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KARDANSKI GENERATORJI

Za napajanje objekta
in za napajanje
na prostem

über uns
Kronološki pregled razvoja naših naprav:

Tok vedno in povsod
Leta 1990 sva se z očetom po obdobju slabega vremena
odločila, da bi pričela z gradnjo generatorja za zasilno
napajanje porabnikov. Osredotočila sva se na kmetijstvo in
zasnovala generator, ki bi kmetovalcem omogočil
nemoteno napajanje njihovih električnih porabnikov s
pomočjo traktorja. Tako sva razvila generator, ki je gnan
preko kardanske gredi. Sledila so leta razvoja in nenehnih
izboljšav in tako lahko danes ponosno predstavljamo
kardanske generatorje, ki so v svoji izvedbi in kvaliteti
najboljši na avstrijskem trgu. Vsi generatorji so izdelani v
Avstriji in so podvrženi visokim standardom pri gradnji teh
naprav.
Izkušnje nenehnega sodelovanja s končnimi porabniki
zadnjih 20 let, omogočajo neprekinjeno napajanje
porabnikov tudi daljša časovna obdobja. V teh letih so naši
kupci bili konstantno napajani z elektriko, čeprav javna
mreža ni delovala. Naš kardanski generator v takšnih
situacijah zanesljivo dobavlja električno energijo, ne glede
kje in kdaj potrebujete električno napajanje.
Kvaliteta naših generatorjev je preverjena s strani
certificirane državne ustanove! Napravo je preverila
nemška ustanova za kmetijske tehnologije (SVLFG). S tem
je Schneeberger kardanski generator eden redkih
generatorjev, ki se jih sme prodajati tudi na zahtevnem
nemškem trgu.

Potrebna moč traktorja za polni izkoristek generatorja

Zakaj generator za zasilno napajanje?
Vedno pogostejši so izpadi omrežne napetosti zaradi
snega, žledu, neviht. Ker je električno omrežje že močno
obremenjeno, se dogajajo tudi izpadi napajanja zaradi
okvar na omrežju in vzdrževalnih del. Takšni izpadi so
pogosto povezani z visokimi stroški zaradi izpada
napajanja naših porabnikov.

1990

1991

Zakaj kardanski generator?

1995

Zelo enostavno vzdrževanje. Ne potrebujete nobenega
dodatnega vzdrževanja, saj je traktor običajno vedno dobro
vzdrževan. Enostavno le priključite na traktor. Kardanski
generator morate le enkrat letno zagnati, da se ohranja
namagnetenost jedra. Prav tako lahko generator
uporabljate tudi na področjih, kjer ni električnega napajanja
(cepljenje lesa za kurjavo v gozdu, itd.).

1998

Navidezna moč
Navidezna moč z enoto kVA, je največja moč, ki jo
generator pri polni obremenitvi še lahko proizvaja.
Navidezna moč generatorja je napisana na napisni tablici.

Potrebna moč generatorja:

2007

Če seštejete vse delovne moči porabnikov, ki jih želite
napajati (v kW na napisni tablici) v primeru izpada omrežne
napetosti in delite ta seštevek z 0,8 (cos phi), izračunate
najmanjšo navidezno moč, ki vam jo mora dobavljati
generator. Spodaj je primer:
Mlekarski stroj + Pralnica

2008

2010

3,0 kW

Osvetlitev

1,7 kW

Dobava vode

4,0 kW.

Mlin za odpadke

11,0 kW

Skupaj

32,7 kW

Navidezna moč

T

2014
Sicherheit geprüft

PZ.LSV

Potrebni ukrepi za napajanje objektov so vtičnica za priklop
zasilnega napajanja in stikalo za preklop na zasilno
napajanje. Priporočljivo je vgraditi tudi prikazovalnik, ki
prikazuje, da je omrežna napetost ponovno prisotna.
Preklopno stikalo je obvezno, da se napetost iz
kardanskega generatorja ne širi v javno omrežje, ali da se
ob ponovnem prihodu omrežne napetosti v objekt, ne
pojavijo kratki stiki na porabnikih zaradi faznih zamikov. Pri
tem lahko pride do ogrožanja varnosti oseb in do večje
škode na električnih porabnikih. Kontaktirajte vašega
električarja glede vgradnje teh zaščitnih elementov.

