Hybrid és elektromos
technológia

Transfluid

Transfluid Hybrid

A cég 1957-ben Milánóban alapították. A Transfluid mindig is egy referencia pontot képviselt
az ipari erőátviteli berendezések világában és
egy standardot, amihez képest a versenytársak
mérték magukat.

Az ipari piac az új technológiák kifejlesztésére
összpontosított, amelyek csökkentik ökológiai
hatásukat a szárazföldön és a tengeren egyaránt.
A belső égésű motorokhoz kapcsolódó levegő-,
zaj- és vízszennyezés globális tudatosítása
arra késztette a gépjárműgyártókat, hogy nagy
mennyiségű pénzt és forrásokat fektessenek be
az autók és a kis haszongépjárművek számára
fejlesztett hybrid rendszerekbe. Az ipari és a hajózási területeken használt erőátviteli rendszerek
széles választéka miatt, kivitelezhetetlen volt a
szabványosított hybrid termékek használata.

A termékcsalád magját a folyadékkapcsolók, a
változtatható fordulatszámú meghajtók, a fékek,
a kuplungok, a tengelykapcsolók és a hidraulikus
hajtóművek alkotják, míg a rendkívül modern
technológia, az anyagok gondos kiválasztása és
a pontos összeszerelés kulcsfontosságú ös�szetevők azokban a receptekben, amelyek ezeket
a termékeket a piac élvonalába juttatják. Több
ezer ügyfél továbbra is a Transfluid-ot választja,
a legkülönbözőbb és legigényesebb felhasználási
területekhez, annak tudatában, hogy a Transfluid
műszaki részlegére támaszkodhat, ahol a formatervező, mérnök és tervező szakemberek mindig
készen állnak az ügyfelek problémáinak gyors
megoldására.

Elfogadva azt a kihívást, hogy hybrid termékeket
biztosítstunk ezeknek az elhanyagolt piacoknak,
a Transfluid készen áll a kis és közepes teljesítményű vízi és ipari alkalmazásokra. A Transfluid
évtizedek óta gyártja az erőátviteli berendezések
széles skáláját és az elektromos motorokat/generátorokat.
A több ezer ipari és vízi alkalmazásban szerzett
tapasztalataik, valamint a meglévő technológiájuk felhasználásának eredménye képen fejlődött
ki a jövő hybrid technológiája.

Az olasz dinamikus innováció, a folyamatos
munkavállalói állomány bővítése és a több mint
ötvenéves, nehéz munkával megszerzett szakértelem a vállalat sikerének alapját képezik.
A Transfluid egyedülálló megközelítése új ötlet
volt, de forradalmian új megoldásokat hozott a
nagy teherbírású erőátvitelek területén, amelyek
elismerését nemzetközi díjak elnyerése koronázta meg.
A Transfluid termékpalettája széles választékkal
büszkélkedhet, és minden egyes legyártott egység tesztelésre kerül a biztonság, a minőség és
a tartósság érdekében. A folyadékkapcsolók tervezésében és gyártásában világelső. A Transfluid
kiemelkedő figyelmet fordít az ügyfelekkel való
kapcsolattartásra, a precíz minőségellenőrzésre
és a helyszíni technikai támogatásra. A Transfluid széles körű értékesítési hálózattal rendelkezik, Kínában, Franciaországban, Németországban, Oroszországban és Egyesült Államokban,
Barzíliában és 34 viszonteladóból a világ egész
területén.
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A Rendszer

Hogyan Működik

A hybrid rendszer három speciális üzemmódban
működik:

A bemeneti oldal egy hidraulikus vagy pneumatikus vezérlésű kuplung.

-

elektromos meghajtás a ZÉRO emisszióhoz
és az abszolút csendben való vezetéshez
vagy hajózáshoz

-

motoros meghajtás, amely a az elektromos
gépet generátorként használja fel az akkumulátorok feltöltésére

-

“Booster” funkció, amely lehetővé teszi, hogy
gyorsításkor a villanymotor, extra nyomatékot
biztosítson a meghajtás számára

