nodrošinot klusu darbību.

Automātiskā drosele Uzlabota pretvibrāciju sistēma
Automātiski samazina motora apgriezienus, kad 
elektroenerģiju patērējošās ierīces tiek izslēgtas vai 
atvienotas. Kad ierīces atkal ieslēdz vai pieslēdz, motors 
turpina darboties ar nominālajiem apgriezieniem.

Mūsu 45° slīpumā izvietotie motora gumijas stiprinājumi, 
salīdzinot ar standarta taisnajiem gumijas stiprinājumiem, 
nodrošina īpaši efektīvu vibrāciju slāpēšanu.

Augsta līmeņa aizsardzība pret putekļiem un mitrumu Trīsfāžu izeja
Ģeneratoru modeļi ir aprīkoti ar augsta līmeņa aizsardzību 
pret putekļiem un mitrumu (IP54 kategorija salīdzinājumā 
ar standarta IP23 kategoriju).

Vienfāzes vai trīsfāžu iekārtu darbināšanai nepieciešamās 
izejas.

Paralēlā darbināšana Automātiskais gaisa vārsts
Paralēlā darbināšana ir invertora tipa ģeneratoru papildu 
priekšrocība. Izmantojot Honda oriģinālos paralēlslēguma 
kabeļus, Jūs varat saslēgt divus ģeneratorus kopā, lai 
iegūtu divkāršu izejas jaudu. Tas Jums sniedz iespēju 
iegūt papildus jaudu, kad tas nepieciešams, neizmantojot 
lielākus un smagākus ģeneratorus. Piezīme:
Jūs varat paralēli savienot tikai divus identiskus 
ģeneratorus.

Inteliģentā automātiskā gaisa vārsta sistēma automātiski 
iestata gaisa vārstu, lai nodrošinātu optimālu 
iedarbināšanu un darbību jebkādos laika apstākļos.

Dzinējs ar degvielas iesmidzināšanu
Pasaulē pirmais šāds modelis maziem ģeneratoriem. 
Degvielas iesmidzināšanas sistēma  uzlabo startēšanu, 
paaugstina  efektivitāti un samazina izmešu līmeni.

DIGITĀLAIS 
AUTOMĀTISKAIS 

SPRIEGUMA 
REGULATORS 

(D-AVR)



Invertors Ritentiņi

 EU 30i
   Standarta aprīkojums
  • Nominālā jauda: 3000/2600 W
  • Darba laiks pie nominālās jaudas: 3h 50
  • Saussvars: 35,2 kg

Portatīvie ģeneratori
Kompakts, viegls, ekonomisks un ļoti kluss - mūsu pārvietojamo ģeneratoru klāsts nodrošina tīru enerģiju pat visattālākajās vietās. Tā akustiski izolētais
korpuss un uzlabotā izpūtēja trokšņu slāpētāja sistēma samazina troksni, vienlaikus izmantotie īpaši vieglie materiāli, piemēram, magnēzijs, samazina 
svaru. Papildus - divi ģeneratori var tikt savienoti kopā, dubultojot jaudu un paplašinot izmantošanas iespēju klāstu.

Neliels svars Zems trokšņu līmenis Paralēlā darbināšana

Invertors Neliels svars

 EU 20i
  Standarta aprīkojums
  • Nominālā jauda: 2000/1600 W
  • Darba laiks pie nominālās jaudas: 3h 50
  • Saussvars: 20,7 kg

Oil Alert™ 

sistēma 
Līdzstrāvas 
izvade

Zems trokšņu 
līmenis

ECO-
Throttle™ 

Paralēlā 
darbināšana

PIELIETOJUMS

Kempings

Karavānas

Dārzkopība

Portatīvie speāka agregāti

Apgaismojums

Mājas iekārtās

Laivas
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Portatīvie  
ģeneratori

 EU 10i
   Standarta aprīkojums
  • Nominālā jauda: 1000/900 W
  • Darba laiks pie nominālās jaudas: 3h 30
  • Saussvars: 13 kg

Invertors Neliels svars

Standarta aprīkojums



Manevrējami 
augsto tehnoloģiju 
ģeneratori

Invertors i-Monitor

Dzinējs ar 
degvielas ies-
midzināšanu

     EU 70is  
   Standarta aprīkojums
  • Nominālā jauda: 7000/5500 W
  • Darba laiks pie nominālās jaudas: 6h 30
  • Saussvars: 118,1 kg

Manevrējami augsto tehnoloģiju ģeneratori
Izmantojot vieglo un kompakto invertoru tehnoloģiju, mūsu augsto tehnoloģiju EU sērijas ģeneratori nodrošina augstu jaudas atdevi viegli pārvietojamā 
iekārtā. Tas ir uzticams, augstas kvalitātes valsts energosistēmai pielīdzināms elektrību nodrošinošs risinājums, attiecīgi izmantojams jaunāko un 
jutīgāko elektronisko produktu darbināšanai.

Invertora tehnoloģija
Dzinējs ar degvielas 
iesmidzināšanu Viegli manevrējams

Oil Alert™ 

sistēma Ritentiņi
Zems trokšņu 
līmenis

Elektriskais 
starteris

ECO-
Throttle™ 

Paralēlā 
Darbināšana

PielietoJums

Mājas/biroja elektroenerģija

Jutīgs profesionālais apgaismojums

Datori

Jutīgs rūpnieciskais aprīkojumas

Gaisa kondicionēšana

Viesu namu iekārtas
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Standarta aprīkojums

Fotoattēls ir paredzēts tikai kā modeļa ilustrācija.

 EU 30is
   Standarta aprīkojums
  • Nominālā jauda: 3000/2800 W
  • Darba laiks pie nominālās jaudas: 8h
  • Saussvars: 61,2 kg

Invertors
Līdzstrāvas 
izvade

Automātiskais 
gaisa vārsts



     EC 5000  
   Standarta aprīkojums
  • Nominālā jauda: 5000/4500 W
  • Darba laiks pie nominālās jaudas: 2h 17
  • Saussvars: 75 kg

Izlgizturības-ģeneratori
Mūsu EC sērijas ģeneratori ir izturīgi, uzticami un viegli apkalpojami. Tie ir darbināti, izmantojot viegli startējamus, komerciālas klases, četrtaktu GX
motorus, un ir galvenā izvēle patērētājiem, amatniekiem un pusprofesionāļiem.

