Szanowni Klienci i Partnerzy Könner & Söhnen!
Dziękujemy za zainteresowanie produktami «Könner & Söhnen». Mamy nadzieję, że nasze
produkty staną się dla Państwa niezawodnym wsparciem i spełnią Wasze oczekiwania!
Produkty tej marki powstały w wyniku długotrwałej współpracy z niemieckimi inżynierami.
Konstruując je, analizowaliśmy produkty znanych marek obecnych na globalnym rynku.
Maszyny ogrodnicze «Könner & Söhnen» powstały w Niemczech, realizując koncepcję
«sprzętu dla ludzi», który powinien stać się synonimem jakości oraz ceny osiągalnej dla
większości kupujących.
Filozofia naszej marki opiera się głównie na zasadach i celach naszego zespołu – TRADYCJE
NIEMIECKIEJ JAKOŚCI przekazywane są z pokolenia na pokolenie, z majstra (eksperta)
na uczniów, z ojca na synów, od producenta do konsumenta. Wszystko, co najlepsze
nagromadzone w ciągu wielu lat wytwarzania i udoskonalania generatorów, chcemy
przekazywać naszym Klientom.
Obecnie, wiele niemieckich marek zajmuje miejsce na rynku produktów
wysokobudżetowych. Istnieje jednak zapotrzebowanie na produkty dobrej jakości w
przystępnej cenie. Tę niszę rynkową wypełniła właśnie marka «Könner & Söhnen». Nasi
konstruktorzy zrobili wiele, aby prześcignąć konkurencję pod względem jakości, dbając
przy tym, aby nasze produkty były przystępne cenowo, a także wygodniejsze w obsłudze
i eksploatacji. Proces montażu naszych urządzeń odbywa się pod stałym nadzorem
niemieckich specjalistów w fabrykach, produkujących urządzenia na rynki Europy i Ameryki
Północnej. Każde z urządzeń jest testowane na poszczególnych etapach produkcji.
Wszystkie produkowane przez nas sprzęty spełniają Europejskie i światowe standardy
jakości, ekonomii i ekologii (w tym poziom emisji zanieczyszczeń i hałasu). Gama silników
stosowanych w generatorach, glebogryzarkach i motopompach «Könner & Söhnen», jest
wynikiem długotrwałych prób i testów jakościowych. W efekcie czego wybrani zostali
producenci i silniki, które odpowiadały naszemu poziomowi standardów jakości. Silniki
wytwarzane są pod stałym nadzorem naszych specjalistów każdy posiada tłoczenie z logo
«Könner & Söhnen» oraz indywidualny numer seryjny, są systematycznie testowane, a
następnie rozmontowywane i badane pod kątem wad, co pozwala nam kontrolować jakość
produkcji i obsługi serwisowej.
W końcowym wyniku otrzymujemy produkty, które potwierdzają nasze motto:
TRADYCYJNA NIEMIECKA JAKOŚĆ.
Naszym Partnerom oraz Klientom oferujemy pełną gamę części zamiennych, profesjonalny
serwis gwarancyjny, doradztwo techniczne, a także dostęp do wszelkich informacji
związanych z funkcjonowaniem urządzeń oraz wsparcie marketingowe. Marka «Könner &
Söhnen» jest stale otwarta na nowych Klientów i nowe rynki.
Z poważeniem,
Zespół «Könner & Söhnen»
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GLEBOGRYZARKI KÖNNER & SÖHNEN
DIMAX GROUP w sezonie ogrodniczym 2018 przedstawia odnowioną gamę glebogryzarek benzynowych marki
«Könner&Söhnen», wyprodukowanych z zastosowaniem własnych silników K&S. Każdy silnik oznaczony jest
indywidualnym numerem seryjnym, co pozwala efektywnie kontrolować jakość produkcji oraz obsługę serwisową.
Do przedstawionego w zeszłym sezonie asortymentu potężnych maszyn o minimalnej szerokości obróbki 950
mm, z dwoma biegami do przodu i jednym do tyłu, dołączą mniejsze modele o szerokości obróbki 450-650mm,
przeznaczone dla mniejszych powierzchni i mniej zbitej ziemi. Nowe modele wzbogaciły całą gamę, a także dały
nam możliwość zaspokojenia potrzeb większości konsumentów.
Mniejsze modele glebogryzarek wyróżnia pionowe ustawienie silnika oraz bezpośredni paskowy napęd wałka
połączonego z osią z frezami. Taka konfiguracja pozwala przy stosunkowo małej mocy silnika osiągnąć maksymalne
wykorzystanie i doskonałą wydajność.
Z zeszłorocznych modeli zachowaliśmy wszystkie zalety, a także dodaliśmy inne usprawnienia, co sprawia,
że glebogryzarki «Könner&Söhnen» są przyjaźniejsze w obsłudze. Opcjonalnie, w zależności od modelu, w
glebogryzarkach «Könner & Söhnen» są:
• Dodatkowa kratka ochronna na tłumik dla większego bezpieczeństwa (unikanie poparzeń).
• Uchwyty panelu sterowania obracają się nie tylko w górę i w dół, ale też w prawo i w lewo, co bardzo ułatwia pracę
dając możliwość obsługi idąc obok maszyny.
• Na panelu sterowania jest specjalny pojemnik (toolbox) na narzędzia lub inne niezbędne rzeczy.
• W modelach z małym silnikiem benzynowym szerokość obróbki została zwiększona do 650mm.
• W największym modelu pojawiła się możliwość dokupienia specjalnych osi ułatwiających manewrowanie, a także
możliwość wyboru rozmiaru kół.
• Dostępna jest pełna gama akcesoriów, które będą pasować do wszystkich modeli (pług jednostronny, obsypnik do
redlicy, obsypnik regulowany, kopaczka do ziemniaków, koła pompowane oraz metalowe).
Glebogryzarki, tak jak wcześniej, wyróżniają się optymalnym stosunkiem ceny do jakości, a zalety funkcjonalne
oraz pełna gama osprzętu sprawiają, że są niezbędnymi pomocnikami w gospodarstwie. Doskonały stosunek mocy
do masy glebogryzarek sprawia, że są one zwrotne i optymalizują ergonomię pracy.

