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Presentatie SDMO Industries

Wat is een stroomaggregaat?

Kiezen van het juiste stroomaggregaat:

- De belangrijkste componenten

- Aard en frequentie van het gebruik

- Vereist vermogen

Kiezen van het juiste lasaggregaat

Kiezen van de juiste motorpomp

Inbedrijfstelling / gebruik / onderhoud / opslag

De beloftes van SDMO

De beschikbare communicatiehulpmiddelen

Inhoudsopgave
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Door 40 jaar ervaring een sterke marktpositie 

SDMO Industries is onbetwist een van de belan-

grijkste bedrijven op het gebied van het ont-

werpen en produceren van stroomaggregaten

en energiecentrales. De integratie in een inter-

nationale industriële groep versterkt onze

mondiale aanwezigheid en ons potentieel,

waardoor we elke vraag uit de sector van de

energielevering kunnen beantwoorden.

- Het hoofdkantoor van SDMO is in het

Franse Brest gevestigd.

- SDMO heeft vier ISO 9001-gecertifi-

ceerde fabrieken in Frankrijk en diverse pro-

ductiecentra in andere delen van de wereld.

- SDMO steunt op een wereldwijd com-

mercieel netwerk (meer dan 150 filialen en dis-

tributeurs).

Een mondiale dekking
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Een breed assortiment producten

PORTABLE         
POWER 

POWER          
PRODUCTS 

POWER      
SOLUTIONS 

RENTAL             
POWER 

RESIDENTIAL    
POWER 

Gemakkelijk te

transporteren stroo-

maggregaten van

0,9 tot 15 kVA,

lasaggregaten en

motorpompen voor

hobby of professio-

neel gebruik.

Permanent geïnstal-

leerd naast de

woning, nemen deze

stroomaggregaten

automatische de

stroomvoorziening

over als de nets-

troom uitvalt.

Standaard en modu-

laire stroomaggrega-

ten van 7,5 tot

3.000 kVA vormen

het industriële assor-

timent van SDMO.

Deze dekken een

zeer breed toepas-

singsgebied.

Stroomaggregaten

van 2 tot 2.000 kVA

en lichtmasten die

beantwoorden aan

specifieke eisen van

de huurmarkt en de

bouw.

RENTAL POWER

omvat een ultrastil

assortiment "Event".

Technisch vernuft

voor specifieke toe-

passingen: SDMO

bestudeert en ont-

werpt unieke oplos-

singen die zijn aange-

past aan speciale

wensen (totaalpro-

jecten met techni-

sche begeleiding).

De kennisgebieden

Telecommunicatie

Gezondheid

Energiecentrales

Mijnbouw

Banken, verzekeringen

Datacentra

Militaire aggregaten

Warmte-kracht 

Winkelcentra

Agro-levensmiddelen

Bouw

Verhuur

Transport

Industrie

Bijzondere locaties, enz.

De diensten

Technische ondersteuning

Trainingscentrum

Onderdelenservice met een eigen SDMO-merk:
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Wat is een stroomaggre-
gaat?

Een stroomaggregaat bestaat uit een verbrandings-

motor (diesel, gas of benzine) en een alternator, die

aan elkaar zijn gekoppeld om een elektrische

stroom te leveren.

SDMO levert stroomaggregaten van 750 W tot

3000 kVA.

De stroomaggregaten worden hoofdzakelijk toege-

past in zogenaamde noodsystemen, om problemen

in de stroomlevering het hoofd te bieden. Maar zij

worden ook gebruikt als primaire stroombron op

afgelegen plaatsen die niet zijn aangesloten op het

elektriciteitsnet. 

Ter informatie: een aggregaat van 2000 kVA kan

ongeveer 250 huishoudens van stroom voorzien. 

De toepassinsgebieden van de Portable Power stroomag-
gregaten

Doe het zelf, vrije

tijd, tuin, nood,

bouw, enz.
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1- De motor

2- De alternator en de regeling

3- De stopcontacten

4- De kap (geluidsniveau)

5- De tank

6- De trolleykit en aanhangwagens

7- De andere opties
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Kiezen van het juiste
stroomaggregaat

Bij het kiezen van het juiste stroomaggregaat moet

men om te beginnen de belangrijkste componenten

begrijpen.

Daarom is dit deel daaraan gewijd, te weten:

de motor, de alternator, de stopcontacten, de kap

(geluidsniveau), de tank, de trolleykit en de aan-

hangwagen en alle mogelijke opties voor een opti-

maal gebruik.

De belangrijkste componenten 

5/28

Gids voor de verkoper 2009



1- De motor, een essentieel onderdeel

De OHV-motor (Over Head Valve of met kopkleppen) wordt op dit moment het meest gebruikt, maar er zijn nog andere criteria

die van belang zijn in de motor van een stroomaggregaat: 

- Benzine, diesel of gas, 
- watergekoeld of luchtgekoeld, 
- 1500 of 3000 omw/min, 

Leder type motor heeft zijn specifieke kenmerken: frequentie van het gebruik, gebruikte brandstof, stevigheid, vrijheid, enz. zijn

evenzeer belangrijke criteria om rekening mee te houden bij het selecteren van het stroomaggregaat dat het beste past bij de wen-

sen van de gebruiker.

Minder lawaaierig, minder vervuilend en goedkoper, wordt de

benzinemotor vooral

geadviseerd voor tijde-

lijk tot intensief gebruik.

De dieselmotor, zuiniger wat

verbruik betreft, heeft een lan-

gere levensduur (5000 uren

gemiddeld) en is steviger dan

een benzinemotor. Hij is bij-

zonder geschikt voor een lang-

durig gebruik.

Door de voortdurende verbrandingen die in de motor plaatsvinden, worden de omringende delen (zuiger, cilinder, kleppen)

warm en die warmte verspreidt zich naar alle mechanische delen. Deze moeten daarom worden gekoeld om niet kapot te gaan.

Om goed te kunnen werken, heeft een explosiemotor een constante en aangepast temperatuur nodig.

D E M O N S T R A T I E

Berekening van de terugverdientijd van een
dieselstroomaggregaat

Elektr. aggregaat 
4 kW benzine

Elektr. aggregaat 
4 kW diesel

Uurverbruik 1,9 liter/uur 0,9 liter/uur

Gemidd. literprijs € 1,20 € 1,02

Kosten per uur € 2,28 € 0,92

Prijs excl. btw van het 
stroomaggregaat € 900 € 1700

Winst per uur € +1,36

Terugverdientijd 588 uren

De meerprijs van een dieselstroomaggregaat is in ongeveer 
588 uren terugverdiend bij een gemiddeld gebruik van 2 uur per
dag gedurende 10 maanden.