Potreben kardanski generator

Od leta 2007 se sme v kmetijstvu v Avstriji prodajati le še
generatorje, ki ustrezajo stopnjam zaščite generatorja
IP44, elektro omarica mora ustrezati stopnji zaščite IP54 in
vgrajeno mora biti preverjanje izolacijske upornosti
porabnika. Generatorji, ki nimajo vseh teh zaščit, več ne
ustrezajo veljavnim normam (ÖVE/ ÖNORM E 8001-4-56).
Uporaba ozemljila pri mobilnih napravah v kmetijstvu v
Avstriji ni več skladna z veljavnimi predpisi.

13,0 kW

Hlajenje

/ cos phi

2012

Potrebni ukrepi

Zahteve za generatorje

2005

Klaus Schneeberger
Lastnik

Da lahko kardanski generator napaja električne porabnike
z največjo dovoljeno močjo, mora biti tudi gnan s traktorjem
zadovoljivih moči. Razmerje moči znaša 2:1, torej mora
konjska moč traktorja znašati vsaj 2-kratnik navidezne
moči generatorja (pri 22 kVA: ~ 37kW (50KM)). To razmerje
variira, odvisno je od izgub na kardanski gredi, temperature
okolja, nadmorske višine in načina vzdrževanja konstantne
vrtilne hitrosti kardanske gredi na traktorju.

/ 0,8
40,9 kVA

~ 42,0 kVA

Za napajanje vseh želenih porabnikov bi potrebovali
kardanski generator, navidezne moči 42 kVA. Ker pa je pri
načrtovanju dobro gledati v prihodnost, je smiselno
predimenzionirati porabo za 25%, saj se v prihodnosti
lahko priključi še več električnih porabnikov. Zato bi bila v
našem primeru pravilna izbira generatorja NSGL 50 s
50 kVA.

V Nemčiji so kardanski generatorji Schneeberger eni
redkih tovrstnih naprav, ki so skladni z vsemi zahtevami po
varnosti in so preverjeni s strani organizacije SVLFG!

Stopnja zaščite
Stopnja zaščite IP 44: Zaščita pred tujki, večjimi kot 1 mm
in zaščita pred vdorom vlage. Pri Schneeberger
kardanskem generatorju, ustreza generator stopnji zaščite
IP44.
Stopnja zaščite IP 54: Zaščita pred prahom in vdorom
vode. Pri Schneeberger kardanskih generatorjih omarica z
elektroniko ustreza stopnji zaščite IP54.
S tem je možno obratovanje generatorja tudi med dežjem..
Tudi pri močnejših nalivih ostajajo vtičnice, omarica z
elektroniko in generator suhi. Skladiščenje generatorja naj
bo v suhem in čistem prostoru.
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Naša tehnologija

O kardanskih generatorjih
Napajanje objekta in napajanje na prostem
Napajanje objekta pomeni dobava električne energije
celotnemu objektu. Energija se prenaša po inštalacijskih
kablih objekta. Dobavo energije vrši kardanski generator, ki
je preko preklopnika in energetskega kabla povezan z
objektom. Ugoditi morate potrebnim ukrepom za napajanje
objekta. Kontaktirajte vašega električarja!
Pri napajanju na prostem na vsako vtičnico kardanskega
generatorja posebej priklopite električnega porabnika
(krožna žaga, varilni stroj, itd). Porabnik bo napajan
direktno iz kardanskega generatorja. Generator proizvaja
toliko energije, kolikor je potrebujejo priključeni porabniki.

