
 

ГЕНЕРАТОР ЗВАРЮВАЛЬНИЙ HYUNDAI HYW 210AC 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики двигуна  
Модель двигуна Hyundai IC390 
Потужність двигуна, л.с. 15 
Об'єм двигуна, куб.см. 420 
Час безперервної роботи, год. 22 
Система охолодження повітряна 
Діаметр електрода, мм до 4 

Показники струму  
Максимальна потужність, кВт 3 
Напруга мережі, В 220 
Частота струму, Гц 50 

Панель керування  
Розетка, А 2×16 
Аналоговий вольтметр немає 
Цифровий дисплей LED4 

Запуск  
Тип запуску електрозапуск 

Бензобак  
Ємність бака, л 25 
Витрата палива, г/кВт·год. 1150 
Матеріал бака зварний зі сталі 
Паливо АІ-92 
Індикатор рівня палива є 

Альтернатор  
Альтернатор фірмовий альтернатор Hyundai 
Матеріал обмотки мідь 

Масляний картер  
Об'єм масляного картера, л 1,1 
Захист від низького рівня масла є 

Корпус  
Тип корпусу відкритий 
Товщина рами, мм 28 
Матеріал рами сталь 
Покриття рами порошкова покраска 
Антивібраційні подушки є 
Наявність коліс є 

Габарити і вага  
Вага, кг 97 
Габарити, мм 610×485×470 

Гарантійне обслуговування  
Гарантія 24 місяця 

 

 

  



 

Модель генератора Hyundai HYW 210 AC можна 
використовувати в якості резервного апарату для 
електродугового зварювання, а також в якості 
джерела резервного електроживлення для 
електроінструментів і електроприладів. 

Генератор може забезпечити електроживлення 
газового котла (0,5 кВт), холодильника (0,7 кВт), 
пральної машини (1 кВт) і т.д. 

ОПИС 
Двигун: чотиритактний. Бренд Hyundai виробництва 
Корея.  
Електричний запуск.  
Оснащений датчиком контролю рівня масла. 
Економічність: витрата палива становить — 
1,7 л/год. 
Рама: в основі конструкції лежить трубчаста рама, 
яка забезпечує захист агрегату генератора, зручне перенесення та просту установку на будь-
яку поверхню, в тому числі і нерівну. 
Дана модель оснащена колесами та ручками, що дозволяє легко переміщати генератор. 
Синхронний альтернатор: для стабілізації вихідної напруги генератора Hyundai HYW 210 AC 
використовується синхронний альтернатор. Коливання вихідної напруги згладжуються в межах 
±1%. Мідна обмотка генератора забезпечує: 
 підвищений ресурс експлуатації; 
 максимальну струмовіддачу; 
 відсутність надмірного нагріву при роботі. 

Панель управління: інтуїтивно проста, доступна недосвідченому користувачеві. На неї 
виведені кнопка запуску генератора, основні індикатори роботи, розетки – 2 шт. по 16 А, 
запобіжник на розетки, заземлення, регулятор зварювального струму. 
 
Комплектація моделі Hyundai HYW210AC 
 Генератор; 
 Ключ запалювання; 
 Акумулятор; 
 Ключ для свічок запалювання; 
 Інструкція з експлуатації. 
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