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Invertorová elektrocentrála Scheppach SG 2000 je 
skvěle vybavený, moderní, tichý a skladný zdroj toho 
nejkvalitnějšího proudu, ke kterému můžete bez obav 
připojit nejen běžné spotřebiče, ale i ta nejcitlivější 
elektronická zařízení. Invertor je postaven na nejmodernější 
technologii. Motor je propojen s alternátorem, vyrábějícím 
střídavý proud. Ten však, jako u běžných generátorů, 

nenapájí spotřebiče přímo, ale je nejdříve přetransformován na 
stejnosměrný proud a potom je pomocí nejmodernější 

elektroniky, mikroprocesoru a high-tech magnetů znovu 
převeden na střídavý proud. Díky řízenému převodu je křivka 
tohoto proudu neobyčejně hladká a pravidelná a nemůže být 
ovlivněna třeba kolísáním otáček motoru, jako u jiných centrál. 
Na takový generátor můžete bez obav připojit nejenom běžné 

elektrické nářadí, zdroje světla, chlazení piva, ale rovněž veškeré 
spotřebiče, které obsahují mikroprocesor, citlivý na kvalitu 

proudu – telefony, počítače, tiskárny, herní konzole, moderní 
kuchyňská zařízení apod. Další výhodou generátoru Scheppach je 

technologie úspory paliva Smart Throttle, kdy si motor při nízké zátěži sám upraví otáčky. Díky 
tomu lze dosáhnout úspory paliva až 40% oproti běžným generátorům. Další užitečnou vlastností 
stroje, která chrání motor před zničením nebo drahou opravou je funkce automatického vypnutí 
v případě, že poklesne hladina oleje v motoru pod požadovanou mez a rovněž ochrana proti 
přetížení. Pokud generátor užíváte v kempu, na lodi, v karavanu nebo na venkovní párty, oceníte velmi 
nízkou hlučnost agregátu, která patří ke špičce. Nežádoucí vibrace jsou rovněž utlumeny pryžovými 
botkami. Velké madlo je skvělé při přenášení a kompaktní design uspoří spoustu skladovacího místa.

Motor:  1-válec, čtyřtaktní, vzduchem chlazený
Objem:  105,6 cm3

Výkon:  2,0 kW/2,7 hp
Startování:  ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:  bezolovnaté
Objem nádrže:  3,2 l
Spotřeba paliva: přibližně  1,07 l/hod
Druh regulace napájení:  digitální invertor
Výkon maximální/trvalý:  2000 / 1600 W
Výstupní napětí (zásuvky):  2x230V střídavý, 1x12V  stejnosměrný

Výstupní frekvence:  50 Hz
Jmenovitý proud:  7 A (230 V)
Ochrana proti přetížení:  ano
Kontrolka nízké hladiny oleje:  ano
Druh krytí:  IP 23M
Rozměry stroje:  510 x 295 x 440 mm
Hmotnost cca:   20kg

INVERTOROVÁ ELEKTROCENTRÁLA 

2000 W

14 799 Kč     549 €SG 2000

18 999 Kč / 703 €
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Smart Throttle pro 
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Elektrocentrála Scheppach SG 950 je skvěle vybavený a skladný 
generátor elektrického proudu. Její doménou jsou oblasti využití, 
které nepředpokládají pohon velkých a výkonných zařízení a strojů, 
ale kde naopak rozhoduje nízká hmotnost, kompaktní tvar nebo 
velmi nízká hlučnost. Oblíbená je tak především mezi majiteli 
karavanů, lodí nebo mezi milovníky různých outdoorových aktivit. 
Velmi dobře může sloužit majitelům chat či domů jako nouzový 

záložní zdroj energie při výpadku proudu (svícení, pohon ledničky apod). Lehce utáhne třeba i oblíbené zařízení na 
chlazení piva. Pro kvalitu elektrocentrály je klíčovým prvkem motor a alternátor. Scheppach používá velmi kvalitní 
certifikované alternátory, které zvládají i dlouhodobou zátěž. Nádrž na 4 litry paliva vystačí při běžné zátěži na téměř 
6 hodin bezstarostného provozu. Elektrocentrála je vybavena robustními nožičkami s gumovými patkami potlačujícími 
vibrace, velkým madlem pro snadné přenášení, ochrannou při přetížení a zásuvkou na 230 V. Dvoutaktní motor 
s pohodlným startováním zajišťuje trvalý výkon generátoru 650 W a maximální 720 W střídavého napětí 230 V.