V kardanskih generatorjih podjetja Schneeberger se skriva
veliko tehnoloških inovacij.
Edinstvena je elektronika, ki je plod lastnega razvoja in je
vgrajena v vseh Schneeberger kardanskih generatorjih. Ta
elektronika meri vrednosti in javlja prenizko napetost,
previsoko napetost, prenizko ali previsoko frekvenco ter
preverja izolacijsko upornost priključenih porabnikov.

Posebna vtičnica za napajanje objekta
V izogib napačnim priključitvam in s tem do škod na
stvareh oziroma poškodbam oseb, so pri Schneeberger
kardanskih generatorjih vgrajene posebne vtičnice za
napajanje objektov. Če opazujete vtičnico kot številčnico
na uri, je pri vtičnici za napajanje objekta ozemljitveni
vodnik priklopljen drugače (na uro 1) kot pri običajnih 5polnih vtičnicah. (na uro 6). S tem se energetski kabel za
zasilno napajanje objekta razlikuje od ostalih in ostalih
kablov ne morete priklopiti na kardanski generator.
S tem ukrepom se izognemo napačnim priključitvam.
Poseben vtikač za to vtičnico je seveda brezplačno dodan
h kardanskemu generatorju.

Prednosti kardanskih generatorjev

Število polov
To število nam pove, koliko polov je na rotorju generatorja.
Število polov je povezano z vrtilno hitrostjo generatorja.
Po izvedbi generatorjev poznamo 2-polne ali 4-polne
variante, pri čemer je vrtilna hitrost generatorja pri 2-polni
izvedbi višja. 2-polna izvedba je cenejša in manjša od 4polne. 4-polna izvedba je namenjena proizvodnji energije
večjih moči, manjšim nihanjem napetosti in manjšim
obrabam ležajev.

Vrtilna hitrost

Poleg mobilnosti in skorajda nič vzdrževanja ima kardanski
generator še druge prednosti: če ima traktor dovolj navora,
se sme generator kratkotrajno preobremeniti, kar je
njegova velika prednost. V primerjavi z drugimi generatorji,
kardanski generator ne porabi veliko prostora. Ne
potrebujete pogostih testnih preverjanj delovanja,
pogonsko gorivo se ne stara, v njem ni nevarnih odpadkov,
ni potrebno menjavanje baterij ali starega motornega olja.
Iz okoljskega vidika in iz vidika vzdrževanja naprav, so
kardanski generatorji v veliki prednosti v primerjavi z
generatorji, ki so gnani z dizelskimi gorivi.
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Vrtilna hitrost (min-1) podaja število vrtljajev generatorja v
eni minuti. Pri 2-polni izvedbi rotorja se vrti generator pri
3000 min-1.
Pri 4-polni izvedbi rotorja se generator vrti pri 1500 min-1
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Menjalnik in hitrostna stopnja
Na voljo imamo izbiro dveh različnih menjalnikov in sicer
za hitrostni stopnji 540 ali 1000.
Hitrostna stopnja 540: pri tej nastavitvi znaša vrtilna hitrost
kardanske gredi ~ 430 min-1.
Hitrostna stopnja 1000: pri tej nastavitvi znaša vrtilna
hitrost kardanske gredi ~ 880 min-1. Pri tej hitrostni stopnji
se lahko kardanski generator namesti tudi na sprednjo
stran traktorja. Skladno z izvedbo menjalnika, generator
doseže svojo nazivno vrtilno hitrost 1500 min-1 (NSGL
serija), oziroma 3000 min-1 (NSG serija). Traktorjev motor
bo pri tem deloval na približno 75%-ih največje vrtilne
hitrosti.

Nadzor izolacijske upornosti porabnika
Ta nadzor je aktiven pri napajanju porabnikov na prostem. Stalno se meri izolacijska
upornost generatorja in vseh priključenih porabnikov. Če nadzorni sistem izmeri vrednost
izolacijske upornosti porabnikov izven dovoljenih mej, se napajanje porabnikov prekine in
vklopi se LED lučka za napako na izolaciji. S tem ne potrebujete ozemljila. Elektronika
samodejno ob vklopu generatorja testira samo sebe glede pravilnosti delovanja nadzora
izolacijske upornosti. Če vsa elektronika pravilno deluje, je generator pripravljen za
napajanje drugih porabnikov. To je vaša dodatna zaščita pri vsakem zagonu generatorja!