WYDAJNY
I NIEZAWODNY SILNIK
«KÖNNER & SÖHNEN»

ERGONOMICZNE UCHWYTY
PANELU STEROWANIA

KUTE NOŻE
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU FREZÓW, SKŁADAJĄCYCH
SIĘ Z 3 ALBO 4 ZESTAWÓW NOŻY

KOŁO TRANSPORTOWE
(WYBRANE MODELE)
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GLEBOGRYZARKI BENZYNOWE

KS 4HP-45
Model silnika
Moc silnika
Rodzaj silnika
Pojemność silnika
Szerokość obróbki
Głębokość obróbki
Pojemność zbiornika paliwa
Typ napędu
Ilość biegów
Waga brutto

KS 100
4.0 KM
benzynowy
98 cm3
≤ 45 cm
≤ 26 cm
1,0 l
pasek
1
31 kg

KS 5HP-65
Model silnika
Moc silnika
Rodzaj silnika
Pojemność silnika
Szerokość obróbki
Głębokość obróbki
Pojemność zbiornika paliwa
Typ napędu
Ilość biegów
Waga brutto

KS 140
5.0 KM
benzynowy
140 cm3
≤ 65 cm
≤ 26 cm
0,8 l
pasek
1
33 kg

KS 7HP-950A
Model silnika
Moc silnika
Pojemność silnika
Rodzaj silnika
Szerokość obróbki
Głębokość obróbki
Pojemność zbiornika paliwa
Typ napędu
Ilość biegów
Regulowane uchwyty poziomo
Waga brutto
Kompletność

KS 210
7.0 KM.
208 cm3
benzynowy
≤ 115 cm
≤ 36 cm
3,6 l
pasek, łańcuch
+2 +1 0 -1
pionowo/
poziomo
76 kg
noże, koło
transportowe

KS 7HP-950S
Model silnika
Moc silnika
Pojemność silnika
Rodzaj silnika
Szerokość obróbki
Głębokość obróbki
Pojemność zbiornika paliwa
Obudowa przekładni
Typ napędu
Ilość biegów
Regulowane uchwyty
Waga brutto
Kompletność