Izturīgs Uzticams
Augstas kvalitātes  
GX motors

Oil Alert™ 

sistēma 

Uzlabota 
pretvibrāciju 
sistēma

Pielietojums

Celtniecības tehnika

Nomātavas

Standarta apgaismojums

Avārijas darbi

Rūpnieciskie darbarīki

1615

Standarta aprīkojums

*Izvēles ritentiņu komplekts.

Kondensators Ritentiņi*

 EC 3600
   Standarta aprīkojums
  • Nominālā jauda: 3600/3400 W
  • Darba laiks pie nominālās jaudas: 2h 25
  • Saussvars: 58 kg

Kondensators Ritentiņi*

Izlgizturības  
ģeneratori



ECT 7000  
Standarta aprīkojums
•  Nominālā jauda:  

4000-7000/3600-6500 W**
•  Darba laiks pie nominālās  

jaudas: 2h 13
• Saussvars: 77 kg

Indukcija
Oil Alert™ 

sistēma Ritentiņi*

D-AVR Ritentiņi* 

    EG 3600CL  
   Standarta aprīkojums
  • Nominālā jauda: 3600/3200 W
  • Darba laiks pie nominālās jaudas: 12h
  • Saussvars: 68 kg

  ECMT 7000 
  Standarta aprīkojums
  •  Nominālā jauda:  

4000-7000/3600-6500 W** 
  •  Darba laiks pie nominālās  

jaudas: 8h 46
  • Saussvars: 104 kg

  EG 4500CL 
  Standarta aprīkojums
  •  Nominālā jauda: 4500/4000 W 
  • Darba laiks pie nominālās jaudas: 9h 30
  • Saussvars: 79,5 kg

Ilgizturības un liejaudas ģeneratori
Profesionālai izmantošanai radītais EG modeļu klāsts nodrošina stabilu, uzticamu un efektīvu enerģiju. Perfekts risinājums vissmagākajos komerciālajos 
un nomas apstākļos. Spēja momentāni reaģēt uz svārstībām izejošajā spriegumā, izmantojot ekskluzīvo Honda D-AVR tehnoloģiju nodrošina tīrāku 
elektrību. Tajā pašā laikā GX motori nodrošina pietiekamu jaudu, saglabājot lielisku degvielas ekonomiju, samazinot izmešus un trokšņa līmeni.

Ilgizturības ģeneratori
Uzticams enerģijas avots, kas ietverts pulverkrāsotā cauruļveida rāmī vibrācijas samazināšanai un vieglākai pārvietošanai. Radīts, lai darbotos
arī vissmagākajos apstākļos.

D-AVR tehnoloogiaUzticams 24 liitrine kütusepaak
Uzlabota pretvibrāciju 
sistēma Ritentiņi*Ilga darbība

Oil Alert™ 

sistēma Ilga darbība

Uzlabota 
pretvibrāciju 
sistēma

Uzlabota 
pretvibrāciju 
sistēma

3-Phase 
Power 
Output

Pielietojums

Jutīgi spēka agregāti

Celtniecības tehnika

Rūpnieciskās iekārtas

Avārijas elektroenerģijas avots

Rūpnieciskais apgaismojums

 ECT 7000P  
  Standarta aprīkojums
  •  Nominālā jauda:  

4000-7000/3600-5200 W**
  •  Darba laiks pie nominālās  

jaudas: 2h 17
  • Saussvars: 86 kg
  • Protection rating: IP54

* Izvēles ritentiņu komplekts.
** Šeit norādītās divas jaudas vērtības attiecas uz vienfāzes un trīsfāžu režīmiem.

*Izvēles ritentiņu komplekts.
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Standarta aprīkojumsStandarta aprīkojums

D-AVR Ritentiņi*

Indukcija Ilga darbība Ritentiņi

D-AVR Ritentiņi* 

 EG 5500CL  
  Standarta aprīkojums
  •  Nominālā jauda: 5500/5000 W
  • Darba laiks pie nominālās jaudas: 8h 10
  • Saussvars: 82,5 kg

AVR Ritentiņi*

Augsts aizsardzības 
līmenis pret putek-
ļiem un ūdeni
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Ilgizturības un 
augsto tehnoloģiju  

ģeneratori

 EM 30  
   Standarta aprīkojums
  • Nominālā jauda: 3000/2600 W
  • Darba laiks pie nominālās jaudas: 6h
  • Saussvars: 32 kg

Ciklo-
pārveidotājs

Līdzstrāvas 
izvade

Zems trokšņu 
līmenis

     EM 5500CXS  
   Standarta aprīkojums
  • Nominālā jauda: 5500/5000 W
  • Darba laiks pie nominālās jaudas: 7h 40
  • Saussvars: 108,8 kg

Ilgizturības un augsto tehnoloģiju ģeneratori
Šie profesionālie ģeneratori ir izturīgi, uzticami un spēcīgi, lai nodrošinātu tīru elektroenerģiju, ko iespējams izmantot pat visprasīgāko elektroiekārtu 
darbībai, ieskaitot celtniecības, viesu uzņemšanas, ārkārtas neatliekamās palīdzības pakalpojumu nozarēm un arī mājas rezerves elektropiegādes 
risinājumiem.