2

Nadzor napetosti
Elektronika vedno preverja vrednosti in obliko vseh treh faz glede prenizke ali previsoke
napetosti, sinusno obliko ali izpada posamezne faze. Če vrednosti niso znotraj dopustnih
mej, se napajanje porabnikov prekine in vklopi se lučka LED za previsoko ali prenizko
napetost.

Napetostna odstopanja
V Evropi je normirana standardna vrednost omrežne
napetosti 230 V, ki sme od leta 2009 odstopati za +/-10 %
pri čemer so dovoljeni razponi od 207 V do 253 V.
Napetostno
odstopanje
Schneeberger
kardanskih
generatorjev NSG serije znaša +/-5 % . Pri seriji NSGL pa
je odstopanje le +/-1 %. Obe seriji izpolnjujeta opisane
zahteve, kar je za napajanje občutljivih elektronskih naprav
(PC, krmilna elektronika, itd.) še posebno pomembno.
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Nadzor frekvence
Pri pojavu previsoke ali prenizke frekvence se napajanje porabnikov prekine in vklopi se
LED lučka za previsoko ali prenizko frekvenco.
Pri vseh treh oblikah nadzora (frekvenca, napetost, izolacijska upornost), LED lučka z oznako vzroka
prekinitve napajanja še vedno gori. Šele ko pritisnemo na stikalo Izklop, se LED lučke za izpise napak
izklopijo. Tako vedno vemo, zaradi kakšnega vzroka se je napajanje porabnikov prekinilo!

www.nc-92.si
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NSG Generatorji

2-polig 3000 min-1

nsgl-serie Von 30 KVa bis 85
KVa
Od leta 2005 izpopolnjujemo generatorje serije NSG. Zaradi
tega so ti generatorji vrhunski izdelki, ki so narejeni v Avstriji.

4 Osvetljeni merilniki

5 Uporabniški vmesnik

Za zaščitnim steklom se nahajajo
96 mm x 96 mm veliki, osvetljeni
analogni merilniki. Postavljeni so
tako, da se jih vidi tudi iz traktorja.

Najvišja možna stopnja zaščite pri
zagonu
generatorja.
Napredno
merjenje vrednosti:
• Nadzor izolacijske upornosti
• Nadzor napetosti
• Nadzor frekvence

Tako so ti 2- polni generatorji, z nazivno vrtilno hitrostjo
3000 min-1, namenjeni napajanju električnih porabnikov,
navideznih moči od 13 kVA do 38 kVA, izredno dovršeni in
vaša prva izbira!
3. Ročaji za prevažanje

2. Kvalitetno ohišje

Pod rdečim zaščitnim pokrovom so
merilniki in vtičnice še posebno
dobro zavarovani. Skozi zaščitne
pokrove se pretaka zrak za hlajenje
menjalnika.

S pomočjo poklopnih ročajev za
prevažanje, lahko generatorje NSG
serije enostavno prevažate tudi brez
traktorja. Dodan je tudi nastavek za
odlaganje kardanske gredi.

6 Vtičnice

5
Za napajanje na prostem:
• 2x Schuko
• 1x CEE 5x16A
• 1x CEE 5x32A
Za napajanje objekta:
• 1x CEE 5x 63A 1h
• oziroma 1xCEE 5x32A 1h (odvisno

4

6
3

od tipa, glejte tabelo, stran 10)

6
3
1 Kolesa s polno gumo

7 Generator in menjalnik
7

7
2
Kolesa s polno gumo zagotavljajo
odlično uporabo tudi v bolj
zahtevnih pogojih dela. Bodite brez
skrbi, da bi počila zračnica, kolesa
zdržijo zelo dolgo.