Let op: bedrijven kunnen de btw op huisbrandolie 
terugvragen.

Motor: Benzine of diesel?

Koeling: lucht of water?

- Luchtkoeling

Dit type koeling wordt vooral gebruikt voor motoren met een

kleine cilinderinhoud. 

De voordelen van dit type koeling zijn:

- De afmetingen

- Het gewicht

- De eenvoud 

- De prijs

- Het onderhoud

- Waterkoeling

Door de motor met water te koelen verbetert de koeling: het

water, dat wordt afgekoeld door het in contact te brengen met

de buitenlucht, wordt aangedreven door een pomp en circu-

leert rond de wanden van de cilinders. 

Dit type koeling wordt vooral gebruikt voor motoren met een

groter vermogen.

6/28

Gids voor de verkoper 2009



De 4-taktmotor

De 4-takt benzinemotor gebruikt loodvrije brandstof.

Het merendeel van de stroomaggregaten heeft dit type motor.

De voordelen: Betrouwbare, stille werking door de vloeiende mechanische beweging, gering brandstofverbruik

1e takt
inlaat

2e takt
compressie

3e takt
explosie

4e takt
uitlaat

De OHV-motor (Over Head Valve)

Bijna alle benzine- of dieselmotoren hebben tegenwoordig kopkleppen. 

Zoals de naam al aangeeft, hebben deze motoren kleppen in de cilinderkop

boven de verbrandingskamer, waardoor het brandstofmengsel beter wordt

aangezogen en de uitlaatgassen sneller en vollediger worden afgevoerd. 

Door deze betere verbranding kan bovendien de compressieverhouding groter

zijn, zodat het uitgangsvermogen hoger is en er minder koolaanslag ontstaat.

Het OHV-concept biedt ook een uitstekende warmtebalans, waardoor de cilin-

ders minder vervormen, het olieverbruik lager is en de levensduur van de motor

langer is.

De OHV-motor

De 2-taktmotor

De 2-takt motor gebruikt een mengsel van benzine en olie.

Deze stroomaggregaten vervuilen meer en maken meer lawaai, daarom maken zij niet langer deel uit van het SDMO Portable Power

assortiment. QSDMO heeft echter onlangs een motorpomp ontworpen met een nieuwe generatie 2-taktmotor: CLEAR 1. Deze is

conform de Europese emissienormen.

De voordelen: Compact en laag gewicht

De draaisnelheid van dieselmotoren varieert afhankelijk van de gevraagde frequentie van de stroom (50 Hz of 60 Hz), maar

ook afhankelijk van de in de motor toegepaste technologie.

De motoren in onze stroomaggregaten hebben een draaisnelheid van 1500 tr/min of 3000 tr/min. 

- Motor 1500 tr/min en 50 Hz: laag geluidsniveau, gering verbruik en lange levensduur. Alleen stroomaggregaten van het industriële

assortiment zonder het achtervoegsel H hebben dit type motor.

- Motor 3000 tr/min en 50 Hz: goede prestaties en goede kwaliteit/prijs verhouding (toegepast in bijna het gehele Portable Power

assortiment)

Draaisnelheid: 1500 tr/min of 3000 tr/min?

W I S T  U  D A T ?

Het draaien van de motor

De 4 takten van de zuiger zorgen voor het draaien van de alternator.

Door deze draaiing ontstaat een magnetisch veld dat wisselstroom
opwekt.
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2- De alternator

Wat is een alternator?

Alternator, m. (de alternator) Wekt elektrische wisselspanningen en -stromen op. Draaiende machine, die wisselstroom opwekt,

permanent aangedreven door de verbrandingsmotor, en die is aangesloten op een gelijkrichter met diodes. De gelijkgerichte stroom

wordt gebruikt voor de voeding van het elektrische systeem en voor het opladen van accu's.

Larousse woordenboek

Hoe werkt een alternator?

De alternator heeft meestal: 

– een draaiende inductor of rotor, gevormd uit polaire kernen die zijn omwikkeld met spoelen die worden gevoed door een

gelijkstroom voor de bekrachtiging, meestal afkomstig van een hulpdynamo; 

– een vast anker of stator, die een ring is met een, twee of drie wikkelingen, naargelang het een eenfasige, tweefasige of

driefasige alternator is. 

De rotor wekt door het draaien een wisselstroom op in de wikkeling van de stator, waarvan de frequentie recht evenredig is met

de draaisnelheid, en de waarde met de bekrachtigingsstroom.

W I S T  U  D A T ?

HX6080: een alternatief voor de kwaliteit van de
stroom met invertertechnologie

Dankzij de overgedimensioneerde alternator met een zeer
geringe harmonische graad, levert het model HX6080 een
stroom met een zeer constante spanning en frequentie,
ongeacht de belasting bij het starten. Dit aggregaat wordt
daarom in het bijzonder geadviseerd voor de voeding van
elektronische apparaten, zoals lasapparaten.

Eenfasig of driefasig

De meeste apparaten werken met 230 volt (eenfasig),

slechts enkele “professionele” apparaten hebben 400 volt

(driefasig) nodig. 

Maar let op: een driefasig aggregaat is uitsluitend bestemd

om apparaten te voeden met 400 volt.

Alle driefasige stroomaggregaten van SDMO hebben een

230 V-uitgang voor het voeden van eenfasige apparaten. 

Vermogensschakelaar

Dit is een elektrisch apparaat dat is aangesloten achter de

vermogensalternator. Het onderbreekt en beschermt het

vermogenscircuit en de alternator bij een langdurige over-

belasting of een kortsluiting achter de vermogensschake-

laar. 
Raadpleeg het deel “stopcontacten” voor informatie over de vermo-

gensschakelaar.

AVR

Deze component regelt de spanning elektronisch, met een

tolerantie van +/- 2% naargelang het model. De voordelen

zijn aanzienlijk: geen gevaar van beschadiging van hightech

apparaten zoals timers van verwarmingsketels, lasappara-

ten of bepaalde elektronisch geregelde elektrische gereed-

schappen.

IP 23 & IP 54

IP 23 garandeert een bescherming tegen het binnendringen

van voorwerpen groter dan 12,5 mm en een bescherming

tegen waterspatten van twee kanten tot een hoek van 60

graden. 

IP 54 biedt een bescherming tegen stof 

en een bescherming tegen waterspatten vanuit alle richtin-

gen. 

Een paar begrippen om rekening mee te houden
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De invertertechnologie? 

Betrouwbaar en krachtig

De invertertechnologie behandelt de elektrische stroom

nogmaals elektronisch om op die manier een regelmatige

en betrouwbare stroom te leveren.