Motor:  1-válec, dvoutaktní, vzduchem chlazený
Objem:  63 cm3

Výkon:  0,95 kW/1,3 hp
Startování:  ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:  bezolovnaté (směs 1:50 benzín/olej)
Objem nádrže:  4 l
Spotřeba paliva: přibližně 0,7 l/hod při 70% zatížení
Doba provozu na 1 nádrž:  až 6 hod
Druh regulace napájení:  automatická AVR 
Výkon maximální/trvalý:  720 / 650 W
Výstupní napětí (zásuvky):  1 x 230 V
Výstupní frekvence:  50 Hz
Ochrana proti přetížení:  ano
Třída krytí:  IP 23
Rozměry stroje:  360 x 310 x 308 mm
Hmotnost cca:   15,9 kg

ELEKTROCENTRÁLA 720 W 

S AVR REGULACÍ

3 399 Kč     125 €SG 950

3 999 Kč / 149 €
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Regulace

napájení AVR

Existuje mnoho důvodů, proč se rozhodnout pro nákup elektrocentrály Scheppach SG 2600. Stále 
existuje mnoho oblastí, kde proud není k dispozici, jindy hrozí při výpadku energie velké hmotné ztráty, 
lidé potřebují elektřinu u svých zahradních domků, chatek, karavanů, lodí, nezbytný je přísun energie na 
stavbách. Trvalý výkon 2000 W již dává uživateli možnost napájet nejenom elektrospotřebiče odporového 
typu (žárovky, topná tělíska, kávovary ap.), ale i celou škálu elektrospotřebičů indukčního typu, u kterých je 
nutné počítat s větší výkonovou rezervou kvůli rozběhu a ztrátám ve vinutí elektromotoru při provozu (ruční 
el. nářadí, el. čerpadla ap.). Pro kvalitu elektrocentrály je klíčovým prvkem motor a alternátor. Scheppach 
používá alternátory certifi kované i pro použití s motory Briggs&Stratton a motory certifi kované německou 
zkušebnou TÜV pro 300 hodinový nepřetržitý zátěžový test. Navíc jsou elektrocentrály Scheppach 

vybaveny špičkovou kvalitou napájení s automatickou regulací AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodí ani spotřebiče náročnější na kvalitu napájecího 
proudu. Velká nádrž 15 l je chráněna i shora rámovou konstrukcí a dovolí uživateli mnohahodinový bezstarostný provoz.

Motor:  1-válec, čtyřtaktní, vzduchem chlazený
Objem:   196 cm3

Výkon:   4,8 kW/6,5 hp při 3000 ot./min
Startování:  ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:   bezolovnaté
Objem nádrže:   15 l
Objem nádrže na olej:   0,6 l
Spotřeba paliva:   0,54 l/kWh
Doba provozu na 1 nádrž:   až 13 hod
Druh regulace napájení:  automatická AVR 
Výkon maximální/trvalý:   2200 / 2000 W
Výstupní napětí (zásuvky):   2 x 230 V
Výstupní frekvence:   50 Hz
Ochrana proti přetížení:   ano
Ochrana motoru při nedostatku oleje:   ano
Voltmetr:   ano
Třída krytí:  IP 23
Rozměry stroje:   610 x 450 x 480 mm
Hmotnost:   40,5 kg