Kikapcsolt állapotban a motor szét van választva a meghajtás többi részétől, amely lehetővé
teszi a jármű vagy a hajó számára, hogy a motor
helyett a villanymotort használja.
A motor működése közben a tengelykapcsoló be
van kapcsolva, és az elektromos motor a generátor funkcióját tölti be, szükség esetén újratöltve
az akkumulátorokat.
A motor és az elektromos motor egyidejű működtetésével a “Booster” funkció bekapcsolódik,
növelve a meghajtott gép rendelkezésre álló
összteljesítményét.
Az összes műveletet a Transfluid saját MPCB-R5
elektronikus vezérlője vezérli, amely CAN BUS
hálózaton keresztül kommunikál az összes eszközzel, egyszerű “plug and play” hálózattá téve a
rendszert.
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HTV700
Ipari hybrid

Osztott meghajtás
SAE B pto meghajtás

SAE standard száraz
kuplung, szolenoid
szelep működtetéssel,
a belső égésű motor
csatlakoztatásához és
leválasztásához

Kuplungot működtető
szolenoid szelep

Három sebességfokozat előre,
egy sebességfokozat hátrafelé
erőátvitel

2 vagy 4 kerékmeghajtású
egység, sokféle áttételi
arányban kapható

AKKUMULÁTOR
TÖLTŐ

Munkaábra

DÍZEL MOTOR

ÉRZÉKELŐK
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HM560
Hidrosztatikus Erőátvitellel
Villanymotor amely képes
generátor üzemmódban is
működni

Elektromos
motorként vagy
elektromos
generátorként
működhet

Osztott meghajtás elektromos
meghajtásként SAE B pto-val

Elektromos vezérlőtömb
beépített lágy átkapcsoló
képességgel

Meghajtó egység
6 különböző dőlésszögű
pozícióban lehet alkalmazni

SAE standard száraz
kuplung, szolenoid
szelep működtetéssel,
a belső égésű motor
csatlakoztatásához
illetve leválasztásához

Hidraulikus
szivattyú

Kuplung
működtető
szolenoid szelep

Szivattyú meghajtó

Rugós, nedves tárcsák, parkolófék,
szolenoid szelep által működtetve

KAPCSOLÓ
DOBOZ

SEBESSÉGVÁLTÓ

B

D

E

R

VEZÉRLŐPANEL

MOTORVEZÉRLŐ /
FREKVENCIAVÁLTÓ/

R
LiFePO4 AKKUMULÁTOR,
AKKUMULÁTOR
KEZELŐ RENDSZERREL

KIJELZŐ

VILLANYMOTOR

MPCB-R5

RANGERMATIC
31 - 700
PARKOLÓ
FÉK
SL 750

LEVEGŐ
KOMPRESSZOR
KÉSZLET

Hybrid MODUL
BEÉPÍTETT
MULTIDISC
SZÁRAZ KUPLUNG

PEDÁL CAN BUS-OS

JELMAGYARÁZAT

KIHAJTÓ EGYSÉG
DP280

ELEKTROMOS VEZETÉK
CAN BUS KÁBEL
DIGITÁLIS VEZETÉK
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HTM700
Vízi hybrid

SAE B pto osztott
teljesítményű meghajtás

SAE standard száraz
kuplung, szolenoid szeleppel
a belső égésű motor
csatlakoztatásához, illetve
szétválasztásához

Kuplung működtető
szolenoid

AKKUMULÁTOR
TÖLTŐ

Munkaábra

DÍZEL MOTOR

érzékelők
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HM560
kardántengellyel

Elektromos gép, amely
elektromos motor
vagy elektromos
generátorként
működhet

Villanymotor, amely
képes generátorként
is működni
SAE B pto osztott
teljesítményű
meghajtás

SAE standard száraz
kuplung, szolenoid
szelep működtetéssel,
a belső égésű motor
csatlakoztatásához,
illetve szétválasztásához

Elektromos vezérlőtömb
lágy váltó képességgel

Kardántengely
Előre-hátra menet
választása, Powershift vízi
erőátviteli egységgel