De handbediening heeft twee standen: “schildpad” en

“haas” om het toerental

van de motor aan te pas-

sen aan de stroomvraag.

Deze stroomaggregaten

bereiken hun volle vermogen al direct na starten, waardoor

het mogelijk is om machines te voeden die bij het starten

een grote stroom afnemen.

Kwaliteit van de stroom

De invertertechnologie garandeert de stabiliteit van de

spanning en van de frequentie op + of - 1% van de nomi-

nale waarde, waardoor een regelmatige en betrouwbare

stroom wordt verkregen.

Geluidsniveau

De modellen @NEO 1000, @NEO 2000, @NEO 3000

Booster 1000 en Booster 2000 zijn volledig omkast. Het

plaatwerk is met schuim bekleed, waardoor het geluidsni-

veau aanzienlijk afneemt.

Vrijheid/zuinigheid

Door het motortoerental aan te passen aan de elektrische

stroomvraag wordt brandstof bespaard.

De stroomaggregaten met invertertechnologie hebben

trouwens een multipolaire alternator, die kleiner is dan de

tweepolige alternator die op conventionele modellen wor-

den toegepast.

Door deze ruimtewinst (zie tekening) kan de tank groter

worden, en daarmee de vrijheid van het stroomaggregaat.

Compactheid en gewicht

De Honda motor in de

modellen Booster 1000

en Booster 2000 en de Olymp motor in de modellen

@NEO 1000, @NEO 2000 et @NEO 3000 hebben het

voordeel dat zij zeer compact zijn. Ondanks hun grote

prestaties, zijn deze motoren kleiner en lichter dan conven-

tionele motoren met hetzelfde vermogen.

Dit geeft deze stroomaggregaten een voorsprong wat

betreft hun afmetingen en gewicht. 

Milieu

Door het aanpassen van de snelheid van de motor is de

uitstoot van luchtverontreiniging aanzienlijk minder.

Wat is de invertertechnologie?

De belangrijkste voordelen van de invertertechnologie

Deze moderne technologie is gebaseerd op de elektronische besturing van de snelheid van de motor. De variabele snel-

heid garandeert de stabiliteit van de spanning en van de frequentie van het aggregaat tot op + of - 1% van de nominale

waarde. Door deze grote nauwkeurigheid ontstaat een stroom van hoge kwaliteit waarop, zonder enig gevaar, de meest

veeleisende apparatuur kan werken. Doordat het systeem het zich aanpast aan de vraag worden ook het brandstofver-

bruik en de vervuiling beperkt.

Technologie beschikbaar op de modellen @NEO 1000, @NEO 2000, @NEO 3000 Booster 1000 en Booster 2000.

De stroomaggregaten die deze nieuwe technologie hebben, bieden hun gebruikers een aantal voordelen:

- Compacter

- Lichter 

- Stiller 

- Zuiniger

dan hun conventionele tegenhangers, zijn stroomaggregaten met deze technologie bij-

zonder geschikt voor de volgende toepassingen:

- Camping / Caravan

- Ambulante handel

- Watersport

- Noodvoorzieningen

- Doe het zelf
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Een vermogensschakelaar is een elektrisch beschermingsorgaan, dat de

elektrische stroom onderbreekt in geval van een defect in een elektrisch

circuit. Hij kan de stroom onderbreken bij een overbelasting of een korts-

luiting in een installatie of een machine. Het belangrijkste verschil met een

zekering is dat hij opnieuw ingeschakeld kan worden.

Thermische vermogensschakelaar

Storingen in de vorm van een overbelasting zijn veroorzaakt door een

onderbreking van een fase van de voeding van een motor, een motor

die te zwaar is belast, of de werking van te veel elektrische apparaten

tegelijk.

Het belangrijkste effect is het langzaam en geleidelijk warm worden of

het verouderen van de isolaties, het scheuren van de isolaties, of zelfs

brand.

De vermogensschakelaars met een thermische activering maken een

vertraagde onderbreking mogelijk, maar kunnen snel reageren als de

overbelasting een grote amplitude heeft.

De stroom gaat door de vermogensschakelaar en bij een bepaalde tempe-

ratuur reageert het bimetaal, waardoor het contact opent en zo de stroom

onderbreekt.

De belangrijkste functie van de thermische bescherming is het

beschermen van machines tegen oververhitting die het gevolg is van

een langdurige overbelasting van de installatie. Storingen in de vorm

van een kortsluiting zijn veroorzaakt door een onderbreking en het

onderling contact tussen de voedingskabels. Als gevolg daarvan kun-

nen de kabels en zelfs de apparaten beschadigen, kan brand ontstaan

met het bijkomende gevaar van brandwonden. De stroom moet

onmiddellijk worden onderbroken door een vermogensschakelaar

met magnetische activering.

Magnetische vermogensschakelaar

Door een sterke variatie van de stroomsterkte in de wikkelingen van

een spoel opent deze mechanisch het circuit en zijn zo de bron en een

deel van de elektrische installatie beschermd, met name de elektrische

geleiders tussen de bron en de kortsluiting.

Verschilvermogensschakelaar (aardlekbeveiliging)

Een aardlekschakelaar is een verschilschakelaar die kan onderbreken

en ook beschermt tegen de kortsluitstroom.

Dit is een apparaat voor de bescherming van personen, dat de

risico's van elektrocutie verkleint door het detecteren van lekstro-

men van de installatie naar de aarde.

De werking van de aardlekschakelaar is gebaseerd op het volgende

principe: bij een normale installatie moet de elektrische stroom die

bij de ene geleider binnenkomt, door de andere geleider weer eruit

gaan. In een enkelfasige installatie is er een lek als de stroom in de

fasedraad van een elektrisch circuit verschilt van de stroom in de

neutrale draad. Het verschil in stroomsterkte waarbij een aardlek-

schakelaar reageert heet de "aardlekgevoeligheid"

3- De stopcontacten
Al onze stopcontacten zijn beschermd door een vermogensschakelaar. Er zijn verschillende types stopcontacten, aangepast aan het

land. De stroomaggregaten uit het ‘Portable Power’ assortiment van SDMO hebben stopcontacten volgens de

Europese Schuko standaard, de meest toegepaste standaard in Europa: alle draagbare of huishoudelijke elek-

trische apparaten en kabelhaspels op de Europese markt hebben stekkers volgens de standaard CEE 7/7 en

kunnen worden aangesloten op zowel "Franse" stopcontacten als op Schuko stopcontacten. 

Conform het amendement van 1999 van de Franse norm NF C 61-303, hebben deze stopcontacten (inclusief

de rechtstreeks door de alternatorfabrikanten gemonteerde) afsluitingen in de gaten, zodat er geen voorwer-

pen in gestoken kunnen worden, waardoor zij kinderveilig zijn. 

