
Генератор бензинов CIMEX PS8000Т 
 

Трифазният генератор Cimex 
PТ8000 е професионален 
генератор с отворено шаси, 
предлагащ максимална 
надеждност и мощност при 
сравнително ниско тегло. 
Предназначен за аварийно 
захранване на офиси, заведения, 
каравани, строителни обекти и 
др.  

С номиналната си мощност от 6 
kW, генераторът за ток Cimex 
PТ8000 намира изключително 
широко приложение в 
строителството, селското 
стопанство, ремонтните 
дейности. Предназначен за 
захранване на електро 
инструменти като перфоратори, ъглошлайфи. В селското стопанство, най-честото му 
приложение е за захранване на водни помпи на напоителни системи за животни и поливни 
инсталации. 

Компактните размери на бензиновия генератор за ток, позволяват лесен транспорт и 
съхранение. Задвижването се осъществява от икономичен бензинов двигател, позволяващ на 
трифазният генератор, автономност в продължение на 6,5 часа в режим на пълно натоварване. 
Стандартно генератора за ток е оборудван с AVR (автоматичен регулатор на напрежението), 
който осигурява стабилно изходно напрежение, необходимо за захранване на чувствителни 
към колебания на напрежението уреди като компютри, LCD телевизори и друга черна техника. 

 

Спецификация: 

Бензиновият генератор Cimex PT8000 e снабден с :    

•    Автоматичен регулатор на изходното напрежение – AVR 

•    Безчетков алтернатор 

•    Волтметър 

•    Изход 380V – 1 брой 

•    Изходи 220V - 1 брой 

•    Автоматичен предпазител за защита при късо съединение / претоварване 

•    Икономичен двигател с принудително въздушно охлаждане 
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•    Защита на двигателя срещу прегряване 

•    Защита на двигателя срещу работа с ниско ниво на маслото 

•    Шаси със защитна рамка 

•    Тампони за абсорбиране на вибрациите 

•    Автономност на работа в режим на пълно натоварване: 6,5 часа 

 

Генератор: 
Изходно напрежение (V) 220, 380 
Брой фази 3 (трифазен) 
Номинален ток (A) 17 
Максимална мощност (kW) 6.5 
Номинална мощност (kW) 6.0 
Изход 12V НЕ 
Авт. регулатор на напрежението (AVR) ДА 
Двигател: 
Гориво Бензин 
Модел G440 
Работен обем (cm3) 440 
Мощност (hp) 13 
Брой цилиндри 1 
Охлаждане Въздушно 
Стартер Ръчен 
Разход на гориво (l/h) 0.89 
Обем на горивния резервоар (l) 6.5 л. 
Размери: 
Д/Ш/В (mm) 705/535/560 
Тегло (kg) 45 
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