KS 210
7.0 KM
208 cm3
benzynowy
≤ 115 cm
≤ 36 cm
3,6 l
stalowa
pasek, łańcuch
+2 +1 0 -1
pionowo
91 kg
noże,
koła 4.00-8"
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GLEBOGRYZARKI KÖNNER & SÖHNEN
W sezonie ogrodniczym 2018 marka «Könner & Söhnen» nadal ulepsza potężne modele KS 7HP-1050SG i KS
13HP-1350BG z bezpośrednimi skrzyniami biegów, które mogą zastąpić droższe odpowiedniki glebogryzarek
spalinowych, a nawet jedno osiowy mini-ciągnik. Teraz w niektórych modelach dodano funkcję aktywnego
tylnego wału napędowego, co daje możliwość podłączenia z glebogryzarką sprzętu typu pompa lub
opryskiwacz.
Szerokość obróbki maszyn tej serii osiąga 145 cm! Skrzynia biegów z bezpośrednim napędem zębatkowym
czynią glebogryzarkę bardziej niezawodną, wytrzymałą i gotową do dużych obciążeń. Przy tak mocnych
silnikach K&S wymienione modele są w stanie poradzić sobie z zadaniami o różnej skali trudności oraz
stanowią idealne rozwiązanie dla małych i średnich gospodarstw.
Zwiększono i ulepszono gamę osprzętu, dodano możliwość dokupienia noży oraz osi kół. Część wyposażenia
standardowego została przeniesiona do działu akcesorii, aby zoptymalizować cenę glebogryzarek.
Dzięki tej konfiguracji nowe modele glebogryzarek benzynowych «Könner & Söhnen» mają bardzo
korzystną cenę dla konsumentów. Wysoka jakość komponentów, kontrola na wszystkich etapach produkcji,
pełna gama osprzętu oraz korzyści funkcjonalne dają nam pewność, że nowa gama maszyn K&S zajmie
godne miejsce na polskim rynku ogrodniczym, a także będzie niezbędnym wyposażeniem w gospodarstwach
rolnych.

ERGONOMICZNE UCHWYTY PANELU STEROWANIA
(OBRÓT UCHWYTÓW W POZIOMIE
I W PIONIE O 180°W MODELU KS 13HP-1350BG)

WYDAJNY
I NIEZAWODNY SILNIK
«KÖNNER & SÖHNEN»

SKRZYNKA NA
NARZĘDZIA

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU FREZÓW,
SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z 3 ALBO 4
ZESTAWÓW NOŻY
PNEUMATYCZNE KOŁA
W ZESTAWIE

NÓŻKA PODPOROWA

OCHRONNE DYSKI BOCZNE
(W MODELU KS 13HP-1350BG)
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GLEBOGRYZARKI BENZYNOWE
Benzynowe modele glebogryzarek «Könner & Söhnen»
charakteryzują się dobrą jakością elementów i przemyślaną
ergonomią. Dla ułatwienia obsługi panel sterowania w
zależności od modelu regulowany jest zarówno w pionie
jak i w poziomie o 180°. Pozwala to na łatwe manewrowanie
podczas pracy, a także sprawia, że glebogryzarka jest
wygodna do przechowywania.

o

180

GŁÓWNE KORZYŚCI:

4-suwowy silnik górnozaworowy OHV «K & S»
•
zapewnia zwiększoną żywotność urządzeń
Bezpośredni napęd ze skrzyni biegów zwiększa
•
niezawodność i wytrzymałość
Kute noże. Możliwość montażu frezów, składających
•
się z 3 albo 4 zestawów noży
•Duża zwrotność. Optymalna relacja mocy do masy
Ergonomiczny panel sterowania z regulowanymi
•
uchwytami
•Mocna konstrukcja ramy
Wzmocniona redlica do łatwego i szybkiego wyboru
•
głębokości orki

KS 7HP-1050SG
Model silnika
Moc silnika
Pojemność silnika
Rodzaj silnika
Szerokość obróbki
Głębokość obróbki
Pojemność zbiornika paliwa
Skrzynia biegów
Ilość biegów
Regulowane uchwyty
Waga brutto
Kompletność

KS 210
7.0 KM
208 cm3
benzynowy
≤ 115 cm
≤ 36 cm
3,6 l
mala
+2 +1 0 -1
pionowo
93 kg
noże,
koła 4.00-8"