N I E T  V E R G E T E N !

12 V-uitgang

De 12 V-uitgang op bepaalde modellen kan apparaten voeden die werken op 12 V en kan met name

accu's opladen. De aansluitkabels zijn inbegrepen.

De 12 V-uitgang is leverbaar op de volgende modellen: BOOSTER 1000, BOOSTER 2000,
@NEO 2000, @NEO 3000 TURBO 2500 en TURBO 5000

Een paar bijzondere gevallen... 

De Britse markt gebruikt stopcontacten die afwijken van de Europese standaard. SDMO biedt een assorti-

ment verplaatsbare stroomaggregaten die aan deze markt zijn aangepast (zie de commerciële documentatie

Portable Power UK).

Er zijn twee configuratie mogelijk op de stroomaggregaten van SDMO: 

Welke configuratie van aansluiting kiezen?

Wat is een vermogensschakelaar?

direct op de alternator

op het bedieningspaneel
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Een paar voorbeelden van stopcontacten

Type P1H

Type P1B
Type P1O

11/28

Gids voor de verkoper 2009



4 - De kap en het geluidsniveau

Wat is lawaai? 

Als lawaai wordt beschouwd iedere vorm van als onaangenaam of hinderlijk ervaren geluid, elk akoestische verschijnsel dat voor

deze ervaring zorgt, elk geluid met een willekeurig karakter dat geen vastomlijnde componenten bevat”. (bron: Afnor)

Geluidsoverlast is een vorm van milieuvervuiling.

Met erkende negatieve gevolgen voor de gezondheid. 

Wij bieden een breed assortiment modellen die conform de richtlijn 2000/14/EC inzake de geluidsniveaus zijn. Met name zijn de

modellen uit de Series “Prestige” en “inverter NEO” in het bijzonder aanbevolen vanwege hun uitstekende geluiddemping.

De meting van het geluidsniveau
De meeteenheid van het geluidsvermogen (ook wel geluidsni-

veau genoemd) is de decibel (dB). Het geluidsvermogen wordt

berekend uitgaande van de geluidsdruk (LpA) ten opzichte

van een referentiedruk.     

Lp  (dB)  =  10 log  (P1²/P0²)

P1 = geluidsruk van de geluidsgolf (uitgedrukt in Pascal)

P0 = referentiedruk (Po= 20 x 10 -5 Pa)

D E M O N S T R A T I E

Meting van het geluidsvermogen

Met een sonometer meet men het geluid van het aggre-
gaat dat werkt op ¾ van het nominale vermogen (zie
onderstaand schema). 

De twee grootheden LpA en LwA worden als volgt uit-
gedrukt:
LWA = LpA + 10 log(s)
LwA = Geluidsvermogen
LpA = Geluidsdruk
S = Oppervlak van de halve meetbol

Hoe groter de afstand R, hoe kleiner LpA. Hoe groter
de afstand R, hoe groter S. Deze twee veranderingen
verlopen exact in dezelfde verhouding en de term LWA

is dus constant, ongeacht de afstand en de vorm van
het voor de meting gebruikte oppervlak.

Naar analogie kan men dit vergelijken met het vermo-
gen van een lamp. Ongeacht de afstand waarop men
zich bevindt is het vermogen constant. Alleen de lichts-
terkte neemt af (net als de geluidsdruk).

30 50 90 1301100

gehoordrempel

stofzuiger motorfiets discotheek
opstijgend
vliegtuig

pijngrens

gesprek met
normale stem

grens van het aanvaardbare

wasmachine

Voorbeelden van geluidsdrukniveaus uitgedrukt in dB(a)

60 SDMO stroomag-
gregaat
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een uniek kader in de strijd tegen de geluidshinder
afkomstig van apparaten in de open lucht

Het doel van deze kaderrichtlijn is het harmoniseren van de wet-

gevingen en beter optreden tegen de geluidsemissies van appa-

raten in de open lucht. Dit om de gezondheid en het welzijn van

de bevolking te verbeteren.

Voor het realiseren van deze doelstellingen, bepaalt de richt-

lijn 4 actievormen

• de harmonisatie van de geluidsemissienormen

• de harmonisatie van de meetprocedures 

• de harmonisatie van de classificering van het geluidsniveau 

• het verzamelen van gegevens met betrekking tot de geluid-

semissies 

en legt zij de verplichtingen van de lidstaten vast inzake het op

de markt brengen en inbedrijfstellen van apparaten die onder

de richtlijn vallen. 

De fabrikant die een apparaat op de markt brengt in de Unie

is verplicht:

• een conformiteitsverklaring te overleggen die aantoont dat

de machine conform aan de richtlijn is (opschrift ‘CE’)

• een onuitwisbaar en leesbaar merkteken aan te brengen op

de machine met daarop het gegarandeerde niveau van het

geluidsvermogen (Lwa).

De machines die niet voldoen aan deze voorwaarden moeten uit

de handel worden genomen en het gebruik ervan is verboden.

Door de richtlijn vastgelegde limieten
De Europese richtlijn 2000/14/CE heeft SDMO gesterkt in het, al

oude, standpunt om de reductie van de geluidsniveaus als een van

de prioriteiten te beschouwen. De door de richtlijn vastgelegde

limieten zijn afhankelijk van het vermogen van het apparaat:

Vermogen van het 

apparaat op 3/4 van de

belasting (kW)

Vermogen van het 

apparaat op 3/4 van de

belasting (kVA)

Limiet van het 

geluidsvermogen 

vastgelegd in de richtlijn 

(LWA)

van 0,5 tot 2 van 0,6 tot 2,5 95

van 2,5 tot 3 van 3,1 tot 3,8 96

van 3,2 tot 10 van 4 tot 12,5 97

van 11 tot 31 van 14 tot 39 96

van 32 tot 316 van 40 tot 395 97

van 317 tot 399 van 396 tot 499 98

> 400 > 500
vermogens

niet van toepassing

u

Aanpassing van het
ontwerp van de
modellen 6 kW Diesel
Introductie van de kap  111.
Deze kap is aanwezig op 
het model SD6000E. Het zo
verkregen geluidsniveau 
(95 LWA), is 2 LWA lager dan
vereist volgens de norm!