Kuplung működtető
szolenoid szelep

KAPCSOLÓDOBOZ

LiFePO4
AKKUMULÁTOR,
AKKUMULÁTOR FELÜGYELETTEL

MOTORVEZÉRLŐ /
FREKVENCIAVÁLTÓ/
KIJELZŐ

ELEKTROMOS
GÉP

MPCB-R5

VEZÉRLŐKAR:
- GÁZKAR
- F/N/R
- ELEKTROMOS/DÍZEL
- BOOSTER
- REGENERÁLÁS

Hybrid MODUL
BEÉPÍTETT MULTIDISC
SZÁRAZ KUPLUNGGAL
LEVEGŐ
KOMPRESSZOR
KÉSZLET

ELEKTROMOS VEZETÉK
CAN BUS KÁBEL
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A hybrid szériák
A piacvezető akkumulátor és motorvezérlő gyártókkal szoros együttműködésben a HM Modul széria
(560-2000-3350-6300) szabványos, egyszerű, minőségi megoldást kínál.
A SAE szabványú motorkihajtás és a SAE szabványú
hajtómű csatlakozás közé helyezhető „szendvics”
HM modul egy egyszerűen alkalmazható, egyszerűbb
kezelhetőséget lehetővé tevő, továbbá egyszerűbb
működtetni, mint bármelyik alkalmazás specifikus
megoldást. Ezen felül az elektromos gép (a motor/
generátor) több helyre is felszerelhető annak érdekében, hogy a motortérhez illeszkedjen. A beépítéshez
mindössze egy kis távolságra van szükség a motor
és az erőátvitel között, ami ideális megoldás a felújításokhoz és az új kialakításokhoz.
A Transfluid két csomagot is kínál, amelyek ös�szekapcsolják a HM technológiát az erőátviteli
sebességváltókkal és a hajtásokkal. A HTV700 egy
komplett jármű erőátviteli termék, amely egy sebességváltót, egy 4wd hajtást és féket használ. Kivételesen kompakt kialakításnak köszönhetően ideális
a talajjavító berendezésekhez, a kis bányászati és
építőipari gépekhez. A HTM700 egy hybrid hajózási
hajtóegység. Az elektromos funkció számos kikötőben kötelezővé válik, ahol megpróbálják enyhíteni a
dokkoló hajók által okozott levegő- és vízszennyezést. A HTV700 a legfeljebb 95 kW (127 LE) teljesítményű motorokig alkalmazható. Míg a HTM700 140
kW-os (187 LE) teljesítményű motorokig alkalmazható. Mindkét csomag rendelkezik „come home”
funkcóval.

A hybrid és elektromos
technológiában használt
termékek referenciakatalógusa
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Műszaki adatok
702

288,1

HM560 Hybrid Modul
SAE 4-től SAE 4-ig szélesség = 305 mm
Elektromos Gépek Száma: 1
Maximum elektromos teljesítmény:
20kW @ 3000rpm

667

476

305

718,5

821

398,5

284,5
809,3

HM2000 Hybrid Modul
SAE 3-tól SAE 3-ig szélesség = 458 mm
Elektromos Gépek Száma: 2
Maximum elektromos teljesítmény:
150kW @ 3000rpm
458

620

1006

1185,5

686

343

868

HM3350 Hybrid Modul
SAE 1-tól SAE 1-ig szélesség = 690 mm
Elektromos Gépek Száma: 4
Maximum elektromos teljesítmény:
150kW @ 3000rpm
658

690

1284 (SAE1/0)

1098
777

1231 (SAE 0/0)

389
1008

772
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830 (SAE 1/0)
777 (SAE 0/0)

HM6300 Hybrid Modul
SAE 1-től SAE 0-ig szélesség = 830 mm
SAE 0-tól SAE 0-ig szélesség = 777 mm
Elektromos Gépek Száma: 4
Maximum elektromos teljesítmény:
150kW @ 3000rpm

BEMENETI- ÉS KIMENETI
HAJTÁS STANDARD
SAEJ616 & J620

MAX BEMENETI
NYOMATÉK
Nm (lb-ft)

MAX BEMENETI
TELJESÍTMÉNY IPARI
FELHASZNÁLÁSNÁL
KW (LE) - RPM

MAX BEMENETI TELJESÍTMÉNY HAJÓS
ALAKLAMZÁSNÁL
KW (LE)- RPM

SAE1-14”

3350 (2476)

500(670)-2200

620 (830)-2300

560 (1236)

HM6300

SAE1/0-14”/18” 6300 (4647)

920(1230)-2100

1230 (1475)-2300

900 (1986)

HTV700

SAE4-10”(4)

300 (222)

95(125)-3000

HTM700

SAE4-10”(4)

560 (414)

245(2) (540)
140 (185)-3000

221(2) (487)

Hybrid
ERŐÁTVITEL

3000

96

SIZE 8

HM560-HT700

35 (76)

3000

96

SIZE 20

HM560-HT700

EM220-15

45 (98)

3000

96

SIZE 20

HM560-HT700

EM220-20

55 (120)