KS 13HP-1350BG
Model silnika
Moc silnika
Pojemność silnika
Rodzaj silnika
Szerokość obróbki
Głębokość obróbki
Pojemność zbiornika paliwa
Skrzynia biegów
Ilość biegów
Regulowane uchwyty
Waga brutto
Kompletność
KS 13HP-1350BG (400)
Kompletność
KS 13HP-1350BG (500)

KS 390
13 KM
389 cm3
benzynowy
≤ 145 cm
≤ 36 cm
3,6 l
duża
+2 +1 0 -1
pionowo/
poziomo
140 kg
noże, dyski ochronne,
koła 4.00-8"
noże, dyski ochronne,
koła 5.00-12"
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Kute noże przeznaczone są do obróbki różnego
rodzaju gleby, od luźnej do mocno zbitej i gliniastej,
a ochronne dyski boczne zabezpieczają rośliny przed
zniszczeniem.
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OSPRZĘT
Koła pneumatyczne
KS RW40

Kołа metalowe
KS MW30

4.00-8"

Średnica 32 cm, szerokość 13 cm

Obsypnik do redlicy
KS SD1

Obsypnik do redlicy

Kopaczka do ziemniaków
KS PP4

Pług jednostronny
KS SP2

(regulowany)

KS AD3

Kołа metalowe
Koła pneumatyczne
KS RW50
5.00-12"

z przyspawaną osią

KS MW45

Średnica 48 cm, szerokość 19,5 cm

Kołа metalowe
z przyspawaną osią

KS MW48

Średnica 40 cm, szerokość 19,5 cm

Ochronne dyski boczne
KS BC32

Noże
KS BL10
Oś z systemem łatwego manewrowania
TURN ASSIST KS MW30
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Glebogryzarki elektryczne to urządzenia ergonomiczne,
łatwe w obsłudze i wymagające minimalnego wkładu
serwisowego. Można swobodnie nimi manewrować na
ograniczonych przestrzeniach, takich jak szklarnie lub
przydomowe ogródki. Glebogryzarki elektryczne są ciche
i przyjazne dla środowiska. Niepotrzebne są specjalne
umiejętności do obsługi tych urządzeń - każdy może je
obsługiwać.
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GLEBOGRYZARKI ELEKTRYCZNE

S

NY ŚRODO

W

KS 1500T E
Moc
Napięcie/Częstotliwość
Rodzaj silnika
Średnica frezu
Szerokość obróbki
Maks. głębokość obróbki
Waga brutto

KU

AZ

I

S

YJ

I

Z

Z

AZ

PR

PR

YJ

SILNIK

KU

SILNIK

NY ŚRODO

W

KS 2000T E
1300 W
230 V / 50 Hz
elektryczny
23 cm
40 cm
≤ 23 cm
14,5 kg

Przyjazny dla środowiska i niemal bezgłośny silnik
elektryczny K & S

Moc
Napięcie/Częstotliwość
Rodzaj silnika
Średnica frezu
Szerokość obróbki
Maks. głębokość obróbki
Waga brutto

2000 W
230 V / 50 Hz
elektryczny
26 cm
55 cm
≤ 26 cm
33,4 kg

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe w zestawie

Najlepsze rozwiązanie dla małych działek

Przyjazny dla środowiska i niemal bezgłośny silnik
elektryczny K & S

Niezastąpiony pomocnik przy pracach w szklarni

Duża zwrotność

Lekkie i łatwe w obsłudze

Ergonomiczny panel sterowania z możliwością
ustawienia

Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
Uchwyt dla ułatwienia transportu

Przekładnia łańcuchowa przekazuje do 95% momentu
obrotowego silnika

Redukcja wibracji dzięki optymalnemu usadowieniu
silnika

Koło dla łatwego transportu
Optymalna relacja mocy do masy
Łatwa i szybka obróbka ogrodu