De Europese richtl i jn 2000/14/CE

@NEO 1000

Geluidsniveau EEG in Lwa: 93

dB(A) @ 7 m: 70

PERFORM 3000

Geluidsniveau EEG in Lwa: 107

dB(A) @ 7 m: 84

SH 7500 TE

Geluidsniveau EEG in Lwa: 97 

dB(A) @ 7 m: 74

XP-T9KM-ALIZE

Geluidsniveau EEG in Lwa: 86

dB(A) @ 7 m: 60

Een paar voorbeelden van geluidsniveaus:
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Conformiteit van het ‘Portable Power‘ assortiment met de richtlijn
2000/14/CE
In de afgelopen jaren hebben wij, onder invloed van de verschil-

lende stappen die zijn vastgelegd in de richtlijn 2000/14/CE (Stap

I, Stap II...), het ontwerp van onze producten aangepast, met name

van onze dieselmodellen die het meeste geluid produceren.

Bepaalde modellen hebben een met absorberend schuim beklede

plaat (zie u hiernaast) op het chassis gekregen om het geluidsni-

veau te verminderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de modellen

HX6000, HX6080, SH6000.



5- De tank

De dop met een kettinkje

De doppen van de tanks van de stroomaggregaten zitten vast

met een kettinkje, zodat zij niet verloren kunnen gaan.

Het filter

In het brandstofcircuit zijn verschillende filters opgenomen, die

de motor beschermen tegen ongerechtigheden die in de brands-

tof kunnen zitten. 

In de ingang van de tank bevindt zich onder de dop een voorfil-

ter, dat voor de eerste filtratie zorgt.

Een tweede filter bevindt zich bij de uitgang van de tank.

Als laatste houdt een zeefje vuil tegen.

De kraan

Iedere tank heeft een kraan om de tank snel een eenvoudig te

kunnen aftappen. Hij dient ook om de brandstoftoevoer af te

sluiten tijdens het transport.

De peilstok

Alle extra tanks van SDMO hebben een peilstok voor een visuele

controle om te voorkomen dat men zonder brandstof komt te

staan.

W I S T  U  D A T ?

De SD 6000 E een tank heeft aan de onderkant van het stroo-
maggregaat

De tank is meestal aan de bovenkant van het stroomaggregaat

geplaatst, zodat de zwaartekracht de brandstof naar de motor brengt.

Bijzonderheid voor de stroomaggregaten met een omkasting*: de

tank bevindt zich aan de onderkant. Voor de voeding is dus een sys-

teem met een pompje nodig.

* Geldt ook voor de SD 6000 TE

De vrijheid van het stroomaggregaat is voornamelijk

afhankelijk van het verbruik van de motor, maar de

grootte van de tank is ook een belangrijk element om

rekening mee te houden.

Voor een gebruik van

niet al te lange duur,

kiest u een stroomag-

gregaat met een

kleine en lichte tank,

voor een vrijheid van

2 tot 5 uur (originele

tank).

Voor een gebruik van gemiddelde duur, kiest u een stroo-

maggregaat met een extra tank voor een vrijheid tot 

13 uur.

Voor een gebruik van lange duur, kiest u een stroomaggre-

gaat met een “grote vrijheid” tank voor een vrijheid van

12 tot meer dan 29 uur.

HX 6000 

tank 6,1 L

vrijheid 2,4 U

TECHNIC 10000 E

tank 35 L

vrijheid 8,3 U

XP-T8HKM-ALIZE

tank 50 L

vrijheid 19,2 U
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6 - De trolleykit en de aanhangwagens

De stroomaggregaten van SDMO kunnen (standaard of als optie) zijn uitgerust met een trolleykit of een aanhangwagen voor een

gemakkelijke verplaatsing.

De referenties van de trolleykit en de aanhangwagens van SDMO

Trolleykit voor aggregaten van 2 en 3 kW:
R06: 1 draagstang
R06B: 2 draagstangen

Trolleykit met draagsysteem voor een gemakkelijke
verplaatsing van de stroomaggregaten:

R07/R07A: 4 draagstangen
R07B: 2 draagstangen

Aanhangwagen
R08B

Aanhangwagen met vaste dissel voor XP-T6KM-ALIZÉ, XP-
T8HKM-ALIZÉ, XP-T9HK-ALIZÉ en XP-T12HK-ALIZÉ (max.
gewicht tot 750 kg met kenteken). 
Leeg gewicht: 190 kg.
Totale afmetingen: 2915 x 1546 x 1531 mm.
Scharnierende dissel mogelijk (raadpleeg ons).

R08C
Aanhangwagen met vaste dissel voor XP-T9KM-ALIZÉ, XP-
T12K-ALIZÉ, XP-T15HK-ALIZÉ et XP-T16K-ALIZÉ (max.
gewicht tot 750 kg met kenteken).
Leeg gewicht: 115 kg. 
Totale afmetingen: 2885 x 1245 x 1640 mm.
Scharnierende dissel of rem mogelijk (raadpleeg ons).

Trolleykit met draagsysteem

leverbaar op de producten van

het TURBO assortiment
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7 - De andere opties

Afhankelijk van de producten is er een grote keuze aan opties:
- voor de stroomaggregaten (afhankelijk van het model): olieblik, beschermhoes, handmatige bronomschakelaar,

aardlekbeveiliging, automatische bediening, enz.
- voor de lasaggregaten (afhankelijk van het model): onderhoudset, aardlekbeveiliging, stekkerset, olieblik, 

lasset, enz.
- voor de motorpompen (afhankelijk van het model): olieblik, beschermhoes, onderhoudset, lansset, slangenset,

snelkoppelingen, enz.

N I E T  V E R G E T E N !

De handmatige bronomschakelaar 

De stroomaggregaten van SDMO kunnen ook worden gebruikt voor

het voeden van een of meer appara(a)t(en) die een constante stroom-

voorziening nodig hebben.

voorbeeld: diepvriezer, koelkast, lampen, radiator, enz.

De handmatige bronomschakelaar maakt het mogelijk een stroomag-

gregaat aan te sluiten op een woning en op een veilige manier met de

hand de stroom te beheren bij het uitvallen of terugkeren van het licht-

net.

In de stand "net" wordt de woning normaal gevoed door het elektrici-

teitsnet.

Als het lichtnet uitvalt, is het voldoende om het stroomaggregaat te star-

ten om de gehele elektrische installatie van de woning te voeden en de

knop op het paneel om te zetten op de stand Hulpbron.
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Aard en frequentie van het gebruik

Aard en frequentie van het gebruik bepalen

SDMO ontwikkelt stroomaggregaten die bij u passen

en die geheel aansluiten bij het gebruik en de

gebruiksfrequentie die u nodig heeft. Voor ieder pro-

fiel is er een assortiment: bepaal wat u nodig hebt

voor selecteren van het stroomaggregaat dat bij u

past. 