RÁMOVÁ ELEKTROCENTRÁLA 

2200 W S AVR REGULACÍ

6 999 Kč     259 €SG 2600

7 899 Kč / 293 €
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Regulace napájení AVRapájeení AVR

Existuje mnoho důvodů, proč se rozhodnout pro nákup 
elektrocentrály Scheppach SG 7000. Stále existuje mnoho oblastí, 
kde proud není k  dispozici, jindy hrozí při výpadku energie velké hmotné 
ztráty, lidé potřebují elektřinu u  svých zahradních domků, chatek, karavanů, 
lodí, nezbytný je přísun energie na stavbách. Elektrocentrála od Scheppachu SG 
7000 je top modelem v  řadě elektrocentrál s  velmi širokým záběrem použití. Výkon kolem 5000 
W a možnost třífázového výstupu 400 V dává uživateli možnost napájet většinu běžně užívaných 
spotřebičů nebo strojů s elektromotorem. Tzn. elektrospotřebiče odporového typu (žárovky, topná 
tělíska, kávovary ap.), ale i většinu elektrospotřebičů indukčního typu, u kterých je nutné počítat s větší 
výkonovou rezervou kvůli rozběhu a ztrátám ve vinutí elektromotoru při provozu (ruční el. nářadí, 
vrtací či bourací kladiva, el. čerpadla, stroje s většími elektromotory ap.). Pro kvalitu elektrocentrály 
je klíčovým prvkem motor a alternátor. Scheppach používá alternátory certifi kované i pro použití 
s  motory Briggs&Stratton a  motory certifi kované německou zkušebnou TÜV pro 300 hodinový 
nepřetržitý zátěžový test. Navíc jsou elektrocentrály Scheppach vybaveny špičkovou kvalitou 
napájení s automatickou regulací AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodí ani spotřebiče 

náročnější na kvalitu napájecího proudu. Velká nádrž 25 l je chráněna i shora rámovou konstrukcí a dovolí uživateli mnohahodinový bezstarostný provoz. Velká 
nafukovací kola a obouruční madlo výrazně ulehčují transport stroje. Pro využití pohodlného el. startování stačí připojit 12V baterii.

Motor: 1-válec, čtyřtaktní, vzduchem chlazený
Objem:   389 cm3

Výkon:   9,6 kW/13 hp při 3600 ot./min
Startování: ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:   bezolovnaté
Objem nádrže:   25 l
Objem nádrže na olej:   1,1 l
Spotřeba paliva:   2,94 l /hod
Doba provozu na 1 nádrž:   cca 8,5 hod
Druh regulace napájení:              automatická AVR 
Maximální výkon:   5500 W
Výstupní napětí (zásuvky):3 x 230 V / 1 x 400 V /1x12V
Výstupní proud pro 220 V/ 400 V: 5,2 A / 8,3 A
Výstupní frekvence:   50 Hz
Ochrana proti přetížení:   ano
Ochrana motoru při nedostatku oleje:   ano
Voltmetr:   ano
Třída krytí:   IP 23
Příprava na elektrostart:  ano
Rozměry stroje:   700 x 500 x 570 mm
Hmotnost:  84,5 kg

RÁMOVÁ ELEKTROCENTRÁLA 

5500 W S AVR REGULACÍ

17 999 Kč     667 €SG 7000

19 999 Kč / 741 €
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Regulace
napájení AVR

Existuje mnoho důvodů, proč se rozhodnout pro nákup elektrocentrály Scheppach SG 3100. Stále 
existuje mnoho oblastí, kde proud není k dispozici, jindy hrozí při výpadku energie velké hmotné ztráty, 
lidé potřebují elektřinu u svých zahradních domků, chatek, karavanů, lodí, nezbytný je přísun energie 
na stavbách. Elektrocentrála Scheppach má již vzhledem k výkonu velice solidní záběr použití. Trvalý 
výkon 2500 W již dává uživateli možnost napájet nejenom elektrospotřebiče odporového typu (žárovky, 
topná tělíska, kávovary ap.), ale i celou škálu elektrospotřebičů indukčního typu, u kterých je nutné 
počítat s větší výkonovou rezervou kvůli rozběhu a ztrátám ve vinutí elektromotoru při provozu (ruční 
el. nářadí, el. čerpadla, stroje s většími elektromotory ap.). Pro kvalitu elektrocentrály je klíčovým prvkem 
motor a alternátor. Scheppach používá alternátory certifi kované i pro použití s motory Briggs&Stratton 