Rezerves jauda i-AVR: tīra elektrība
Profesionāla pārvietojama 
jauda

 EM 4500CXS
 Standarta aprīkojums

  • Nominālā jauda: 4500/4000 W
  • Darba laiks pie nominālās jaudas: 9h 10
  • Saussvars: 106,5 kg

Oil Alert™ 

sistēma 

Uzlabota 
pretvibrāciju 
sistēma

PielietoJums

Mājas elektroenerģija

Viesu namu iekārtas

Avārijas darbi

Jutīga celtniecības tehnika

Jutīgs apgaismojums

Jutīgs rūpnieciskais aprīkojumas

2019

Standarta aprīkojums

i-AVR Ilga darbība Ritentiņi
Elektriskais 
starteris

Automātiskais 
gaisa vārsts

i-AVR Ilga darbība Ritentiņi
Elektriskais 
starteris

Automātiskā 
drosele

Automātiskais 
gaisa vārsts



PORTATĪVIE ĢENERATORI

EU 10i EU 20i EU 30i

IZSTRĀDES TEHNOLOĢIJA INVERTORS INVERTORS INVERTORS

Tips Vienfāzes Vienfāzes Vienfāzes

Maksimālā jauda (W) 1000 2000 3000

Nominālā jauda (W) 900 1600 2600

Nominālais spriegums (V) 230 230 230

Nominālā frekvence (Hz) 50 50 50

Nominālā strāva (A) 3,9 7,0 11,3

DC nominālā izvade 12V/8,0A 12V/8,0A 12V/8,3A

Motors GXH50 GX100 GX160

Motora tips
4-taktu, OHV,**

1 cilindrs
4-taktu, OHV,**

1 cilindrs
4-taktu, OHV,**

1 cilindrs

Darba tilpums (cm³) 49,4 98,5 163,0

Virzuļa diametrs x gājiens (mm) 41,8 × 36,0 56,0 × 40,0 68,0 × 45,0

Motora ātrums (apgr./min) 4500 max 5000 max 4000 max

Dzesēšanas sistēma Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss

Aizdedzes sistēma Tranzistors Tranzistors Tranzistors

Eļļas tilpums (litri) 0,25 0,40 0,53

Degvielas tvertnes tilpums (litri) 2,1 3,6 5,9

Darba laiks pie nominālās jaudas 3h 30 3h 50 3h 50

Startera sistēma Aukla Aukla Aukla

Garums (mm) 451 512 622

Platums (mm) 242 290 379

Augstums (mm) 379 425 489

Svars (kg) 13,0 20,7 35,2

Trokšņu līmenis pie ģeneratora dB(A)
(98/37/EK, 2006/42/EK)

70 71 74

Garantētais trokšņu līmenis – dB(A)
(2000/14/EK, 2005/88/EK)

87 89 92

* *

VASTUPIDAVUSGENERAATORID

EC 3600 EC 5000 ECT 7000 ECMT 7000 ECT 7000P

KONDENSATORS KONDENSATORS INDUKCIJAS INDUKCIJAS AVR

Vienfāzes Vienfāzes Vienas/trīs fāžu Vienas/trīs fāžu Vienas/trīs fāžu

3600 5000 4000/7000* 4000/7000* 4000/7000*

3400 4500 3600/6500* 3600/6500* 3600/5200*

230 230 230/400* 230/400* 230/400*

50 50 50 50 50

15,0 19,5 16,0/9,5* 16,0/9,5* 16,0/9,5*

N/A N/A N/A N/A N/A

GX270T GX390T1 GX390T1 GX390 GX390

4-taktu, OHV,**
1 cilindrs

4-taktu, OHV,**
1 cilindrs

4-taktu, OHV,**
1 cilindrs

4-taktu, OHV,**
1 cilindrs

4-taktu, OHV,**
1 cilindrs

270,0 389,0 389,0 389,0 389,0

77,0 × 58,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0

3000 3000 3000 3000 3000

Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss Ventilators

Tranzistors Tranzistors Tranzistors Tranzistors Tranzistors

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

5,3 6,2 6,2 22,8 6,2

2h 25 2h 17 2h 13 8h 46 2h 17

Aukla Aukla Aukla Aukla Aukla

800 800 800 755 800

550 550 550 550 550

540 540 540 560 540

58,0 75,0 77,0 104,0 86,0

85 87 86 85 87

97 97 97 97 97

* Trīs fāzes 400 V3-
** OHV – augšējā novietojuma vārsts.

*

Ģeneratoru specifikācijas
Ar mūsu ērtās tabulas palīdzību, Jūs varat salīdzināt mūsu ģeneratorus un izvēlēties sev vispiemērotāko modeli.
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MANEVRĒJAMI AUGSTO 
TEHNOLOĢIJU ĢENERATORI

ILGIZTURĪBAS UN LIELJAUDAS 
ĢENERATORI

EU 30is EU 70is EG 3600CL EG 4500CL EG 5500CL

IZSTRĀDES TEHNOLOĢIJA INVERTORS INVERTORS D-AVR D-AVR D-AVR

Tips Vienfāzes Vienfāzes Vienfāzes Vienfāzes Vienfāzes

Maksimālā jauda (W) 3000 7000 3600 4500 5500

Nominālā jauda (W) 2800 5500 3200 4000 5000

Nominālais spriegums (V) 230 230 230 230 230

Nominālā frekvence (Hz) 50 50 50 50 50

Nominālā strāva (A) 12,2 23,9 13,9 17,4 21,7

DC nominālā izvade 12V/12A N/A N/A N/A N/A

Motors GX200 GX390 GX270T2 GX390T2 GX390T2

Motora tips
4-taktu, OHV,**

1 cilindrs
4-taktu, OHV,**

1 cilindrs
4-taktu, OHV,**

1 cilindrs
4-taktu, OHV,**

1 cilindrs
4-taktu, OHV,**

1 cilindrs

Darba tilpums (cm³) 196 389 270 389 389

Virzuļa diametrs x gājiens (mm) 68,0 × 54,0 88,0 × 64,0 77,0 × 58,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0

Motora ātrums (apgr./min) 3800 max 3600 max 3000 3000 3000

Dzesēšanas sistēma Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss

Aizdedzes sistēma Tranzistors Tranzistors Tranzistors Tranzistors Tranzistors

Eļļas tilpums (litri) 0,55 1,10 1,10 1,10 1,10

Degvielas tvertnes tilpums (litri) 13,0 19,2 24,0 24,0 24,0

Darba laiks pie nominālās jaudas 8h 6h 30 12h 9h 30 8h 10

Startera sistēma
Aukla un

elektriskais starteris
Aukla un

elektriskais starteris
Aukla Aukla Aukla

Garums (mm) 658
Rokturis lejup: 848

Rokturis augšup: 1198
681 681 681

Platums (mm) 482 700 530 530 530

Augstums (mm) 570 721 571 571 571

Svars (kg) 61,2 118,1 68,0 79,5 82,5

Trokšņu līmenis pie ģeneratora dB(A)
(98/37/EK, 2006/42/EK)