2-polni, notranje hlajen, sinhroni
-1
generator s 3000 min ,opremljen z
regulacijskim transformatorjem z
navitjem in bakrenimi ščetkami,
robustne in preproste izvedbe.
Prečno nazobčana in kaljena
zobnika menjalnika se nahajata v
banjici, ki je napojena z oljem.
Ogrodje je iz prvovrstne sive litine,
ki zagotavlja stabilnost.

1
1
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4-polni 1500 min-1

NSGL serija od 30 kVA do 85 kVA
Če bi radi opisali serijo NSGL z eno besedo, bi rekli:
Brezkompromisno.

4 Uporabniški vmesnik in N-vodnik*

4-polni generatorji z nazivno vrtilno hitrostjo 1500 min-1 so
nameščeni na varjeno in ognjevarno pocinkano ogrodje.
Zmožni so napajati tudi zelo zahtevne električne porabnike
navideznih moči od 30 kVA do 85 kVA.

Najvišja možna stopnja zaščite
pri zagonu generatorja.
Napredno merjenje vrednosti:
• Nadzor izolacijske upornosti
• Nadzor napetosti
• Nadzor napetosti
• N-Vodnik*
*N-Vodnik se vgrajuje le v naprave, ki se
prodajajo na nemškem trgu.

3 Osvetljeni merilniki

2 Pocinkano, ognjevarno ogrodje

4
3
Izjemno kvalitetno temeljno ogrodje
je zgrajeno iz masivne temeljne
plošče na katero so privarjeni
nastavki za tritočkovni priklop.

4

5 Vtičnice NSGL 30 - 50

Vtičnice NSGL 63 - 85

Za napajanje na prostem:
• 2x Schuko
• 1x CEE 5x16A
• 1x CEE 5x32A
• 1x CEE 5x63A
Za napajanje objekta:
• 1x CEE 5x63A 1h

Za napajanje na prostem:
• 3x Schuko
• 1x CEE 5x16A
• 1x CEE 5x32A
• 1x CEE 5x63A
• 1x CEE 5x125A
Za napajanje objekta:
• 1x CEE 5x125A 1h

Za zaščitnim steklom se nahajajo
96 mm x 96 mm veliki,
osvetljeni analogni merilniki.
Postavljeni so tako, da se jih
da videti tudi iz traktorja.

5

1 Kolesa s polno gumo

6 Generator in menjalnik

6
2
2

Kolesa s polno gumo zagotavljajo
odlično uporabo tudi v bolj
zahtevnih pogojih dela. Bodite brez
skrbi, da bi počila zračnica, kolesa
zdržijo zelo dolgo.

4-polni, notranje hlajen, sinhroni
generator s 1500 min-1, poleg tega
je še brezkrtačni in tako popolnoma
brez vzdrževanja. Vgrajeno ima
precizno
krmiljenje
električne
napetosti in s tem majhna
odstopanja (+-1 %). Ogrodje je iz
prvovrstne sive litine, ki zagotavlja
stabilnost.

1
1
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leistungsdaten nsg
Tehnični podatki
Največja delovna moč

