Тези Спецификации не се прилагат за всеки отделен продукт, който е
доставен или предлаган за продажба. Производителят си запазва правото да
променя спецификацията, включително цветове, с или без предупреждение
в моменти, които смята за подходящи. Големи, както и малки промени могат
да се правят. Всички усилия, обаче са насочени за да се гарантира точността
на данните, съдържащи се в тази брошура. Посъветвайте се с Вашия
доставчик за подробности относно спецификацията на всеки конкретен
продукт. Тази публикация не представлява в никакъв случай оферта от
компанията или лице от нея. Всички продажби се извършват от Дистрибутор
или Дилър по стандартните условия на продажба и гаранция, дадени от
Дистрибутора или Дилъра, копия от които могат да бъдат получени от
него при поискване.

България, София 1404, бул. България 81А;
02/858 4310; www.hondapower.bg
Моля, не ме изхвърляй.
Дай ме на приятел или
ме рециклирай.

Целулозата за производство на тази хартия е извлечена от възобновяема дървена маса.
Хартията използвана в тази брошура е произведена от ECF.

Код / дата

ГЕНЕРАТОРИ
ВОДНИ ПОМПИ
ТРАНСПОРТЬОРИ
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С ХОНДА
СИЛАТА Е ПО-ГОЛЯМА
С Хонда ще получите толкова много, когато става въпрос за
сила и мощност. Чистата технология на 4-тактовия двигател
осигурява високо ефективна и тиха работа без компромис
за максимални резултати. Ще откриете водещи за класа си
иновации, които ще направят Вашето оборудване сигурно и
лесно за използване. Освен това всяка Хонда има нашето
легендарно «създадено без компромиси» качество. Така че,
където и когато имате нужда от мощност, за ежедневна или
екстремна употреба, Вие ще откриете, че с Хонда имате

СЪДЪРЖАНИЕ
04 ГЕНЕРАТОРИ
26 ВОДНИ ПОМПИ
38 ТРАНСПОРТЬОРИ

„Създадени за да функционират и служат
колкото може по-дълго” не е само изказана
фраза, това е причината да предлагаме
гаранция без конкуренция.

16A-230V

32A -230V

32A-230V

СЕРТИФИЦИРАНО ОТ ХОНДА
Продуктите на Honda Power Equipment по отношение
на щепселната конфигурация са специфични за
съответната страна и са тествани и одобрени за да
отговарят на европейските стандарти за безопасност.

2
години
гаранция за
частни лица

1

година

гаранция за
професионална
употреба

Когато избирате Хонда, Вие не само избирате
прекрасен продукт, но също и сервиз, и подкрепа
от Оторизиран дилър на Хонда.

СИГУРНИ С ХОНДА

ХОНДА ПРОДАЖБИ

ХОНДА ОБСЛУЖВАНЕ

ХОНДА СЕРВИЗ

Може да разчитате на Вашия Хонда
продукт във всякакви ситуации, така
че проблемите ще бъдат избегнати.
С Хонда проблемите са последното
нещо, което можете да очаквате.
Ние гарантираме качеството на
нашите продукти и с гаранцията
на производителя.

Оторизираните дилъри на Хонда не
само ще Ви предоставят да видите и
изпробвате най-новите продукти, те
също ще Ви дадат ценни съвети от
своя опит, които ще Ви помогнат да
направите правилния избор.

При закупуване на Хонда, техническите
експерти на нашите Оторизирани
Дилъри извършват пълна проверка
преди предаване на машината. Всичко
това е част от обслужването. Всеки наш
търговец е в състояние да гарантира, че
Вашият продукт е настроен и обслужен
за оптимална и безпроблемна работа.

Разбирайки нуждите на клиентите
по-добре от всеки друг, нашите
Оторизирани Дилъри са готови
да Ви предложат несравнима
следпродажбена поддръжка.
Техният опит дава възможност
на нашите екипи по технологични
разработки да имат обратна връзка
с реалния свят и да продължат
усъвършенстването на продуктите.
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ПРОДУКТОВА ГАМА
ГЕНЕРАТОРИ
Екипирани с легендарния ни 4-тактов
двигател GX, иновативните генератори на
Honda са предназначени да бъдат надежден
източник на висококачественно и надеждно
захранване. Разработени да се справят в
най-суровата среда и с най-взискателните
професионални приложения, генераторите
работят с лекота и ефективност. Мощни,
практични и лесни за транспорт - ето защо
Хонда генераторите са без конкуренция.

СЪДЪРЖАНИЕ

?

06 ИЗБОР
НА ГЕНЕРАТОР

/

12 ПРЕНОСИМИТЕ
ГЕНЕРАТОРИ

/

14 МАНЕВРЕНИТЕ И
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕНИ ГЕНЕРАТОРИ
16 ИЗДЪРЖЛИВИТЕ
ГЕНЕРАТОРИ
18 ИЗДЪРЖЛИВИТЕ И
ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ГЕНЕРАТОРИ
20 ИЗДЪРЖЛИВИТЕ И
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ГЕНЕРАТОРИ
22 СПЕЦИФИКАЦИИ
НА ГЕНЕРАТОРИТЕ
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ВИДОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА
ГЕНЕРАТОРИТЕ
ЗА ДОМАШНИ НУЖДИ

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Висококачествено захранване за Вашите
домакински уреди. Всички битови уреди
са много чувствителни към качеството
на електрическата енергия за разлика
от стабилната професионална техника.
Ето защо Хонда е разработила технология,
с която генераторът произвежда добро
качество на напрежението и стабилна
честота. Това позволява на оборудването
да работи при максимална ефективност
и да се осигури дълъг живот на уреда.

Когато имате нужда от обикновена електроенергия
и надежден продукт. Типични приложения са захранване
на индустриално оборудване и при извънредни ситуации
– когато надеждността е приоритет.
Препоръчителни продукти: Издържливите.

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
За тези, които се нуждаят от най-доброто.
От генераторите Хонда, задвижвани от нашите
световноизвестни надеждни двигатели, можете
да очаквате качествен продукт. На пръв поглед
при генераторите качеството на електроенергията е
трудно да се оцени: включвате Вашия електроинструмент
и той работи. Професионалистите се нуждаят не само
от мощен и надежден генератор, но те трябва да са
сигурни, че при включването на всеки уред, той ще
работи максимално и няма да губи мощност.
Дългосрочно, ниското качество на електричеството
ще повреди и намали живота на Вашия уред.

Препоръчителни продукти:
Преносимите, Издържливите,
Маневрените и Високотехнологични.

ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Тих, преносим, практичен. Достъпна
мощност, където и когато имате нужда
от нея. Най-съвременната технология на
Хонда създаде невероятно компактен,
тих и ефективен продукт.

Препоръчителни продукти: Издържливите
и Високопроизводителни, Издържливите
и Високотехнологични, Маневрените и
Високотехнологични.

Препоръчителни продукти: Преносимите.

НЕОБХОДИМАТА
МОЩНОСТ

300W

600W

1kW

×10
×40

2kW

×20
×80

3kW

×40
×132

5kW

×60
×264

8kW

×100
×396

×150
×660

Резистивното е от най-простите натоварвания,
които можете да свържете с генератор.
Те имат стабилна консумация на енергия
(не е необходима допълнителна мощност при
стартиране). Производителността на уреда
не зависи от качеството на произведената
енергия, т.е от формата на вълната или от
честотната стабилност.
•
•
•

Осветително тяло
Тостер
Електрическа печка

РЕАКТИВНО НАТОВАРВАНЕ
При реактивното натоварване има
електромотор. Производителността на
мотора в голяма степен зависи от качеството
на захранващото напрежение, т.е. от формата
на синусоидата и стабилната честота.
Некачествената електрическа енергия
води до вибрации и следователно ниска
производителност на електрическия двигател.
Това означава, че моторът не може да постигне
максимални обороти или въртящ момент,
което води до прегряване и в крайна сметка
до по-кратък живот. Освен това, реактивните
натоварвания изискват допълнителна мощност
в началото, но значително по-малко енергия
след като двигателят стартира.
Примери за реактивни натоварвания са:
•
•
•

Електроинструменти
Хладилник / фризер
Климатик

Инструменти като триони или бормашини
са „реактивни натоварвания” и по време на
работа натоварването може да е малко, но
началното натоварване може да варира между
2 и 5 пъти повече от текущото натоварване.