a motory certifi kované německou zkušebnou TÜV pro 300 hodinový nepřetržitý zátěžový test. Navíc jsou elektrocentrály Scheppach vybaveny špičkovou kvalitou 
napájení s automatickou regulací AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodí ani spotřebiče náročnější na kvalitu napájecího proudu. Velká nádrž 15 l 
je chráněna i shora rámovou konstrukcí a dovolí uživateli mnohahodinový bezstarostný provoz. Velká nafukovací kola a madlo výrazně ulehčují transport stroje.

Motor:  1-válec, čtyřtaktní, vzduchem chlazený
Objem:  196 cm3

Výkon:   4,8 kW/6,5 hp při 3000 ot./min
Startování:  ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:   bezolovnaté
Objem nádrže:   15 l
Objem nádrže na olej:   0,6 l
Spotřeba paliva:   0,54 l/kWh
Doba provozu na 1 nádrž:   až 11 hod
Druh regulace napájení:  automatická AVR 
Výkon maximální/trvalý:   2700 / 2500 W
Výstupní napětí (zásuvky):   2 x 230 V
Výstupní frekvence:   50 Hz
Ochrana proti přetížení:   ano
Ochrana motoru při nedostatku oleje:   ano
Voltmetr:   ano
Třída krytí:   IP 23
Rozměry stroje:   610 x 450 x 470 mm
Hmotnost:   43,5 kg

RÁMOVÁ ELEKTROCENTRÁLA 2800 W 

S AVR REGULACÍ

7 799 Kč     289 €SG 3100

8 999 Kč / 333  €
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Super
účinný tlumič.
Motor Honda 
s nízkým profi lem.
Velká nádrž 15 l.

Profesionální elektrocentrála Scheppach 3500 je osazena těmi nejlepšími komponenty ve 
své třídě. Jako jedna z mála je osazena špičkovým motorem Honda s nízkým profi lem, který 
zajišťuje velmi kompaktní tvar celého stroje. Motor je osazen super výkonným tlumičem 
hluku, takže celá elektrocentrála je nadprůměrně tichá. Dále je zde ochrana proti přehřátí i 
proti nízké hladině motorového oleje. Profesionální je i alternátor, který je vybavený funkcí AVR 
(Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodí ani přístroje citlivější na kvalitu napájecího 
proudu. Velká nádrž o objemu 15 litrů zajistí velkou nezávislost na přívodu proudu či 
dostupnosti paliva. Při zátěži 75% dokáže centrála běžet téměř 12 hodin. Součástí nádrže je 

i přehledný palivoměr. Ovládací panel obsahuje kromě běžných spínačů a dvou zásuvek na 230V i digitální display, zobrazující motohodiny a údaje o napětí 
a frekvenci a dále zemnící svorku. Všechny komponenty jsou uloženy a důkladně odpruženy v mohutném ochranném rámu z profi lů čtvercového průřezu, takže 
jsou bezpečně chráněny před možným poškozením.