74 75 79 81 82

Garantētais trokšņu līmenis – dB(A)
(2000/14/EK, 2005/88/EK)

91 91 96 97 97

ILGIZTURĪBAS UN AUGSTO  
TEHNOLOĢIJU ĢENERATORI

EM 30 EM 4500CXS EM 5500CXS

TSÜKLOKONVERTER i-AVR i-AVR

Vienfāzes Vienfāzes Vienfāzes

3000 4500 5500

2600 4000 5000

230 230 230

50 50 50

11,4 17,4 21,7

12V/12A N/A N/A

GX200 i-GX390 i-GX390

4-taktu, OHV,**
1 cilindrs

4-taktu, OHV,**
1 cilindrs

4-taktu, OHV,**
1 cilindrs

196 389 389

68,0 × 54,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0

3600 max 3000 3000

Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss

Tranzistors Tranzistors Tranzistors

0,55 1,10 1,10

9,7 23,5 23,5

6h 9h 10 7h 40

Aukla
Aukla un

elektriskais starteris
Aukla un

elektriskais starteris

445
Rokturis lejup: 725  

Rokturis augšup: 1047,5 
Rokturis lejup: 725  

Rokturis augšup: 1047,5

402 706 706

480 719 719

32,0 106,5 108,8

79 77 77

96 96 96

* OHV - virspusē novietoti vārsti. 
Piezīme: visi ģeneratori darbojas ar bezsvina benzīnu.

Ģeneratoru specifikācijas
Ar mūsu ērtās tabulas palīdzību, Jūs varat salīdzināt mūsu ģeneratorus un izvēlēties sev vispiemērotāko modeli.
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Ūdens sūkņi

25 26

Honda ūdens sūkņu klāsts aptver ļoti plašu pielietojuma loku – sākot ar nelieliem portatīvajiem sūkņiem līdz pat lieliem duļķu sūkņiem. Honda ūdens sūkņi 
garantē efektīvu un klusu darbību, bet pats svarīgākais – Honda četrtaktu motoru uzticamību.

Ūdens sūkņu tips
Parasti ūdens sūkņi iedalās piecās kategorijās:

Ūdens sūkņu lietojums
Honda plašajā ūdens sūkņu klāstā jūs atradīsit ūdens sūkni jebkuram lietojumam. Lai izvēlētos savām 
vajadzībām vispiemērotāko ūdens sūkni, skatiet turpmāk redzamo tabulu.

Izdariet pareizo izvēli

1 VIEGLIE SŪKŅI

Kompaktie, vieglie un portatīvie WX sērijas ūdens sūkņi ir teicami piemēroti namīpašnieku, 
dārznieku, laivu īpašnieku un atpūtnieku vajadzībām.

2 AUGSTSPIEDIENA SŪKŅI

Ja ūdens smidzinātājiem vai sprauslām ir nepieciešams uzticams augstspiediena avots, WH 
sērijas ūdens sūkņi ir pareizā izvēle. Šie sūkņi ir teicami piemēroti normālas kvalitātes ūdens 
sūknēšanai, tostarp apūdeņošanas un ugunsdzēšanas vajadzībām, kā arī ūdens 
pārsūknēšanai lielos attālumos.

3 LIELAS PLŪSMAS JAUDAS SŪKŅI

Vispārējām ūdens sūknēšanas vajadzībām mūsu WB sērijas ūdens sūkņi ir teicama izvēle. 
Šie sūkņi ir aprīkoti ar tirdzniecības klases komponentiem, piemēram, pretvibrāciju 
stiprinājumiem, silikona karbīda blīvēm, stingri nofiksētu čuguna hidraulisko korpusu un 
darba ratu.

4 ĶIMIKĀLIJU SŪKŅI

Mūsu WMP20 sūknis ir paredzēts lauksaimiecības mēslojuma vai rūpniecisko ķimikāliju 
sūknēšanai.

5 DUĻĶU SŪKŅI

Duļķu sūkņi ir izstrādāti darbuzņēmēju un citu profesionālo lietotāju vajadzībām. WT sērijas 
sūkņi spēj efektīvi pārsūknēt gan 24 mm lielas cietvielu daļiņas, gan lielu daudzumu ūdens 
– līdz pat 1640 litriem minūtē (WT40). Turklāt ērti pieejamās tīrīšanas atveres un vienkāršās 
tehniskās apkopes dēļ šiem sūkņiem ir nodrošināts ilgs kalpošanas laiks.

Tüüp Vieglie sūkņi
Augstspiediena 

sūkņi
Lielas plūsmas 
jaudas sūkņi

Ķimikāliju 
sūkņi Duļķu sūkņi

Mudel

Tīrs ūdens          ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Duļķains ūdens       ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Līdz 3 mm cietas daļiņas          ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Līdz 6 mm cietas daļiņas       ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Līdz 24 mm cietas daļiņas   ✔ ✔ ✔

Līdz 28 mm cietas daļiņas   ✔ ✔

Līdz 31 mm cietas daļiņas  ✔

Ķimikālijas ✔
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Ūdens sūkņu terminoloģija
Tālāk ir sniegta informācija par papildu terminoloģiju, ko izmanto 
ūdens sūkņu specifikāciju, tehnoloģiju un darbības
principu aprakstos:

SPIEDIENA AUGSTUMA  
MĒRĪŠANA
Spiediena augstuma mērīšana jeb kopējais augstums 
ir atkarīgs no sūkņa lietošanas mērķa un pielietojuma. 
Spiediena augstums tiek aprēķināts šādi:

Plūsmas ātrums
Plūsmas jauda ir maksimālais ūdens daudzums,  kādu ūdens 
sūknis spēj uzsūknēt attiecīgajā augstumā. Sūkņa plūsmas 
jaudu var aprēķināt, izmantojot sūkņa raksturlīkni, kā redzams 
WB20 paraugā pa labi. Ja zināt maksimālo augstumu, kādā 
ūdeni ir nepieciešams sūknēt, izpētot raksturlīkni, varat 
vienkārši noteikt, vai attiecīgais sūknis spēs nodrošināt jūsu 
vajadzībām nepieciešamo plūsmas jaudu.
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ŪDENS SŪKŅA RAKSTURLīKNE

C

B

CB= +A

A

SPIEDIENS
Spiediens ir spēks uz vienu laukuma vienību, ko parasti 
mēra bāru mērvienībās, un tas parasti ir norādīts sūkņu 
raksturlīknēs. Runājot par ūdens sūkņu ražīgumu, spiediens 
un augstums ir tieši saistīti raksturlielumi. Spiediens 
(bāros) pie ūdens staba pamatnes ir ekvivalents lielumam, 
ko aprēķina pēc formulas 0,433 × augstums (metros). 
Pieslēdzot pie 30 m augsta ar tīru ūdeni uzpildīta cauruļvada 
manometru, tas uzrādīs 2,99 bārus lielu spiedienu. 
Ņemiet vērā, ka cauruļvada diametrs neietekmē spiediena 
mērījumus. Jebkura ūdens sūkņa maksimālo spiedienu (pie 
nulles izvades) var aprēķināt, ja maksimālo augstumu reizina 
ar 0,433.

