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JVC SERIE inverter generator

Model JVC 3500iS JVC5500iS JVC8000iS

Voltage 230 volt

Motor 4 takt, 1 cylinder luchtgekoeld OHV

Toepassing Professioneel voor werven

Radius Ongeveer 7 uur met volle tank

Zekering 20 A 25 A

Beveiliging Microprocessor gestuurd 

Werkingstemperatuur -5 ° C tot + 40 ° C

Vermogen 3.0 kW 5.0 kW 7.2 kW

Maxi. vermogen 3.5 kW 5.5 kW 7.5 kW

Inhoud motor 208 cc 340 cc 420 cc

Carterinhoud olie 0.6 ltr 0.6 ltr 1.2 ltr

Toerental Variabel 2600 tot 3.000 tpm

Technologie Microprocessor gebaseerd op load + softstarter

Alternator Nanomag , purec sin wave, borstelloos

Geluidslast dB 65 dB op 7 meter

Afmetingen LxBxH cm 70x50x52,5 73x57x64 

Tank inhoud 12.5 liter 22 liter

Choke Microprocessor gestuurd

Motorvermogen 7 PK 9 PK 13 PK

Type motor JV210 KV340 JV420

Koeling Geforceerde luchtkoeling

Compressie 8.4:1 8.5:1 8.2:1

Start system Electrisch gestart + koord starter

Uur teller Op computer

Olie alarm Automatische uitschakeling van de motor

Smeersysteem spatsmering

AVR/condensator Micropocessor gestuurd

Artikel nr. 74722702 74722704 74722706

Gewicht 42 kg 74 kg 76 kg

Prijs € 1.230,- 1.920,- 2.560,-

garantie 1 jaar, of  500 draaiuren

EIGENSCHAPPEN:  
Veiligheid: 1000x snellere verlies-•	
stroomschakelaar dan bij de con-
ventionele stroomonderbrekers, 
dit waarborgt de veiligheid van de 
gebruiker, zeker in een vochtige 
omstandigheden.
4-takt motor: goede werking en •	
betrouwbaarheid.
Dual Flow Koelsysteem: gepaten-•	
teerd koelsysteem zorgt dat de 
motor en alternator beter afgekoeld 
worden.
Geluidsarm: Onze generatoren heb-•	
ben een geluidsarme omkasting, 
65 dBa op 7 meter.•	
Kleiner, lichter en standaard uit-•	
gerust met een stevig wielstel. 
Standaard met elektrische starter en 
batterij + trekkoord
Kwaliteit en voorsprong; 19 patent-•	
en, CE, & EPA-certificering garan-
deren de kwaliteit en technische 
voorsprong 
Made in EU.•	

De javac inverter generator zet de bakens verder uit met een 3.5 kW, 5 kW en 
de 7 kW digitale inverter generator, deze generatoren met een gewicht van 
50 kg of 76 kg voor de 7 kW. Zijn uitermate geschikt voor werfgebruik:

Pure Sine Inverter Technologie zorgt voor een veilige schone energie voor gevoelige •	
apparatuur
Compleet bedieningspaneel. urenteller, spanning, frequentie, oliedruk, enz. •	
Automatische carburator,  werkt op het laagst haalbare toerental, Beperkt lawaai en uitstoot •	
De generator is uitgerust met een dubbele golf vermogen en levert een sterke laadcapaciteit•	
Brandstofverbruik tot 40% minder. Het verbruik past zich automatisch aan tot de belasting, bij •	
conventionele generatoren is toerental steeds 3000 tpm. 
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