Om zo goed mogelijk aan de verschillende wensen te

kunnen beantwoorden, zijn er twee lijnen, elk met

een verschillende gebruiksfrequentie, ontwikkeld

voor de verschillende doelgroepen :

- grote publiek, bestemd voor particulieren.

Deze stroomaggregaten worden kortstondig gebruik

bij het klussen, in de tuin, in de vakantie of voor nood-

gevallen.

- professioneel, voor een intensiever

gebruik in soms extreme omstandigheden. Deze pro-

ductlijn is zeer compleet en biedt een grote keuze aan

vermogens van 0,9 kW tot meer dan 12 kW.

Twee verschillende productlijnen
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. U gebruikt uw stroomaggregaat af en toe in uw vrije tijd en u wilt een combinatie van vrijheid en
stille werking: het assortiment Inverter NEO is voor u gemaakt.

. U wilt uw stroomaggregaat af en toe gebruiken, voor het klussen in en rond de woning: ga naar een

product van het assortiment TURBO voor het grote gebruiksgemak.

. U zoekt een professioneel apparaat, dat efficiënt en stil is en voor een regelmatig gebruik: kies het assor-

timent PRESTIGE.

. U wilt een apparaat dat lang meegaat en bestand is tegen moeilijke omstandigheden, maar dat

toch eenvoudig te gebruiken is: het assortiment INTENS voldoet aan uw eisen.

. U bent een professional in het terrein en u gebruikt uw apparaat regelmatig en intensief: de robuus-

theid en de vrijheid van de stroomaggregaten van het assortiment TECHNIC zijn wat u zoekt.

. U hebt een apparaat nodig dat tegelijk zeer stevig is en een grote vrijheid heeft. Het assortiment

DIESEL, dat ook bekend staat om de lange levensduur van de stroomaggregaten, beantwoordt aan uw verwach-

tingen en garandeert een kwaliteitsstroomvoorziening.

. Uw bouwplaatsen vragen om apparaten met grote prestaties voor een regelmatig en intensief
gebruik en met een groot vermogen: de technologie van het assortiment INDUSTRIEEL biedt u het

juiste antwoord en levert energie in alle stilte.

Een paar hulpmiddelen om u te helpen bij het kiezen

SDMO® ontwikkelt stroomaggregaten die bij u passen en die geheel aansluiten bij het gebruik en de gebruiksfrequentie die u

nodig heeft. Bij ieder profiel, zowel voor het grote publiek of professioneel, past een assortiment: bepaal wat u nodig hebt voor

selecteren van het stroomaggregaat dat bij u past.

Grote publiek Professioneel

De voorbeelden van producten in deze presentatie worden als volgt onderscheiden:

Professioneel

Grote publiek
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Het vermogen van uw stroomaggregaat berekenen

Het vermogen van de gebruikte apparaten

Bij het berekenen van het vermogen zijn 2 criteria belangrijk: 

- Het vermogen van het gebruikte apparaat

- Het minimaal vereiste vermogen (PMR)

Hier ziet u ter indicatie twee tabellen met de vermogens van de meestal met een stroomaggregaat gebruikte apparaten.

Grote publiek Professioneel

Het minimaal vereiste vermogen (PMR)

Sommige apparaten hebben bij het starten een groter vermogen nodig dan bij de normale werking. Daarmee moet 

u rekening houden bij het kiezen.

Voor het berekenen van het vermogen dat nodig is bij het starten, past u de vermenigvuldigingscoëfficiënt toe, die ter

indicatie in de tabel hiernaast staat.

Om het minimale vermogen van uw apparaten te kennen, raadpleegt u de technische documentatie van de fabrikant of

vraagt u advies aan uw SDMO leverancier.

Apparaten met een kleine motor: coëff iciënt 1,2

Apparaten met een grote motor: coëff iciënt 3,5

Resistieve apparaten: coëff iciënt 1

De toe te passen coëfficiënt is afhankelijk van bepaalde factoren, waaronder het startvermogen. De coëfficiënt is 3,5 voor appara-

ten die een groot vermogen bij het starten nodig hebben. Voor resistieve apparaten is de coëfficiënt 1 voldoende.
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Een paar 

voorbeelden

van vermogens

Continu vermogen Min. vereist verm.

FM/AM-radio 50 W 50 W

bureaulamp 100 W 100 W

lamplicht 500 W 500 W

elektrische oven 1500 W 1500 W

elektrische plaat 6000 W 6000 W

TV, Hifi 500 W 500 W

vlakschuurmachine 300 W 360 W

strimmer 500 W 600 W

heggenschaar 600 W 720 W

boormachine 800 W 960 W

kelderpomp 800 W 960 W

schaaf 800 W 960 W

bandschuurmachine 1000 W 1200 W

radiator 1000 W 1200 W

cirkelzaag 1100 W 1450 W

perforator 1300 W 1560 W

stofzuiger 1400 W 1680 W

slijptol 2200 W 2900 W

suikerspinapparaat 2500 W 3000 W

wafelijzer 1500 W 1800 W

crêpeplaat 4000 W 4800 W

omvormer 500 W 1750 W

neonverlichting 500 W 1750 W

koelkast 600 W 2100 W

kolomboormachine 750 W 2625 W

magnetron 800 W 2800 W

airconditioner 1000 W 3500 W

wasmachine 1000 W 3500 W

diepvriezer 1000 W 3500 W

betonmolen 1000 W 3500 W

vleessnijmachine 600 W 2100 W

robot, mixer, cutter 1000 W 3500 W

hakselaar 1000 W 3500 W

kleine koelvitrine 1500 W 5250 W

De hiernaast genoemde waarden zijn

ter indicatie. 

Om het exacte vermogen van uw

apparaten te kennen, raadpleegt u de

gegevens van de fabrikant die in de bij

het apparaat geleverde documentatie

staan.

Bij het berekenen van de minimaal

vereiste vermogens, zijn we ervan uit-

gegaan dat alle genoemde apparaten

enkelfasig zijn.

Controleer de spanning van uw

apparaten om de juiste formule toe

te passen.
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Voor het tegelijk voeden van:
- een lamp
- een boormachine
- een koelkast

Lamp: resistief apparaat
De toegepaste coëfficiënt: 1

500 x 1 = 500 W

Boormachine: apparaat met kleine
motor (kleine startstroom)
Veiligheidscoëfficiënt: 1,2

800 x 1,2 = 960 W

Koelkast: apparaat met grote motor
(grote startstroom)
Veiligheidscoëfficiënt: 3,5

600 x 3,5 = 2 100 W

Om te bepalen welk stroomaggregaat
het meest geschikt is, telt u de mini-
maal vereiste vermogens bij 
elkaar op

500 + 960 + 2 100 = 3560 W

Een stroomaggregaat van 4000 W
dekt de gehele energiebehoefte.