DARBA RATS
Darba rats ir rotējošs, ar lāpstiņām aprīkots disks, kas ir 
pieslēgts motora kloķvārpstai. Visi centrbēdzes ūdens sūkņi 
ir aprīkoti ar darba ratu. Darba rata lāpstiņas ar centrbēdzes 
spēka palīdzību grūž šķidrumu uz āru un rada spiediena 
izmaiņas. Spiediena izmaiņas, savukārt, nodrošina šķidruma 
plūsmu ūdens sūknī.

SŪKŅA HIDRAULISKAIS KORPUSS
Sūkņa hidrauliskais korpuss ir stacionārs korpuss, kas aptver 
darba ratu. Sūkņa hidrauliskais korpuss apkopo un aizvada 
šķidruma plūsmu no darba rata, kā arī palielina darba rata 
lāpstiņu radītās liela ātruma ūdens plūsmas spiedienu.

MEHĀNISKAIS BLĪVSLĒGS
Šis atsperes blīvslēgs ir veidots no vairākām daļām, kas 
ūdens sūkņa korpusā noblīvē rotējošo darba ratu, neļaujot 
ūdenim ieplūst motora nodalījumā un sabojāt ūdens sūkni. 
Ja sūknējamais ūdens satur cietvielu daļiņas, mehāniskie 
blīvslēgi nodilst. Ja pirms motora iedarbināšanas ūdens 
sūkņa kamera nav uzpildīta ar ūdeni, mehāniskie blīvslēgi 
ļoti ātri sakarst un var pārkarst. Honda duļķu sūkņi ir aprīkoti 
ar silikona karbīda mehāniskajiem blīvslēgiem, kas ir īpaši 
piemēroti ekspluatācijai abrazīvā vidē.

IESŪKŠANAS SPIEDIENA AUGSTUMS B
Augstums starp sūknējamā ūdens 
līmeni un ūdens sūkni.

+
IZPLŪDES SPIEDIENA AUGSTUMS C

Augstums starp ūdens sūkni un 
augstāko izvades caurules punktu.

+
SPIEDIENA AUGSTUMA ZUDUMS

Cauruļu pretestība. Garas, tievas un 
savītas caurules rada lielāku spiediena 
zudumu.

= 
SPIEDIENA AUGSTUMS A

Spiediena augstums jeb kopējais 
spiediena augstums, kuru sūknis spēj 
pacelt un izsūknēt.
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Honda funkcijas un tehnoloģijas
Honda ūdens sūkņiem ir daudzas novatoriskas īpašības un 
tehnoloģijas. Lai palīdzētu jums izvēlēties jūsu vajadzībām 
vispiemērotāko ūdens sūkni, mēs esam izstrādājuši vairākus rūpīgi 
pārdomātus apzīmējumus. Šie apzīmējumi ir redzami modeļu 
apraksta lapās.

OHV 4-taktu motors Unikāla 360° darbība
Jaudīgs, efektīvs un uzticams motors. Viegli iedarbināms 
jebkuros apstākļos. Automātiskā dekompresija samazina 
iedarbināšanai nepieciešamo spēku.

Ļauj sūkni ekspluatēt vai uzglabāt jebkurā slīpumā.

Neliels svars un teicama pārvietojamība Ķimikāliju sūknis
Īpaši kompakts un viegls ūdens sūknis ar iebūvētu rokturi 
vieglai transportēšanai un uzglabāšanai.

Piemērots dažādu ķimikāliju, piemēram, lauksaimniecības 
mēslojuma un rūpniecisko ķimikāliju sūknēšanai.

Oil Alert™ sistēma Čuguna hidrauliskais korpuss un darba rats
Lai novērstu motora bojājumus, automātiski izslēdz 
ģeneratoru, ja eļļas līmenis nokrītas zem drošas 
ekspluatācijas līmeņa.

Īpaša izturība ilgam kalpošanas laikam pat tad, ja sūknē 
šķidrumus ar augstu cieto daļiņu koncentrāciju.

Konusveida darba rats Augstas efektivitātes lāpstiņriteņi
Pirmšķirīgs ražīgums un pašuzpilde, kā arī neliels 
nodilums un zems aizsērējumu risks.

Unikālais Honda dizains rada optimālu plūsmu un 
efektivitāti.

Pretvibrāciju sistēma Uzlabota pretvibrāciju sistēma
Taisni motora gumiju stiprinājumi samazina mehāniskās 
slodzes visā iekārtā.

45° slīpumā izvietoti motora gumijas stiprinājumi 
nodrošina īpaši efektīvu vibrāciju slāpēšanu pie augstiem 
motora apgriezieniem.

Noņemams tehnisko pārbaužu vāks
Ātra un vienkārša piekļuve tehnisko pārbaužu un gružu 
iztīrīšanas vajadzībām nodrošina īsas dīkstāves.