Glebogryzarki elektryczne «Könner & Söhnen» są idealnym wsparciem podczas pracy na małych obszarach.
Znakomicie sprawdzają się w szklarniach i przy pieleniu grządek. Są lekkie, dlatego nawet kobiety i osoby starsze
świetnie poradzą sobie z ich obsługą.
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MOTOPOMPY KÖNNER & SÖHNEN
DIMAX International GmbH prezentuje nowoczesne i niezawodne pompy wodne «Könner & Söhnen»,
opracowane przez niemieckich inżynierów na potrzeby kupującego.
W asortymencie motopomp znajdują się różne warianty i modyfikacje: pompy benzynowe do wody
czystej, do wody brudnej oraz pompa wysokociśnieniowa.
W grupie pomp do wody czystej znajdują się pompy o wydajności od 500 do 1350L/min i mocy
odpowiednio: od 5,5 do 9,0 KM. Motopompy do wody brudnej umożliwiają pompowanie wody z miękkimi
cząsteczkami zanieczyszczeń o wymiarach do 2x4 cm. Pompa wysokociśnieniowa może podnosić strumień
wody do 70 m, co czyni ją niezbędnym sprzętem podczas gaszenia pożarów.
Wszystkie modele motopomp w linii «Könner & Söhnen» odznaczają się wysoką żywotnością,
oszczędnym zużyciem paliwa i mobilnością. Można je swobodnie przemieszczać w różne miejsca podczas
pracy, ponieważ nie są one zależne od stacjonarnego źródła zasilania.
Urządzenia montowane są w mocnej stalowej ramie, co ułatwia transport i zabezpiecza pompę przed
uszkodzeniami.

DUŻY ZBIORNIK
PALIWA

FILTR POWIETRZA

KOSZ
SSAWNY

KRÓCIEC
SSAWNY

KOMPLET ZŁĄCZEK
DO WĘŻA

WYDAJNY
I NIEZAWODNY SILNIK
«KÖNNER & SÖHNEN»
KORPUS Z
WYSOKOWYTRZYMAŁEGO STOPU
STALOWA RAMA ᴓ 32 MM
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POMPY DO WODY CZYSTEJ

KS 50
Maksymalna wydajność
Prędkość nominalna
Maksymalna wysokość tłoczenia
Maksymalna wysokość ssania
Model silnika
Typ silnika
Moc silnika
Pojemność silnika
Uruchomienie
Zbiornik paliwa
Wymiary (DxSxW), mm
Waga netto

500 l/min
3600 obr/min
27 m
8m
KS 170
benzynowy
4–suwowy
5,5 KM
163 cm3
ręczne
3,6 l
500*385*435
25 kg

KS 80
Maksymalna wydajność
Prędkość nominalna
Maksymalna wysokość tłoczenia
Maksymalna wysokość ssania
Model silnika
Typ silnika
Moc silnika
Pojemność silnika
Uruchomienie
Zbiornik paliwa
Wymiary (DxSxW), mm
Waga netto

1000 l/min
3600 obr/min
30 m
8m
KS 210
benzynowy
4–suwowy
7,0 KM
208 sm3
ręczne
3,6 l
530*425*430
29 kg

KS 100
Maksymalna wydajność
Prędkość nominalna
Maksymalna wysokość tłoczenia
Maksymalna wysokość ssania
Model silnika
Typ silnika
Moc silnika
Pojemność silnika
Uruchomienie
Zbiornik paliwa
Wymiary (DxSxW), mm
Waga netto

1350 l/min
3600 obr/min
25 m
8m
KS 270
benzynowy
4–suwowy
9,0 KM
270 sm3
ręczne
6l
630*490*530
48 kg

Pompy do wody czystej to urządzenia idealne do użytku w gospodarstwach wiejskich, willach oraz miejscach, w których
istnieje potrzeba wypompowania wody, tj. z piwnic czy studni oraz do osuszania zalanych terenów. Pompy te pompują
płyny z zawartością cząsteczek miękkich 5-6 mm. Przed rozpoczęciem pompowania należy wypełnić pompę czystą wodą.
Po uruchomieniu silnika należy pozwolić popracować pompie przez około 30 sekund, następnie zatrzymać silnik i dolać
więcej wody do pompy, aby zwiększyć jej wydajność i kontynuować pracę.

