KNIHA MALÉ VETERNÉ TURBÍNKY
je po desiatich rokoch hotová. Obsahuje užitočné informácie aj praktické rady
a návody pre tých, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú a výrobnú dokumentáciu
turbínky R153/182 pre tých, ktorí by si radi malú turbínku svojpomocne vyrobili.
Poukazuje aj na to, kadiaľ cesta k účinnej a bezpečnej turbínke nevedie.
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Ukážka z knihy: Skladačka veternej turbínky RENEN R150 s menovitým výkonom 200 Watt, ku ktorej je v knihe
detailná výrobná dokumentácia a potrebné návody na zhotovenie. K turbínke si môžete vyrobiť dvojlistovú vrtuľu
s priemerom 1,5 alebo 1,6 metra alebo dvojlistovú s priemerom 1,8 metra. Turbínka je určená pre slabé veterné
lokality. V knihe sú aj základné výkresy stožiara výšky 8 až 11 metrov .

POZOR !
Pripravujem výrobnú dokumentáciu pre malú veternú
turbínku s priemerom vrtule 2 metre a menovitým
výkonom 400 Watt. Bude k dispozícii v decembri 2018
za 20 € (dvadsať euro).
V Trnave 1.10.2018
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