Een concreet voorbeeld
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Kiezen van het juiste
lasaggregaat
Onmisbaar voor het lassen op locaties waar geen

elektriciteit is of voor werkzaamheden aan alleens-

taande machines. De lasaggregaten van SDMO zijn

praktisch, gemakkelijk te transporteren en in een

recordtijd operationeel. Zij kunnen bovendien

gebruikt worden als stroomaggregaat om elektrici-

teit te leveren.

Drie begrippen zijn van belang bij het kiezen van

een lasaggregaat:

- De gebruiksfrequentie

- De gebruikte elektrodetypes

- Het noodzakelijke hulpvermogen

Om te kunnen lassen met alle types elektroden en op

hightech materialen, kunt u het beste een gelijkspanning

lasaggregaat kiezen. 

De dieseluitvoeringen zijn bijzonder geschikt voor inten-

sief gebruik, omdat hun vrijheid het dubbele van de ben-

zineuitvoeringen kan bereiken.

Merk op dat het amperage het belangrijkste kenmerk

van het lasaggregaat is. Dit wordt meestal opgegeven bij

35% (normaal gebruik) en 60% (intensief gebruik).

Deze percentages komen overeen met de gebruikstijd.

De gebruiksfrequentie

Leder lasaggregaat is geschikt voor verschillende types elektroden, zodat het belangrijk om deze te kiezen voordat

u het lasaggregaat selecteert.

De gebruikte elektrodetypes

. Rutiel: Veel gebruikte elektrode voor een groot aantal 

toepassingen.

. Cellulose: Elektrode geschikt voor neergaand lassen.

. Basisch: Elektrode voor de technische assemblage met grote vei-

ligheid. Dit gebruik wordt geadviseerd voor onderdelen die

blootstaan aan grote mechanische spanningen. Hiervoor is een

continue lasstroom nodig.

Alle lasaggregaten van SDMO zijn ook geschikt om

stroom te leveren door middel van de hulpuitgangen die

zij hebben. Daardoor zijn zij te gebruiken als een stan-

daard stroomaggregaat en voor de keuze van het model

gelden voor deze functie dezelfde criteria als voor de

andere stroomaggregaten van het Portable Power

assortiment.

Het noodzakelijke hulpvermogen

Informatie die ook moet worden meegenomen bij het kiezen van een lasaggregaat: de diameter van de elektrode

die afhankelijk is van de sterkte van de lasstroom.

Voorbeeld: Diameter van de elektrode tot 4 mm = min. 180 A

Diameter van de elektrode tot 5 mm = min. 300 A
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N I E T  V E R G E T E N !

Lasset

Voor uw veiligheid en een optimaal gebruik van uw lasaggregaat, levert

SDMO een lasset met een scherm, een kabel van 10 meter, een massa-

klem, een elektrodehouder, een hamer en een borstel.



K i e z e n  va n  d e  j u i s t e
m o t o r p o m p

Omdat niet alle te pompen vloeistoffen dezelfde eigen-

schappen hebben, zijn de motorpompen van SDMO

geschikt voor een groot aantal toepassingen:

. De kwaliteit van het water: schoon water en licht ver-

vuild of vuil water.

Voor speciale vloeistoffen (zeewater, vloeibare mest,

koolwaterstoffen), vraagt u advies aan uw SDMO leve-

rancier.

. Het debiet en de druk die, afhankelijk van de drukver-

liezen, nodig zijn.

De aard van de vloeistof

De grootte van de opvoerhoogte is afhankelijk van de configuratie van de installatie of van de toepassing (opzui-

gen, sproeien, irrigatie, leegpompen, wassen). Bij de berekening ervan wordt uitgegaan van:

De opvoerhoogte

. De aanzuighoogte
Dit is de hoogte tussen het peil van het gepompte water

en de as van de pomp. Om natuurkundige redenen kan

deze niet groter zijn dan 8 meter verticaal.

. De pershoogte
Dit is de hoogte tussen de as van de pomp en het hoog-

ste punt van het leidingnet.

. Het drukverlies
Dit is de weerstand die het water in de leidingen tegen-

komt. Deze is afhankelijk van de lengte, van de diame-

ter, van de kwaliteit van de leidingen, van hun vorm en

van het aantal accessoires (in het algemeen wordt 20%

aangenomen).

Het debiet komt overeen met de maximale hoeveelheid

water die kan worden getapt op een gegeven hoogte.

Dit wordt berekend door de opgevoerde hoogte in

meters af te zetten op de referentiekromme van de

motorpomp. Hiermee bepaalt men het debiet in L/min.

De opgevoerde hoogte bepaalt de beschikbare druk:

deze deelt men door 10 om de druk in bar te krijgen.

Als deze druk onvoldoende is, moet men een model

met meer vermogen selecteren. 

Het debiet en de pershoogte zijn de belangrijkste keu-

zecriteria voor uw motorpomp.

Bepalen van het debiet voor het selecteren van het benodigde
vermogen

CLEAR 1 TRASH 4
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Opvoerhoogte = aanzuighoogte + pershoogte + drukverlies



inbedr i j fste l l ing en
onderhoud van uw
apparatuur

Raadpleeg altijd het handboek van het aggregaat.

Hierin vindt u alle informatie en de procedure voor

het correct starten van het stroomaggregaat.

Vul het reservoir met 15W40 olie (blik meestal als

accessoire bij het aggregaat geleverd).

Let op: het aggregaat moet op een horizontale

ondergrond staan.

Wacht even en controleer het oliepeil met de 

peilstok.

Let op dat het maximum oliepeil bij het vullen niet

wordt overschreden.

Houd het stroomaggregaat niet schuin tijdens het

vullen van de olie.

Gebruik nieuwe loodvrije brandstof.

Bewaar brandstof niet langer dan een maand.

Bewaar de brandstof in een schone jerrycan die spe-

ciaal voor koolwaterstoffen bestemd is.

Controleer of de bougiekap is aangesloten.

Open de benzinekraan indien aanwezig.

Inbedrijfstelling 
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Lees voor ieder starten het handboek voor de 

installatie.

Maak u vertrouwd met de bedieningsorganen voor

het gebruik van het apparaat.

Gebruik het aggregaat niet in de buurt van kinderen,

onbevoegden of dieren.

Het wordt met kracht afgeraden het aggregaat te

gebruiken na gebruik van middelen die uw bek-

waamheid kunnen beïnvloeden.

Let op dat het maximum oliepeil bij het vullen niet

wordt overschreden.

Let op dat de benzinekraan wordt gesloten voor

ieder transport van het apparaat.

