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مولد المياه  0888 -وات  -طول  08قدم

قطع :#

WCDE-6MHL

اشتر حسب المعايير االميركية:
WCDE-6MHLبرج ضوء ذات قوة عالية ينتج نور يغطي مسافة اكثر من خمسة فدان.
هـذه الوحدة تنتج تيار و ضوء لتسع لمبات هاليد من  0888وات لكل وحدة من  008888لومن وينتج التيار بواسطةمولد
كهربائي يعمل على المازوت الديزل ويبرد على الماء و ييمكن ان يعمل لغاية 54ساعة من دون اللحاجة العادة ملئ خزانة
بالمازوت الديزل
ويصل مدى علو هـا البرج لغاية  08قدم
تبريد علذ الماء
فلتر هواء يمكن استبداله

ذارع المدفع للبرج
يمكن رفع هذا البرج او الذراع بواصطة محرك كهربائي
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اما جهاز التثبيت لهذه الوحدة فهو رافيعات بقوة  0488ليبرة
ذارع التطويل
هذا الذارع مصمم بثالث اقصام يمتد لغاية 03قدم مع ذارع ذو مقبض و مكابع ونش يسهل عملية الدوران لغاية  063درجة
وهو مصنوع من فوالذ مضاد للصداء و التاكل و يمكنة تصدي رياح لغاية .hpm 66
برج ضوئي متنقل يحتوي على ميزات خاصة عديدة 22DD atobuK.محرك كوبوتا ديزل مازوت مبرد على الماء بقوة
خزان وقود بسعة غالون يسمح للمحرك بالعمل لغاية ساعة و مولد كهربائي ينتج  043/0D3فولت.
عربة المقطورة
هذه الوحدة تمتطي علذ عربة من دوالبين مبنية من اتابيب حديد صلبة و محوادات للعجالت من  0488ليبرة لكل محور
هذه الوحدة تحتوي ايضآ على منطقة تخزين من الجهة االمامية لحفظ العدة
تزكير هذه الوحدة مطلية ضد التاكل و الصدئ
مع  /R0 AMENو22DD atobuK
يمكن رفع هذا البرج او الذراع بواصطة محرك كهربائي
اما جهاز التثبيت لهذه الوحدة فهو بقوة  0488ليبرة
هـذه الوحدة تنتج تيار و ضوء لتسع لمبات هاليد من  0888وات لكل وحدة من  008888لومن
التصنيف
لمبة )0( 0888 :وات
وات0888 :
االبعاد 08 :قدم
لومن660000:

http://www.larsonelectronics.com/p-49714-8000-watt-generator-water-cooled-diesel-engine-30telescoping-tower-6-metal-halide-fixtures.aspx