ЕЛЕКТРОННИ НАТОВАРВАНИЯ

ИНСТРУМЕНТИ

ТИП НАТОВАРВАНЕ И
ТЕХНОЛОГИЯ НА ГЕНЕРАТОРА
Последващата таблица показва препоръчителната
технология за всеки тип натоварване.

Тип на
натоварването

Резистивно

Примери за резистивни натоварвания са:

ДОМАКИНСКИ
УРЕДИ

0W

РЕЗИСТИВНО НАТОВАРВАНЕ

ГРАДИНСКИ
УРЕДИ

ОСВЕТЛЕНИЕ

За да определите кой генератор Хонда е най-подходящ за Вашето приложение, обърнете внимание
на табелката с данни за реалните характеристики на мощността. Запознайте се с таблицата по
долу като бърз справочник за прилаганите мощности или се обърнете към местен Дилър на Хонда.

За да определите кой тип генератор е
подходящ за вашите нужди първо определете
категорията на „натоварване” на уреда. Има
три вида натоварване:

Електронните натоварвания са от уреди,
които съдържат електроника и са
силно чувствителни към качеството на
електрическата енергия. Тези уреди изискват
стабилна електроенергия за да функционират
правилно и продължително.
Примери за електронни натоварвания са:
•
•
•

Компютър
Телевизор
Hi-Fi техника

Реактивно
Електронно

Condenser

AVR

D-AVR

Cyclo
Converter

Inverter
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КАЧЕСТВО НА ПРОИЗВЕДЕНОТО
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
Каквито и натоварвания да имате при включване,
високото качество на електричеството ще повиши
продължителността на живот на Вашия уред.
Реактивните товари изискват много високо
качество на електроенергията за по-добра
производителност. Електронните товари дори
може да не заработят, ако качеството на
електроенергията не е достатъчно високо.

НИВО НА ШУМ – dB(A)

D-AVR ДИГИТАЛНО
АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ
НА НАПРЕЖЕНИЕТО
D-AVR

За да се постигне високо качество
на произвежданата електроенергия,
е необходимо добро регулиране на
напрежението и мощността.

Дигиталното автоматично регулиране на
напрежението (D-AVR) има значително
предимство пред традиционния AVR,
осигурявайки по-гладко и ефективно
производство на електрически ток. Тази
нова технология има редица предимства
пред AVR, като например свеждане до
минимум трептенето на светлината.

ЦИКЛОКОНВЕРТОР

КОНДЕНЗАТОР / ИНДУКТИВНО
Кондензаторните или индуктивните
генератори са най-популярните в
индустрията. Простотата на технологията
прави тези генератори ефективни и
надеждни. Идеални са за приложения
с резистивни натоварвания.

82

84

ПРЕНОСИМИТЕ
МАНЕВРЕНИТЕ И
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕНИ
ИЗДЪРЖЛИВИТЕ
ИЗДЪРЖЛИВИТЕ И
ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ
ИЗДЪРЖЛИВИТЕ И
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ

НИВО НА
ШУМ

Има няколко различни технологии за регулиране
на напрежението и мощността на генераторите,
всяка с различно предимство:

КОНДЕНЗАТОР

80

ЦИКЛОКОНВЕРТОР

ИНДУКТИВНО

Патентованата Хонда циклоконверторна технолигия се базира
на инверторната технология, но
използва опростена електронна
система за контрол на напрежението.
Цикло-конверторните генератори са
компактни и леки, като осигуряват
по-високо качество на електроенергията
от AVR генераторите, като произведеното
количество електрическа енергия не
е пряко свързано с оборотите на
двигателя. Тези генератори са идеални
както за промишлени, така и за
развлекателни приложения, свързани
със свободното време.

Повечето генератори имат
обозначение за нивото на шум.
За всяко увеличение с 10 децибела,
нивото на шум е 10 пъти по-високо,
но за ухото звукът е само два пъти
по силен. Например, един генератор,
който работи на 70 децибела е два
пъти по-шумен от генератор, който
работи на 60 децибела. Въпреки това,
Honda генераторите са известни с
тихия си режим на работа.
Графиката по – горе показва
сравнение на нивото на шум за всяка
Хонда група генератори.

ПРЕНОСИМИ И
КОМПАКТНИ
AVR АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ
НА НАПРЕЖЕНИЕТО
AVR

Много Хонда генератори са с автоматично
регулиране на напрежението или AVR.
Регулирането на мощността е по електронен
път, което дава възможност за по-голяма
стабилност на напрежението и честотата.
AVR помага на изходното напрежение
да е постоянно и по-малко зависимо от
натоварването. Това означава по-малко
намаляване на мощността. AVR значително
подобрява производителността и живота на
захранвания уред.

ИНВЕРТОР
ИНВЕРТОР

Инверторните генератори, разработена
от Хонда през 1987 г., дават високо
качество чиста енергия и не са зависими
от оборотите на двигателя. Тази модерна
технолигия дава възможност за
изключително компактен продукт,
с алтернатор почти половината от
размера на този на традиционните
генератори. Идеални за захранване на
много чувствителни електронни уреди
като компютри, инверторите предоставят
оптимизирана електроенергия за
реактивни и електронни натоварвания,
осигуряват най-добра производителност
и дълъг живот на захранваните уреди.
Инвертор генераторите предлагат редица
други предимства, включително и
по-малко шум, по-ниско тегло и по-голяма
икономия на гориво в сравнение с
традиционните модели.

Помислете как ще пренасяте и съхранявате
генератора. Ако преносимостта е основният
въпрос, то потърсете:
•

Нашите преносими генератори
EX7, EU10i, EU20i и EU30i

•

Нашите професионални преносими
генератори EU26is, EU30is, EM50is,
EM65is и EU65is

Технологията на Хонда позволява нашите
генератори да бъдат по-малки и по-леки,
така че Вие да можете да захранвате Вашите
продукти където и да отидете.
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ИКОНОМИЧНОСТ И
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТА
В идеалния случай, Вие трябва да
търсите генератор, който не само предлага
производителност и надеждност, но също и
нисък разход на гориво и дълъг живот. Хонда
генераторите имат редица характеристики,
които отговарят на тези нужди.
Хонда инверторните генератори
притежават специалния Eco-Throttle™,
който автоматично регулира скоростта
на двигателя за да съответства на
нужната мощност. Това дава възможност
за максимална горивна ефективност.
Чрез продължителни изследвания и
разработване, съчетано с добрата технология
на Хонда, нашите генератори имат най-нисък
разход на гориво на пазара. Защото нашите
EU генератори са толкова икономични, че
те могат да се похвалят с изключително
продължителна работа – 20 часа с едно
зареждане на резервоара.
Нашите EC и EM генератори имат по-големи
резервоари, така че Вие ще можете да
работите по-дълъг период от време без
да презареждате.

ХОНДА ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ТЕХНОЛОГИИ
EU30i

Generating set

EN 12601
Rated power COP 2.6kW
Rated power factor
1.0
Year of Mfg.
2009
Honda Motor Co., Ltd
2-1-1 Minamiaoyama,
Minato-ku, Tokyo, Japan

50Hz
230V
11.3A

G1
IP23M
Mass 35.2kg

Honda Motor Europe Ltd. Aalst office
Wijngaardveld 1 ( Noord V ),
9300 Aalst - BELGIUM

МАКСИМАЛНА ИЛИ
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ
Генераторите често се рекламират
с тяхната максимална мощност. Но вие
ще видите също и "номинална мощност"
в тяхната спецификация.

МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ
Максимална мощност е тази, която генераторът
може принципно да произвежда за кратък
период от време.

НОМИНАЛНА МОЩНОСТ

МОНОФАЗНИ
ИЛИ ТРИФАЗНИ
Трифазните генератори са необходими
само при консуматори, изискващи трифазно
електрозахранване. Тези консуматори имат 4
връзки ( 3 фази + земя), което е различно от
стандартните приложения с 3 връзки ( 2 фази
+ земя). Трифазните консуматори обикновено
имат изисквания за по-висока мощност
(над 3 kW). Пример за това са въздушните
компресори, промишлените машини,
пътностроителната техника, помпи с високо
налягане и т.н.
За мощни електродвигатели, трифазните
генератори осигуряват по-добро ускорение
в съчетание с намаляване на шума и
вибрациите, в сравнение с монофазен
електрически двигател.

Хонда генераторите имат много иновативни
характеристики и технологии за постигане на
максимална ефективност, независимо от околната
среда и приложението. Следните символи биха
могли да Ви помогнат да изберете правилния
генератор за Вашите нужди. Потърсете тези
символи на страниците с моделите.

Мощността, която генераторът може
да произвежда за дълъг период от време,
обикновено е 90% от максималната мощност.
По принцип, използвайте данните за номинална
мощност, за да определите дали един генератор
ще бъде в състояние адекватно да задоволи
с мощност Вашите уреди.

OIL ALERT™
ДАТЧИК ЗА МАСЛО

ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛНА
РАБОТА

Предпазва двигателя от
повреда, като автоматично
изключва в случай, че
маслото падне под нивото
на безопасност за работа.

Моделът разполага с
по-голям резервоар за гориво
за по-дълъг непрекъснат
режим на работа.

НИСКО ТЕГЛО

ДИЗАЙН С НИСКО
НИВО НА ШУМ

Възможност за пренасяна
при всяка ситуация, лесен
транспорт и съхранение.

ИСТИНСКАТА МОЩНОСТ

I – МОНИТОР

Генераторите Хонда са уникални в това, че
името на модела на етикета на продуктите
съответства на действителната произвеждана
максимална мощност.

Мониторите дават
резултати от дейността,
както и самодиагностика
и сервизна информация.

С намаляването на шума
от ауспуха се намалява
и оперативния шум.

ECO-THROTTLE™
ECO КЛАПА
Автоматичното регулиране
на скоростта на двигателя
съответства точно на
натоварването, за спестяване
на гориво, удължаване живота
на двигателя и по тиха работа.

ЗАЩИТА ОТ ВИСОКА
ЗАПРАШЕНОСТ И ВОДА

МНОГОФАЗНА
ИЗХОДНА МОЩНОСТ

Моделът разполага с високо
ниво на защита от прах и вода
(IP54 категория в сравнение със
стандартната IP23 категория).

Опция за променлива
мощност за монофазни или
трифазни приложения.

DC ИЗХОД

ТРАНСПОРТНИ КОЛЕЛА

Осигурява до 12А за
зареждане на акумулатор
(кабела е опция).

Стабилни колела, които
позволяват лесно
управление на уреда.

СУПЕР БЕЗШУМЕН

ЕЛЕКТРОСТАРТЕР

Шумоизолиращият корпус и
акустичните панели значително
намаляват оперативния шум.

Електростарт с ключ за
работа без усилие.

АВТОМАТИЧЕН КЛАПАН

АНТИВИБРАЦИОННА
СИСТЕМА

Автоматично намаляване
скоростта на двигателя,
когато уредите се изключат.
Двигателят се връща в
номинален режим, когато
уредът се включи или
повторно свърже..

Наклонените под 45° гумени
тампони на двигателя отлично
поемат вибрациите в сравнение
с право разположените тампони
по индустриалните стандарти.

ПАРАЛЕЛНА РАБОТА
Паралелната работа е една допълнителна полза
от инверторната технология. Използването на
паралелните кабели на Хонда, може да свърже
два генератора EU10, два EU20 или два EU30
заедно, за да се получи двойна мощност.
Това Ви дава допълнителна мощност, когато
имате нужда, без да се налага да търсите по-голям
генератор. Забележка: можете да свързвате в
паралел само два еднакви генератора.
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/

*

ЧИСТА
ПРЕНОСИМА МОЩНОСТ
Компактни, леки и изключително тихи, нашата гама портативни генератори
произвежда супер чиста енергия и в най-отдалечените места. Тези лесно
преносими и с нисък разход на гориво генератори имат акустично изолиран
корпус, а също и модерна система за отработените газове от ауспуха, за да
се намали нивото на шум до приемливо. Теглото е ограничено до минимум,
като се използват ултра леки материали като магнезий.
Уникалната технология на инвертора, прилагана в нашите модели EU,
произвежда висококачествена енергия, необходима за чувствително
електронно оборудване, като компютри, без риск от прекъсване на
захранването или електрически повреди. Всички наши преносими модели
разполагат с EcoThrottle™, който автоматично регулира скоростта на
двигателя в съответствие с натоварването, като дава невероятна икономия
на гориво. Освен това, два генератора от едни и същи EX или ЕU модели
могат да бъдат свързани помежду си с помощта на паралелен кабел. Това
удвоява номиналната мощност, което означава, че може да се разшири
сферата на приложение в бъдеще.

2
години
гаранция за
частни лица

1

година

гаранция за
професионална
употреба

За пълната спецификация на
моделите вижте страница 22

Максимална изходна мощност
Номинална мощност
Капацитет на горивния резервоар
Номинално работно време
Размери (мм)
Тегло /незареден
Hиво на звукова мощност

ИНВЕРТОР

ИНВЕРТОР

ИНВЕРТОР

За характеристики и
технически символи вижте
обозначенията на страница 11

ЦИКЛОКОНВЕРТОР

/

*

700 VA

1000 VA

2000 VA

3000 VA

600 VA

900 VA

1600 VA

2600 VA

2.1L

2.1L

3.6L

5.9L

5ч50

3ч30

3ч50

3ч50

Д 451 × Ш 242 × В 379

Д 451 × Ш 242 × В 379

Д 512 × Ш 290 × В 425

Д 622 × Ш 379 × В 489

12kg

13kg

20.7kg

35.2kg

83dB(A)

87dB(A)

89dB(A)

92dB(A)

16A-230V

16A-230V

(2000/14/EC, 2005/88/EC)

Вид на щепсела

*моделите могат да бъдат доставени по Ваша поръчка.

16A-230V

16A-230V
Снимката показваща модела е само илюстрация.
Вижте спецификацията на специфичните за вашата страна конфигурации щепсели.

/
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БОГАТА ГАМА ОТ
РАЗЛИЧНИ МОЩНОСТИ
Постоянното техническо развитие и еволюция
означават, че Хонда генераторите са повече от
способни да захранват все по-мобилния и все
по-нуждаещия се от енергия свят. Използвайки
компактната и лека инверторна технология, нашите
високотехнологични генератори EU и EМ осигуряват
висока мощност в едно компактно преносимо
устройство. С надеждно захранване за тежък режим
и за професионална употреба, високото качество на
електрозахранване е на едно ниво с националната
мрежа - от съществено значение за най-новите и
най-чувствителните електронни продукти.
Нашите високотехнологични ЕU и ЕМ модели
използват EcoThrottle™, за да се постигне нисък
разход на гориво и удължаване на времето за работа.
Серията генератори ЕUсъщо така е проектирана
с чувствителна акустика, ниско ниво на вибрации,
намален шум на двигателя, модерна система за
отработените газове и звукоизолационна обвивка.