Vieglie un 
augstspiediena 

sūkņi

 WX 10  
   Standarta aprīkojums
  • Maksimālā jauda: 140 litri/min
  •  Ieplūdes/izplūdes diametrs  

mm/collas – vītnes tips: 25/1-PF
  • Kopējais augstums/Sūknēšanas augstums: 36/8 m
  • Spiediens: 3,6 bar
  • Cietvielu izmērs: 5,7 mm
  • Darbības laiks: 1h 20 apmēram
  • Saussvars: 6,1 kg

Unikāla 360° 
darbība Neliels svars 

 WH 20†**   
Standarta aprīkojums
• Maksimālā jauda: 500 litri/min
•  Ieplūdes/izplūdes diametrs mm/collas – 

vītnes tips: 50/2-PF
•  Kopējais augstums/Sūknēšanas  

augstums: 50/8 m
• Spiediens: 5,0 bar
•  Maksimaalne tahkete  

osakeste läbimõõt: 3 mm
• Darbības laiks: 2h 30 apmēram
• Saussvars: 27 kg

      WH 15† 
  Standarta aprīkojums
   • Maksimālā jauda: 400 litri/min

   •  Ieplūdes/izplūdes diametrs mm/collas – vītnes 
tips: 40/1.5-PF

   • Kopējais augstums/Sūknēšanas augstums: 50/8 m
   • Spiediens: 5,0 bar
   • Cietvielu izmērs: 3 mm
   • Darbības laiks: 2h apmēram
   • Saussvars: 22 kg

Vieglie un augstspiediena sūkņi
Vieglie WX sērijas un portatīvie WH sērijas sūkņi ir kompakti un viegli manevrējami. Tie izskatās nelieli, bet spēj radīt iespaidīgu spiedienu. Unikālā 360° 
eļļošanas sistēma ļauj WX 10 sūknim darboties praktiski jebkurā leņķī, tādēļ tas ir ideāls risinājums ūdens smidzināšanai, strūklas radīšanai, laistīšanai, 
izmantojot garu šļūteni, vai ugunsdzēsības iekārtu darbībai.

Kompakti un viegli pārvietojami Kõrgsurve

Neliels svars 
Oil Alert™ 

sistēma*

Oil Alert™ 

sistēma

Čuguna hidrau-
liskais korpuss 
un darba rats

 WX 15  
 Standarta aprīkojums
  • Maksimālā jauda: 240 litri/min
  •  Ieplūdes/izplūdes diametrs  

mm/collas – vītnes tips: 40/1,5-PF
  • Kopējais augstums/Sūknēšanas augstums: 40/8 m
  • Spiediens: 4,0 bar
  • Cietvielu izmērs: 5,7 mm
  • Darbības laiks: 1h 30 apmēram
  • Saussvars: 9 kg

OHV 4-Taktu 
motors 

†PH vītnes ir funkcionāli savietojamas ar BSPP.
*Oil AlertTM saadaval Honda originaallisavarustusena

**Saadaval ka ilma raamita
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Standarta aprīkojums

Pielietojums

Dārzkopība

Apūdeņošana ar garu šļūteni

Putekļu nomākšana

Pārsūknēšana un kanalizācija

Oil Alert™ 

sistēma

Čuguna hidrau-
liskais korpuss 
un darba rats

Pretvibrāciju 
sistēma



Lieljaudas duļķu un 
ķimikāliju sūkņi

Čuguna hidrau-
liskais korpuss 
un darba rats

Augstas 
efektivitātes 
lāpstiņriteņi

Lieljaudas duļķu un ķimikāliju sūkņi
Radīti vissmagāko darbu paveikšanai, šie sūkņi ātri un viegli spēj tikt galā ar lielu ūdens apjomu bez aizsērēšanas vai bojājumiem pat tad, ja ūdenī ir 
sastopamas smiltis vai citi gruži.

Liels plūsmas ātrums Robusti un izturīgi

OHV 4-Taktu 
Motors 

Oil Alert™ 

sistēma
Pretvibrāciju 
sistēma

Pielietojums

Ehitusplatside kuivendamiseks

Līdz 6 mm cieto daļiņu saturoša 
ūdens sūknēšana 

Kemikaali-
pump

 WMP 20
  Standarta aprīkojums
  • Maksimālā jauda: 833 l/min

  •  Ieplūdes/izplūdes diametrs mm/collas – 
vītnes tips: 50/2-PF

  •  Kopējais augstums/Sūknēšanas  
augstums: 32/8 m

  • Spiediens: 3,2 bar
  •  Maksimaalne tahkete osakeste  

läbimõõt: 5 mm
  • Darbības laiks: 2h 15 apmēram
  • Saussvars: 26 kg
  •  Pilns ķimikāliju saraksts atrodams sūkņa 

rokasgrāmatā

Čuguna hidrau-
liskais korpuss 
un darba rats

Augstas 
efektivitātes 
lāpstiņriteņi

    WB 30†  
  Standarta aprīkojums
  • Maksimālā jauda: 1.100 l/min

  •  Ieplūdes/izplūdes diametrs mm/
collas – vītnes tips: 80/3-PF

  •  Kopējais augstums/Sūknēšanas  
augstums: 23/7,5 m

  • Spiediens: 2,8 bar
  •  Maksimaalne tahkete osakeste  

läbimõõt: 6 mm
  • Darbības laiks: 1h 54 apmēram
  • Saussvars: 27 kg

†PH vītnes ir funkcionāli 
savietojamas ar BSPP.

3231

Standarta aprīkojums

 WB 20†  
  Standarta aprīkojums
  • Maksimālā jauda: 620 l/min

  •  Ieplūdes/izplūdes diametrs mm/collas – 
vītnes tips: 50/2-PF

  •  Kopējais augstums/Sūknēšanas  
augstums: 32/7,5 m

  • Spiediens: 3,2 bar
  • Maksimaalne tahkete osakeste  
   läbimõõt: 6 mm
  • Darbības laiks: 1h 42 apmēram
  • Saussvars: 21 kg
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Reoveepumbad

 WT 20†

  Standarta aprīkojums
  • Maksimālā jauda: 710 l/min

  •  Ieplūdes/izplūdes diametrs mm/
collas – vītnes tips: 50/2-PF

  •  Kopējais augstums/Sūknēšanas  
augstums: 30/8 m

  • Spiediens: 3,0 bar
  • Maksimaalne tahkete osakeste  
   läbimõõt: 24 mm
  • Darbības laiks: 2h 50 apmēram
  • Saussvars: 47 kg

 WT 40†

  Standarta aprīkojums
  • Maksimālā jauda: 1.640 l/min

  •  Ieplūdes/izplūdes diametrs mm/collas – vītnes tips: 100/4-PF
  • Kopējais augstums/Sūknēšanas augstums: 26/8 m
  • Spiediens: 2,6 bar
  • Cietvielu izmērs: 31 mm
  • Darbības laiks: 2h apmēram
  • Saussvars: 78 kg

Reoveepumbad
Šie profesionālai izmantošanai radītie sūkņi ir atzīti kā ļoti uzticami, augstu veiktspēju nodrošinoši un ekonomiski. Tie piedāvā inovatīvas tehnoloģijas, 
piemēram, Honda unikālo optimizēto lāpstiņriteni, kas samazina enerģijas zudumu un uzlabo sūknēšanas veiktspēju.