Korpus wykonany z wysokowytrzymałego stopu,
Profesjonalny 4-suwowy silnik benzynowy, produkowany na
•
•
co zapobiega korozji i wzmacnia odporność na
licencji DIMAX Int. GmbH, Niemcy.
temperatury i deformacje.
Wzmocniona
stalowa
rama
ᴓ
32
mm
chroni
pompę
przed
•
uszkodzeniem
i ułatwia transport.
•Ekonomiczne zużycie paliwa.
•Wysoka wydajność.
•Kompaktowe wymiary i niewielka waga.
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Silniki z serii K&S produkowane są na licencji
marki «Könner & Söhnen». To wynik długich i
wielowymiarowych badań. Każdy silnik posiada
unikalny numer seryjny, pozwalający na kontrolę
jakości produkcji i usług serwisowych. Silniki
spełniają wszystkie międzynarodowe i europejskie
normy jakości.
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POMPA DO WODY BRUDNEJ

KS 80TW
Maksymalna wydajność
Prędkość nominalna
Maksymalna wysokość tłoczenia
Maksymalna wysokość ssania
Model silnika
Typ silnika
Moc silnika
Pojemność silnika
Uruchomienie
Zbiornik paliwa
Wymiary (DxSxW), mm
Waga netto

950 l/min
3600 obr/min
25 m
8m
KS 210
benzynowy
4–suwowy
7,0 KM
208 cm3
ręczne
3,6 l
570*460*465
32 kg

Motopompy do wody brudnej są często wykorzystywane przez zakłady użyteczności publicznej, firmy budowlane, a także w
rolnictwie. Są również idealnym wsparciem podczas wiercenia studni. Ten typ pompy benzynowej może pompować ciecz z
miękkimi cząsteczkami zanieczyszczeń o wielkości 2x4 cm. Przed rozpoczęciem pompowania należy wypełnić pompę czystą
wodą. Po uruchomieniu silnika należy pozwolić popracować pompie przez około 30 sekund, następnie zatrzymać silnik i dolać
więcej wody do pompy, aby zwiększyć jej wydajność i kontynuować pracę.

POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA

KS 50HP
Maksymalna wydajność
Prędkość nominalna
Maksymalna wysokość tłoczenia
Maksymalna wysokość ssania
Model silnika
Typ silnika
Moc silnika
Pojemność silnika
Uruchomienie
Zbiornik paliwa
Wymiary (DxSxW), mm
Waga netto

500 l/min
3600 obr/min
70 m
8m
KS 210
benzynowy
4–suwowy
7,0 KM
208 cm3
ręczne
3,6 l
530*425*430
28 kg

Pompa wysokociśnieniowa przeznaczona jest do prac wymagających podniesienia strumienia wody na dużą wysokość.
Może być pomocna w wieżach ciśnień lub przy nawadnianiu upraw. Pompy wysokociśnieniowe często noszą miano
“pomp pożarowych” ponieważ tłoczą wodę na wysokość 70 m.
Przed rozpoczęciem pompowania należy wypełnić pompę czystą wodą. Po uruchomieniu silnika należy pozwolić
popracować pompie przez około 30 sekund, następnie zatrzymać silnik i dolać więcej wody do pompy, aby zwiększyć jej
wydajność i kontynuować pracę.
Korpus wykonany z wytrzymałego aluminium, co
Profesjonalny 4-suwowy silnik benzynowy produkowany na
•
•
zapobiega korozji.
licencji DIMAX Int. GmbH, Niemcy.
stalowa rama ᴓ 32 mm chroni pompę przed
•Ekonomiczne zużycie paliwa.
•Wzmocnionai ułatwia
uszkodzeniem
transport.
•Wysoka wydajność.
•Kompaktowe wymiary i niewielka waga.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA GLEBOGRYZAREK
KS 4HP-45