3000

96

SIZE 20

HM560-HT700

EM220-35

80 (175)

3000

288

SIZE 75

HM2000-HM3350-HM6300

EM300-50

135 (295)

3000

288

SIZE 75

HM2000-HM3350-HM6300

EM300-75

185 (404)

3000

288

SIZE 75L

HM2000-HM3350-HM6300

EM300-100

195 (425)

3000

384

SIZE 75L

HM2000-HM3350-HM6300

GENERÁTOR
ÜZEMMÓD

EM180-8

8 (11)

87

7 (10)

84

EM180-12

12 (16)

140

10 (14)

124

EM220-15

15 (20)

172

14 (19)

162

EM220-20

20 (27)

215

17 (23)

185

EM220-35

35 (47)

190

33 (45)

119

EM300-50

50 (68)

176

49 (67)

177

EM300-75

75 (102)

267

72 (98)

260

EM300-100

100 (136)

295

97 (132)

290

Maximum
töltőáram (A)

GENERÁTOR
ÜZEMMÓD

Felvett teljesítmény
kW (LE)

MOTORVEZÉRLŐ

25 (55)

EM180-12

Vdc

AKKULÁTOR

EM180-8

kg (lbs)

rpm

SAE J620: Különböző bemeneti vagy kimeneti csatlakozások rendelkezésre állnak külön kérésre
Sebességváltó és fék nélkül
Hűtővel
DIN 120 elérhető

MAX FORDULAT

(1)
(2)
(3)
(4)

SÚLY
kg(lbs)

Hybrid
ERŐÁTVITEL

350 (772)

HM3350

(MAX. A)

A Transfluid nem csak beszállító, hanem partner
is egyben. A versenyképes árképzéssel kiegészített innovatív technológia révén a legnehezebb
hybrid problémák is gyorsan megoldhatók.

120 (265)

435 (580)-3000

MOTOR ÁRAMFELVÉTELE

A hajótulajdonosok átépíthetik hajóikat, ezáltal
alacsonyabb költségekkel használhatják, és
azonnali megtérülést jelenthet számukra.

180 (240)-3800

350 (470)-2600

kW (LE)

A Hybrid megoldások egyik előnye az ökológiai
fenntarthatóság, az üzemanyag megtakarítás és
az energia-gazdálkodás. A “Booster” funkcióval
a tervezők alacsonyabb teljesítményű motorokat
is figyelembe vehetnek, a kívánt teljesítmény
fenntartásával.

115 (155)-3000

2000 (1478)

SÚLY

Minden modul illeszkedik a motor és a sebességváltó közé, kevés helyet foglalva, mintha egy
integrált és független egység lenne a erőátviteli
rendszerben.

560 (414)

SAE3-11.5”

MOTOR

A Transfluid Hybrid Rendszer könnyen integrálható a hagyományos meghajtási rendszerekbe,
amely hatékony megoldást jelent a zöld energia és az üzemanyag fogyasztás csökkentése
céljából.

SAE4-10”

HM2000

VILLANYMOTOR

Jelentős erőforrásokat fordít a Hybrid Rendszer
termékcsalád kutatására és fejlesztésére. A
Transfluid komplett hybrid megoldásokat kínál,
valamint a gyártók által e termékek megvalósításához szükséges technikai támogatást.

HM560

VILLANYMOTOR

Miért Transfluid

VILLANYMOTOR

AKKUMULÁTOR

HYBRID ÁTALAKÍTÓ
MODUL

KUPLUNG

BELSŐÉGÉSŰ MOTOR
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MPCB-R5 & Kijelző Kábelköteg
MOTORVEZÉRLŐ/
FREKVENCIAVÁLTÓ/

MPCB - R5
SEBESSÉGVÁLTÓ

KÁBELEZÉS

rpm
BEMENET

rpm
KIMENET

CSATLAKOZÓK
BIZTOSÍTÁSSAL

NYOMÁS ÉRZÉKELŐ

vagy
GÁZPEDÁL

vagy
VEZÉRLÉSEK:
FÉK
MOTOR
F/N/R

SZOLENOID SZELEP
FOLYTÓ SZELEP

A
KIJELZŐTŐL
CAN BUS
ÜGYFÉL

ON/OFF
FŐ ÁRAMKÖR

+Vdc KULCS

DÍZEL

-Vdc AKK.