1

година

гаранция за
професионална
употреба

*

ИНВЕРТОР

ИНВЕРТОР

*

ИНВЕРТОР

/

За характеристики и
технически символи вижте
обозначенията на страница 11

ИНВЕРТОР

*

ИНВЕРТОР

2
години
гаранция за
частни лица

За пълната спецификация на
моделите вижте страница 24

Максимална изходна мощност

2600 VA

3000 VA

5000 VA

6500 VA

6500 VA

2400 VA

2800 VA

4500 VA

5500 VA

5500 VA

Капацитет на горивния резервоар

13.3L

13L

16.5L

16.5L

16.5L

Номинално работно време

8ч30

8ч

5ч40

5ч15

5ч15

Д 658 × Ш 482 × В 570

Д 658 × Ш 482 × В 570

Д 810 × Ш 666 × В 692

Д 810 × Ш 666 × В 692

Д 850 × Ш 666 × В 699

55.9kg

61.2kg

101.7kg

101.7kg

117.8kg

90dB(A)

91dB(A)

96dB(A)

97dB(A)

89dB(A)

Номинална мощност

Размери (мм)
Тегло /незареден
Hиво на звукова мощност
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

Вид на щепсела
16A-230V
*моделите могат да бъдат доставени по Ваша поръчка.

16A-230V

16A-230V

32A -230V

16A-230V

32A -230V

16A-230V

32A -230V

Снимката показваща модела е само илюстрация.
Вижте спецификацията на специфичните за вашата страна конфигурации щепсели.
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ВСИЧКО, ОТ КОЕТО ИМАТЕ НУЖДА
ЗА ДА СВЪРШИТЕ ВАШАТА РАБОТА
МоделитеECот нашата гама генератори са предназначени за здрава работа.
Тяхната всепризната издържливост и минимални изисквания за поддръжка
са спомогнали нашите надеждни ЕС генератори да бъдат предпочитани от
професионалисти, занаятчии и любители. Проектирани с опростен дизайн
за надеждно стартиране и изключителна издържливост. Осигуряватвисока
мощност за най-тежък режим на приложения, от най-трудните условия до
най-тежките и най-взискателните извънредни ситуации.
В съчетание с нашия лесно запалим и познат в търговската мрежа 4-тактов
GX двигател, те са много надеждни благодарение на OilAlert™ датчика за
масло, чиято функция е да изключи двигателя, ако нивото на масло
падне под нивото на безопасност, което от своя страна предотвратява
скъпоструващи щети.Двигателят и алтернаторът са монтирани посредством
гуменитампони върху прахово покрита, тръбна стоманена рамка за
намаляване на вибрациите, повишена защита и лесно повдигане.

1

година

Максимална изходна мощност

*

*

AVR

*

ИНДУКТИВНО

*

ИНДУКТИВНО

*

КОНДЕНЗАТОР

За пълната спецификация на
моделите вижте страница 23

КОНДЕНЗАТОР

За характеристики и
технически символи вижте
обозначенията на страница 11

КОНДЕНЗАТОР

гаранция за
професионална
употреба

КОНДЕНЗАТОР

2
години
гаранция за
частни лица

*

2000 VA

2800 VA

3600 VA

5000 VA

4000 VA / 7000 VA **

4000 VA / 7000 VA **

4000 VA / 7000 VA **

1700 VA

2500 VA

3400 VA

4500 VA

3600 VA / 6500 VA **

3600 VA / 6500 VA **

3600 VA / 5200 VA **

Капацитет на горивния резервоар

3.3L

14.2L

5.3L

6.2L

6.2L

22.8L

6.2L

Номинално работно време

2ч50

9ч

3ч

2ч50

2ч15

8ч10

2ч15

Д 585 × Ш 435 × В 440

Д 645 × Ш 435 × В 490

Д 800 × Ш 550 × В 540

Д 800 × Ш 550 × В 540

Д 800 × Ш 550 × В 540

Д 755 × Ш 550 × В 560

Д 800 × Ш 550 × В 540

36kg

50kg

58kg

75kg

77kg

104kg

86kg

95dB(A)

96dB(A)

97dB(A)

97dB(A)

97dB(A)

97dB(A)

97dB(A)

Номинална мощност

Размери (мм)
Тегло /незареден
Hиво на звукова мощност
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

Вид на щепсела
16A-230V

16A-230V

Снимката показваща модела е само илюстрация.
Вижте спецификацията на специфичните за вашата страна конфигурации щепсели.

16A-230V

16A-230V

16A-230V 32A -230V

16A-230V 32A -230V

16A-230V

32A -230V

*Колелата са опция за всички генератори модел ЕС. ** Посочените стойности за 2 мощности са за еднофазни и трифазни изходи.
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НОВА ГЕНЕРАЦИЯ
СТАБИЛНА МОЩНОСТ
В съчетание с последната генерация GX двигатели и
Дигиталният автоматичен регулатор на напрежение
(D-AVR), нашите последни създадени генератори EG са
за професионална употреба, изискваща издържливост,
надежност и производителност за най-взискателните
потребители или за отдаване под наем.
Чрез възможността си да открие и да реагира мигновено на
колебанията в изходното напрежение, D-AVR технологията
осигурява чиста електроенергия. Това дава допълнителен
въртящ момент и създава оптимални условия за работата
на всеки електрически мотор, със стабилно напрежение за
електрическите инструменти и осветлението с нажежаема
жичка, без да причиняват трептене.
Разположен в тръбна рамка, (OHV) двигателят GX с въздушна
клапа произвежда огромна мощност при отлична икономия на
гориво,като същевременно намалява емисиите и шума, без
използването на катализатор. Централизираното управление
осигурява на гамата генератори EG да са лесни за употреба и
да имат широки приложения.

НОВА ЛИНИЯ

1

година

За характеристики и
технически символи вижте
обозначенията на страница 11
За пълната спецификация на
моделите вижте страница 25

DIGITAL AVR

гаранция за
професионална
употреба

DIGITAL AVR

2
години
гаранция за
частни лица

3600 VA

4500 VA

5500 VA

3200 VA

4000 VA

5000 VA

Капацитет на горивния резервоар

24L

24L

24L

Номинално работно време

12ч

9ч30

8ч10

Д 681 × Ш 530 × В 571

Д 681 × Ш 530 × В 571

Д 681 × Ш 530 × В 571

68kg

79.5kg

82.5kg

96dB(A)

97dB(A)

97dB(A)

Максимална изходна мощност
Номинална мощност

Размери (мм)
Тегло /незареден
Hиво на звукова мощност
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

Вид на щепсела
16A-230V

32A -230V

16A-230V

16A-230V
Снимката показваща модела е само илюстрация.
Вижте спецификацията на специфичните за вашата страна конфигурации щепсели.
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ПРОФЕСИОНАЛНО
КОНТРОЛИРАНА МОЩНОСТ
Нашата популярна гама генератори ЕМ са за професионална
употреба през дълъг период от време, без компромис по
отношение на издържливост и надеждност. С високото
качество на произведеното електричество те са идеални за
захранване на чувствителни електрически двигатели или
за осветление с ниски трептения и предлагат достатъчно
капацитет и прецизен контрол.
AVR технологията (Автоматичен регулатор на напрежението)
при нашите по-големи модели EM е предназначена за
съхраняване на изходното напрежение по-постоянно и
по-малко зависимо от натоварването. Регулирането на
мощността е електронно контролирано, което осигурява
по-голяма стабилност на напрежението и честотата. AVR
технологията значително подобрява производителността
и експлоатационния живот на захранваните уреди.
Цикло-конверторната технология при нашия модел ЕМ30
позволява по-малък по размер генератор, както и дава
високо качество и стабилност на изхода, тъй като това
не е свързано с оборотите на двигателя.

