
John Deere generatorsets

60 t/m 100 kva ccrII
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Frame en omkasting

Het frame is tevens een lekbak. Het is voorzien van 4 montage 

punten, en biedt de ruimte om accu’s binnen de kast te plaatsen. 

Er zijn diverse doorvoerplaten die het mogelijk maken om beka-

beling aan elke zijde van de omkasting door te voeren. Het frame 

is afgewerkt  met een hoogwaardige lak in de kleur RAL 7037.

De omkasting is opgebouwd uit aluminium profielen en rondom 

voorzien van geluidgedempte panelen die makkelijk uitneembaar 

zijn dmv. twee imbusbouten. De deuren zijn voorzien van een 

knevelsluiting. De binnenzijden van de de panelen zijn afgewerkt 

met  geluidsabsorberend polyurethaan schuim, dat voorzien is 

van een toplaag van geimpregneerd glasweefseldoek dat be-

scherming bied tegen het binnendringen van vocht en olie. De 

buitenzijde van panelen zijn gespoten in RAL 9010.

De Coulissendempers zijn voorzien van een vochtwerende to-

plaag. De luchtcirculatie binnen de kast vindt plaats door middel 

van twee elektrische ventilatoren.

AggregAten revisie pompen motoren service

Leveringsomvang

- Watergekoelde John Deere diesel motor

- Enkelgelagerde Stamford generator

- Trillingsdempers

- Intercooler met circulatiepomp (bij de HF series)

- Carterventilatie filter

- Carter aftappomp 

- Dubbelwandige brandstofleidingen met lekdetectie

- 2 Elektrische ventilatoren 

- Digitaal besturingspaneel

- Geintegreerde expansietank(s) met vuldop aan 

 bovenzijde omkasting  

- Bedieningshandleiding en en documentatie

-  Koelsysteem aansluitingen, voorzien van 1½“ schroefdraad.

-  Aansluitingen brandstofsysteem uitgevoerd met 12-L knelfitting

- Uitlaat-aansluitflens met klemband en uitlaatflexibel



AggregAten revisie pompen motoren service

Opties

- Levering conform de eisen van diverse klassificatiebureau’s

- 24 volt en/of massa vrij

- Bedieningspanelen, zoals bijv. touchscreen

- Diverse BUS-besturingssystemen (MOD - CAN – PROFI)

- Auto net-noodstroom, parallelbedrijf

- Radiateur of buitenboordwater koelsysteem

- Hogere/lagere vermogens

- Caterpillar of Yanmar motoren

- Ingebouwde brandstoftank

- Gewenste RAL kleuren

Wanneer u andere wensen heeft dan is dit uiteraard ook mogelijk,

wij ontwerpen en leveren ook klantspecifieke generatorsets en omkastingen.

Afmetingen 

Lengte (L)=  2000mm  Breedte (W) = 1000mm  Hoogte (H) =  1250mm
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