Cietās daļiņas ar diametru līdz 31 mm Viegla apkope

WT 30† 

Standarta aprīkojums
• Maksimālā jauda: 1.210 l/min

•  Ieplūdes/izplūdes diametrs mm/collas – vītnes tips: 80/3-PF
• Kopējais augstums/Sūknēšanas augstums: 27/8 m
• Spiediens: 2,7 bar
• Cietvielu izmērs: 28 mm
• Darbības laiks: 2h 10 apmēram
• Saussvars: 61 kg

OHV 4-Taktu 
motors 

Oil Alert™ 

sistēma

Čuguna 
hidrauliskais 
korpuss un 
darba rats

Konisks 
lāpstiņritenis

Uzlabota 
pretvibrāciju 
sistēma

Noņemams 
tehnisko 
pārbaužu 
vāks

PielietoJums

Gruntsūdeņu sūknis būvniecībai

Līdz 31 mm cieto daļiņu saturoša 
ūdens sūknēšana

†PH vītnes ir funkcionāli savietojamas ar BSPP.
34

Standarta aprīkojums
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Piezīme: visi ūdens sūkņi darbojas ar bezsvina benzīnu.
† PH vītnes ir funkcionāli savietojamas ar BSPP. 
*Pieejama versija bez rāmja.  
** OHV - virspusē novietoti vārsti. 
*** Cieto daļiņu izmērs ir norādīts kā piemērs. Sūkņi nav paredzēti nepārtrauktai cieto daļiņu pārsūknēšanai, esiet uzmanīgi pārsūknējot ūdeni, kas var saturēt 
cietās daļiņas.

ŪDENS SŪKŅU  
JAUDA
Turpmāk redzamās ūdens sūkņu raksturlīknes
ļauj uzskatāmi salīdzināt dažādus
ūdens sūkņus. Katra līkne nodrošina informāciju
par plūsmas jaudu un kopējo sūknēšanas
augstumu, kas raksturo attiecīgo sūkni.

VIEGLIE UN AUGSTSPIEDIENA SŪKŅI

WX 10 WX 15 WH 15† WH 20†*

Maksimālā jauda (litri/min) 120 280 370 450

Ieplūdes/izplūdes diametrs mm/collas – vītnes 
tips

25/1,0-PF 40/1,5-PF 40/1,5-PF 50/2,0-PF

Kopējais augstums (m) 37 40 40 50

Sūknēšanas augstums (m) 8,0 8,0 8,0 8,0

Spiediens (bar) 3,7 4,0 4,0 5,0

Cietvielu izmērs (mm)*** 5,7 5,7 3,0 3,0

Motors GX25 GXH50 GX120 GX160

Motora tips
4-taktu, OHC,

1 cilindrs
4-taktu, OHV,* *

1 cilindrs
4-taktu, OHV,* *

1 cilindrs
4-taktu, OHV,* *

1 cilindrs

Darba tilpums (cm³) 25 49 118 163

Virzuļa diametrs x gājiens (mm) 35,0 × 26,0 41,8 × 36,0 60,0 × 42,0 68,0 × 45,0

Motora ātrums (apgr./min) 7.000 max 7.000 max 3.600 max 3.600 max

Motora jauda (kW/apgr. min) (SAE J1349) 0,72 1,60 2,60 3,60

Dzesēšanas sistēma Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss

Aizdedzes sistēma Tranzistors Tranzistors Tranzistors Tranzistors

Eļļas tilpums (litri) 0,08 0,25 0,56 0,58

Degvielas tvertnes tilpums (litri) 0,53 0,77 2,00 3,10

Darbības laiks 0,9h 0,9h 1h 30 1h 30

Startera sistēma Aukla Aukla Aukla Aukla

Garums (mm) 340 355 415 520

Platums (mm) 220 275 360 400

Augstums (mm) 295 375 415 460

Svars (kg) 6,1 9,1 22,0 27,0

Trokšņu līmenis pie ģeneratora dB(A)
(98/37/EK, 2006/42/EK)

87 90 87 91

Garantētais trokšņu līmenis – dB(A)
(2000/14/EK, 2005/88/EK)

100 104 104 106

LIELJAUDAS DUĻĶU UN ĶIMIKĀLIJU SŪKŅI

WB 20† WB 30† WT 20† WT 30† WT 40† WMP 20†

620 1.100 700 1.200 1.600 833

50/2,0-PF 80/3,0-PF 50/2,0-PF 80/3,0-PF 100/4,0-PF 50/2,0-NPT

32 23 26 25 25 25

7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0

3,2 2,3 2,6 2,5 2,5 2,5

6,0 6,0 24,0 28,0 31,0 5,7

GX120 GX160 GX160 GX270 GX390 GX160

4-taktu, OHV,* *
1 cilindrs

4-taktu, OHV,* *
1 cilindrs

4-taktu, OHV,* *
1 cilindrs

4-taktu, OHV,* *
1 cilindrs

4-taktu, OHV,* *
1 cilindrs

4-taktu, OHV,* *
1 cilindrs

118 163 163 270 389 163

60,0 × 42,0 68,0 × 45,0 68,0 × 45,0 77,0 × 58,0 88,0 x 64,0 68,0 × 45,0

3.600 max 3.600 max 3.600 max 3.600 max 3.600 max 3.600 max

2,60 3,60 3,60 6,30 8,70 3,60

Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss Piespiedu gaiss

Tranzistors Tranzistors
Tranzistors 
Magneto

Digital CDI Digital CDI Tranzistors

0,56 0,58 0,58 1,10 1,10 0,58

2,00 3,10 3,10 5,30 6,10 3,10

1,7h 1,9h 1h 30 1h 30 1h 30 1h 30

Aukla Aukla Aukla Aukla Aukla Aukla

490 510 620 660 735 520

365 385 460 495 535 400

420 455 465 515 565 450

20,0 26,0 47,0 61,0 78,0 25,5

88 89 92 95 96 89

102 103 106 110 112 105

Ūdens sūkņu specifikācijas
Ar mūsu ērtās tabulas palīdzību, Jūs varat salīdzināt mūsu sūkņus un izvēlēties sev vispiemērotāko modeli.
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NELIELA SVARA UN AUGSTSPIEDIENA 
SŪKŅU RAKSTURLĪKNES