2
години
гаранция за
частни лица

1

година

гаранция за
професионална
употреба

За пълната спецификация на
моделите вижте страница 25

Максимална изходна мощност
Номинална мощност
Капацитет на горивния резервоар
Номинално работно време
Размери (мм)
Тегло /незареден
Hиво на звукова мощност

*

AVR

AVR

*

AVR

За характеристики и
технически символи вижте
обозначенията на страница 11

ЦИКЛОКОНВЕРТОР

*

3000 VA

3100 VA

4500 VA

5500 VA

2600 VA

2800 VA

4000 VA

5000 VA

9.7L

23.5L

23.5L

23.5L

6ч

12ч30

9ч15

6ч30

Д 445 × Ш 402 × В 480

Д 681 × Ш 530 × В 546

Д 877 × Ш 530 × В 546

Д 877 × Ш 530 × В 546

32kg

75kg

95.3kg

97.6kg

96dB(A)

96dB(A)

97dB(A)

97dB(A)

(2000/14/EC, 2005/88/EC)

Вид на щепсела
16A-230V
Снимката показваща модела е само илюстрация.
Вижте спецификацията на специфичните за вашата страна конфигурации щепсели.

16A-230V

32A -230V

16A-230V

32A -230V

16A-230V

32A -230V
*моделите могат да бъдат доставени по Ваша поръчка.
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ПРЕНОСИМИТЕ ГЕНЕРАТОРИ

Модел
Работна технология
Тип

ИЗДЪРЖЛИВИТЕ ГЕНЕРАТОРИ

*

ЦИКЛОКОНВЕРТОР

ИНВЕРТОР

ИНВЕРТОР

ИНВЕРТОР

КОНДЕНЗАТОР

КОНДЕНЗАТОР

КОНДЕНЗАТОР

КОНДЕНЗАТОР

ИНДУКТИВНО

ИНДУКТИВНО

AVR

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Моно/трифазен

Моно/трифазен

Максимална изходна мощност (VA)

700

1000

2000

3000

2000

2800

3600

5000

4000 / 7000

4000 / 7000

4000 / 7000

Номинална мощност (VA)

600

900

1600

2600

1700

2500

3400

4500

3600 / 6500

3600 / 6500

3600 / 5200

230

230

230

230

230

230

230

230

230 / 400

230 / 400

230 / 400

Номинално напрежение (V)

Моно/трифазен

Номинална честота (Hz)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Номинален ток (A)

2.6

3.9

7

11.3

7.5

11

15

19.5

16 / 9.5

16 / 9.5

16 / 9.5

Правотоков извод

12V / 6A

12V / 8A

12V / 8A

12V / 8.3A

X

X

X

X

X

X

X

16A -230V

16A-230V

16A-230V

16A-230V

16A-230V

16A-230V

16A-230V

16A-230V

Вид на щепсела

Модел на двигател

16A-230V 32A - 230V 16A-230V 32A -230V

16A-230V 32A -230V

GXH50

GXH50

GX100

GX160

GX160T1

GX200

GX270T

GX390T1

GX390T1

GX390

GX390

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

49.4

49.4

98.5

163

163

196

270

389

389

389

389

41.8 × 36.0

41.8 × 36.0

56.0 × 40.0

68.0 × 45.0

68.0 × 45.0

68.0 × 54.0

77.0 × 58.0

88.0 × 64.0

88.0 × 64.0

88.0 × 64.0

88.0 × 64.0

4500 max

6000 max

5000 max

4000 max

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Охладителна система

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Вентилаторно

Система за запалване

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Капацитет на масло (L)

0.25

0.25

0.4

0.53

0.6

0.6

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

Тип на двигател
Работен обем (cm³)
Диаметър × ход на буталото (mm)
Обороти на двигателя (rpm)

Капацитет на горивния резервоар (L)
Номинално работно време
Запалителна свещ
Система на запалване
Дължина (mm)

2.1

2.1

3.6

5.9

3.3

14.2

5.3

6.2

6.2

22.8

6.2

5ч50

3ч30

3ч50

3ч50

2ч50

9ч

3ч

2ч50

2ч15

8ч10

2ч15

CR4HSB (NGK)
U14FSR-UB (DENSO)

LR4C-E (NGK)

CR5HSB (NGK)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

451

451

512

622

585

645

800

800

800

755

800

Ширина (mm)

242

242

290

379

435

435

550

550

550

550

550

Височина (mm)

379

379

425

489

440

490

540

540

540

560

540

Тегло /незареден (kg)

12

13

20.7

35.2

36

50

58

75

77

104

86

70

70

71

74

84

84

85

87

86

85

87

83

87

89

92

95

96

97

97

97

97

97

Звуково налягане на работното място – dB(A)
(98/37/EC, 2006/42/EC)

Гарантирано ниво на звукова мощност – dB(A)
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

* моделите могат да бъдат доставени по Ваша поръчка. ** OHV – висящ клапан.

Забележка: всички генератори работят с безоловен бензин.
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МАНЕВРЕНИТЕ И
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕНИ ГЕНЕРАТОРИ

Модел
Работна технология
Тип

ИЗДЪРЖЛИВИТЕ И
ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ГЕНЕРАТОРИ

*

ИНВЕРТОР

*

ИНВЕРТОР

ИНВЕРТОР

ИЗДЪРЖЛИВИТЕ И
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ГЕНЕРАТОРИ

*

ИНВЕРТОР

*

ИНВЕРТОР

D-AVR

D-AVR

D-AVR

ЦИКЛОКОНВЕРТОР

*

AVR

*

AVR

*

AVR

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Монофазен

Максимална изходна мощност (VA)

2600

3000

5000

6500

6500

3600

4500

5500

3000

3100

4500

5500

Номинална мощност (VA)

2400

2800

4500

5500

5500

3200

4000

5000

2600

2800

4000

5000

Номинално напрежение (V)

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

Номинална честота (Hz)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Номинален ток (A)

10.5

12.2

19.6

23.9

23.9

13.9

17.4

21.7

11.4

12.2

17.4

21.7

Правотоков извод

12V / 10A

12V / 12A

X

X

X

X

X

X

12V / 12A

X

X

X

16A -230V

16A-230V

Вид на щепсела

Модел на двигател
Тип на двигател
Работен обем (cm³)
Диаметър × ход на буталото (mm)
Обороти на двигателя (rpm)

16A-230V 32A-230V 16A-230V 32A-230V 16A-230V 32A-230V

16A-230V 32A-230V

16A-230V

16A-230V

16A-230V

16A-230V 32A-230V 16A-230V 32A-230V

16A-230V 32A-230V

GX160

GX200

GX340

GX390

GX390

GX270T2

GX390T2

GX390T2

GX200

GX240

GX340

GX390

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

4-тактов, OHV,**
1 цилиндър

163

196

337

389

389

270

389

389

196

242

337

389

68.0 × 45.0

68.0 × 54.0

82.0 × 64.0

88.0 × 64.0

88.0 × 64.0

77.0 × 58.0

88.0 × 64.0

88.0 × 64.0

68.0 × 54.0

73.0 × 58.0

82.0 × 64.0

88.0 × 64.0

3800 max

3800 max

3600 max

3600 max

3600 max

3000

3000

3000

3600 max

3000

3000

3000

Охладителна система

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Принудително
въздушно

Система за запалване

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Капацитет на масло (L)

0.53

0.55

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

0.55

1.1

1.1

1.1

Капацитет на горивния резервоар (L)

13.3

13

16.5

16.5

16.5

24

24

24

9.7

23.5

23.5

23.5

Номинално работно време

8ч30

8ч

5ч40

5ч15

5ч15

12ч

9ч30

8ч10

6ч

12ч30

9ч15

6ч30

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

Ръчно

Ръчно и
електрическо
запалване

Ръчно и
електрическо
запалване

Ръчно и
електрическо
запалване

Ръчно и
електрическо
запалване

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Електрическо
запалване

Електрическо
запалване

Дължина (mm)

658

658

810

810

850

681

681

681

445

681

877

877

Запалителна свещ

Система на запалване

Ширина (mm)

482

482

666

666

666

530

530

530

402

530

530

530

Височина (mm)

570

570

692

692

699

571

571

571

480

546

546

546

Тегло /незареден (kg)

55.9

61.2

101.7

101.7

117.8

68

79.5

82.5

32

75

95.3

97.6

73

74

78

78

75

79

81

82

79

78

80

80

90

91

96

97

89

96

97

97

96

96

97

97

Звуково налягане на работното място – dB(A)
(98/37/EC, 2006/42/EC)

Гарантирано ниво на звукова мощност – dB(A)
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

* моделите могат да бъдат доставени по Ваша поръчка. ** OHV – висящ клапан.

