
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 

GENERATOR CURENT 

KraftDele 

KD145/144/143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



MASURI DE SIGURANTA IMPORTANT  
– 
Asigurati - va ca persoanele care folosesc acest echipament au citit si au inteles 
pe deplin aceste instructiuni si orice alte informatii oferite inainte de instalare.  
Garantia se considera nula daca clientul nu reuseste sa instaleze, sa intretina si 
sa opereze produsul in concordanta cu instructiunile si recomandarile 
mentionate in manualul utilizatorului.  
 

 
 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

 



 



 

 



Filtru de aer 

 

1. Scoateți piulița aripii și carcasa filtrului de aer. 

2. Scoateți cu grijă grila de plastic și buretele filtrului de aer din partea inferioară a carcasei. 

3. Spălați filtrul de aer în apă caldă cu un detergent slab, care nu reacționează cu 

combustibil; clătiți cu apă curată și lăsați-le să se usuce bine. 

4. Ștergeți interiorul bazei purificatorului de aer și al carcasei cu un prosop de hârtie. 

5. Curățați filtrul de aer (nou sau nou) din carcasa filtrului de aer și relaxați-l 

plastic grila. 

6. Reinstalați filtrul de aer, asigurându-vă că garnitura este pe cont propriu 

loc. 

 

 

 

 

 

 



Instrucțiuni privind combustibilul 

 

 

NOTĂ: Verificați nivelul combustibilului numai când motorul este oprit și mașina este în motor 

pe același substrat, 

 

Turnarea combustibilului: 

 

1. Înainte de a utiliza pentru prima dată a generatorului, umplerea rezervorului de combustibil se face 

aproximativ 2 litri de benzină fără plumb cu un conținut de octan de 86 sau mai mult. 

2. Scoateți capacul rezervorului de combustibil și umpleți rezervorul cu benzină fără plumb. 

 

Golirea rezervorului de combustibil: 

 

1. Așezați o canistra potrivit sub distribuitorul de gaze. Pregătiți-vă să păstrați pâlnia  mai jos 

cu șurubul de declanșare astfel încât este posibilă direcționarea benzinei către canistra. 

2. Setați șurubul de evacuare și paharul de namol și rotiți supapa de combustibil în poziția "O N".  

3. După golirea combustibilului, reinstalați șurubul de evacuare și sacul de namol. 

 

NOTĂ: efectuați inspecții periodice ale bolului de nămol pentru a verifica dacă există murdărie și resturi 

in acesta 

 



2. CARACTERISTICI TEHNICE 

Parametrii KD143 (generator) 

Frecvența nominală (Hz) 50 

Puterea nominală (kVA) KW6500E 3 

Voltaj (V) 230 V   

Curent nominal (A) 9 (380) și 12 (230) 

Viteza nominală (r / min) 3000 

Generator de fază Monofazic 

Factor de putere (cos) 1 

Clasa de izolație B 

Modul excitării Auto-excitație 

Tensiune (V)   230V & 12V 

Patru prize  

Nivelul de zgomot (7M) db (A) 68-75 

  

 

Parametrii KD143  (motor) 

Cilindrii (mm) 1-88x64 
Deplasarea 389 
Putere nominal KW (Hp) / (r / min)] 6.5 / 4000 
Raportul de compactare 8,5: 1 
Viteza de rotație 3600 
Aprindere T.C.I 
Răcire Răcire cu aer 
Lubrifiere ulei 

Pornire Manuala + (E) electric automat la cheie 
Tip de ulei de ungere SAE 10W-30, 15W-40 
Capacitatea motorului este de pornire (V-kW) 12V 0,4kW 
Generator(V-A) 12V 8A 
Consumul de combustibil (g / k W h) <374 
Capacitățile rezervorului de combustibil (L) 15 
Timp de lucru continuu (ore)  12 
Nivelul presiunii sonore 90dB (A) 

 

 

 

 

 

 

 



Parametrii KD144 (generator) 

Frecvența nominală (Hz) 50 

Puterea nominală (kVA) KW6500E 3 

Voltaj (V) 230 V   

Curent nominal (A) 9 (380) și 12 (230) 

Viteza nominală (r / min) 3000 

Generator de fază Monofazic 

Factor de putere (cos) 1 

Clasa de izolație B 

Modul excitării Auto-excitație 

Tensiune (V)   230V & 12V 

Patru prize  

Nivelul de zgomot (7M) db (A) 68-75 

  

 

Parametrii KD144  (motor) 

Cilindrii (mm) 1-88x64 
Deplasarea 389 
Putere nominal KW (Hp) / (r / min)] 7 / 4000 
Raportul de compactare 8,5: 1 
Viteza de rotație 3600 
Aprindere T.C.I 
Răcire Răcire cu aer 
Lubrifiere ulei 

Pornire Manuala + (E) electric automat la cheie 
Tip de ulei de ungere SAE 10W-30, 15W-40 
Capacitatea motorului este de pornire (V-kW) 12V 0,4kW 
Generator(V-A) 12V 8A 
Consumul de combustibil (g / k W h) <374 
Capacitățile rezervorului de combustibil (L) 15 
Timp de lucru continuu (ore)  12 
Nivelul presiunii sonore 90dB (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parametrii KD145 (generator) 

Frecvența nominală (Hz) 50 

Puterea nominală (kVA) KW6500E 5 

Voltaj (V) 230 V   

Curent nominal (A) 9 (380) și 12 (230) 

Viteza nominală (r / min) 5000 

Generator de fază Monofazic 

Factor de putere (cos) 1 

Clasa de izolație B 

Modul excitării Auto-excitație 

Tensiune (V)   230V & 12V 

Patru prize  

Nivelul de zgomot (7M) db (A) 68-75 

  

 

Parametrii KD145  (motor) 

Cilindrii (mm) 1-88x64 
Deplasarea 389 
Putere nominal KW (Hp) / (r / min)] 7.5  / 4000 
Raportul de compactare 8,5: 1 
Viteza de rotație 3600 
Aprindere T.C.I 
Răcire Răcire cu aer 
Lubrifiere ulei 

Pornire Manuala + (E) electric automat la cheie 
Tip de ulei de ungere SAE 10W-30, 15W-40 
Capacitatea motorului este de pornire (V-kW) 12V 0,4kW 
Generator(V-A) 12V 8A 
Consumul de combustibil (g / k W h) <374 
Capacitățile rezervorului de combustibil (L) 15 
Timp de lucru continuu (ore)  12 
Nivelul presiunii sonore 90dB (A) 

 

 

 



 

 