Kopējais augstums (m)
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Modelis:

AUGSTAS VEIKTSPĒRJAS SŪKŅI, 
NOTEKŪDEŅU UN ĶIMIKĀLIJU SŪKŅI
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Mehāniskās ķerras

 HP 500  
  Standarta aprīkojums
  • Max kandevõime - tasasel/kaldpinnal: 500/350 kg

  • Maksimaalne koorma kõrgus tasasel pinnal: 900 mm

  • Max edasi/tagasi kiirus: 4,3/3,6 km/h

  • Max upward/download gradient: 25/25°

  • Motors: GX160

  • Jauda (SAE J1349): 3,6 kW/3.600 rpm

  • Degvielas tvertnes tilpums: 3,1 L

  • Saussvars: 197 kg

  • Izmēri (mm): L 2.140 × W 650 × H 1.100

  • Kravas kastes izmērs  (mm): L 1.200 × W 560-900 × H 200

  • Trokšņu līmenis: 99 dB(A)

  HP 350
  Standarta aprīkojums
  • Max kandevõime - tasasel/kaldpinnal: 350/150 kg

  • Maksimaalne koorma kõrgus tasasel pinnal: 900 mm

  • Max edasi/tagasi kiirus: 3,5/1,3 km/h

  • Max tõus/langus: 15/15°

  • Motors: GXV160

  • Jauda (SAE J1349): 3,2 kW/3.600 rpm

  • Degvielas tvertnes tilpums: 1,4 L

  • Saussvars: 149 kg

  • Izmēri (mm): L 1.720 × W 635 × H 1.015

  • Kravas kastes izmērs  (mm): L 920 × W 520-780 × H 135

  • Trokšņu līmenis: 97 dB(A)

Mehāniskās ķerras
Četrtaktu dzinējs nodrošina vienmērīgu jaudu un augstu griezes momentu, padarot mūsu izturīgās mehāniskās ķerras droši un viegli izmantojamas. 
Tās ir radītas šauras, kas ļauj tām viegli manevrēt un piekļūt telpām caur standarta durvju ailēm. Visām ķerrām ir unikāls kāpurķēžu profils, kas ne tikai 
nodrošina teicamu vadāmību, bet arī samazina bojājumus zālienam vai dārzam.

Unikāls 
kāpurķēžu 
profils

Avārijas 
sajūgs

Vadības 
sviras

Regulējama 
kravas kaste

Atvāžama 
kravas kaste

DMC

3837

Standarta aprīkojums

Hidrostatiska 
vadība

  HP 450  
  Standarta aprīkojums
  • Max kandevõime - tasasel/kaldpinnal: 450/250 kg

  • Maksimaalne koorma kõrgus tasasel pinnal: 900 mm

  • Max edasi/tagasi kiirus: 3,5/1,3 km/h

  • Max tõus/langus: 15/15°

  • Motors: GXV160

  • Jauda (SAE J1349): 3,2 kW/3.600 rpm

  • Degvielas tvertnes tilpums: 1,4 L

  • Saussvars: 181 kg

  • Izmēri (mm): P 1.900 × L 635 × K 1.055

  •  Kravas kastes izmērs  (mm):  
L 1.100-1.570 × W 520-900 × H 180

  • Trokšņu līmenis: 98 dB(A)



Honda speka 
agregatu pasaule
Jau daudzus gadus mūsu spēka agregātu centrā ir Honda 4-taktu motoru tehnoloģija. Mūsu mērķis ir piedāvāt pēc iespējas 
lietotājdraudzīgus, ekonomiskus un uzticamus produktus, kas vienlaikus ir ļoti jaudīgi. 4-taktu motoru tehnoloģijas joprojām ir daudzu 
mūsu produktu jaudas avots, tomēr mēs turpinām attīstīties. Rezultāts ir tādas jaunas tehnoloģijas kā Miimo – mūsu robota pļaujmašīna, 
kas darbojas ar akumulatora enerģiju un pēc īsām akumulatora uzlādēm var darboties jebkurā diennakts laikā un jebkurā nedēļas dienā. 
Honda uzņēmumā mēs izmantojam savas inženiertehniskās zināšanas, lai radītu ļoti dažādus spēka agregātus, sākot no ģeneratoriem, 
ūdens sūkņiem un mehāniskajām ķerrām līdz pat laivu motoriem, piepūšamajām laivām un sniega metējiem. Atklājiet Honda produktu 
pasauli un uzziniet, kā mūsu spēka agregāti var padarīt jūsu dzīvi vieglāku.

Uzziniet vairāk par Honda produktiem tīmekļa vietnē
www.honda.lv.

  Krūmgrieži   Versatool™   Pūtēji   Zemes frēzes

  Sūkņi

  Piekaramie motori

  Pļaujmašīnas  Robota pļaujmašīnas

  Mehāniskās ķerras

  Dzinēji

  Dzīvžogu šķēres   Raideri

  Raidera tipa pļaujmašīnas

  Sniega metēji

Honda produktiem ir spēkā 5 gadu garantija, ja pircējs ir privātpersona, un 
1 gada garantija, ja pircējs ir juridiska persona. Honda Miimo robota zāles 
pļāvējiem un Honwave gumijas laivām garantija ir 2 gadi.  

Mūsu mērķis ir nodrošināt iekārtas vērtības saglabāšanu visā tās darba 
mūža garumā – gan garantijas laikā, gan arī turpmāk. Visus Honda produktu 
apkopes darbus ir jāveic pie pilnvarotiem izplatītājiem un noteiktajos 
intervālos.

  Ģeneratori
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