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Oryginalne cz ęści zamienne, silniki, agregaty pr ądotwórcze oraz pompy spalinowe Subaru Robin

•  BENZYNOWE – DO WODY CZYSTEJ 
  - PTV110 wydajność520 l/min,  wys. podnoszenia 32 m 
    Cena:  385,00 €uro
 -  PTX201 wydajność520 l/min,  wys. podnoszenia 32 m 
    Cena:  470,00 €uro
 -  PTX301 wydajność1000 l/min, wys. podnoszenia 32 m 
    Cena:  515,00 €uro
 -  PTX401 wydajność1800 l/min, wys. podnoszenia 28 m 
    Cena:  1155,00 €uro

•  BENZYNOWE – DO WODY ZABRUDZONEJ 
 -  PTX201ST wydajność700 l/min,  wys. podnoszenia 23 m 
    Cena:  565,00 €uro
 -  PTX301ST wydajność1000 l/min, wys. podnoszenia 23 m 
    Cena:  675,00 €uro

•  BENZYNOWE – DO WODY SZLAMOWEJ 
 -  PTX201T wydajność750 l/min,  wys. podnoszenia 27 m 
   Cena:  1060,00 €uro
 -  PTX301T wydajność1300 l/min, wys. podnoszenia 28 m 
    Cena:  1370,00 €uro
 -  PTV406T wydajność2000 l/min, wys. podnoszenia 24 m 
    Cena:  2310,00 €uro

•  BENZYNOWE – PRZEPONOWE 
 -  PTX201D wydajność125 l/min,  wys. podnoszenia 15 m 
    Cena:  1445,00 €uro
 -  PTX301D wydajność250 l/min,  wys. podnoszenia 15 m 
    Cena:  1645,00 €uro

•  BENZYNOWE – WYSOKOCIŚNIENIOWE 
 -  PTX201H wydajność400 l/min,  wys. podnoszenia 50 m 
    Cena:  645,00 €uro 

•  WYSOKOPRĘŻNE – DO WODY CZYSTEJ 
 -  PTD306 wydajność900 l/min,  wys. podnoszenia 28 m 
    Cena:  1710,00 €uro
 -  PTD406 wydajność1300 l/min, wys. podnoszenia 27 m 
    Cena:  2130,00 €uro

•  WYSOKOPRĘŻNE – DO WODY SZLAMOWEJ 
 -  PTD206T wydajność800 l/min,  wys. podnoszenia 28 m 
    Cena:  2150,00 €uro
 -  PTD306T wydajność1200 l/min, wys. podnoszenia 23 m 
    Cena:  2680,00 €uro
 -  PTD405T wydajność2000 l/min, wys. podnoszenia 23 m 
    Cena:  4050,00 €uro

MOTOPOMPY SUBARU ROBIN
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•  GENERATORY BENZYNOWE – Jednofazowe z AVR 
• silniki Subaru EX, z technologią napędzania łańcuchem, górnego wałka rozrządu. 
• duży zbiornik paliwa - wystarczy na cały dzień pracy bez tankowania 
• AVR – elektroniczna stabilizacja napięcia wyjściowego.
• 12V gniazdo prądu stałego DC
• czujnik oleju, wyświetlacz z parametrami pracy agregatu

 - RGX3000 moc nominalna: 2.0kW, moc maksymalna 2.4kW 
    Cena rozruch ręczny:  870,00 €uro
 - RGX3800 moc nominalna: 2.4kW, moc maksymalna 3.2kW 
    Cena rozruch ręczny:  1070,00 €uro
    Cena rozruch elektryczny:  1270,00 €uro
 - RGX5100 moc nominalna: 3.6kW, moc maksymalna 4.4kW 
    Cena rozruch ręczny:  1285,00 €uro
    Cena rozruch elektryczny:  1485,00 €uro
 - RGX7100 moc nominalna: 4.6kW, moc maksymalna 6.0kW 
    Cena rozruch ręczny:  2110,00 €uro
    Cena rozruch elektryczny:  2310,00 €uro
 - RGX7800 moc nominalna: 5.5kW, moc maksymalna 6.7kW 
    Cena rozruch ręczny:  2250,00 €uro
    Cena rozruch elektryczny:  2450,00 €uro