Забележка: всички генератори работят с безоловен бензин.
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ПРОДУКТОВА
ГАМА ПОМПИ
От малки преносими помпи до големи помпи
за отпадни води, Хонда разполага с помпи
за различни предназначения. Перфектни са
за тези, които се нуждаят от ефективна и
тиха работа, разчитайки на 4-тактовия
двигател Хонда.

СЪДЪРЖАНИЕ

?
/

/

28 ИЗБОР НА
ВОДНА ПОМПА
32 ЛЕКИ ПОМПИ И ПОМПИ
ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
34 ПОМПИ С ГОЛЯМ ДЕБИТ, ПОМПИ ЗА
ОТПАДНИ ВОДИ И ХИМИЧЕСКИ ПОМПИ
36 СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА ВОДНИТЕ ПОМПИ

ИЗБОР НА ВОДНА ПОМПА 28 | 29

ТИП НА
ПОМПАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ НА
ПОМПИТЕ

Водните помпи се делят на 5 категории

Широката гама от водни помпи на
Хонда означава, че има помпа за
всяко приложение. Използвайте
таблицата по-долу, за да изберете
подходящата помпа за Вашите
специфични нужди.

ЛЕКИ ПОМПИ

ПОМПИ С ГОЛЯМ ДЕБИТ

Компактни, леки и преносими, нашите помпи
WX са отличен избор за собственици на
жилища, градинари, собственици на лодки и т.н.

При общи нужди от изпомпване на вода,
нашите най-популярни водни помпи WB
предлагат най-доброто качество на найдобрата цена, като те са снабдени с
антивибрационна рама, силиконово-карбидни
уплътнения, спирален кожух и ротор от
чугунена отливка и т.н.

ВИСОКОНАПОРНИ ПОМПИ
Нашите WH водни помпи са идеални за
приложения, които се нуждаят от високо
налягане, като пръскачки или дюзи.
Различните приложения включват напояване
и борба с пожарите, както и изпомпване на
вода на големи разстояния.

ХИМИЧЕСКИ ПОМПИ
Нашата помпа WMP20 е предназначена
за изпомпване на продукти като течна
селскостопанска тор или промишлени
химикали, но също така е напълно подходяща
и за изпомпване на питейна вода.

ПОМПИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
Помпите за отпадни води са най-добрият
избор за предприемачи и отдаване под наем.
WT серията може да се справи с твърди
частици до 24мм в диаметър и да придвижи
големи количества вода - до 1640 литра в
минута (WT40). Бързото почистване и лесната
поддръжка осигуряват по-дълъг живот.

*

КАЧЕСТВО НА ВОДАТА И
ПОДХОДЯЩИ ВОДНИ ПОМПИ

Чиста вода





Мътна вода





Твърди вещества до 3мм





Твърди вещества до 6мм































































Твърди вещества до 24мм
Твърди вещества до 28мм

ВИСОЧИНА НА ЗАСМУКВАНЕ
Височината между нивото на източника
на вода и водната помпа.

ОБЩ НАПОР

Максималният напор на помпата зависи от
самото приложение. Той се изчислява, като:

ВИСОЧИНА НА
ИЗХВЪРЛЯНЕ



Химикали
ПОМПА

ВИСОЧИНА НА
ЗАСМУКВАНЕ

ДЕБИТ

+
Височината между водната помпа и
най-високата точка на изходните тръби.

+
ЗАГУБИ
Съпротивлението на тръбите. По-дълги,
по-тесни и по-криви тръби създават
повече загуби.

Дебитът е максималното количество вода,
което може да се изпомпва до определена
височина. Дебитът на помпата може да
се изчисли с помощта на крива , както е
показано за WB20 на примера вдясно. Ако
знаете максималната височина, на която ще
се изпомпва, можете срещу тази стойност да
определите съгласно диаграмата дали помпата
е с достатъчен дебит за Вашите изисквания.

КРИВА НА ПОМПАТА
600

Дебит (л/мин)

ВИСОЧИНА НА ИЗХВЪРЛЯНЕ





Твърди вещества до 31мм

НАПОР
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ВОДНА ПОМПА –
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Типична терминология използвана в описанието
на спецификацията на водната помпа, на
технологията и на експлоатацията:

НАЛЯГАНЕ

СПИРАЛОВИДЕН КОЖУХ

Налягане е натиска към единица площ,
обикновено е изразено в bar и често се
включва в кривите на помпата. Налягането
и напора са пряко свързани, когато става
дума за производителност на водната помпа.
Упражняваното налягане (bar) в основата на
воден стълб е: 0,1 х височината (в метри). Ако
прикачите датчик за налягане в основата на
тръба 30 м пълна с чиста вода, ще измерите
2,99 бара. Обърнете внимание, че диаметърът
на тръбата не се отразява на стойността
налягането. Максималното налягане (при нулев
дебит) на водната помпа може да се определи
като се умножи максималната височина с 0,1.

Спираловидният кожух е стационарен корпус,
който обгръща ротора. В него се събира
и насочва потока течност от ротора и се
увеличава налягането на идващата с висока
скорост от перките на ротора вода.

РОТОР
Роторът е ротационен диск с лопатки, прикачен
към коляновия вал на двигателя. Всички
центробежни помпи имат ротори. Перките на
ротора изхвърлят течността навън чрез
центробежна сила, предизвиквайки промяна на
налягането. Тази промяна на налягането води
до преминаване на течност през помпата.

САМОЗАСМУКВАЩИ
Повечето от центробежните помпи изискват
корпуса на помпата да се пълни с вода преди
започване на работа. Самозасмукващи
е термин, който често се използва като
описание на помпи, които имат способността
да засмукват въздух и да създадат частичен
вакум, позволявайки на водата да започне да
преминава през смукателния маркуч. Всички
помпи Хонда са самозасмукващи.

МЕХАНИЧНО УПЛЪТНЕНИЕ
Това е уплътнение, което е съставено от
няколко части и уплътнява въртящия се ротор
в корпуса на водната помпа, предпазвайки
изтичането на вода и повреда на двигателя.
Механичните уплътнения са подложени на
износване при изпомпване на вода, съдържаща
абразиви и бързо може да прегреят, ако
помпата се включи без да се напълни с вода
в камерата, преди да стартира двигателя.
Траш помпите на Хонда съдържат механични
уплътнения от силикон карбид, проектирани
да издържат на абразивни условия.

ХОНДА ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ТЕХНОЛОГИИ
Водните помпи на Хонда имат много иновативни
характеристики и технологии. Последващите символи
са внимателно подбрани, за да Ви помогнат в избора
на водна помпа за Вашите нужди. Потърсете тези
символи на следващите страници с моделите.

OHV 4- ТАКТОВ
ДВИГАТЕЛ

УНИКАЛНИ 360°
ЗА РАБОТА

НИСКО ТЕГЛО И
ПОДВИЖНОСТ

Мощен и ефективен с голяма
надеждност. Лесно се стартира
при всякакви условия с
автоматична декомпресия, за
да се намали необходимото
усилие при запалване.

Позволява на помпата да
работи или да се съхранява при
всякакъв наклон, без повреда.