KS 5HP-65

KS 7HP-950A

Model silnika

KS 100

KS 140

KS 210

KS 210

KS 210

KS 390

Moc silnika

4.0 KM

5.0 KM

7.0 KM

7.0 KM

7.0 KM

13.0 KM

98

140

208

208

208

389

benzynowy

benzynowy

benzynowy

benzynowy

benzynowy

benzynowy

Szerokość obróbki, cm

≤ 45

≤ 65

≤ 115

≤ 115

≤115

≤ 145

Maksymalna
głębokość obróbki, cm

≤ 26

≤ 26

≤ 36

≤ 36

≤ 36

≤ 36

Pojemność zbiornika
paliwa, l

1.0

0.8

3.6

3.6

3.6

6

Pojemność zbiornika
oleju, l

0.4

0.45

0.6

0.6

0.6

1.1

Przekładnia
redukcyjna

pasek

pasek

pasek, łańcuch

pasek, łańcuch

Ilość biegów

1

1

+2 +1 0 -1

+2 +1 0 -1

+2 +1 0 -1

+2 +1 0 -1

brak

brak

tak

tak

tak

tak

pionowo

pionowo

pionowo/
poziomo

pionowo

pionowo

pionowo/
poziomo

91

91

99

99

99

99

33.5

33.5

76

91

102

131

Model

Objętość silnika, cm3
Rodzaj silnika

Bieg wsteczny
Regulowane uchwyty
Poziom hałasu
Lwa, dB
Waga brutto, kg

KS 7HP-950S KS 7HP-1050SG KS 13HP-1350BG

skrzynia biegów skrzynia biegów
mala
duża

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POMP
Model

KS 50

KS 80

KS 100

KS 80TW

KS 50HP

Maksymalna wydajność, l/min

500

1000

1350

950

500

Prędkość nominalna, obr/min

3600

3600

3600

3600

3600

27

30

25

25

70

8

8

8

8

8

Model silnika

KS 170

KS 210

KS 270

KS 210

KS 210

Typ silnika

benzynowy
4-suwowy

benzynowy
4-suwowy

benzynowy
4-suwowy

benzynowy
4-suwowy

benzynowy
4-suwowy

Moc silnika, KM

5.5

7.0

9.0

7.0

7.0

Pojemność silnika, cm3

163

208

270

208

208

ręczne

ręczne

ręczne

ręczne

ręczne

Zbiornik paliwa, l

3.6

3.6

6

3.6

3.6

Poziom hałasu Lwa, dB

104

104

104

104

104

Wymiary (DxSxW), mm

500*385*435

530*425*430

630*490*530

570*460*465

25

29

48

32

Maksymalna wysokość tłoczenia, m
Maksymalna wysokość ssania, m

Uruchomienie

Waga netto, kg
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www.ks-power.pl

530*425*430
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AKCESORIA «KÖNNER & SÖHNEN»
W nowym sezonie wprowadzamy do oferty pełną gamę akcesoriów. Wszystkie prezentowane
przedmioty są przydatne, a czasem nawet niezbędne podczas korzystania z naszego sprzętu. Oferujemy
też odzież firmową.
Wszystkie przedstawione produkty mogą być stosowane zarówno do sprzedaży, promocji, motywacji
jak i zwiększenia lojalności klientów.

Pokrowiec

KS Cover 10
Wymiary				

60х49х47 cm

Do wszystkich modeli generatorów benzynowych serii
KS 3000.
Do wszystkich modeli generatorów inwertorowych serii
KS 2000, KS 3000.

Pokrowiec

KS Cover 20

•Chroni przed deszczem, śniegiem, słońcem i wiatrem
•Odporny na promieniowanie ultrafioletowe (UV)
•Odporny na kwaśne deszcze i ptasie odchody
•Chroni przed kurzem i brudem
•Przedłuża żywotność generatorów
wszystkich modeli generatorów benzynowych
•Do
i diesla
Okulary z poliwęglanu				
Zatyczki do uszu 			

15

74х65х55 cm

Do wszystkich modeli generatorów benzynowych serii
KS 7000, KS 10000.
Do wszystkich modeli generatorów dieslowskich serii
KS 6000, KS 8000, KS9000.

Rękawice

Zestaw ochronny

KS PRS -1

Wymiary				

1 sztuka.
1 para.

KS Gloves L
naturalna skóra
•100%
•Niezawodna ochrona rąk przed uszkodzeniami mechanicznymi

www.ks-power.pl
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AKCESORIA K&S
Oleje silnikowe

KS W40/1l
Objętość

1l

SAE 10W40

KS W40/5l
Objętość

5l

SAE 10W40

16

1l

KS W30/5l
Objętość

5l

SAE 10W30

Kanister

KS B1A

Ładowarka chroni przed:
- przegrzaniem
- zwarciem
- odwrotną polaryzacją
- przeładowaniem baterii

Objętość
SAE 10W30

Automatyczna ładowarka
Tryby ładowania				

KS W30/1l

KS CAN 5 KS CAN 10

6V/ 12V - 1 A

Objętość

5l

Objętość

10 l

Specjalny antystatyczny plastik

www.ks-power.pl
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ODZIEŻ K&S

T-shirt KS

Polo KS

męskie (M, L, XL)
damskie (S)

(M, L, XL)

Polar KS

Czapka KS

(M, L, XL)

Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
Katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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