•  GENERATORY BENZYNOWE – INWERTEROWE
• inwerter – idealny kształt napięcia (sinusoida) oraz częstotliwość (50Hz)
• system ECO – gdy agregat nie jest obciążony, silnik automatycznie obniża obroty
• 12V gniazdo prądu stałego DC
• duży zbiornik paliwa - wystarczy na cały dzień pracy bez tankowania 
 
 - R1700i moc nominalna: 1.4kW, moc maksymalna 1.65kW 
    Cena:  1300,00 €uro
 
 - RG2800i moc nominalna: 2.5kW, moc maksymalna 2.8kW 
    Cena:  1590,00 €uro
    RG2800iS (silent / wyciszony) cena:  2050,00 €uro
 
 - RG3200i moc nominalna: 2.8kW, moc maksymalna 3.2kW 
    Cena:  1810,00 €uro
    RG3200iS (silent / wyciszony) cena:  2390,00 €uro
 
 - RG4300i moc nominalna: 3.8kW, moc maksymalna 4.3kW 
    Cena:  2380,00 €uro
    RG4300iS (silent / wyciszony) cena:  2910,00 €uro

(Podane ceny produktów Subaru Robin, są cenami netto)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE 
SUBARU ROBIN
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Jesteśmy dystrybutorem oryginalnych produktów Subaru Robin Industrial Products Division w Polsce - 
oddział koncernu Subaru, zajmujący się produkcją silników benzynowych (o mocy do 25 KM) oraz 
wysokoprężnych (o mocy do 10 KM) marki SUBARU ROBIN, stosowanych do napędu maszyn 
drogowych, budowlanych, przemysłowych oraz sprzętu ogrodniczego. Pod marką SUBARU ROBIN 
produkowane są również agregaty prądotwórcze (m.in. generatory inwerterowe) oraz motopompy 
(pompy spalinowe). W naszej ofercie: generatory, pompy, silniki Subaru Robin, zestawy serwisowe oraz
części zamienne do maszyn, urządzeń oraz silników Subaru Robin. 

Motopompy Subaru od lat są wykorzystywane i użytkowane przez jednostki straży pożarnej oraz firmy 
budowlane i melioracyjne. Ich jakość i niezawodność, zostały potwierdzone w licznych akcjach straży 
pożarnej oraz innych jednostkach służb ratunkowych. Pompy subaru potwierdziły swoją niezawodność, 
również przy niezliczonej ilości pracach odwodnieniowych, prowadzonych przez firmy budowlane oraz 
melioracyjne.

INTERNETOWY KATALOG I WYSZUKIWARKA CZĘŚCI ZAMIENNYCH SUBARU ROBIN
Przed wejściem na strony katalogu, przeczytaj poniższe uwagi. Jeśli zgadzasz się z ich treścią, kliknij na
przycisk
"Wyszukiwarka \ Katalog części Subaru Robin", aby rozpocząć poszukiwanie części.

- Katalog części jest udostępniony przez FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
- Strona katalogu powstała jako pomoc w odszukaniu numerów oryginalnych części zamiennych Subaru
Robin, stosowanych w urządzeniach produkcji FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.(Strona producenta / 
katalog - nie służy do składania zapytań, ani zamówień na części).
- Partnerzy Serwisowi Subaru Robin (generatory-pradotworcze.pl) odpowiedzą na wszelkie zapytania 
bądź zamówienia dotyczące części zamiennych.
- Strona zawiera dokumentację części zamiennych produktów Subaru Robin wytworzonych przez FUJI 
HEAVY INDUSTRIES LTD., a dokumentacja ta jest na bieżąco aktualizowana, może się jednak 
zdarzyć, że dokumentacja części Twojego produktu nie jest dostępna. Jest również możliwe, że ostatnie 
zmiany produktu lub jego dokumentacji, nie zostały uwzględnione na stronie.
- Ilustracje zamieszczone na stronie mają na celu pomoc w wyszukiwaniu właściwych części i jest 
możliwe, że nie ukazują rzeczywistych części Twojego produktu.
- FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. nie akceptuje żadnych roszczeń z tytułu szkód lub 
nieprawidłowości wynikłych w związku z korzystaniem z katalogu.
- Zawartość katalogu może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Katalog części Subaru Robin:
https://euc.robin-fhi.co.jp/parts_catalog/model.aspx?lang=e
Wyszukiwarka części Subaru Robin:
https://euc.robin-fhi.co.jp/parts_catalog/serial_search.aspx?lang=e