Het onderhoud kan verschillen naargelang het

model van het aggregaat, maar de periodieke

controles blijven dezelfde.

Maak voor alle werkzaamheden de bougiekap los en

controleer het oliepeil met behulp van de peilstok

met schaalverdeling.

Veiligheidsinstructies

Regelmatig onderhoud

Gebruik het stroomaggregaat alleen in de open lucht

en niet binnen in een gebouw.

Bij gebruik binnen in een gebouw, is het verplicht dat

de uitlaatgassen naar buiten worden afgevoerd en

moet er voldoende ventilatie zijn om te voorkomen

dat aanwezige personen gevaar lopen.
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Let op: spuit niet met een waterstraal op de motor

of op de alternator van het aggregaat.

Controleer aan het einde van het seizoen een aantal

punten:

- Maak de buitenkant van het aggregaat

zorgvuldig schoon

- Spuit niet met een waterstraal op de motor

of op de alternator van het aggregaat

- Smeer alle draaiende delen met vet

- Laat de motor draaien tot hij stilvalt door

brandstofgebrek om het risico van bezinksel te ver-

kleinen

- Tap de motorolie af en vul de motor met

nieuwe olie

- Draai de bougie eruit

- Giet 3 cm3 olie in het bougiegat

- Draai de motor 2 of 3 keer rond met de

trekstarter om de olie te verdelen

- Controleer de staat van het luchtfilter, 

vervang het indien nodig

- Controleer of de ventilatieopeningen van

de alternator niet verstopt zijn om de koeling ervan

niet te belemmeren.

Onderhoud voor de winter

Controleer de staat van het luchtfilter, reinig of ver-

vang het indien nodig.

Controleer of de ventilatieopeningen van de alterna-

tor niet verstopt zijn om de koeling ervan niet te

belemmeren.
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De beloftes van SDMO

Het QUALIGEN logo is opgezet en

wordt gecontroleerd door twee

onafhankelijke organismes, de

GIGREL (vereniging van fabrikanten

van stroomaggregaten) en de SIMO-

THERM (internationaal verbond van

fabrikanten en handelaren van verbran-

dingsmotoren en van hun toepassingen).

Dit kwaliteitshandvest, dat ook door SDMO is onder-

schreven, geldt voor stroomaggregaten van minder dan

10 kW en lasaggregaten. 

Door het onderschrijven van dit handvest, verplicht

iedere fabrikant zich te houden aan de Franse en Europese

regelgeving op het gebied van:

- veiligheid voor de gebruikers,

- commerciële informatie,

- geluidsniveau,

- aftersales service,

- elektrisch vermogen

De doelstelling is dat alle Europese fabrikanten van stroo-

maggregaten zich verenigen rondom een gemeenschap-

pelijk streven: eenzelfde ethiek naleven en oneerlijke

concurrentie uitbannen afkomstig uit Europa of Azië die

producten levert die niet voldoen aan de geldende nor-

men en die de consument kunnen benadelen.

QUALIGEN handvest: Veiligheid & kwaliteit

Alle producten, accessoires en opties van het Portable

Power assortiment van SDMO® voldoen vol-

ledig aan de strenge Europese Reach regelge-

ving. Deze bepaalt dat fabrikanten en impor-

teurs ervoor moeten zorgen dat de producten die zij

fabriceren, op de markt brengen, importeren of gebrui-

ken niet schadelijk zijn voor de gezondheid van

de mens of voor het milieu. Het betreft hier

een voorzorgsmaatregel.

Europese REACH regelgeving: Gezondheid & milieu

De richtlijn 2000/14/CE inzake het geluidsniveau is een garantie voor de koper.

Alle in Europa gebruikte apparaten voldoen aan deze richtlijn. SDMO en de fabrikanten van stroo-

maggregaten leveren ook producten die niet aan deze richtlijn voldoen voor gebruik buiten de

Europese Unie.

Richtlijn 2000/14/CE: Geluidsniveau

Onze direct reagerende aftersales en onderdelenservi-

ceafdeling garandeert dat u te allen tijde en waar ook ter

wereld over de juiste onderdelen kunt beschikken.

Dankzij het ultramoderne logistieke apparaat en onder-

delenidentificatiesysteem, kan SDMO®

binnen de kortste keren het onderdeel dat u nodig heeft

opzoeken en verzenden. Een permanente voorraad van

45 000 referenties garandeert dat de onderdelen van alle

apparaten tot 10 jaar leverbaar zijn.

Aftersales service en reserveonderdelen: Reactiviteit & effectiviteit
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Uw commerciële onders-
teuningsmiddelen

Er zijn twee commerciële platen voor u:

- Professioneel: met de stroomaggregaten, lasaggregaten en motorpomp

voor professioneel gebruik.

Op deze plaat staan de producten ingedeeld naar gamma en gebruik.

- Groot Publiek (ook wel DHZ genoemd: Doe Het Zelf) met stroomaggre-

gaten en motorpompen. Op deze plaat staan de producten voor het grote

publiek.

Commerciële platen

Op deze cd-rom staan, net als op de com-

merciële platen, alle producten van het

mobiele Power assortiment (Professioneel

& Groot Publiek).

Op dit medium staat ook een hulppro-

gramma voor:

- De keuze van het product: door

het beantwoorden van een paar eenvou-

dige vragen krijgt u een voorstel van de

producten die geschikt zijn voor de

behoeften. 

- Een lijst met de meest gestelde vragen

met de juiste antwoorden in de vorm van

tekst en video's  

- Promotieacties: keuzemogelijkheid van

producten per assortiment (stroomaggre-

gaten, lasaggregaten en/of motorpom-

pen), lay-outvoorstellen, enz. 

- Een vergelijkingstabel van de technische

gegevens met keuze van de te vergelijken

producten

De cd-rom

Op onze uitgebreide website op Internet vindt u onder

andere een overzicht van de geschiedenis van ons bedrijf,

de vestigingen van SDMO over de wereld, een presenta-

tie van onze producten en diensten, en ook de rubriek

“Hulp nodig” die ook op de cd-rom staat.

Het adres:

www.sdmo.com

De website op Internet
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Presentatiestandaard voor de 3 Portable Power stroomaggregaten

De presentatiestandaard van de Inverter NEO familie

Er zijn verschillende posters bestemd voor de verschillende doelgroepen (Professioneel & Groot Publiek).

De posters

De stroomaggregaten voor het Grote Publiek worden verkocht in full color kartonnen dozen. 

De kartonnen dozen
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SDMO Industries

12 bis rue de la Villeneuve 

CS 92848

29228 BREST cedex 2

www.sdmo.com