ELEKTROMOS

AKKUMULÁTOR
FELÜGYELETTEL

START
STOP
VÉSZ
VÉSZ
SAFG

KIJELZŐ

AKKUMULÁTOR
BOOSTER REGENERÁLÁS KIVÁLASZTÓ

+ vdc

VILLANYMOTOR

AKKUMULÁTOR

HAJÓ KIHAJTÁS
SEBESSÉGVÁLTÓ

HYBRID MODUL

KUPLUNG

ELEKTROMOS ÜZEMMÓD

BELSŐÉGÉSŰ MOTOR

BOOSTER ÜZEMMÓD
MOTOR ÜZEMMÓD

ELEKTROMOS ÜZEMMÓD
BOOSTER ÜZEMMÓD
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MOTOR ÜZEMMÓD

EPS ipari rendszer

Elektromos
Meghajtórendszer

Az EPS innovatív koncepciója egy automatikus
RANGERMATIC „Powershift” váltóból áll, amely egy
állandó mágneses motorhoz kapcsolódik.
Ez optimalizálja a járművezetés élményét és növeli a
motor teljesítményét. A RANGERMATIC áttételi arány
lehetővé teszi a felhasználó számára az optimális
áttétel kiválasztását az üzemi feltételeknek megfelelően. A DP280 VÁLTÓ kiegészítése az EPS rendszer
kimenetén további áttételi arányokat biztosít az
elektromos motor teljesítményének növelése érdekében.

Az EPS (ELECTRIC PROPULSION SYSTEM - ELEKTROMOS MEGHAJTÓRENDSZER)
innovatív elektromos meghajtást biztosít a hagyományos Transfluid termékek kombinációjával. A
standard összetevők integrálása és a SAE szabványokhoz való ragaszkodás egy új terméket hozott
létre, amely könnyen összeilleszthető bármely
berendezéssel és alkalmazással.

Ezen felül a váltó két kimenettel is rendelhető a
négykerék-meghajtású járművekhez. Ez biztosítja az
EPS-rendszer azonos használatát és meghajtását a
belső égésű motorhoz. Az elektromos gépek ellátásához elengedhetetlen az akkumulátorok használata,
ami lehetővé teszi a kinetikus energia visszanyerését
a lelassulás és a fékezés során (Kinetikus Energiavisszanyerő Rendszer), tárolva azt az energiát, amely
egyébként elveszne, növelve ezzel a jármű autonómiáját.

A haszongépjárművekben való használathoz az
EPS rendszer automatikus “Powershift” RANGERMATIC vagy REVERMATIC sebességváltóval
rendelkezik. A hajó meghajtáshoz a REVERMATIC
hajó sebességváltó a megbízható RBD csatlakozást használja.
Mindkét erőátvitelt a Transfluid állandó mágneses
villanymotorával lehet felszerelni. Ez javítja a jármű
vagy a hajó működését az elektromos gép hatékonyságának és teljesítményének használatával.

Villanymotor

Sebességváltó
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Az elektromos motor
frekvenciaváltón
keresztül működik
Elektromos vezérlő tömb
lágy váltó képességgel

Tengelykapcsoló

Olajszűrő

96

85

25 (55)

EPS 12

12 (16)

38 (28)

96

125

35 (76)

EPS15

15 (20)

48 (35)

96

148

45 (98)

arány: 1.45 - 1.88 - 2.25

EPS20

20 (27)

64 (47)

96

170

55 (120)

vagy

EPS35

35 (47)

111 (82)

288

135

80 (175)

RANGERMATIC

EPS50

50 (67)

159 (117)

288

170

135 (295)

EPS75

75 (101) 239 (176)

288

289

185 (404)

EPS100 100 (134) 318 (235)

384

370

195 (425)

A műszaki jellemzők, méretek és egyéb adatok nem kötelező jellegűek.
A Transfluid S.p.A. fenntartja magának a jogot arra, hogy értesítés nélkül megváltoztassa azokat.
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KIEGÉSZÍTŐ
HAJTÁS

ERŐÁTVITEL

25 (18)

SÚLY
kg (lbs)

8 (11)

NÉVLEGES
NYOMATÉK
Nm (lbs-ft)

NÉVEGES ÁRAM
A

Hidraulikus szivattyú

TELJESÍTMÉNY
3000 rpm-ig
kW (LE)