Много компактен и лек с
вградена дръжка за лесно
транспортиране и съхранение.

OIL ALERT™ СИСТЕМА

ЧУГУНЕН КОЖУХ И РОТОР

КОНИЧЕН РОТОР

Сиситемата е проектирана
автоматично да изключи
двигателя, ако количеството
на маслото падне под
определено ниво.

Голяма продължителност
на живот, дори когато се
изпомпват абразивни утайки.

Изключителни резултати
при изпомпване и засмукване
с намалено износване
и запушване.

АНТИВИБРАЦИОННА
СИСТЕМА

УСИЛЕНА АНТИВИБРАЦИОННА
СИСТЕМА

Монтиране на двигателя върху
гумени тампони за намаляване
на механичното усилие върху
цялата машина.

Гумени тампони под 45°
наклон за отлично поемане на
вибрациите при високи обороти
на двигателя.

ХИМИЧЕСКА ПОМПА
Подходяща за изпомпване
на химически продукти като
селскостопански течни торове
или индустриални химикали.

ОТВАРЯЕМ КАПАК
ЗА ПРОВЕРКА
Бърз и лесен достъп за
извършване на инспекция
и почистване на утайки
за намаляване времето
на престой.

/
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РАБОТА
ПОД НАЛЯГАНЕ
Лека преносимост и високо налягане са ключовите
атрибути на гамата помпи WX, респективно на
WH. Въпреки малките си размери те изсмукват
вода от 8м, създават впечатляващо налягане и
бързо, без инструменти може да се освободи
прикачения маркуч.
Лесно преносими, WX моделите са особено
компактни и лесни за пренос до място, където има
необходимост. Уникалната смазваща система за 360°
позволява на помпата да продължава работа при
почти всеки ъгъл на наклон, без да разлива масло
или да се засегне оптималното смазване на помпата,
както и да гарантира безпроблемна работа след
съхранение или транспортиране.
Мощният двигател GX160, заедно със здравият
чугунен механизъм за висока износоустойчивост
са в основата на WH гамата. Изключително
високите стойности на налягане и общ напор при
високонапорните помпи ги правят идеални за
разпръскване, напояване или борба с пожари.

1

2

година

години
гаранция за
частни лица

гаранция за
професионална
употреба

*
*

За характеристики и технически символи
вижте обозначенията на страница 31

/

**

*

За пълната спецификация на моделите
вижте страница 36

Максимален изходен дебит
Диаметър на присъединителните щуцери
Общ напор

140 l/min

240 l/min

400 l/min

25mm (1")

40mm (1.5")

40mm (1.5")

50mm (2")

36m

40m

50m

50m

500 l/min

8m

8m

8m

8m

Налягане

3.6bar

4bar

5bar

5bar

Размер на частиците

5.7mm

5.7mm

3mm

3mm

Обем на горивния резервоар

0.55L

0.77L

2L

3.1L

Работа без прекъсване

1ч20

1ч30

2ч

2ч30

Тегло /незареден

6.1kg

9kg

22kg

27kg

Д 325 × Ш 220 × В 300

Д 325 × Ш 275 × В 375

Д 415 × Ш 360 × В 405

Д 520 × Ш 400 × В 450

Дълбочина на засмукване

Размери (мм)
*моделите могат да бъдат доставени по Ваша поръчка.

* Oil Alert™ система - опция.
** Поръчка без рамка – опция.
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ОТЛИЧИНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ
ГОЛЕМИ ОБЕМИ И ОТПАДНИ ВОДИ
Проектирани за работа с големи обеми вода и лесно
преносими, нашите помпи с общо предназначение и помпите
за отпадна вода са професионалния избор. Здрави и устойчиви,
благодарение на защитната рама за тежък режим, те се
захранват от нашия всепризнат двигател GX, известен с
високата си производителност и икономия на гориво.
Гамата с общо предназначение WB е изградена с устойчив
на износване чугунени кожух и ротор, което предоставя
допълнителна издържливост при работа с вода, която съдържа
определено количество тиня и пясък, като на строителен обект
или при наводнения. Гумените тампони на двигателя намаляват
механичното въздействие вследствие на вибрациите.
Използвани и на най-взискателните работни места,
нашите помпи за отпадни води са конструирани да допускат
преминаването на чакъл и други отломки през помпата без
да спират и да причиняват вреди или запушване. Направени
да бъдат издържливи и износоустойчиви, те разполагат
със силициево- карбидни уплътнения и с уникален дизайн
на коничния чугунен ротор, което намалява износването .
Наклонените под 45° гумени тампони гарантират минимални
вибрации при високи обороти на двигателя. Бързото
отстраняване на болтовете на подвижния капак за проверка
прави поддръжката и почистването на отломки бързо и лесно.

2
години
гаранция за
частни лица

1

година

гаранция за
професионална
употреба

/

/

За характеристики и технически символи
вижте обозначенията на страница 31
За пълната спецификация на моделите
вижте страница 37

Максимален изходен дебит

600 l/min

1100 l/min

710 l/min

1210 l/min

1640 l/min

833 l/min

50mm (2")

80mm (3")

50mm (2")

80mm (3")

100mm (4")

50mm (2")

32m

28m

30m

27m

26m

32m

8m

8m

8m

8m

8m

8m

3.2bar

2.8bar

3bar

2.7bar

2.6bar

3.2bar

6mm

6mm

24mm

28mm

31mm

5mm

1.9L

3.1L

3.1L

5.3L

6.1L

3.1L

Работа без прекъсване

2ч50

2ч50

2ч50

2ч10

2ч

2ч15

Тегло /незареден

21kg

27kg

47kg

60kg

78kg

26kg

Д 455 × Ш 365 × В 420

Д 510 × Ш 385 × В 455

Д 620 × Ш 460 × В 465

Д 660 × Ш 495 × В 515

Д 735 × Ш 535 × В 565

Д 520 × Ш 400 × В 450

Диаметър на присъединителните щуцери
Общ напор
Дълбочина на засмукване
Налягане
Размер на частиците
Обем на горивния резервоар

Размери (мм)
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Максимален изходен дебит (L/min)

*

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
НА ВОДНАТА ПОМПА

*

140

240

400

500

600

1100

710

1210

1640

833

25 (1")

40 (1.5")

40 (1.5")

50 (2")

50 (2")

80 (3")

50 (2")

80 (3")

100 (4")

50 (2")

Общ напор (m)

36

40

50

50

32

28

30

27

26

32

Дълбочина на засмукване (m)

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Диаметър на присъединителните щуцери (mm)

Налягане (bars)

3.6

4

5

5

3.2

2.8

3

2.7

2.6

3.2

Размер на частиците (mm)

5.7

5.7

3

3

6

6

24

28

31

5

GX25

GXH50

GX120

GX160

GX120

GX160

GX160

GX240

GX340

GX160

Модел на двигател
Тип на двигател
Работен обем (cm³)
Диаметър × ход на буталото (mm)
Обороти на двигателя (rpm)

4-тактов, OHV,** 4-тактов, OHV,** 4-тактов, OHV,** 4-тактов, OHV,**
1 цилиндър
1 цилиндър
1 цилиндър
1 цилиндър

Цветът на работните криви по-долу
показват пряко сравнение между различните
водни помпи. Всяка индивидуална крива
представлява дебита и общия напор на
всяка водна помпа.

ДИАГРАМА НА ЛЕКИ И
ВИСОКОНАПОРНИ ПОМПИ

4-тактов, OHV,** 4-тактов, OHV,** 4-тактов, OHV,** 4-тактов, OHV,** 4-тактов, OHV,** 4-тактов, OHV,**
1 цилиндър
1 цилиндър
1 цилиндър
1 цилиндър
1 цилиндър
1 цилиндър

25

49

118

163

118

163

163

242

337

163

35.0 × 26.0

41.8 × 36.0

60.0 × 42.0

68.0 × 45.0

60.0 × 42.0

68.0 × 45.0

68.0 × 45.0

74.0 × 58.0

82.0 × 64.0

68.0 × 45.0

7000

7000

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

0.72

1.6

2.6

3.1

2.6

3.6

3.6

5.3

7.1

3.6

1800
1600
1400

Дебит (л/мин.)