leistungsdaten nsgl

NSG 13

NSG 22

NSG 27

NSG 31

NSG 38

10,4 kW

17,6 kW

21,6 kW

24,8 kW

30,4 kW

Napetost
Največji tok
Navidezna moč vgrajenega generatorja

24,0 kW

33,6 kW

40,0 kW

3 ~ 400V + N
18,5 A

32,0 A

13,0 kVA

22,0 kVA

Čas obratovanja

55,0 A

44,0 A

60,0 A

72,0 A

94,0 A

115,0 A

134,0 A

27,0 kVA

31,5 kVA

38,0 kVA

30,0 kVA

42,0 kVA

50,0 kVA

65,0 kVA

80,0 kVA

93,0 kVA

S1 100 % trajno obr.
2xSchuko 1xCEE5x16A
1xCEE5x32A 1xCEE5x63A

CEE5x63A 1h

175 kg

184 kg

CEE5x125A 1h

Elektro omarica IP 54 - Generator IP 44

98 cm x 85 cm x 96 cm
151 kg

3xSchuko 1 xCEE5x16A 1xCEE5x32A
1xCEE 5x63A 1xCEE5x125A

CEE5x63A 1h

Elektro omarica IP 54 - Generator IP 44

Dimenzije DxŠxV

120 cm x 80 cm x 115 cm
208 kg

224 kg

289 kg

314 kg

350 kg

143 cm x 100 cm x 120 cm
530 kg

555 kg

Zatič pri 3-točkovnem priklopu

Kategorija 2

Kategorija 2

Kategorija 2 in 3

Višina zatiča spodnjega krmila

31 cm

33 cm

37 cm

Primerjava serij
Največja delovna moč (kW)
Navidezna moč (kVA)
Št.vtičnic pri nap. na prostem
Dim DxŠxV (cm)
Masa (kg)
Generator
Število polov
Nazivna vrtilna hitrost
Komutator
Krmiljenje napetosti

NSG

NSGL 30 – 50

NSGL 63 - 85

10,4 - 30,4

24,0 - 40,0

50,4 - 74,0

13 - 38

30 - 50

63 - 93

4

5
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98x85x96

120x80x115

143x100x120

151 - 224

289 - 350

sinhroni

sinhroni

sinhroni

2-polni

4-polni

4-polni

3000

1500

1500

bakrene krtačke

brezkrtačni

brezkrtačni

Regulacijski TR +/-5 %

Čip AVR +/-1 %

Čip AVR +/-1 %

31

33

33

Št. gumijastih koles

2

4

4

Št. merilnikov

3

5

5

Nadzor izolacijske upornosti

●

●

●

Nadzor napetosti

●

●

●

Nadzor frekvence

●

●

●

Ročaji za prevažanje

●

○

○

Požarno varno ogrodje

○

●

●

Števec ur

●

●

●

Nastavek za odlaganje kardanske gredi

●

●

●
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575 kg

Vsak kardanski generator, predno zapusti proizvodnjo, je posebej preverjen glede kvalitete izdelave in
delovanja s strani naših tehnikov. Tako končnim odjemalcem zagotavljamo, da so dobavljeni
generatorji brez napak!

530 - 575

Višina zatiča sp krmila (cm)

10

74,0 kW

45,5 A

CEE5x32A 1h

Stopnja zaščite

64,0 kW

39,0 A

2xSchuko 1xCEE5x16A 1xCEE5x32A

Vtičnice napajanje objekta

52,0 kW

3 ~ 400 V + N

S1 100% trajno obratovanje

Vtičnice napajanje na prostem

Masa

NSGL 30 NSGL 42 NSGL 50 NSGL 63 NSGL 75 NSGL 85

www.nc-92.si
www.schneeberger.at
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Modeli navideznih moči 130 in 160 kVA

NSGL SERIJA 130 IN 160 kVA
4-POLNI 1500MIN-1
4-polni generator z elektronskim krmiljenjem, odstopanje +/- 1%
 Brezkrtačni sinhroni generator
 Zaščita priključenih porabnikov glede vrednosti frekvence in napetosti.
Kadar so dopustne vrednosti presežene, se napajanje porabnikov prekine
in LED lučka z opisom vzroka napake se vklopi.
 Ognjevarna pocinkana konstrukcija z gumijastimi kolesi
 Osvetljeni, veliki merilniki, ki so vidni tudi iz traktorja
 Pri napajanju na prostem se meri izolacijska upornost porabnikov, NE
POTREBUJETE nobenih ozemljil.
Dobava skupaj z vtikačem 250A za napajanje objekta.