EPS08

TÍPUS

AKKUMULÁTOR
Vdc

Három sebesség előre,
egy hátrafelé
Powershift Erőátvitel

REVERMATIC

arány: 1.88 és 2.75
+
1.88 hátrafelé

SRBD

hidraulikus
szivattyúhoz

EPS hajó rendszer

Elektromos
Meghajtórendszer

A hajó EPS REVERMATIC11-700 RBD elektromos
motorhoz kapcsolódó hajó meghajtás sebességváltó innovatív koncepciója lehetővé teszi a hajó
mozgathatóságának a maximalizálását és növelheti az elektromos motor teljesítményét. A hajó
sebességváltó redukciós aránya lehetővé teszi a
felhasználó számára, hogy a hajó csavarját úgy
válassza, hogy az elektromos motor által leadott
maximális teljesítményt teljes mértékben kihasználhassa. A hátrameneti funkciót a REVERMATIC11-700 RBD hajó sebességváltó valósítja meg.
Ez megvédi az elektromos alkatrészeket a tranziens
áramcsúcsoktól.
Ezen felül az EPS Marine rendszert egy extra meghajtórendszerként is lehetséges használni nagy
teljesítményű motoroknál az EPS-rendszer kimenetének összekapcsolásával a PTO-hoz (más néven
PTI a hajó erőátviteleknél).
A motor teljesítményének optimalizálása érdekében
a DP280 sebességváltó az EPS rendszer kimenetére lehet felszerelni, mielőtt a PTI-hez hozzárendelnének további sebességfokozatokat, ezzel optimalizálva a motor nyomatékát.
Egy példa: A 300 V DC-os teljesítményű kompakt
EPS rendszert használva a PTI 2750 Nm-es nyomatékot kaphat, ami nagy hajók meghajtásánál is
érdekes lehet.

Villanymotor

Saildrive
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A villanymotor
frekvenciaváltón
keresztül működik

Olaj-víz hűtő
Elektromos
vezérlőtömb lágy váltó
képességgel

Olajszűrő

Rugalmas
csatlakozások
Tengely csatlakozás

Hajó sebességváltó

EPS 12

12 (16)

38 (28)

96

125

EPS15

15 (20)

48 (35)

96

148

EPS20

20 (27)

64 (47)

96

170

EPS35

35 (47)

111 (82)

288

135

EPS50

50 (67)

159 (117)

288

170

EPS75

75 (101) 239 (176)

288

289

EPS100 100 (134) 318 (235)

384

370

25
(55)
35
(76)
45
(98)
55
(120)
80
(175)
135
(295)
185
(404)
195
(425)

Hajó
sebességváltó
Hajó
sebességváltó
Hajó
sebességváltó
Hajó
sebességváltó
Hajó
sebességváltó
Hajó
sebességváltó
Hajó
sebességváltó
Hajó
sebességváltó

ERŐÁTVITEL

85

ERŐÁTVITEL

96

ERŐÁTVITEL

NÉVELGES ÁRAM
A

25 (18)

SÚLY
kg (lbs)

AKKUMULÁTOR
Vdc

8 (11)

TELJESÍTMÉNY
at 3000 rpm
kW (LE)

EPS08

TÍPUS

Stern drive

NÉVLEGES NYOMATÉK
Nm (lbs-ft)

Előre-hátra,
Poweshift,
Hajó sebességváltó

Sail drive
Sail drive
Sail drive
Sail drive

Stern drive

Sail drive

Stern drive
Stern drive
Stern drive
Stern drive

A műszaki jellemzők, méretek és egyéb adatok nem kötelező jellegűek.
A Transfluid S.p.A. fenntartja magának a jogot arra, hogy értesítés nélkül megváltoztassa azokat.
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Remote monitoring
- Fast
service
Távfelügyelet
- Gyors
szolgáltatás
Safe - Reliable
- Timely - Időszerű
Biztonságos
- Megbízható
SEGÍTSÉG
HELP

Éves előfizetés a Hybrid vagy Elektromos Rendszer távfelügyeletére és szolgáltatására a webes portálon keresztül,
Annual subscription for remote monitoring and service of Hybrid or Electric System through web portal with password access
jelszavas hozzáféréssel
Gift box with emergency spares kit
Felügyeleti rendszer és beépítő készlet
Delivery of spares sparts to the nearest service center within 72 hours
Pótalkatrészek szállítása a legközelebbi szervizközpontba 72 órán belül
Advance notice for maintenance
Előzetes karbantartási tájékoztató
Online monitoring
Online ellenőrzés

December
2017
December
2017
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