ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
ТМ “VITALS”

ІСТОРІЯ

Історія торгової марки Vitals™ бере свій початок в той 1993 рік,
коли видатному німецькому інженеру Отто Хіршбахеру прийшла в
голову думка орендувати кілька непрацюючих заводів в Латвії,
обладнати їх новітніми німецькими верстатами і найняти
висококваліфікованих латвійських і німецьких інженерів.
Заснована ним компанія на базі німецьких технологій вже через
два роки презентувала світу новий прогресивний бренд Vitals™.
З тих пір професійна робота місцевих і німецьких інженерів
регулярно поставляє на український ринок перевірену часом
техніку для професійного і побутового використання.
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АСОРТИМЕНТНА ЛІНІЙКА
Конкурентна пропозиція у 3-х ключових групах:
якісні вироби для широкого кола споживачів,
що поєднують в собі практичний дизайн і базовий
набір необхідних функцій

надійний інструмент для професійного і
напівпрофесійного використання вдома і на
виробництві

високоякісне професійне обладнання, призначене
для рішення задач будь-якого рівня складності.
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ГЕНЕРАТОРИ БЕНЗИНОВІ
ОСОБЛИВОСТІ:
обмотка ротора і статора 100% мідь
двигун власного виробництва Vitals
вихід постійного струму 12В
ресурс роботи ДВС 2000 мотогодин
автоматичний регулятор напруги (AVR)
захист від перевантаження
захист від низького рівня масла в картері двигуна
антивібраційна система
міцна сталева рама
мініконтролер 3-в-1 (у серії MASTER)
електричний стартер (у серії MASTER)
транспортувальні колеса та рукоятка (у деяких
моделях)
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ГЕНЕРАТОРИ ДИЗЕЛЬНІ
ОСОБЛИВОСТІ:
обмотка ротора і статора 100% мідь
двигун власного виробництва Vitals
вихід постійного струму 12В
ресурс роботи ДВС 2000 мотогодин
автоматичний регулятор напруги (AVR)
захист від перевантаження
захист від низького рівня масла в картері двигуна
антивібраційна система
міцна сталева рама
транспортувальні колеса і рукоятка
електричний та ручний стартер
підігрів палива у моделі ERS 4.6dt
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ГЕНЕРАТОРИ ГАЗ-БЕНЗИН
ОСОБЛИВОСТІ:
обмотка ротора і статора 100% мідь
двигун власного виробництва Vitals

bng – працює на бензині та природньому газі
серія bg – працює на бензині та зрідженому газі пропан-бутан
серія

вихід постійного струму 12В
ресурс роботи ДВС 2000 мотогодин
автоматичний регулятор напруги (AVR)
захист від перевантаження
захист від низького рівня масла в картері двигуна
антивібраційна система
міцна сталева рама
транспортувальні колеса і рукоятка (у моделях
EST 6.0bg i EST 6.0bng)
електричний та ручний стартер
карбюратор з редуктором-випарником
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ТМ “Vitals” – це:
фабрики, що відповідають світовим стандартам виробництва і контролю
якості продукції. Професійна команда інженерів і дизайнерів створює
продукт від перших ескізів до фінальної стадії. Всі вироби створені для
довговічної роботи з великою увагою до комфорту споживача.
співробітники, що забезпечують кваліфікований сервіс і підтримку своїм
Партнерам, адаптації продукту, просування торгової марки і вибудовування
структури з ремонту та обслуговування продукції, що поставляється на
ринок.

S

продукти, що мають високий рівень оборотності за рахунок
оптимального співвідношення ціни-якості. Стабільний і високий
рівень доходу забезпечений активною роботою щодо захисту комерційних
інтересів Партнерів.
надійні і довговічні електростанції відповідають всім технічним стандартам
Європи і України .

наявність кваліфікованого сервісу і підтримки дозволяють забезпечувати
високий рівень обслуговування продукції, що поставляється на ринок
України .

vitals.com.ua