Модел

ПОМПИ С ГОЛЯМ ДЕБИТ, ПОМПИ ЗА
ОТПАДНИ ВОДИ И ХИМИЧЕСКИ ПОМПИ

1200
1000
800
600
400

Нетна мощност на двигателя (kW)
(SAE J1349)

Принудително Принудително Принудително Принудително Принудително Принудително
въздушно
въздушно
въздушно
въздушно
въздушно
въздушно

Система на запалване

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

Транзисторно

0.1

0.25

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1.1

1.1

0.6

Обем на маслото (L)
Обем на горивния резервоар (L)

0.55

0.77

2

3.6

1.9

3.1

3.1

5.3

6.1

3.1

Работа без прекъсване

1ч20

1ч30

2ч

2ч30

2ч50

2ч50

2ч50

2ч10

2ч

2ч15

CM5H/CMR5H
(NGK)

CR5HSB
(NGK)

BPR6ES
(NGK)

BPR6ES
(NGK)

BPR6ES
(NGK)

BPR6ES
(NGK)

BPR6ES
(NGK)

BPR6ES
(NGK)

BPR6ES
(NGK)

BPR6ES
(NGK)

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Ръчно

Дължина (mm)

325

325

415

520

455

510

620

660

735

520

Ширина (mm)

220

275

360

400

365

385

460

495

535

400

Височина (mm)

300

375

405

450

420

455

465

515

565

450

Тегло /незареден (kg)

6.1

9

22

27

21

27

47

60

78

26

Запалителна свещ
Система на запалване

200
0

Охладителна система

Принудително Принудително Принудително Принудително
въздушно
въздушно
въздушно
въздушно

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Общ напор (м)

Продукти:

ДИАГРАМА НА ПОМПИ С ГОЛЯМ
ДЕБИТ, ПОМПИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
И ХИМИЧЕСКИ ПОМПИ
1800
1600

Дебит (л/мин.)

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Общ напор (м)

Звуково налягане на работното място – dB(A)
(98/37/EC, 2006/42/EC)

Гарантирано ниво на звукова мощност – dB(A)
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

86

88

87

91

85

88

92

93

96

92

102

103

104

106

101

106

106

110

110

106

* моделите могат да бъдат доставени по Ваша поръчка. ** OHV – окачени клапани.

Забележка: Всички водни помпи Хонда работят с безоловен бензин.

Продукти:

40

45

50

55
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НАШАТА ПРОДУКТОВА
ГАМА ТРАНСПОРТЬОРИ
Безопасни и лесни за работа, Хонда
транспортьорите са истински спестители
на време и труд. Здрави, издържливи и
управлявани от 4-тактов двигател с плавна
мощност и висок въртящ момент, те издържат
тежки товари, особено в ограничени за достъп
зони. Идеалният участник в едно безкрайно
разнообразие от работни приложения, Вие ще
се учудите как сте се справяли досега, без
да го притежавате.

СЪДЪРЖАНИЕ
40 ТРАНСПОРТЬОР

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ТЕХНОЛОГИИ
DMC

ЗАЩИТЕН СЪЕДИНИТЕЛ
Освобождаването на
специалните ръкохватки спира
транспортьора за допълнителна
сигурност и контрол.

ХИДРОСТАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ
Променлива скорост за плавен
контрол и подобрен комфорт.

НЕЗАВИСИМ КОНТРОЛ
НА ВЕРИГИТЕ

УНИКАЛНО ПОВЕДЕНИЕ ПО
ТРАСЕТО

Лявата и дясната вериги
са конролирани от отделни
лостове за управление за
по-добър контрол и малък
радиус на завиване.

Превъзходна стабилност и
сцепление за ниско налягане
върху земята и минимални
щети на повърхността.

РЕГУЛИРУЕМА ТОВАРНА
ПЛАТФОРМА

НАКЛАНЯНЕ НА ТОВАРНАТА
ПЛАТФОРМА

Удължаване на ремаркето
при по-дълги товари.

Напълното накланяне
на товарната платформа
дава възможност за лесно
разтоварване.
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МАЛЪК НАТИСК ВЪРХУ ЗЕМЯТА,
МАКСИМАЛНА МАНЕВРЕНОСТ
Нашата гама от верижени транспортьори HP е перфектна
за преместване на големи товари в ограничени пространства,
върху мека почва или по вълнообразни терени. Уникалният
дизайн предоставя невероятно сцепление , намалява
увреждането на терена, което е особено приложимо за тревни
площи и градини. Всяка верига е независимо контролирана от
левия или десен лост за лесна маневреност и за 71 см радиус
на завиване. Всеки модел има регулируемо ремарке или се
предлага под формата на "гола" версия без товарно ремарке
(само за HP350 и HP500), има модел за всяко изискване.
Всички модели имат съединител, който спира движението,
когато го пуснете, гарантиращ възможност за контролиране
и безопасност. Тясната ширина осигурява достъп през
стандартна врата и позволява впечатляваща маневреност,
когато пространството е ограничено.Моделът HP500 също
така разполага със система за хидравлично задвижване,
за по-плавен ход напред или назад.

2
години
гаранция за
частни лица

1

година

гаранция за
професионална
употреба

*

За характеристики и технически символи
вижте обозначенията на страница 39

Mаксимално натоварване (ниво на земята)
Mаксимално натоварване (наклон)
Максимална товарна височина – от земята
Максимална скорост - напред
Максимална скорост на заден ход
Максимален наклон нагоре
Максимален наклон надолу
Модел двигател
Нетна мощност на двигател (SAE J1349)
Капацитет на горивния резервоар
Тегло /незареден
Габаритни размери (мм)
Размери на каросерия (мм)

Hиво на звукова мощност
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

*

*

DMC

DMC

DMC

350kg

450kg

500kg

150kg
900mm
3.5km/h
1.3km/h
15°
15°
GXV160
3600rpm
1.4L
149kg
Д 1,720 × Ш 635 × В 1,015
Д 920 × Ш 520 × В 135
97dB(A)

250kg
900mm
3.5km/h
1.3km/h
15°
15°
GXV160
3600rpm
1.4L
181kg
Д 1,900 × Ш 635 × В 1,055
Д 1,100 × Ш 520 × В 180
98dB(A)

350kg
900mm
4.3km/h
3.6km/h
25°
15°
GX160
3600rpm
3.1L
197kg
Д 2,140 × Ш 650 × В 1,100
Д 1,200 × Ш 560 × В 200
99dB(A)

*моделите могат да бъдат доставени по Ваша поръчка.
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Ние от Хонда вярваме в силата на нашите мечти. Те са в центъра
на инженерната ни философия. Те ни вдъхновяват да създаваме
иновативни продукти, които да помагат на хората да изпълняват
задълженията си по време на работа и у дома. За да се подобри
качеството на живот.
Honda се подготвя за нисковъглеродно бъдеще, реализирането на
потенциала на тези мечти е много важно. Ние сме ангажирани с
бъдещото опазване на глобалната околна среда. Непрекъснато
усъвършенстваме технологията на 4-тактовия двигател, използвана
във всички наши продукти за да станат по-чисти, по-тихи и с по-нисък
разход на гориво. Разработвайки модела CR-Z, един бензиновоелектрически хибрид, който е ново предизвикателство за висока
ефективност и ниски емисии. Дори, включвайки много иновативни
технологични постижения в HondaJet за постигането на едни от
най-добрите рейтинги за разход и аеродинамичност в класа си.
Всичко това показва, че с Хонда, Вие имате повече от сила.