Motor:  HONDA GX 200, 1-válec, čtyřtaktní,
 vzduchem chlazený
Objem:  196 cm3

Max výkon:  4,8 kW/6,5 hp
Startování:  ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:  bezolovnaté
Objem nádrže:  15 l
Spotřeba paliva:  přibližně 1,3 l/hod
Typ elektrocentrály:  jednofázová
Výkon maximální/trvalý:  3000 / 2800 W
Výstupní napětí (zásuvky):  2 x 230 V střídavý
Výstupní frekvence:  50 Hz
Jmenovitý proud:  16 A (230 V)
Ochrana proti přetížení:  ano
Kontrolka nízké hladiny oleje:  ano
Zemnící svorka:  ano
Digitální multimetr:  napětí, frekvence, motohodiny
Třída krytí:  IP 23M
Rozměry stroje:  620 x 460 x 490 mm
Hmotnost:  72 kg

RÁMOVÁ ELEKTROCENTRÁLA 3000 W 

S AVR REGULACÍ A MOTOREM HONDA

22 999 Kč     853 €SG 3500

28 999 Kč / 1.073 €
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Bohaté příslušenství

Svářecí invertor Scheppach WSE 860 je 
kompaktní, lehká, snadno ovladatelná 
a výkonná svářečka, která se hodí pro 
svářecí práce v garážích, dílnách okolo 
domu, chalupy apod. Dodává se v 
praktickém setu, ve kterém naleznete vše 
potřebné k tomu, abyste mohli ihned začít 
svařovat – kabel se zemnícími kleštěmi, kabel s 
držákem elektrod, ochranný štít, kladívko na strusku 

s drátěným kartáčem, 3x svářecí elektrodu a popruh na rameno a výklopné madlo pro snadné přenášení. 
Stroj je vybaven účinným chlazením a ochranou proti přehřátí a rovněž ochranou proti přetížení se světelnou 
indikací. Svařovací proud lze nastavit postupně otočným ovladačem v rozmezí 10 až 130 A. Stroj byl se 
skvělými výsledky testován českými profesionálními svářeči a odbornými prodejci svářecí techniky. Díky 
vybavení nejmodernějšími technologiemi, které ulehčují svařování, se hodí nejenom pro zručné svářeče, ale 
i pro naprosté začátečníky.
ARC FORCE - Funkce, která pomáhá stabilizovat hořící elektrický oblouk při svařování. Pokud se oblouk 
zkracuje (elektroda se lepí) svářečka „přidá“ proud a elektroda odhoří. Pokud je naopak oblouk příliš dlouhý, 
svářečka „ubere“ proud a svářeč má čas na přiblížení elektrody k materiálu aniž by mu oblouk zhasl.
ANTI STICK - Pokud přeci jen dojde k přilepení elektrody, tato funkce zajistí skokové snížení svářecího 
proudu na minimum. Elektroda se nerozžhaví, ale naopak zchladne a lze ji snadno odtrhnout, aniž by bylo 
nutné ji vyndávat z kleští.
HOT START - Funkce, která usnadňuje zapálení oblouku tím, že zvýší zapalovací proud o cca 30% oproti 
proudu nastavenému svářečem. Po úspěšném zapálení se proud sníží na svářečem nastavenou hodnotu.

Provozní napětí:  230 V/50 Hz
Jmenovité napětí bez zatížení:  85 V
Metoda:  MMA (svařování obalenou elektrodou, všechny typy)
Použití:  veškeré svařitelné kovové materiály, ocel,
 nerezová ocel, litina, barevné kovy, atd.
Rozsah svařovacího proudu:  10 – 130 A, plynule
Ø svařovací elektrody:  1,6 až 3,2 mm
Funkce:  Arc Force, Anti Stick, Hot Start
Stupeň krytí:  IP 21S
Jištění:  16 A
Min. pracovní doba:  100%-65A/60%-85A/25%-130A
Rozměry stroje:  275 x 125 x 210 mm
Hmotnost:  5,2 kg

SVÁŘECÍ INVERTOR 130 A 

S PŘÍSLUŠENSTVÍM

3 799 Kč    139 €WSE 860

4 499 Kč / 167 €
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Rozsah příslušenství:

- popruh na rameno
- kabel se zemnícími kleštěmi
- kabel s držákem elektrod

- 3 x elektroda (2/2,5/3 mm)
- k ladívko na strusku 
s drátěným kartáčem
- svářecí štít 

PROFESSIONAL


