
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

SM-01-3300INV

Całe urządzenie składa się z silnika, prądnicy oraz elektronicznego 
układu inwertora (falownika), który produkuje  prąd o idealnej 
sinusoidzie.
W takiej konstrukcji częstotliwość  oraz napięcie nie zależy od obrotów 
(obciążenia) silnika prądnicy. 
Generator inwertorowy jest cichszy, lżejszy oraz spala mniej paliwa.
Wytwarzany prąd jest praktycznie o tej samej charakterystyce jak 
w sieci, przez co nadaje się do zastosowania w połączeniu z najbardziej 
wymagającymi odbiornikami takimi jak komputery, TV, ładowarki 
telefonów.

 3300 /3000 W

IVR

ERPATECH
ul. Bakaliowa 26,
05-080 Mościska

tel. (22) 431-05-00,
fax (22) 468-87-35
e-mail: biuro@erpatech.pl

Moc maksymalna 3300 W

Moc znamionowa 3000 W

Napięcie 230 V

Moc akustyczna LwA 96/1.4 dB (A)

Pojemność zbiornika 10 l

Pojemność miski olejowej 0,6 l

Rozruch rewersyjny linką
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Wymiary opakowania 
dł. x szer. x wys. 465 x 445 x 450 mm

Waga netto 29,5 kg

Pojemność 208 cm³

Moc 7 kM

Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa

Rodzaj oleju 10W30
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WYPOSAŻENIE

28 KG

INVERTER

USB

INVERTER

• duża moc 
• mała waga 
• niski poziom hałasu 
• małe zużycie paliwa 
• stałe napięcie i częstotliwość  

(jakość prądu „sieciowego”) 

• 2 gniazda USB 
• 2 gniazda 230 V 
• tryb pracy ECO  

(do 2000 W) obniżający 
spalanie oraz powodujący 
jeszcze cichszą pracę

• Brak



Kilka słów o marce:
Marka SMART powstała w 2015 z  założeniem 

aby  dostarcz yć dobre produkt y dla w ymagających 
r zemieślników.

Rok 2018 to zmiana naz w y marki na 365 SMART
i dynamiczny roz wój asor t ymentu. W chwili obecnej 

w por tfolio marki znajdują się zagęszczarki 
do gruntu, agregat y prądot wórcze, wier tarki 

kolumnowe, pilarki stołowe, spawarka, gwoździarka 
oraz szeroka l ista akcesoriów do elektronar zędzi.

Dzięki szerszej palecie produktów i stabilnej jakości 
365 smar t z yskuje  coraz większą r zeszę klientów 

oraz rozpoznawalność na r ynku nar zędziow ym.

System ekspoz ycji i  lepsze poznawanie potr zeb 
klientów poz walają na ciągłe doskonalenie naszej 

ofer t y.
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SM-01-3600A

SM-01-3600

SM-01-6500

SM-01-6500S3

SM-01-9000

2.4 KW/ 230 V

2.5 KW/ 230 V

5.0 KW/ 230 V

5.0 KW/ 230 V/  400  V

7.0 KW/ 230 V 