Vtičnice & uporabniški
vmesnik

Za napajanje objekta in
napajanje na prostem

Merilniki
Tehnični podatki
Največja delovna moč
Napetost

NSGL 130

NSGL 160

104 kW

128 kW

3~ +N 400 V

Največji tok
Vgrajen generator

188 A
130 kVA
AVR +/- 1%
-1
1500 min

231 A
160 kVA
AVR +/- 1%
-1
1500 min

Čas obratovanja

S1 100% Trajno obratovanje

Vtičnice napajanje na prostem

3x Schuko
1x CEE 16/32/63/125A

Vtičnica napajanje objekta

Stopnja zaščite

170x110x160 cm

Masa
Kardanska gred

250 A DS2

El.om. IP 54, Gen. IP 44

Dimenzije DxŠxV

Zatič pri 3-točkovnem

250 A DS2

priklopu

650 kg
Kat. 2 + 3

720 kg
Kat.2

1 ¾" Z20 847 min

-1

Osvetljeni in vidni
iz traktorja

SCHNEEBERGER GENERATOREN GMBH
Gundertshausen 61
A 5142 Eggelsberg

Kontakt
Generalni zastopnik za Slovenijo
in Hrvaško:

NC-92 d.o.o.
Smrjenska cesta 2
SI -1291 Škofljica
Slovenija
+386 1 366 18 20
nc92@siol.net
www.nc-92.si
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Za morebitne napake v tisku se opravičujemo. Vse pravice do tehničnih
www.schneeberger.at
sprememb in dopolnitev so
pridržane..

Potrebne moči traktorjev za polni
izkoristek generatorjev
NSG serija
2-polni generator 3000 min-1 z menjalnikom
Za napajanje na prostem ali napajanje objekta
Z vgrajenimi nadzori nad izolacijsko upornostjo
porabnika, napetostjo, frekvenco…
Ohišje primerno za 3-točkovni priklop.
Gumijasta kolesa, ročice za prevažanje, nastavek za
kardansko gred.
(Natančnejši opis je v prospektu)

1 kW =1,36 KM
Model
NSG 13
NSG 22
NSG 27
NSG 31
NSG 38

Z menjalnikom za hitrostno
stopnjo 540
Delovna moč (kW) / Konjska moč

(22 kW)
/ 30 KM
(37 kW)
/ 50 KM
(43 kW)
/ 58 KM
(excl.)
inkl.
(50 kW)
/ MWST
68 KM
(56 kW)
/ 76 KM

Z menjalnikom za hitrostno
stopnjo 1000
Delovna moč (kW) / Konjska moč

(22 kW)
(37 kW)
(43 kW)
(45 kW)
(56 kW)

/
/
/
/
/

30 KM
50 KM
58 KM
68 KM
76 KM

NSGL serija
4-polni generator 1500 min-1 z menjalnikom
Za napajanje na prostem ali napajanje objekta
Z vgrajenimi nadzori nad izolacijsko upornostjo
porabnika, napetostjo, frekvenco…
Ohišje primerno za 3-točkovni priklop kategorije 2,3.
Gumijasta kolesa, negorljiva konstrukcija,nastavek za
kardansko gred.
(Natančnejši opis je v prospektu)

1 kW = 1,36 KM
Model
NSGL 30
NSGL 42
NSGL 50
NSGL 63
NSGL 85
NSGL 130
NSGL 160

Z menjalnikom za hitrostno
stopnjo 540
Delovna moč (kW) / Konjska moč

(49 kW)
(62 kW)
(74 kW)
(92 kW)

/ 67 KM
/ 84 KM
/ 100 KM
/ 125 KM

Z menjalnikom za hitrostno
stopnjo 1000
Delovna moč (kW) / Konjska moč

(49 kW)
/ 67 KM
(62 kW)
/ 84 KM
(74 kW) / 100 KM
(92 kW) / 125 KM
(125 kW) / 170 KM
(191 kW) / 260 KM
(235 kW) / 320 KM

Vrednost so informativne narave. Točne vrednosti so odvisne od temperature okolja, nadmorske višine, izgub na
kardanski gredi, zamika polja (cos phi) in načina vzdrževanja konstantne vrtilne hitrosti kardanske gredi na traktorju.

